
 

 

 Slovo úvodem 
Milé dámy, báječní pánové, 

červnový Nevšedník se cítí být 
tím nejuvolněnějším číslem za 
celou svou historii. Vychází od 
září 2012 a i dnes si dává za cíl 
nezklamat Vás. 

Pevně věřím, že Vás řada článků 
přiměje zamyslet se nejen nad 
svou prací (články o legislativě), 
ale také nad životem a vztahy 
v něm. O tom, že Vás některé 
články rozesmějí, vůbec nepo-
chybuji. 

Každý, koho v životě potkáte, je pro Vás dar, test nebo trest. Nikdy 
nelitujte takového setkání, protože Vás má něco naučit a posunout 
dál. Zní to příliš filozoficky?  

Inspirativní čtení Vám přeje 

Radim Martynek 
jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o. 

 

„Údiv vedl lidi k filosofování – na počátku i dnes – a to tak, že se zarazili 
s údivem u nejbližších otázek a potom se pomalu zamýšleli i nad většími 
věcmi… A kdo se zamýšlí a diví, ten se domnívá, že neví.“ (Aristoteles) 

„Žít a nefilosofovat je jako mít zavřené oči a nikdy se ani nepokusit je ote-
vřít.“ (René Descartes)  
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Seminář těsnopisu? Ano! 
„Těsnopis je zjednodušené písmo určené k velmi rychlému, snadněj-
šímu a úspornějšímu zápisu informací. Jeho znaky pro hlásky jsou 
značně zjednodušené proti běžnému písmu, některými znaky se zkrá-
ceně označují časté skupiny hlásek, zkracují se i častá slova a souslo-
ví (tzv. hieroglyfický princip). Jako rozlišovací prvek je používána 
např. poloha znaku vůči řádku a zesílení.“ (Wikipedia) 

 

Jde tedy o úsporné písmo, které se dá naučit za velmi krátký čas. Ač 
již dnes upadá v zapomnění, stále je využíván v Poslanecké sněmov-
ně, ale také v advokacii, u soudů a v mém diáři.  

Těsnopisná soustava Herout–Mikulík byla zavedena do škol v roce 
1921 a my se těsnopis povinně učili ještě v roce 1998 na obchodní 
akademii v Českém Těšíně.  

Protože se objevily individuální poptávky po semináři těsnopisu, 
rozhodli jsme se jej oživit ponejprv pro zájemce z Prahy. Počínaje 
zářím 2018 spustíme 5měsíční kurz, kdy se zájemci budou setkávat 
1x týdně na 2 hodiny (celkem 40 hodin). V případě zájmu o kurz piš-
te na info@akademie-vzdelavani.cz. Orientační cena: 1.399,77 Kč. 

Soutěž 
Kdo nejrychleji a přesně převede níže uvedený těsnopisný zápis do 
latinky a zašle jej na info@akademie-vzdelavani.cz, získá publikaci 
podle vlastního výběru: 

 Etiketa (Ladislav Špaček) 

 Písemná komunikace v praxi (Radim Martynek)  

 

P. S. Jsem už 20 let ze školy, proto ten doktorský rukopis :) RM 

Výběr referencí  
z nedávných školení  

Etiketa a normy v písemném styku – 
úprava písemností podle normy 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Magistrát města Frýdek-Místek 

Úřad městské části Praha 11 

Úřad městské části Praha 13 

Městský úřad Kašperské Hory 

Městský úřad Klášterec nad Ohří 

Městský úřad Uherský Ostroh 

Městský úřad Kunovice 

Městský úřad Staré Město 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou 

Městský úřad Rousínov 

 

Písemná komunikace v praxi – aserti-

vita a empatie v dopisech 

Úřad městské části Praha 13 

Městský úřad Nové Město na Moravě 

Městský úřad Rájec-Jestřebí 

Městský úřad Kopřivnice 

 

Další témata realizovaná na úřadech 

Zvyšování psychické odolnosti  

úředníků ÚSC 

anti-GDPR: Ochrana osobních údajů 

a šikanózní podání  

Kurent pro matrikářky 

Novinky v lidské sexualitě na přelomu 

3. tisíciletí (Radim Uzel) 

Mozkový jogging 

Řízení lidských zdrojů ve VS 

Manažerské dovednosti  

pro vedoucí úředníky 

Komunikační dovednosti 

mailto:info@akademie-vzdelavani.cz
mailto:info@akademie-vzdelavani.cz
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Možná děkujete lidem špatně 
V dnešní době naleznete nepřeberné množství článků o zpětné vazbě (angl. feedback). Při vzdělávání v oblasti 
komunikace, slyším téměř vždy dotaz, jak správně poskytnout zpětnou vazbu, přesněji „jak mám někomu říct, 
že nejsem spokojený s tím, co dělá tak, aby se nenaštval a nevznikl konflikt“. 

Bezpečné poskytování negativní zpětné vazby (někdo raději říká rozvojové, žádosti o změnu atp.) je určitě 
každodenní téma. V tomto článku se však chci naopak věnovat pozitivní zpětné vazbě (poděkování, ocenění), 
která bývá mnohem častěji opomíjená. Představím přístup, jak z poděkování a ocenění udělat mnohem sil-
nější motivační nástroj, než je obvyklé. 

