
 

 

 Slovo úvodem 
Milé dámy, vážení pánové,  

jaká značka kávy Vám vyvsta-
ne v mysli se slovy „… opravdu 
nevšední chuť…“? 

Které léto se Vám vybaví se 
slovy „… opravdu nevšední 
dovolená…“? 

O kterém jídle jste v poslední 
době řekli „… to byl opravdu 
nevšední zážitek…“? 

Pro jídlo, pití, kulturní vyžití, 
dovolenou, procházky, …, 
máte svá místa, která se Vám 
líbí a která jsou pro Vás těmi 
nevšedními…  

A pro vzdělávání, zdokonalování, posouvání vlastních hranic dál má-
te Akademii nevšedního vzdělávání, s. r. o.  

Neříkáme to o sobě my – říkáte to o nás Vy a my Vám děkujeme! 
Jsme jediná vzdělávací společnost, která zveřejňuje reakce svých 
klientů. Na www.akademie-vzdelavani.cz/#!/page_RECENZE nalez-
nete již 2 000 hodnocení našich seminářů! 

Dovolte si zažít nevšední zážitek nejen o dovolené… u šálku kávy, 
u prostřeného stolu, ale vždy podle hesla, že nezáleží CO a KDE, ale 
S KÝM. 

To vše Vám přeje 

Radim Martynek 
jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o. 
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Jazykové nesmysly 
Na stránkách http://blog.abchistory.cz/cl246-zakon-o-obchodnich-
korporacich-obsahuje-chybu-v-psani-zkratky-sro.htm se objevil člá-
nek Zákon o obchodních korporacích obsahuje chybu v psaní zkrat-
ky SRO, jehož autorem by měl být nepodepsaný zaměstnanec Ústa-
vu pro jazyk český: 

„Tvar uváděný v textu zákona je v rozporu s pravidly českého 
pravopisu v rozporu s Českou státní normou. Nečekaný zádrhel 
představuje pro milovníky čisté češtiny znění zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, platné k 1. lednu 
2014. U zkratek „spol. s r.o.“, „s.r.o.“ a „a.s.“ (sic) totiž zjevně 
neúmyslně uvádí zápis těchto obchodních společností 
v rozporu se zásadami vyplývajícími z pravopisné kodifikace 
(chybí mezery mezi písmeny). Než dojde k příslušné novelizaci 
legislativního textu, bude zřejmě na zvážení jednotlivých úřed-
níků a státních orgánů, zda se rozhodnou neoblomně trvat na 
rigidním znění zákona, nebo zda povolí zápis názvů firem v pra-
vopisně správném tvaru.“ 

Začněme tím, že SRO není uznávaná zkratka společnosti s ručením 
omezeným. Pokračujme tím, že autor článku vládne jen teoretickými 
znalostmi, neb by musel analogicky namítat, že jedna z verzí zákona 
o vysokých školách obsahovala vedle sebe tituly Ing. arch. 
a Ing.arch., resp. žádná z verzí téhož zákona nezná pojmy inženýrka, 
doktorka, magistra, a skončeme u toho, že kvůli několika mezerám 
– navíc zcela irelevantním – chtějí jazykovědci novelizovat zákon. 

Absolventi našich seminářů již vědí, že zkratku právní formy podni-
kání lze zapsat několika způsoby a přitom ve všech případech se ob-
sahově jedná o stejné zkratky: s. r. o. – s.r.o. – s. r. o. – s.r.o. – S. R. O. 

ČSN 01 6910 z roku 2007 správně říkala, že při přepisu obchodní 
firmy je nutno dbát ustanovení tehdejšího obchodního zákoníku. 
Nová „norma“ se už jen alibisticky otáčí k tomu, že znění musí sou-
hlasit se zápisem v obchodním rejstříku. 

A to říká kdo?! No, jistě: teoretičtí jazykovědci. Tvrzení, že název 
společnosti musí být totožný také velikostí použitých písmen, je také 
mylné: Pegas i PeGaS i PEGAS i pEGas je obsahově totéž. Pokud 
smlouvu uzavře Ústav pro jazyk český nebo ÚSTAV PRO JAZYK ČES-
KÝ, pořád se jedná o stejný subjekt, i když obsahuje v posledním 
slově spojovník. 

Rejstříkový soud nedovolí zapsat společnost, která je odlišená pouze 
čárkou, mezerami či jen právní formou podnikání. K existující Pegas, 
a. s., nelze zapsat PEGAS, s. r. o. 

Je kouzelné, že jazykovědci si všimli této anomálie po 20 letech. Zá-
kon nikdy neobsahoval s. r. o. (s mezerami). 

Tedy: nevěřte mýtu, že záleží na zápise v obchodním rejstříku, 
a okurkovým článkům, kdy nepodepsaní autoři ÚJČ vymýšlí chyby 
v zákonech. 

Radim Martynek, autor revize normy ČSN 01 6910:2012 

Výběr referencí  
z nedávných školení  

Etiketa a normy v písemném styku – 
úprava písemností podle normy 

Městský úřad Horažďovice 

Městský úřad Valašské Meziříčí 

Městský úřad Broumov 

Městský úřad Kroměříž 

Městský úřad Bohumín 

Městský úřad Rýmařov 

Městský úřad Orlová 

ředitelé základních a mateřských škol 

Zlínského kraje 

 

Písemná komunikace v praxi – aserti-
vita a empatie v dopisech  

Krajský úřad Zlínského kraje 

Městský úřad Horažďovice 

Městský úřad Kolín 

 

Akademie zad 

Magistrát města Jihlavy 

Městský úřad Moravské Budějovice 

Úřad městské části Brno-jih 

 

http://blog.abchistory.cz/cl246-zakon-o-obchodnich-korporacich-obsahuje-chybu-v-psani-zkratky-sro.htm
http://blog.abchistory.cz/cl246-zakon-o-obchodnich-korporacich-obsahuje-chybu-v-psani-zkratky-sro.htm
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Prázdniny a vzdělávání 

Za 357 Kč na osobu Vám nabízíme hit posledních 2 sezón 
vhodný pro úředníky, kteří 8 hodin denně sedí a koukají na 
monitor. Akademie zad aneb aby záda nebolela je seminář 
určený pro 5 skupin po 10 účastnících, které naučíme správně 
sedět, chodit, zvedat břemena. 

Po společné teoretické části následuje praktická část, jejíž 
součástí je cvičení s overballem, elastickým lanem, vlastním 
tělem a také oční jóga.  

Cviky jsou vhodné jako prevence bolestem, ale také jako 
skvělý prostředek, pokud nastanou. Bližší informace nalezne-
te na akademie-vzdelavani.cz/download/akademie-zad.pdf. 

Semináře Etiketa a normy v písemném styku (úprava písem-
ností, 30 účastníků) a Písemná komunikace v praxi (čeština, 
18 účastníků) jsou i o prázdninách k dispozici na 17.850 Kč 
vč. DPH. Bližší informace naleznete na akademie-vzdelavani.cz/download/hity_sezony.pdf. 

 Motto 
 

„Na světě nejsou blbci. Na světě jsou jen lidé chovající se jako blbci.“ (Peter Sasín) 

Není Město jako město 
O tom, že název města coby subjektu (právnické osoby) píšeme s počátečním písmenem malým, jsme popsali 
již několik listů formátu A4: město Kroměříž vs. město Město Albrechtice. Přesto v praxi vídáváme zajímavé 
reakce. 

Stalo se mi na jednom semináři, že po výkladu tohoto pravidla tajemnice vstala a na celou místnost prohlásila: 
„Mě nezajímá, jak to je správně, protože to budou všichni psát s velkým písmenem, protože my jsme velké 
město.“ 

Radim Martynek, lektor semináře Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy 

 NOVÝ PRESTIŽNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:  
MASTER OF BUSINESS ETIQUETTE  

 

 
Master of Business Etiquette (MBE) představuje nový profesní vzdělávací program zaměřený na prohloubení 
znalostí v oboru etikety, především business etikety. Rozvíjí manažerské dovednosti v praktických business 
situacích. Tento vzdělávací 2denní program je určen všem, kteří usilují o využití znalostí ve své profesní praxi; 
tedy manažerům, členům top managementu, podnikatelům, realitním makléřům, obchodním zástupcům, 
zaměstnancům státní správy a samosprávy, politikům všech úrovní či představitelům neziskových organizací.  

Program MBE je věnován především těm, kdo mají v úmyslu držet krok s nejnovějšími trendy moderního ma-
nagementu a chtějí mít náskok před ostatními. Podle Jiřího Gutha-Jarkovského je „slušnost člověku vrozená, 
ale zdvořilosti se musíme učit“. Bezchybnost našeho společenského vystupování je nejlepší reprezentací naší 
společnosti nebo úřadu, vytváří lepší podmínky pro úspěšná jednání a vzbuzuje důvěru obchodních partnerů. 
Zběhlost v pravidlech společenského chování není archaismus doby Gutha-Jarkovského, je to každodenní 
praktická potřeba v profesním, společenském i osobním životě. 

Podrobnější informace získáte na www.ladislavspacek.cz. 

 

http://track.origamail.cz/track/click/30297007/www.akademie-vzdelavani.cz?p=eyJzIjoiQkdsUjFoZGdkMXpTUDVUczZKd0pnSjZlZ3k0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDI5NzAwNyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmFrYWRlbWllLXZ6ZGVsYXZhbmkuY3pcXFwvZG93bmxvYWRcXFwvYWthZGVtaWUtemFkLnBkZlwiLFwiaWRcIjpcIjI4NDM1YzkxM2M4YTQ5YjZiZTliMGNkMzk4YTk3ZjhmXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiZDI4ZTJkM2NjNWE1MzRiNjM3YjUyNGQ5ZGE0NzQwMGVhZDFmOTUyMVwiXX0ifQ
http://track.origamail.cz/track/click/30297007/www.akademie-vzdelavani.cz?p=eyJzIjoiTXYtTHlzYVBVcnlsNVRfUHFLV21PRGdQQ0VnIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDI5NzAwNyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmFrYWRlbWllLXZ6ZGVsYXZhbmkuY3pcXFwvZG93bmxvYWRcXFwvaGl0eV9zZXpvbnkucGRmXCIsXCJpZFwiOlwiMjg0MzVjOTEzYzhhNDliNmJlOWIwY2QzOThhOTdmOGZcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJkMmM5ZGQ5OGFjZTMxZDA0ODFjMzA4NmE2M2NhYzljOTI2MjY0NzBmXCJdfSJ9
http://www.ladislavspacek.cz/
http://track.origamail.cz/track/click/30297007/www.akademie-vzdelavani.cz?p=eyJzIjoiQkdsUjFoZGdkMXpTUDVUczZKd0pnSjZlZ3k0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDI5NzAwNyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmFrYWRlbWllLXZ6ZGVsYXZhbmkuY3pcXFwvZG93bmxvYWRcXFwvYWthZGVtaWUtemFkLnBkZlwiLFwiaWRcIjpcIjI4NDM1YzkxM2M4YTQ5YjZiZTliMGNkMzk4YTk3ZjhmXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiZDI4ZTJkM2NjNWE1MzRiNjM3YjUyNGQ5ZGE0NzQwMGVhZDFmOTUyMVwiXX0ifQ
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Co tím chtěl básník říci? 
Nejen administrativní praxe, ale i každodenní život nám mnohdy na tváří vyloudí upřímný úsměv, hlasitý 
a snad i hřmotný smích... Po přečtení textu nám není zřejmé, co jím chtěl básník říci, a tak čteme znova a zno-
va a znova... Nesrozumitelnost či nejednoznačnost sdělení ale nemusí vždy nutně znamenat, že čteme text 
ohromného rozsahu. Někdy i jedna věta zcela jistě neříká pouze to, co by si její autor přál. No, posuďte sami, 
co nás může potkat kvůli nepřesné stylizaci, nepozornému psaní i nesprávnému užívání pravopisných pravidel. 

 Cestovní pas přebírá občan osobně s občanským průkazem. 

 Cestovní pas dítěte do 15 let přebírá zákonný zástupce, který o něj požádal, se svým občanským průka-
zem. 

 Souhlas a čestné prohlášení: Já ……… bytem ……… vám tímto v rámci navštěvování jeslí uděluji souhlas 
pro mé dítě ……… se zveřejněním fotografií, které zachycují činnost dítěte. 

 Kraj přispěje záplavami postiženým obcím. 