Pokud přistoupíte k ocenění, stále to ještě 
můžete udělat špatně. Při vedení lidí je už 
něco jako mantra, neustále vtloukaná do 
hlavy, že chodit za podřízenými jen v oka-
mžiku, kdy způsobili problémy, je neodpus-
titelná chyba. Naopak, je nanejvýš důležité 
průběžně vyzdvihovat věci, které se podaři-
ly. Jde o výbornou prevenci problémů 
a současně skvělou motivaci, která nás 
téměř nic nestojí. Bohužel tento přístup 
velká část vedoucích stále opomíjí. 
A hlavně, když už přistoupí k ocenění či 
poděkování, stále to lze udělat nedosta-
tečně nebo i špatně. 

Potřeby jsou tak hlubokou funkcí, že si je většinou neuvědomujeme. Základem pochopení lidského chování 
je teorie potřeb. Pokud velmi zjednoduším jednu z mnoha verzí této teorie, pak jsme biologicky ovládáni na-
šimi příjemnými či nepříjemnými pocity. Ty jsou chemickou reakcí našeho těla na naplnění nebo nenaplnění 
našich potřeb. Existuje velké množství lidských potřeb. Láska, jistota, bezpečí, sounáležitost nebo uvolnění 
jsou jen zlomkem těch nejvýraznějších. Potřeby jsou tak hlubokou tělesnou funkcí, že si je většinou neuvědo-
mujeme. Proto je pro nás velmi těžké naše potřeby přesně pojmenovat slovy a mluvit o nich. Pro účinnou prá-
ci se sebou i s jinými lidmi je však úžasnou dovedností potřeby rozpoznat a co nejpřesněji pojmenovat. 

Naše strategie bývají zdrojem nedorozumění. Tím jak jsou naše potřeby bytostně důležité, je celý náš život 
hledání, jak je naplnit. Často však považujeme za potřeby něco jiného. Může nám proto pomoci pochopení 
rozdílu mezi potřebami a strategiemi. Cesty, které vedou k naplnění našich potřeb, nazýváme strategie. Stra-
tegie je naše vědomé či nevědomé chování, kterým se snažíme o naplnění potřeby. Strategie si uvědomujeme 
mnohem častěji než potřeby ležící v jejich pozadí. Proto když začneme přemýšlet o našich potřebách, většinou 
nás jako první napadnou spíše strategie. Jednoduchým příkladem může být potřeba „najíst se“ a strategie „po-
třebuji jít na oběd“, „potřebuji si skočit do obchodu“ nebo ještě lépe „potřebuji, abys šla nakoupit“. I když ří-
káme „potřebuji“, jde o strategie. Nebezpečí záměny potřeb a strategií spočívá v tom, že pokud někomu sdě-
líme strategii, nemusí z toho být jasná naše potřeba. Může pak dojít k nedorozumění až konfliktu. 

Jedna potřeba může vyvolat mnoho pocitů. Ve chvíli, kdy jsou nebo nejsou naše potřeby uspokojeny, spustí 
naše tělo hormonální reakci, kterou ovládá naše chování. Do našeho krevního oběhu je ve zlomku sekundy 
napumpován koktejl chemických látek, a my začneme cítit příjemné pocity (odměna) nebo nepříjemné (trest) 
pocity. Mohou to být sytost, lehkost, hrdost, úleva nebo naopak strach, bolest, znechucení, zklamání či nejis-
tota. Jedna potřeba může podle situace vyvolat různé pocity. Potřeba sounáležitosti tak může někdy vyvolat 
pocit smutku až strachu, jindy lehkost nebo naplnění. Pocity podobně jako strategie často zaměňujeme za 
potřeby. 

K tomu, abychom mohli potřeby účinně naplnit, je důležité nenechat se zmást pocity nebo strategiemi. Pokud 
začneme potřeby a pocity sledovat podrobněji zjistíme, že rozlišíme až stovky potřeb a pocitů, které pak mů-
žeme slovy přesněji pojmenovat. 
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Jak to všechno souvisí se zpětnou vazbou? Pokud máme důvod někomu poděkovat nebo jej za něco ocenit, 
znamená to, že se dotyčnému podařilo naplnit nějakou naši potřebu, a patrně to v nás vyvolalo i nějaký ten 
pozitivní pocit. 

Nejúčinnější zpětnou vazbu poskytneme v okamžiku, když dáme najevo, jakou naši potřebu se druhému po-
dařilo naplnit. Díky tomu může mnohem přesněji naše potřeby naplnit i v budoucnu. Jinak řečeno, dělat přes-
ně to, co potřebujeme. 

Jeden příklad za všechny: Pokud kolegyně zpracovala vynikající zprávu o projektu a dokonce nám ji odevzdala 
den před dohodnutým termínem, může následovat několik scénářů. 

Vše přejdeme mlčením. Je to přece její povinnost. Případně prohodíme nejapnou poznámku: „To jsi stihla ně-
jak rychle, ne?“ Obojí je pro kolegyni demotivační protože buď její snahu ignorujeme úplně, nebo je podezřelá, 
že má takové výsledky. 