 Případné námitky, připomínky či námitky k záměru můžete podat přes podatelnu. 

 Nabídky budou učiněny písemně a zaslány v uzavřené obálce do 10.05.2015 do 11:00 h nebo osobně do 
podatelny městského úřadu. 

 Další podmínky soutěže: Otevírání oblek se uskuteční v zasedací místnosti úřadu. 

 O pronájmu bytu rozhoduje na základě 128/2000 Sb. zákon o obcích rada města. 

 Bohužel zastavěné území je využíváno k nové výstavbě bytů z 50%.  

 Oznámení: Díky poruše trolejového vedení bude 29.05.2015 uzavřena ulice Osová. 

Že jste se pobavili? To je jen dobře! Vždyť o co by byl jazyk chudší, kdyby měl striktní pravidla, která by vždy 
platila stoprocentně, a kdyby neměl své výjimky a záludnosti. Stylizace textu není vždy jednoduchá a někdy 
nás jednotlivá slova pohltí natolik, že je nedokážeme vnímat v kontextu celého sdělení – klasik by prohlásil, že 
někdy pro stromy nevidíme les. To se ale prostě občas stane každému! A co je tedy nejdůležitější? Pamatovat 
na lesy s úsměvem! 

Zuzana Stolarská, lektorka semináře Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech 

 Tajemství paragrafů pro žáky ZŠ  

 Můžu zmlátit spolužáka? Co si nechat nalezený table? Je trestný sex se zvířetem? Zavřou mě za posprejo-
vání budovy finančního úřadu? 

Nevšední a zábavnou 90minutovou besedu se soudcem, který soudil mladistvé, naleznete na internetových 
stránkách www.akademie-vzdelavani.cz/download/mini-seminare.pdf. 

Seminář je vhodný pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.  

Cena: 2.400 Kč/90 minut/až 60 žáků = Ø 40 Kč/žáka 

 

Nevšedník statisticky 
Březnový Nevšedník byl rozeslán v pondělí 30.03.2015 v 15:51. První den si ho stáhlo 7 619 čtenářů – většinou 
z území ČR – většinou jednou. Rekordmany v počtu stažení jsou 3 klienti, kteří si e-měsíčník stáhli 62x, 78x 
a jeden dokonce 207x! Demografický report uvádí, že čtenáři stahovali také v USA (23 osob), Maďarsku 
(33 osob), Německu (10 osob), Finsku (3 osoby), na Slovensku (4 osoby), na Kypru, v Thajsku a Spojených arab-
ských emirátech (po jedné osobě). 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/download/mini-seminare.pdf
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Zveřejňování smluv 
Často se mě na seminářích účastníci ptají, zda je správné 
skenovat podpisy a umisťovat je na internetové stránky 
města nebo na centrální adresu. Samozřejmě, že to 
správné není. Základní bezpečnostní pravidlo od dob 
prvních skenerů říká, že podpisy nikdy nekopírujeme 
a podpisy nikdy neskenujeme! 

Ukládá-li zákon o veřejných zakázkách zveřejňovat po-
depsané smlouvy, pak jeho snahou je zviditelnit KDO, 
KOLIK, KOMU, ZA CO a KDY zaplatil, nikoli zveřejňovat 
podpisové vzory smluvních stran. Je tak na místě strikt-
ně odmítnout přesvědčení některých „odborníků“, že 
písemnosti musí být skenovány vč. podpisů. Klíčové – 
nejen pro účely zákona, ale také z hlediska objektivity 
a zprůhlednění procesů – jsou podmínky, za jakých byla smlouva uzavřena.  

Zákon říká, že zadavatel uveřejní znění1 smlouvy, nikoli sken podpisů. Kontrolní orgán se bude zajímat o Váš 
papírový šanon, kde smlouva již podepsaná být musí, ale nikoli o to, zda jste správně naskenovali podpis na 
internetové stránky. 

Radim Martynek, lektor semináře Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy, au-
tor revize normy ČSN 01 6910:2012 

 Škola sebevědomí pro ženy  

 
Ke zvýšení sebevědomí nevedou drogy, léky, pitný režim ani kouzla. Je třeba zapracovat sám na sobě. Přiná-
šíme nevšední vzdělávací program určený ženám. 

Pokládáte si často otázky typu: 

 Jak si mohu sama zvýšit sebedůvěru a sebevědomí? 

 Jak učinit svůj vztah harmonický? 

 Jak přimět svou image, aby pracovala v můj prospěch? 

 Jak okouzlit muže v každé situaci? 

Jak vlastně vypadá zdravá, spokojená a šťastná žena? Každá je jiná, ale všechny mají jedno společné: chtějí 
vypadat výjimečně a cítit se skvěle za všech okolností. 

Jak to tedy všechno nevšedně sladit dohromady? To se dozvíte na v první Škole sebevědomí. 

 

Školení pro městskou policii 
Pro cca 60 strážníků městské policie jednoho statutárního města jsme v květnu uspořádali řadu seminářů na 
téma profesionální komunikace. V úvodu jsme se všech ptali, jaká je jejich motivace k účasti na semináři, co 
jim způsobuje největší problémy v komunikaci s občany, nadřízenými a podřízenými a jak by svou chuť k ab-
solvování semináře vyjádřili na škále 1 až 10, kde 1 znamená „nemám absolutně žádnou chuť zde být“ 
a 10 znamená „nemohl jsem dospat, abych se tohoto semináře zúčastnil“. 

Mezitím, co účastníci první skupiny – strážníci okrskové služby – hodnotili svou motivaci známkami 8, 9 a 10, 
účastníci dalších skupin – strážníci hlídkové služby – již byli motivovaní méně: 2, 3, 4 a –10 (mínus deset). 
I přes tyto velmi nízké hodnoty – z nichž některé se vymykají intervalu 1–10 – získaly semináře hodnocení 
účastníky ve výši 76 %! Toto číslo je sice pod naším dlouhodobým celofiremním průměrem, který se ustálil na 
                                                           
1
  zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, § 147a odst. 2: „Veřejný zadavatel uveřejní podle odstavce 1 písm. a) celé znění 

smlouvy…“ 
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hodnotě 96 % (viz ouško napravo na www.akademie-vzdelavani.cz), ale vysoko přesahuje nízkou úvodní moti-
vaci. 

Velitelům a ředitelům městských policií tak přikládáme pro inspiraci hodnocení některých účastníků: 

 Budu stručný. Skvělý lektor, zajímavé téma, krásné prostředí. Přínosné zamyšlení nad vlastním zaměst-
náním a společenskou situací. Hodně zdaru do další práce!  

 Lektor byl dobře připraven pro cílovou skupinu, dokázal zaujmout, školení vedl způsobem, kterým za-
pojil skupinu do celého průběhu. 

 Lektor byl na vysoce odborné úrovni a celý seminář byl velice poučný a zajímavý. Venkovní aktivity byly 
také super. 

 Od školení jsem toho mnoho neočekával, ale lektor mě příjemně překvapil a dokázal nás zapojit do de-
baty. 

 Lektor byl odborník na svém místě. 

 Rafinovaný Google  

 
Už se Vám stalo, že jste napsali do vyhledávače nějaké slovo špatně (např. město Kladmo) a Google navrhl 
správnou variantu (město Kladno)? Zajímavě portál reaguje, pokud zadáte některé fráze naprosto správně: 

 jak neuplácet  jak uplácet 

 kytice pro drzou ženu  kytice pro druhou ženu 

Ať už hledáte způsob, jak předat někomu čokoládu, aby to nebylo bráno jako úplatek, nebo chcete vymyslet, 
z čeho by se měla skládat kytice pro famózně drzou ženu, Google Vám hledání pěkně znesnadní. 

 

Benefity pro zaměstnance MěÚ Litomyšl 
V druhé polovině roku 2014 jsme se rozhodli, že budeme realizovat projekt CafeteriaSystems, a tak umožníme 
svým zaměstnancům, aby si sami mohli spravovat benefity poskytované zaměstnavatelem. Cílem projektu 
bylo především respektovat individuální potřeby zaměstnanců, dát jim potřebnou svobodu volby při čerpání 
jejich nepeněžních benefitů a zároveň podstatně rozšířit jejich nabídku. Chtěli jsme nabídnout moderní službu, 
která sníží náklady s poskytováním zaměstnaneckých výhod, zaměstnanci si sami prostřednictvím internetové 
aplikace budou spravovat benefity přímo ze zaměstnání nebo pohodlí svého domova. Vzhledem k tomu, že 
všichni naši zaměstnanci mají přístup k internetu nebo využívají mobilní připojení prostřednictvím chytrých 
telefonů, byla snaha spustit projekt od roku 2015. 

Základním krokem bylo schválení novely vnitřního předpisu, 
který upravuje čerpání benefitů našich zaměstnanců. Zastupi-
telstvo města na podzim roku 2014 tento krok učinilo a 
v lednu roku 2015 byl projekt spuštěn. 

Již dnes můžeme konstatovat, že celý projekt byl úspěšný. 
Naši zaměstnanci již v únoru v anketě, kterou jsme uspořádali, 
dali jednoznačně přednost nepeněžních benefitům realizova-
ným prostřednictvím Cafeterie, před ostatními nepeněžními 
benefity (pitný režim, zájezdy na kulturní přestavení a spor-
tovní utkání atd.).  

Do budoucna samozřejmě plánujeme se společností, která 
Cafeterii provozuje, průběžně vyhodnocovat její provoz, rozví-
jet její funkce a rozšiřovat nabídku benefitů na základě po-
znatků a podnětů našich zaměstnanců. 

Ing. Bohuslav Pulgret, tajemník MěÚ Litomyšl 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/
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 Poradna – ČSN 01 6910  

 
Dotaz: Chci se zeptat, jestli formátování osobního dopisu vedoucího pracovníka uvedené v nové normě je 
v pořádku. Předchozí normy uváděly formátování jiné. 

 

 
Odpověď: To víte, že není. Jediná shoda mezi vzorem uvedeným v „normě“ z roku 2014 a správným formá-
továním osobního dopisu je pouze v nezarovnaném pravém okraji (zarovnaném „na praporek“). Jinak z toho 
jazykovědci udělali obchodní dopis. Osobní dopis má v českých a slovenských zemích historii několika desítek 
let a za tu dobu se nezměnil. Je to nejvýznamnější písemnost, kterou posílají představitelé státu, měst a obcí, 
organizací a spolků. Je to Pán Dopis, jehož úprava nemůže být jen tak změněna žádným diletantem. A dopisu 
všech dopisů odpovídá i formátování, které naleznete v poslední kvalitně zpracované normě z roku 2007. 
Krátce připomínám: 

 první řádky odsazené (kromě oslovení) 

 řádkování 1,5 

 podpis zarovnaný k pravé svislici 

 místo určení příjemce písemnosti velkými písmeny 

 vědecko-pedagogická hodnost „prof.“ se píše s malým písmenem, ale to není jediná chyba v dopise 

Se souhlasem Bc. Ireny Rálišové, tajemnice Městského úřadu Sezemice, otiskujeme část osobního dopisu. 

 

 

Varujeme před „lektory“ vydávající se za odborníky na úpravu písemností, kteří nabízejí semináře na téma 
ČSN 01 6910 (navíc té z roku 2014), aniž by měli odborné znalosti a praxi. Nová norma si v řadě tezí protiřečí 
a zároveň jde proti ustáleným zvyklostem, zákonům, vyhláškám a směrnicím. Proto seminář s touto problema-
tikou je nutno vždy školit v návaznosti na další, v mnoha případech relevantnější, odborné zdroje. Pozor na 
„odborníky“ na český jazyk a typografii! 
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Sako – (ne)přítel muže? 
Málokterá část šatníku rozděluje pány tak jako sako. Jedni si chválí jeho praktičnost, vzhled i univerzálnost, 
druzí jej považují za nepohodlný přežitek. Pojďme si ukázat, jak z tohoto oděvu udělat užitečného 
a všestranného přítele, který nám navíc zlepší osobní módní styl.   