Můžeme říct „děkuji“ nebo „to je výborné, ty už to máš hotové“, případně „seš dobrá“. To je nejčastější verze 
poděkování případně ocenění. Ať už zvolíme cokoliv z uvedeného, kolegyni to pravděpodobně potěší. Hlavní 
chybou však je, že vlastně neví, co přesně oceňujeme. Příště se pokusí svoje chování zopakovat, ale podle to-
ho, co sama považuje za důvod naší reakce. Pokud se svým úsudkem netrefí, může se stát, že její postup v bu-
doucnu bude vnímán negativně. 

Pokud chceme poskytnout účinnou a kompletní pozitivní zpětnou vazbu, sledujme pečlivě svoje související 
pocity a přemýšlejme o potřebách, které jsou jejich příčinou. Můžeme pak říct v souladu se skutečností napří-
klad toto „Katko, děkuji mnohokrát, mám opravdu radost, že mi zprávu neseš už dnes. Vážně se mi ulevilo. 
Můžu se tak na ní v klidu podívat večer a zítra ráno budu mít při její prezentaci mnohem větší jistotu, že bu-
de schválena.“ Mluvíme tak o pocitu radosti a úlevy plynoucí z potřeby jistoty při rozhodování. Kolegyně příš-
tě může nejen přinést zprávu dříve před poradou vedení, ale dost možná sama použije i jednodušší přehledy 
nebo srozumitelnější grafy, aby podpořila schválení zprávy. 

Jak vážně to s poděkováním myslíte? A na závěr jednoduché doporučení, které můžete začít používat ještě 
dnes. Máte ve zvyku říkat „chci ti poděkovat“ nebo dokonce „chtěl bych ti poděkovat?“ Jak vážně to s poděko-
váním myslíte, když mluvíte takto neurčitým až podmiňovacím způsobem? Přistupte k lidem a prostě řekněte 
„děkuji ti“. A když ještě použijete oslovení jménem, je to zaručený recept jak ostatní potěšit. Zkuste příště mís-
to „chtěl bych ti poděkovat“ říct „Katko, děkuji ti“ a sledujte rozdíl. 

Radek Drnovský, www.edutica.cz  

Je libo KURENT? 
V úterý 12.06.2018 se uskutečnil – s velkou podporou Ing. Pavla Řeháka, tajemníka MěÚ Vrchlabí – seminář na 
téma Kurent pro matrikářky. Jedná se o psací podobu takzvaného německého písma – švabachu, kterým se 
v našich zemích místy psalo až do konce druhé světové války. 

Pod vedením úžasné lektorky zvládlo 
všech 19 matrikářek už po první hodi-
ně seznamování se s písmenky a vý-
slovností spřežek číst z Kroniky české 
Václava Hájka z Libočan z roku 1541.  
Jednalo se vskutku o čtení tempem 
prvňáčka základní školy, ale pocity to 
byly ohromné, neboť co je hezčího, 
než když kouknete na text a neumíte 
nic a po hodině umíte číst…  

Radim Martynek, z vlastní zkušenosti  

http://www.edutica.cz/
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9 komplimentů, které dostanou Vašeho manžela do kolen 
„Velikost muže je dána množstvím adresovaných lichotek.“ Nelze nesouhlasit. Muž je do značné míry for-
mován svým egem. Na světě není tvor, kterému by komplimenty dělaly lépe než mužovi. Traduje se, že 
mnoho úspěšných mužů by nebylo na svém místě bez milujících a podporujících partnerek. Lichotit našim 
manželům bychom ale měly pravidelně. Jako připomínku toho, že v našich životech stále hrají první ligu. 
Inspirujte se 9 nesmrtelnými komplimenty: 

1. „S tebou je každý den jako nový začátek. Nikoliv jen všední den.“ (zdůrazníte jeho jedinečnost)  

2. „Na světě neexistuje nikdo, kdo mi dodává odvahu čelit světu, jako ty.“ (vyzdvihnete jeho sílu a to kaž-
dý muž ocení)  

3. „Miluju, jak šikovné ruce máš… a nejen v onom významu.“ (muži milují pochvalu za to, když něco opra-
ví nebo zhotoví)  

4. „Nebojíš se stát si za svým. Tvoje sebevědomí je někdy fakt sexy.“ (utvrzení v jeho pravdu a přesvědče-
ní mu lichotí)  

5. „Je nádherné, jak ohleduplně a empaticky se někdy dokážeš zachovat v momentě, když to nejmíň če-
kám.“ (pochvala za to, jak perfektně to s ženami umí)  

6. „Hrozně si cením toho, že za tebou můžu kdykoliv přijít a říct ti o všem, co mi leží na srdci. Že vždycky 
stojíš při mně.“ (projev blízkosti, kterou k němu cítíte)  

7. „To, že mě máš rád takovou, jaká jsem, je pro mě největší odměnou. Stejně jako že mě v tom podporu-
ješ.“ (svou zásluhou někoho učinil šťastnějším a to vždycky potěší)  

8. „Díky tobě se cítím sexy...“ (rozpaluje vás, což ho utvrzuje ve vlastní atraktivitě)  

9. „I když se někdy peru s úzkostmi a návaly negativních emocí, zůstáváš tolerantní. A pomůžeš mi vždyc-
ky se postavit zpátky na nohy.“ (cítí se potřebný) 