Dnešní podoba saka se utvářela po dlouhou dobu a v posledních přibližně sedmdesáti letech se mění jen mi-
nimálně podle aktuálních trendů. Pro připomenutí si řekněme, že základní dva typy saka od sebe liší způsob 
zapínání – dvouřadé sako je dnes prakticky vyřazeno jednořadými provedeními (ovšem v Itálii se dvouřadé 
opět pomalu dostává do módy, takže během několika let můžeme očekávat tuto vlnu i u nás). Zaměřme se 
tedy na jednořadá saka, která jsou obvykle osazena dvěma nebo třemi knoflíky. Poslední, tedy nejspodnější 
z nich, zůstává za všech okolností rozepnutý. Zatímco jedna legenda uvádí, že jde o pozůstatek z doby, kdy 
tento zvyk usnadňoval tasení koltu, druhá pověst vše přisuzuje britskému králi Eduardu VII., který si přes ma-
jestátní pas knoflík jednoduše zapnout nedokázal, a tak dal vzniknout tomuto zvyku. Tak či onak, dnes máme 
důvody praktičtější – saka jsou ušita tím způsobem, aby 
na postavu perfektně pasovala právě se spodním nedo-
pnutým knoflíčkem.  

Velkou výhodou saka (ovšem jen pánského, dámy potvr-
dí) jsou kapsy. Pro naši potřebu zůstávají vyhrazeny pou-
ze vnitřní, poslouží nám k uložení propisky, brýlí či lístku 
do divadla nebo na tramvaj. Náprsní kapsu můžeme vyu-
žít jen na ozdobný kapesníček, jejichž další módní vrchol 
právě zažíváme. Nejběžněji lze vidět kapesník poskládaný 
do trojúhelníku či vyčnívající jen v cca centimetrové linii. 
Pro ty, kdo nemají v oblibě kravaty, může být originální a 
vkusný kapesníček zajímavou volbou (ovšem jeho použití 
k jiným než dekorativním účelům nedoporučujeme).  

Dalším plusem tohoto kousku oděvu je lichotivý optický efekt na postavu, což oceníme zejména my, kteří se 
více či méně podobáme již zmíněnému králi Eduardovi. Velikost konfekčního saka volíme tak, aby při zapnutí 
bylo ideálně napnuté, ale nevytvářelo sklady, musí být také pohodlné při chůzi. Českým zvykem je přehnaná 
délka rukávu, ideálně stačí, pokud při svěšených rukou končí na úrovni zápěstního kloubu, tedy ne až na začát-
ku palce. Velikost saka je také částečně módní záležitost; dnes je trend spíše vypasovaného (slim) provedení 
s užšími klopami, ovšem tento trend se pravidelně cca jednou za desetiletí střídá.  

Často na svých seminářích slýchávám, že sako je problematické, protože se snadno mačká. Ano, při nespráv-
ném použití. Jezdíme-li služebně či do práce autem, sundáme si jej – pro tento účel jsou k dostání držáky na 
sako do auta, které se snadno připnou na hlavovou opěrku předních sedadel. Stejně tak nošení jen jednoho 
saka (obleku) celý měsíc jej příliš namáhá. Ne vždy také platí, že čím dražší sako, tím více a v lepším stavu vydr-
ží, osobně mám řadu protichůdných zkušeností, ovšem záleží také na použitém materiálu.   

A jeden tip na závěr k blížícímu se létu – někteří muži si stěžují, že při delším nošení se jim zejména u levněj-
ších sak propotí podpaží a na saku jsou následně vidět bílé skvrny právě od soli, obsažené v potu. Pomůže nám 
kvalitní tílko, které má dobré absorpční vlastnosti (bavlněné či bambusové, k dostání jsou i tílka v tělové barvě 
bez viditelných švů). Pokud vás napadá otázka, jak se v saku dokáží pohybovat celý den muži v teplejších čás-
tech světa, vymysleli jednoduchý „fígl“ – jednorázové podpažní polštářky, které pot nasají a v horkých dnech 
tak zabraňují zmíněným nepříjemnostem.  

Slunná část roku je obdobím, kdy můžeme být kreativnější než obvykle, proč tedy nevyzkoušet také saka svět-
le modrá, béžová či dokonce bílá? Tzv. blejzry neboli méně formální saka, například k džínům nebo chinos 
kalhotám si jistě získají i Vás.  

Krásné a módní léto! 

Karel Střelec, lektor seminářů etikety pro žáky základních a středních škol 

Jak to nemá vypadat… 
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 Osobnost semináře  

 
Účastníci našich vzdělávacích akcí nás inspirovali, a tak jsme se rozhodli udělovat za nevšední přínos atmosfé-
ře semináře titul 

OSOBNOST SEMINÁŘE 

účastníkům, kteří se dopustili: 

 sympatického vyrušování, 

 bezvadného připomínkování, 

 příkladného podsouvání námitek, 

 příjemného doplňování lektorova výkladu a 

 vytrvalé snahy o dekoncentraci lektora, 

čímž rozesmívali lektora i ostatní účastníky, aniž by narušili odbornou stránku vzdělávacího programu.  

 

 
Mezi dalšími oceněnými, kteří získali diplom a plaketu, jsou: 

 Josef Kotlaba, Městský úřad Horažďovice 

 Gabriela Valová, Městský úřad Valašské Meziříčí 

 Jan Pšeja, Městský úřad Kroměříž 

 

Nevšedník za všechny prachy 
O vysoké úrovni Nevšedníku nepochybuji – ostatně sami klienti nás po každém vydání bombardují sympati-
ckými reakcemi, dotazy, tipy a doporučeními – ale že bude náš Nevšedník prodávat jedna z nejvýznamnějších 
společností na trhu – a rovnou za 10.000 Kč – to je pro mne a celý redakční tým obrovská pocta. 

 https://media.alza.cz/nevsednik-02-2013-d2190493.htm 

https://media.alza.cz/nevsednik-02-2013-d2190493.htm
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Jak se nezbláznit v dnešním světě? 
Nejste sami, kdo si tuto otázku klade nebo už dlouho křičí „zastavte svět, chci vystoupit“. Zrychlující se svět 
nám dává poznat šok z budoucnosti, který jasnozřivě popsal futurolog Alvin Toffler ve stejnojmenné knize již 
v roce 1970.  

Postupně zjišťujeme, že moderní technika, počítače, internet, mobily a média nám více času berou, než šetří. 
Prozření, že Vy sloužíte počítači a ne on Vám, na duševním zdraví také nepřidá. Náš 5 000 let starý mozek 
a zejména v něm nahraný software potřebuje aktualizaci, kterou na internetu nenajdeme.  

Na našem semináři se dozvíte vyzkoušené postupy, jak svůj 
život přizpůsobit světu a technologiím, které náš mozek dáv-
no předběhly. 