Zdroj: www.lifee.cz/psychologie/9-komplimentu-ktere-dostanou-vaseho-manzela-do-
kolen_1630.html?utm_source=Facebook.com&utm_medium=Social-organic&utm_campaign=vem (redakčně 
upraveno) 

Vyúčtování veřejné sbírky 
V termínu 04.09.2017 až 31.01.2018 se ve veřejné sbírce pořádané 
Akademií nevšedního vzdělávání, s. r. o., vybralo 1.994 Kč – a to 
díky Městskému úřadu Bučovice. Dvě zástěrky s motivem zvířátek 
jsme na základě darovacích smluv ze dne 05.04.2018 předali dvě-
ma ordinacím: 

 MUDr. Vlasta Poláčková, s. r. o., se sídlem Nevojice 155, za-
stoupena Mgr. Šárkou Šilerovou 

 MUDr. Jarmila Weiglová, se sídlem Sovětská 912, Bučovice 

S díky za projevený zájem, který potěšil, a s díky za projevený nezá-
jem, který poučil, 

Radim Martynek 
(fotografie je ilustrativní) 

  

http://www.lifee.cz/psychologie/9-komplimentu-ktere-dostanou-vaseho-manzela-do-kolen_1630.html?utm_source=Facebook.com&utm_medium=Social-organic&utm_campaign=vem
http://www.lifee.cz/psychologie/9-komplimentu-ktere-dostanou-vaseho-manzela-do-kolen_1630.html?utm_source=Facebook.com&utm_medium=Social-organic&utm_campaign=vem
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 Ftípky  
 

Několik zajímavých otázek k těhotenství a porodu a jejich překvapivé odpovědi… 

Otázka: Mohu mít ještě dítě, když už mám 35? 
Odpověď: Ne, 35 dětí je už dost. 

Otázka: Jaká je nejlepší metoda k určení pohlaví? 
Odpověď: Porod. 

Otázka: Lékař řekl, že při porodu neucítím bolest, pouze tlak. Má pravdu? 
Odpověď: Ano, ovšem stejně tak se dá o tornádu říci, že jde o vzdušné proudění. 

Otázka: Je něco, čemu je dobré se vyhnout během zotavování po porodu? 
Odpověď: Ano, těhotenství. 

Otázka: Minulý týden jsme porodili. Kdy se má žena začne chovat opět normálně? 
Odpověď: Až Vaše dítě odejde na vysokou. 

Otázka: Mám větší naději, že otěhotním, když bude můj manžel nosit trenky místo slipů? 
Odpověď: Ano, ale ještě větší šanci budete mít, pokud na sobě nebude mít nic. 

Otázka: Jak nejjednodušeji zjistím, kdy přesně jsem otěhotněla? 
Odpověď: Když budete souložit jen jednou ročně. 

Otázka: Mám krevní skupinu 0 pozitivní a můj manžel A negativní. Jak je možné, že naše dítě má AB pozitivní. 
Odpověď: Začněte přemýšlet, kdo by mohl být skutečným otcem. 

Otázka: Já i můj manžel jsme velmi atraktivní. Jsem si jistá, že až porodím dítě, bude velmi fotogenické a vhodné pro 
reklamu. Koho bych měla kontaktovat, aby nám za fotky zaplatil? 
Odpověď: Svého terapeuta. 

Otázka: Začala jsem ráno zvracet, jak poznám, zda se jedná o ranní těhotenské nevolnosti, nebo o chřipku? 
Odpověď: Pokud je to chřipka, do dvou týdnů se to zlepší. 

Otázka: Od té doby, co jsem otěhotněla, se mi zvětšily prsa, otékají mi nohy a samozřejmě mi roste břicho. Existuje 
vůbec něco, co se v těhotenství zmenšuje? 
Odpověď: Ano, váš močový měchýř. 

Otázka: Od té doby, co jsem otěhotněla, mám strašnou chuť na cibuli. Beru si jí i do postele. Je to normální? 
Odpověď: To záleží na tom, co s ní děláte. 

Otázka: V čím pokročilejším stupni těhotenství jsem, tím víc cizích lidí se na mě usmívá. Napadá vás proč? 
Odpověď: Protože jste tlustší než oni. 

Otázka: Přemýšlím o tom, jestli až se dítě narodí, nebudu mít náhodou méně ráda svého psa... 
Odpověď: Ne, ale váš manžel vám možná poleze na nervy. 

Otázka: Jakým sexem bych nejspolehlivěji vyvolala porod? 
Odpověď: Sexem vašeho partnera s jinou ženou. 

Otázka: Způsobuje porod hemoroidy? 
Odpověď: Porod způsobuje všechno, za co se později budete stydět. 

Otázka: Kde by se ideálně mělo skladovat mateřské mléko? 
Odpověď: V prsech. 

Otázka: Existuje nějaká bezpečná alternativa odsávačky mateřského mléka? 
Odpověď: Ano, rty vašeho dítěte. 

Otázka: Kdy je nejlepší čas na odstavení dítěte? 
Odpověď: Jakmile se mu začnou klubat zuby. 

Otázka: Co je to úchopový reflex? 
Odpověď: Reakce novopečeného otce, když uvidí nalitá prsa své kojící partnerky. 