Zjistíte, jak můžeme ušetřit až dvě třetiny času stráveného 
čtením textu. Poznáte, že blázen šeptající do mobilu, netrpí 
samomluvou, ale vyhýbá se stresu z toho, na co nemá zapo-
menout. Využívá diktafon v mobilu, který si pamatuje to, co 
se majiteli právě vylíhlo v hlavě. Prozradíme Vám, jaký vý-
znam má pro dříve narozené nápis K+M+B na dveřích. 

Otestujete svůj mozek a někteří z Vás budou šokovaní tím, že 
uvažují jako osoby opačného pohlaví. Asi Vás překvapí, že 10 % 
žen uvažuje mužským způsobem a až 20 % mužů má zčásti 
ženský pohled na svět. Jaké nezasloužené výhody Vám to mů-
že přinést, je dalším tématem semináře. 

Poradíme Vám jak vyjít s lidmi, abyste s nimi nemuseli vy-
běhnout. Jak být víc asertivní a méně nasertivní… Stačí si uvě-
domit pravdivost rčení „prase neví, že smrdí“ a používat ho ke 
každodenní psychohygieně.   

Ukážeme Vám, jak může obyčejná mince překvapivě a správně 
rozhodnout jakékoliv životní dilema. Ovšem neručí za výsle-
dek, když se zeptáte, jestli žít s manželkou nebo milenkou. 
Vaše podvědomí ví přesně, co chce, a zná odpovědi, které si 
nechcete nebo nemůžete připustit.    

Prozradíme, jak si nenechat otrávit tělo ani duši jídlem, CO2 ve vzduchu, vlastními negativními myšlenkami, 
a záplavou informací z médií. Zjistíte, že rekuperace vzduchu není sprosté slovo, ale způsob, jak mít stále okys-
ličený mozek a ještě si to nechat zaplatit Zelenou úsporám. 

Tyto informace a dvacetileté zkušenosti Vám předá naivní optimista od přirození. A pokud se s důvěrou svěříte 
do péče našeho lektora, ujistíte se, že důvěra je jediná věc, která dokáže změnit vše. 

P. S. Pro ty, kteří se už nemohou dočkat semináře, prozradím, že K+M+B znamená: nezapomeň Klíče + Mobil + 
Brýle. Těším se na shledanou. 

Pavel Dočkal, lektor semináře Jak se nezbláznit 

Získejte dárky za věrnost 

Za objednané semináře v hodnotě 70.000 Kč vč. DPH získáte famózně humornou 90minutovou besedu 
s MUDr. Radimem Uzlem pro celý úřad nebo město. 

Ze všech klientů za období leden–listopad získá 1 vylosovaný úřad večírek s řízenou degustací, vtipnou bese-
dou a barmanskou show v hodnotě 50.000 Kč. A možná přijde i kouzelník… 
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 Poradna – Písemná komunikace v praxi   

 
Otázka: Vážená Akademie nevšedního vzdělávání, velmi mne pobavilo, přivedlo k zamyšlení a taktéž 
k napsání tohoto dotazu Vaše aktuální číslo Nevšedníku. Je vidět, že i odborné problematiky lze brát 
s humorem, což je především pro úředníky v dnešní administrativně přehlcené době značně důležité a také 
značně uvolňující.  

Můj dotaz směřuje spíše do oblasti češtiny a jejího užívání především médii, ať už televizními či rozhlasovými 
nebo tiskovými. Jedná se o množné číslo v 1. pádě tvarů cyklista, terorista, komunista, policista, hokejista, 
apod. V médiích dnes už pouze užívané formáty cyklisti, teroristi, komunisti, policisti, hokejisti, apod. mne 
opravdu tahají za uši a stále trvám na tom, že by tvary těchto slov měly být cyklisté, teroristé, komunisté, 
policisté, hokejisté, apod. Domnívám se, že toto je správný český tvar a tento by také měla užívat všechna 
média, zejména pak ta televizní a zejména pak veřejnoprávní televize jako jedna z nejzásadnějších nositelek 
informací a vzdělávání v dnešní elektronické době. Tvar mému uchu nelahodící považuji za hovorový výraz, 
tudíž v projevu redaktorů a moderátorů za nepřípustný. Je moje domněnka správná? A jakému tvaru pak 
dáváte přednost Vy a který považujete za vhodnější pro užívání v médiích popřípadě oficiálních úředních do-
kumentech?  

 

 
Odpověď na daný dotaz je třeba rozdělit do dvou aspektů.  

První se týká roviny pravopisné a zde je třeba vycházet z jazykových příruček. Ty uvádí, že u skloňování muž-
ských jmen životných zakončených na -ista, která řadíme ke vzoru předseda, je 1. pád množného čísla zakon-
čen na -é. Tedy náležité jsou například tyto tvary: filatelista → filatelisté, fotbalista → fotbalisté, kapitalista → 
kapitalisté, šachista → šachisté, hokejista → hokejisté, policista → policisté. Podoba s -i (filatelisti, fotbalisti, 
kapitalisti, šachisti, hokejisti, policisti) se hodnotí jako hovorová, tudíž nenáležitá, a to jak v psaném projevu 
administrativního charakteru, tak i v mluveném projevu publicistických pořadů. 

Výše uvedená jména je však nutné odlišit od přejatých jmen končících na -at a -it, u kterých se koncovky -é/-i 
uplatňují jako dubletní (tj. jsou možné oba tvary bez stylového rozlišení). Jde například o tato přejatá jména: 
akrobat → akrobaté/akrobati, aristokrat → aristokraté/aristokrati, demokrat → demokraté/demokrati, di-
plomat → diplomaté/diplomati, favorit → favorité/favoriti. Je nutné však podotknout, že tato jména řadíme 
ke vzoru pán, nikoliv předseda.  

Druhá rovina se týká všeobecné jazykové úrovně stylu publicistického, do kterého řadíme nejen projevy mlu-
vené, ale i psané (noviny, časopisy, rádio, TV, internetové zpravodajství). Vzhledem k tomu, že neexistuje 
žádná zákonná regulace týkající se dodržování spisovného jazyka v těchto médiích, je velmi obtížné spisov-
nost jako takovou vymáhat či se jí dožadovat. Je jen na čtenáři nebo posluchači, jaké zpravodajství upřed-
nostní (srovnáme-li tzv. bulvární média se seriózními, je rozdíl patrný).  