Otázka: Může matka otěhotnět, pokud kojí? 
Odpověď: Ano, ale je mnohem jednodušší, pokud nejdřív dítě uloží ke spánku. 
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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: 

 Emil Sadílek, Městský úřad Klášterec nad Ohří 

 Tamara Mezihoráková, Městský úřad Rousínov 

 

anti-GDPR – nový seminář 
Když zadáte do vyhledávání zkratku GDPR, vyhledávač Vás zahltí 13 500 000 odkazy. V mailech dennodenně 
vídáváme nabídky na super hyper software hardware, který nás uchrání od dopadů GDPR za stovky tisíc 
a miliony. A tak jsme zavedli nový seminář s názvem:  

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ŠIKANÓZNÍ PODÁNÍ 
ANEB PRÁVO VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ 

DOPAD ČESKÉ LEGISLATIVY NA ZAMĚSTNANCE VS 

Jeho cílem je mírnit vášně a přimět účastníky k uvědomění, že česká právní úprava ochrany osobních údajů 
existovala již dlouho před platností GDPR a nepřináší nic revolučního, jen mírní dopady nezastavitelného šíře-
ní osobních údajů ve virtuálním světě. Nemá tak smysl překopávat úřady a lidi, nakupovat řešení za miliony či 
se bát postihů kvůli tomu, že nevlastním poslední verzi superpočítače.  

Nebude pak od věci přejít k opačnému pólu práv, a to k právu veřejnosti na informace jako jedné ze záruk zá-
konnosti ve veřejné správě. Právo na ochranu osobních údajů a právo na informace jako konkurující si práva 
jak z pohledu zaměstnance VS, tak z pohledu veřejnosti.  

Závěr semináře pak bude skutečně plný vášní s naprostou vážností. Představíme si kuriózní pracovní úrazy 
a naučíme se pít alkohol tak, abychom nebyli pod jeho vlivem. Seminář plný protikladů – na začátku téma, 
o kterém se mluví 25 hodin denně a ke konci témata, které jsou tabu. Osnova: 

1. Ochrana osobních údajů: právo na ochranu osobnosti a soukromí, právní základ evropský a český, dů-
ležité pojmy, GDPR teoreticky a prakticky 

2. Podání ve veřejné správě jako záruka zákonnosti: veřejná správa jako služba, veřejná správa a informa-
ce, záruky zákonnosti ve veřejné správě, právní úprava záruk zákonnosti s důrazem na práva veřejnosti 

3. Práva a povinnosti zaměstnanců na pracovišti: sex na pracovišti a pracovní úraz, alkohol na pracovišti 
a související důsledky 

Seminář realizujeme jako uzavřený v sídlech organizací pro skupinu: 

 do 25 účastníků za cenu 23.800 Kč bez DPH 

 do 50 účastníků za cenu 28.800 Kč bez DPH 
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Jakékoliv vztahy je vskutku možné zlepšit za pouhých 60 sekund… 
Bela Gandhi je známá osobní trenérka a zakladatelka společnosti nabízející seznamovací služby. Vyprávěla 
o tom, jak je možné upevnit skutečně libovolné vztahy za pouhých 60 sekund. Ukázalo se, že je to mnohem 
jednodušší než jsme dosud předpokládali. 

Chceme vás seznámit s neuvěřitelně jednoduchými kroky, které vztahu s vaším partnerem navrátí harmonii 
a které mohou také upevnit vztah s vašimi přáteli, dětmi, kolegy a také přispět k vaší vnitřní vyrovnanosti. 

Jak to je s upevňováním vztahu vůči partnerovi… Obejměte svého partnera a držte jej v objetí po dobu 
60 sekund. Ten pocit tepla a radosti vás pak bude provázet po celý den, jako kdybyste byli zabaleni do teplé 
a měkké látky. Jestliže se dotkneme kteréhokoliv člověka, napomáhá to vylučování hormonů oxytocinu 
a dotaminu a právě ty které podporují utužení vzájemného vztahu a spokojenost. 

Vyslovte nahlas svůj pocit, že je vám to tak příjemné nebo mluvte o tom, jak vám bylo spolu dobře. Svému 
partnerovi připomeňte některé světlé momenty vašeho společného života. Tím dodáte pozitivní energii jemu 
i sobě. 

Kupte nějaký dobrý nápoj, zákusek nebo dezert, zkrátka něco, co má váš partner rád. Тyto drobné pozornosti 
mají pro utužení vzájemných vztahů značný význam. Lidé mají rádi, když se o ně někdo stará a ví o tom, jaké 
mají chutě a čemu dávají přednost. 

Věnujeme pozornost přátelům… Aby se podařilo oživit přátelské vztahy, pošlete svému příteli krátké 
a jednoduché oznámení. Můžeme napsat např.: „Dnes jsem slyšel v rozhlase tvoji oblíbenou písničku a uvě-
domil jsem si, že by bylo dobře, kdybychom se v dohledné době viděli. Půjdeme si sednout do baru?“ 

Jen tak, bez nějakého konkrétního důvodu, pošlete své přítelkyni květiny. Ke kytici pak přiložte pohlednici, na 
které bude napsáno, jak mnoho pro vás přítelkyně znamená. 

Zanechejte své nejlepší přítelkyni hlasovou zprávu, ve které budete zpívat nebo pouze hovořit o tom, jaký k ní 
máte vztah. Až bude poslouchat zvukový záznam, bude se usmívat. 

Pečujeme o děti… Do krabice na jídlo vašeho dítěte vložte zápis s roztomilým smajlíkem. Pro dítě je velice dů-
ležité, aby cítilo vaši lásku a ochranu. Ke snídani nebo k večeři vyrobte vašemu dítěti jedlý obrázek. Úsměv 
dokáží vyloudit i jednoduché smajlíky nebo srdíčka. Po večeři můžete dítě pochválit, s tím, že zdůrazníte, které 
charakterové rysy se vám na něm líbí. Poté, co dítě uslyšelo takovýto kompliment, půjde spát v dobré náladě. 
Tyto momenty mají pro rodinný život velký význam. Dítě si je pak dlouho pamatuje. 

Když vylepšujeme vztahy s kolegy na pracovišti… Kupte pohoštění pro ostatní členy svého pracovního kolek-
tivu. Přitom stačí i něco levnějšího jako například cukroví, koblihy nebo drobné čokoládové výrobky. Budování 
dobrých vztahů v rámci kolektivu napomáhají i chvilky, kdy si společně vypijete čaj a popovídáte. 

Pošlete kolegovi, který vám pomohl, e-mailovou zprávu obsahující slova vyjadřující poděkování. Do kolonky 
„předmět“ pak uveďte „Děkuji“. Adresát si takovýto e-mail dozajista přečte. 

Dobré je vyjádřit upřímné poděkování i svému nadřízenému. Šéfové slyší slova poděkování jen zřídka a přitom 
je potěší, když se doslechnou, že si jich někdo váží a má je rád. 

A nezapomínejme na sebe… Sestavte seznam uvádějící 7 věcí, díky kterým se cítíte být šťastni. Snažte se kaž-
dý den během týdne vyplnit 1 bod z tohoto seznamu. 

Dávat je příjemnější než brát. Zaplaťte šálek kávy někomu, kdo zašel do kavárny po vás. Takovéto gesto vyvolá 
u člověka vám neznámého úsměv. Tento úsměv jakoby zahřál vaše srdce a den, kdy jste takové gesto udělali, 
bude pro vás zajisté úspěšným. 

Zapište si 5 svých kladných vlastností na list papíru o velikosti kreditní karty. Tento lístek si pak vložte do peně-
ženky. Pokaždé, když hodláte platit kartou, si pak přečtěte, co je na lístku napsáno. Přispěje to ke zvýšení va-
šeho sebevědomí a zlepší vám to náladu. 

Zdroj: www.adaline.cz/jakekoliv-vztahy-je-vskutku-mozne-zlepsit-za-pouhych-60-sekund-a-ted-jak-na-to/  

http://www.adaline.cz/jakekoliv-vztahy-je-vskutku-mozne-zlepsit-za-pouhych-60-sekund-a-ted-jak-na-to/
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Jak být COOL – jak být IN (nejen v písemné komunikaci) 
Všichni chtějí být IN, ale zatím to vypadá, že všichni jsou jako šedé kancelářské myši, jedna k nerozeznání od 
druhé. Lidé – možná nevědomě – směřují k průměru, ač by průměrní vědomě nikdy být nechtěli. Ale jak se 
odlišit v životě? Buďte IN! Nebo lépe: buďte COOL!! 

Jak být IN? Dělejte věci, které jsou světové, módní, populární, …  

 Třídíte odpad? Jste IN!  

 Házíte vše do jedné popelnice? Jste průměr!  

 Hromadíte odpad ve všech místnostech svého bytu? Dá se to léčit… 

Jak být COOL? Dělejte to, co je IN, ale jinak: mějte vlastní styl, dělejte věci ve velkém, skvěle se u toho bavte… 

COOL je: 

 kdo vypadá tak, že lidem při pohledu na něj spadne čelist, 

 jehož půvab spočívá zejména v jeho vnitřní kráse, originalitě, oduševnělosti a přirozené autoritě, 

 kdo je nad věcí a v pohodě, konflikty nevyvolává, ale když už nastanou, tak se nad ně povznese vti-
pem, 

 kdo si umí udělat legraci sám ze sebe, 

 kdo ví, že v nejlepším je třeba přestat, 

 kdo si věří, ale není namyšlený. 

Být IN Být COOL 

Módně se oblékat. 
Oblékat se jinak než jiní. Kupte si k oblíbené (červené) košili 
tkaničky stejné barvy. 

Maily končit zdvořile:  

S pozdravem 

Maily končit rafinovaně:  

Měj se(x)! (S)měj se! Baf!se…  

S přáním dnů plných padesáti odstínů šedi… 

Vědět, co to je PMS. Vědět, že PMS je také Probační a mediační služba. 

Umět vyjádřit city. Umět vyjádřit city i jinými prostředky nežli slovy.  

Umět mluvit. Umět komunikovat. 