Tzv. seriózní média se o dodržování spisovné normy, myslím, snaží a chybovost je převážně v mluveném pro-
jevu reportérů – uveďme např. nesprávné skloňování (*dvěmi, *fotbalisti, *ochránče), nesprávná výslovnost 
(**konzert+), užití nesprávné shody podmětu s přísudkem (města *rozhodly). U tzv. bulvárních medií je celko-
vá úroveň jazyka až tristní. Velmi často užívají i v psaném projevu hovorovou češtinu a hovorové obraty (bou-
račka, převlékají kabát), výběr slov působí méně uvědoměle a stavba vět méně promyšleně (spíše působí 
spontánně), častým nešvarem je neúčelné opakování slov a myšlenek, odbočování od hlavního tématu, ob-
šírné vysvětlování, vsouvání dalších nepodstatných informací a užívání tzv. parazitních slov (vlastně, prostě). 
Velmi často se v textech objevují i pravopisné chyby (ujel od nehody *z policistou; rád by *dobil olympiádu; 
natáčí se v Havlíčkově *brodě, chtěli *bysme odhalit konečně pravdu atd.). 

Tvrzení, že ale převážně veřejnoprávní média by měla na kultivovaný a jazykově vytříbený styl dbát, je zcela 
jistě správné. A já s ním bez jediné výhrady souhlasím. 
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Kde ušetřit miliony aneb LED veřejné osvětlení 
Ať už jste tiskař, kterému právě došel bankovní papír, nebo starosta obce, který právě obdržel vyúčtování za 
elektřinu, jedno máte společné: nemáte čas ztrácet čas.  

Ať už utrácíte za veřejné osvětlení (VO) jako malá obec desetiti-
síce nebo jako statutární město miliony, zaměníte-li klasické 
„zahřívací“ žárovky za LEDky, úspora se dostaví. Energetický au-
dit, který bezplatně provádí společnost Whisby, s. r. o., potvrzuje 
tyto hodnoty: 

 město Přerov – úspora 78,5 % u soustavy VO bez ří-
zení, 82,1 % u soustavy VO s řízením, návratnost in-
vestice: 32 měsíců, záruka: 60 měsíců2 

 obec Hlubočky – úspora 77,2 % u soustavy VO bez ří-
zení, 83,0 % u soustavy VO s řízením, návratnost in-
vestice: 34 měsíců  

 obec Brodek u Přerova – úspora 73,6 % u soustavy 
VO bez řízení, 80,2 % u soustavy VO s řízením, ná-
vratnost investice: 40 měsíců 

Soustava s řízením je v noci dle nastavení systému ztlu-
mována až na 50 % své svítivosti. 

Ve společnosti Whisby, s. r. o., se v rámci jedné ze svých aktivit 
zabývají implementací LED osvětlení evropského lídra v oblasti 
vývoje a výroby světelných technologií, společnosti 
OMS Lighting. Tento vizionář a výrobce s 20letou historií nahrazuje konvenční veřejné osvětlení za LED osvět-
lení s úsporou 50 %–90 %. S ohledem na dlouhou záruční dobu a použitou technologii, se tato stává více méně 
bezúdržbovou a lze ji využít na osvětlení ulic, parků, veřejných prostranství, sportovních prostor nebo firem-
ních areálů. Životnost technologie je až 25 let, a to jsme ještě nezmínili možnost využití pestrého barevného 
spektra. 

Při výrobě nabízených LED veřejných svítidel jsou využity nejnovější poznatky z oblasti LED technologií, ter-
málního managementu, řízení intenzity osvětlení práce se světlem a optikou. Zároveň tato technologie přináší 
jedinečnou kombinaci vysoké kvality použitých komponentů od renomovaných světových výrobců: LED čipy 
značky CREE, Bridgelux, Phillips a Osram a napájecí zdroje od světových špiček Mean Well a Phillips. 

Svítidla disponují dokonalými čočkami pro šíření světla, čímž zabezpečují jeho dokonalou rovnoměrnost a zá-
roveň svítivost pouze v místech, kde je požadována. Celé těleso svítidla slouží jako chladič, proto mají LED sví-
tidla ideální teplotu pro provoz LED a všech elektrických komponentů. 

Životnost LED čipů dosahuje 75 000 h až 100 000 hodin (podle typu svítidla), což v praxi znamená více než 
20 let svícení s úsporou 50 %–90 % nákladů na energie a údržbu. Všechna LED veřejná svítidla jsou plně bez-
údržbová a po dobu jejich předpokládané životnosti není nutné do nich žádným způsobem zasahovat (potřeba 
čištění vzniká cca 2x v průběhu 20 let). Svítidla obsahují technologii, která zajišťuje vysokou ochranu před prů-
nikem vody a prachu. 

Zaměstnanci společnosti Whisby Vám nezávazně zpracují audit veřejného osvětlení, který je základním kame-
nem k tvorbě návrhu řešení situace veřejného osvětlení včetně zjištění všech možných úspor. Vlastní realizace 
investice je řešitelná několika cestami. Pokud Vás výše uvedené informace zaujaly a chcete své obci nebo měs-
tu ušetřit nemalé finanční prostředky, neváhejte napsat nebo zavolat. 

Ing. Milan Budník, jednatel Whisby, s. r. o., Olomouc 

                                                           
2
 Při závadě na svítidle se v rámci záruky vyměňuje kus za kus. 
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Ukázka hlavičkového dopisu  
zpracovaného pro MěÚ Moravské Budějovice 
Je mi ctí, že můžeme spolupracovat s městskými úřady na vytváření směrnic jednotného vizuálního směru 
a vzorových šablon úředních, obchodních a osobních dopisů. Tentokráte přinášíme velmi moderně pojatý hla-
vičkový papír, na kterém se obrázek nechává obtékat zkoseným textem zarovnaným do bloku. 
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Střípky z komunikace s operátorem 
Zákazník: Já bych rád věděl, proč se mi nezobrazuje číslo volaného. 
Operátor: Velice se omlouvám, ale tohle řeší kolegové z hlasových služeb. 
Zákazník: A kde jsem teď? 
Operátor: Na technické podpoře internetového připojení. 
Zákazník: Výborně! Já si objednával O2TV a rád bych věděl, kdy to bude. 
Operátor: Velice se omlouvám, ale tohle řeší kolegové z obchodního oddělení... 
Zákazník: Tak to bych rád věděl, proč mi v Mozille nefunguje aktualizace. 
Operátor: Je mi líto, ale tohle já neřeším, protože.... 
Zákazník: Ježíši! Vaši práci bych chtěl mít! 