Jak být COOL ve vztahu 

Chcete svého partnera/partnerku překvapit? Pro inspiraci přikládám odkaz na Snídaňové menu a Masážní 
menu, kterým svého partnera/partnerku určitě potěšíte i po 22 letech manželství… Stačí mu/jí soubor zaslat 
e-mailem s požadavkem na vyplnění a zaslání zpět: 

 snídaňové menu: www.akademie-vzdelavani.cz/download/snidanove_menu.docx  

 masážní menu: www.akademie-vzdelavani.cz/download/masazni_menu.docx 

Nebo svého partnera překvapte tajným dopisem, který si musí vyzvednout na konkrétních souřadnicích – při-
pravíte mu dobrodrůžo a okořeníte tak svůj vztah: 

 dopis: www.akademie-vzdelavani.cz/download/tajny_dopis.docx 

Hodně smíchu, vzrušení a zábavy přeje 

Radim Martynek  

http://www.akademie-vzdelavani.cz/download/snidanove_menu.docx
http://www.akademie-vzdelavani.cz/download/masazni_menu.docx
http://www.akademie-vzdelavani.cz/download/tajny_dopis.docx
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Slečna sem – slečna tam 
Na seminářích slýcháváme, že oslovení slečno již v praxi nelze používat. A proč bychom nemohli?! Oslovení 
klidně používejme, pokud oslovujete ženu, která slečnou opravdu je. A jaká je tedy definice? Je nějaká vazba 
mezi neprovdanou ženou a slečnou? 

Často na seminářích slýchávám, že slečna je: 

 žena svobodná, 

 žena svobodná a bezdětná, 

 žena svobodná, bezdětná a nezadaná, 

 žena, dokud (na to) slyší. 

Na semináři v Ostravě mi na otázku kdo je slečna jeden mladík odpověděl: „Slečna je žena, dokud je panna.“ 
A tak jsem se neostýchal a zeptal se, jak to asi zjistí… 

Jak říká PhDr. Ladislav Špaček ve své Velké knize etikety: „Oslovení ˏslečna´ si ponecháme jen pro velmi mladé 
dívky, obsluhující personál nebo pro ty ženy, které si ho vyžádají.“ 

Slečna je žena do cca 19 let. Literatura se liší v tom, zda to je 18, 19 nebo 20 let, proto jako milník neberme 
věk, ale to, zda studuje, nebo pracuje. Jakmile žena započne produktivní část života (obvykle zkouškou dospě-
losti), automaticky ji oslovujeme jako paní.  

Pokud žena získala akademický titul, nelze ji již oslovit slečno inženýrko. Pokud zastává funkci, nelze říci slečno 
ředitelko. Pokud je nositelkou mateřství, je pro nás jednou provždy paní. Výjimkou může být žena v letech, 
která se neprovdala a trvá na tom, že je slečna. 

Pokud Vás někdo osloví v práci slečno, dozajista něco potřebuje. Na vysoké škole jsme měli studijní referentku 
– ženu v nejlepších letech (cca 55) – a já jako student něco urgentně za pět minut dvanáct potřeboval. Tak 
jsem si řekl, že ji potěším, a vstoupil jsem se slovy: „Slečno Škrabálková…“ A ona: „Já nejsem slečna – a ven!“ 
A nedala mi… pro co jsem si přišel. 

Dnes se tedy na pracovišti se slečnou již nesetkáme. Naopak – ženy by měly trvat na tom, že jsou již vyzrálé, 
i když vykonávají svou první (či další) práci, ač nejsou provdané. 

Zajímavost 

V roce 1931 se v poslanecké sněmovně Národního shromáždění republiky Československé objevil návrh zá-
kona o titulu neprovdaných žen, z nějž část cituji: 

Každá žena má právo od dosaženého 21. roku žádati u příslušného soudu poručenského a opatrovnického 
svého bydliště nebo tam, kde vykonává stále své povolání, o udělení titulu „paní“. 

Kdo by se pokusil nabyvatelku tohoto titulu nebo dítě neprovdané matky vystaviti veřejnému posměchu ne-
bo opovržení, dopustí se přestupku, který se trestá vězením od 3 dnů do 1 měsíce. Zároveň přizná soud po-
škozené matce, po případě poškozenému dítěti, přiměřené odškodné podle majetkových poměrů pachatele 
a okolností, za kterých byl přestupek spáchán. 

Důvodová zpráva. 

Ústava Československé republiky zaručuje ženám úplnou rovnoprávnost s muži. Prohlašuje lid, ženy právě tak 
jako muže, za jediný zdroj moci v tomto státě. Neuznává výsad pohlaví. 

Oslovení muže není nijak určováno s hlediska jeho soukromých poměrů rodinných. Právě tak jako sňatek ne-
znamená žádného rozdílu v titulu mužově a oslovení „pane“ jest ve všech případech jednotné, právě tak by 
demokratické nazírání nemělo činiti rozdílu v oslovení ženy. Čeština má pro oslovení ženy příkrý rozdíl mezi 
významem „slečna“ a „paní“. Ženě se neuděluje titul podle hodnoty její osobnosti, ale podle toho, má-li nebo 
nemá-li manžela. Provdání nebo svobodný stav jest však její soukromou záležitostí právě tak jako mužovou. 