Zákazník: Já jsem technik, na mě můžete mluvit odborně. 
Operátor: Rozumím. Chce to po vás autorizaci pop trojky, nebo esemtépéčka? 
Zákazník: Ehm... cože? 

Zákazník: K Vám se dovolat, to je umění! Prosím vás, Vy tam jste sám? 
Operátor: Někdy mám ten pocit. 

Zákazník: Já Vám to hlásil už přede dvěma hodinami a nikdo se neozval! Chci to zrušit! 
Operátor: Pane Nováku, nebudeme to dramatizovat... 

Zákazník: U telefonu pan Koláček! A nebude to tak sladký hovor, jak si myslíte! 

Operátor: Do jména zadejte O2. 
Zákazník: Ó mám dát malé nebo velké? 
Operátor: Dejte velké, my jsme velká společnost. 

Piješmikrev.cz 
Smrdí ti nohy! Čistíš si zuby?! Nežér tolik! Jak říct příteli, kolego-
vi, šéfovi, tchyni, že Vám pije krev tím, že nechodí včas, páchne 
mu z úst či příliš strká nos do Vašeho života, abychom se jich ne-
dotkli? 

Cílem projektu je adresně sdělit příjemci (kolegovi v práci, příteli, 
tchyni, sousedovi, ...), že nám něčím pije krev (chodí pozdě, ne-
myje se příliš často, nepoužívá žvýkačky, ...), a doporučit mu, co 
by měl dělat, aby nám krev přestal pít.  

Nejlepší příspěvky stěžovatelů zveřejňujeme: 

„Zdravím! Pošlete vzkaz mému šéfovi, že je trdlo na entou. Kávu si uvařit neumí (to zvládnu naštěstí já), 
flek na košili si nevyčistí sám (na to má mé ruce) a když mi naposled předával na stole informace gene-
tického charakteru, přivřel si nádobíčko do prvního šuplíku.”  

„Šéfe! Chci ti říct, že lepšího člověka jsem zatím nepotkal… Jsi jednička! Jo – a ta stížnost: Rádi bychom 
tě v práci vídali častěji. Choď alespoň obden…”  

„Pánové, vím, že je pondělí velikonoční a že se potřebujete pochlubit svými ... úlovky, ale to není dů-
vod, abyste byli v poledne na pracovišti nadraní jak zákon káže, ale zákoník práce zakazuje.”  

„Tchyňo, tchyňo... Nemůžeš raz zustat na vykend doma z chlopem? My tež chceme žyť.”  

„Čas s Tebou utíká příliš rychle! Zamilovat se do Tebe je tak snadné! Plavat v Tvých očích je tak nebez-
pečné! Trávit volné chvilky s Tebou je tak DOKONALÉ! Proč tu nejsi?”  

A jakou stížnost a doporučení pošlete svým blízkým Vy? 
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Nejvtipnější americké zákony:  
Kde je zakázáno vystrkovat losa z letadla?3 
Alabama: Je zakázáno ublížit si na zdraví za účelem zbavení se povinnosti platit daně. 

Aljaška: Je zakázáno vystrkovat losa ven z pohybujícího se letadla. 

Arizona: Ukradne-li někdo v Mohave County mýdlo a je přistižen, musí se jím poté mýt tak dlouho, dokud se 
celé nespotřebuje. 

Colorado: Ve městě Sterling musí mít kočky, které nejsou na vodítku, odrazky. 

Florida: Pohlavní styk s dikobrazem je zakázaný. 

Georgia: Stát má 75 zákonů, jak postavit rýžová pole – a to přesto, že sám vlastní jen jedno. 

Idaho: Jedete-li ve městě Boise zrovna na žirafě, nesmíte ze zákona současně rybařit. 

Indiana: Hodnota π je v tomto státě dle zákona 4, nikoliv 3,141 5. 

Iowa: Ve městě Fort Madison musí požárníci 15 minut před odjezdem k požáru zásah natrénovat. 

Kalifornie: Dle vyhlášky města Chico bude udělena pokuta 500 dolarů každému, kdo ve městě odpálí atomo-
vou bombu. 

Louisiana: Pokud nejsou všechna okna zavřena a dobře utěsněna, nesmíte kýchat. 

Minnesota: Do daňového formuláře v tomto státě musíte vyplnit také datum své smrti. 

Missouri: Ve městě Natchez je podávání alkoholu nebo drog slonům ilegální. 

Nevada: Pokud bude někdo střílet po Vašem psovi, můžete útočníka zcela legálně oběsit. 

New Hampshire: V neděli je zakázáno spouštět jakékoliv stroje. 

New York: Trestem za vyskočení z okna budovy je smrt. 

Ohio: Vyhláška ve městě Lima zakazuje prodávat mapy, v jejichž středu není Lima. 

Oklahoma: Jméno a fotka každého, kdo se domáhal prostitutky, musí být v televizi. 

Pensylvánie: Každý motorista, ke kterému se bude přibližovat stádo koní, musí zastavit, auto přikrýt dekou 
nebo plátnem a počkat, než koně proběhnou. Jsou-li koně splašení, musí motorista auto rozložit na jednotlivé 
části, které schová pod keř. 

Tennessee: V Memphisu smí ženy řídit auto pouze v případě, že před ním jde muž s červeným praporkem, 
kterým varuje ostatní motoristy a chodce. 

Utah: Ptáci mají ve vzduchu ze zákona přednost před letadly. 

Virginie: Ve městě Salem kdysi platil zákon, dle něhož bylo zakázáno vycházet z domu, pokud jste nevěděli, 
kam jdete. 

Washington: Zákon na potlačení kriminality vyžaduje, že poté co přijedete do nějakého města, musíte místní-
mu šerifovi zatelefonovat a oznámit mu, že jste právě dorazili. 

Wisconsin: V tomto státě se můžete legálně oženit se svým domem. 

Západní Virginie: Slepice smějí dle zákona snášet vejce pouze mezi 08:00 a 16:00. 
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