Dánsko zavedlo jednotný titul „paní“ pro všechny ženy bez rozdílu. V Německu návrh nového trestního záko-
níka určuje výslovně v § 9 odst. 3, že „každá ženská osoba“ jest „paní“. 
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V druhé řadě sleduje tato osnova zlepšení postavení nemanželské matky a nemanželského dítěte. Nemanžel-
ské mateřství bylo a bude vždycky. Podstatu jeho zřejmě určuje fakt, že jsou jím postiženy hospodářsky 
a sociálně slabé ženy. Mateřství sankcionované sňatkem uznává společnost za úctyhodné, za mateřství beze 
sňatku jest žena trestána opovržením společnosti, i když nutno zdůrazniti, že názory v poslední době se znač-
ně změnily. Za nemanželské otcovství nestíhá společnost muže takovým způsobem jako ženu. 

Udělení tohoto titulu zajisté zabrání mnohému neštěstí a zoufalství, zejména hroznému rozšíření vyhánění 
plodů a posílí jistě mravní odpovědnost a odpor proti vyhnání plodu. Zabrání se nepříznivému mravnímu 
účinku na děti, když ve škole slyší titulovati některou matku „slečna“. 

Zajímavost 

Během semináře na jednom významném úřadu se mě účastnice ptaly, jak reagovat na oslovení cca 20letého 
kolegy, který ženy v kanceláři – jen nepatrně starší – oslovuje slovy „Stará paní…!“ 

Některé děti vychovává rodina, některé škola a někteří se adaptují na své prostředí v domnění, že když může 
politik, můžu i já. A tak jeden z účastníků – zřejmě původem z Ostravy – otázku zodpověděl za mě, když pro-
hlásil: „Vyliskat. Lopatu a vyliskat.“1 

Radim Martynek, lektor semináře Současná legislativa a její dopad na úpravu písemností – etiketa a normy 
v písemném styku  

 Paulo Coelho – brazilský textař a spisovatel 1947  
 

„Cestování není nikdy otázkou peněz, nýbrž odvahy.“ 

„Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.“ 

„Nikdy neexistují definitivní porážky nebo vítězství, protože dnešní porážka se může změnit v zítřejší vítězství.“ 

„Štěstí nemůže trvat. Vždy bude pouze dílem okamžiku, takže nikdy se nebudeme moci uvelebit v křesle a nedělat nic 
jiného než pozorovat svět.“ 

„Buď jako gejzír, který překypuje, ne jako kašna, která jen zadržuje vodu.“ 

„Když říkáte ANO ostatním, ujistěte se, že neříkáte NE sami sobě.“ 

„Člověk miluje, protože miluje. Není k tomu žádný důvod.“ 

„Láska se ztrácí, když začneme přesně určovat pravidla, jak se má projevovat.“ 

„Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit nějaký sen.“ 

„Nic se na tomto světě neděje náhodou.“ 

„Jsou okamžiky, kdy stojí za to podstupovat riziko a dělat šílené věci.“ 

„Jednoho dne se probudíš a zjistíš, že už ti nezůstal žádný čas na to, abys dělal věci, které jsi vždycky chtěl dělat. Dělej je 
TEĎ.“ 

 

O hubnutí 
Pořád se mě klienti ptají, jak jsem to dokázal… Kdo mě zná déle než 5 let, tak ví, že jsem býval jako prasátko… 
Celých 110 kg živé váhy. Až jsem se jednou rozhodl, že přestanu jíst pečivo a přílohy. Během 11 měsíců jsem se 
zbavil 26 kg, aniž bych se přitom začal víc hýbat. S 84 kg to sice bylo super, ale protože mám silně vyvinutou 
slabou vůli a nemám problém sníst – tedy sežrat – půlku prasete na počkání, během roku jsem získal 6 kg 
zpátky. Z 90 kg na 84 kg jsem se dostal za 2 měsíce díky vláknině PSYLLIUM. Není to dieta – je to vláknina – a je 
vtipně levná (více informací na stránce www.drpopov.cz/produkt/vlaknina-psyllium-200-g/). A ne – nevlastním 
akcie společnosti Dr. Popov. 

Radim Martynek, z vlastní zkušenosti   

                                                           
1
 Vyliskat = profackovat. 

https://www.drpopov.cz/produkt/vlaknina-psyllium-200-g/
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 Poradna Ladislava Špačka  
 

Otázka: Dostal jsem od známého pozvánku na svatbu a pozvánka byla určena i mé přítelkyni jako doprovod. Bohužel, 
přítelkyni se zdá přehnané, že je pozvána od lidí, které nezná, viděla je totiž jednou. Myslíte, že bude vadit, pokud se jí 
nebude chtít přijít a pozvání odmítne? 

 

 
Odpověď: Svatba je oslavou párového vztahu, vzniká nový pár pro společný život, a proto jsou hosté na svatbu vždy 
zváni v párech. Vůbec nerozhoduje, zda Vaše přítelkyně novomanžele zná, důležitější je, abyste přišli oba, v páru. Přítel-
kyně by neměla účast odmítat, cítil byste se mezi ostatními páry divně a ostatní by na Vás pohlíželi s údivem, normální 
je přijít ve dvou. 

 

 
ETIKETA U STOLU ANEB STOLOVÁNÍ  
S LADISLAVEM ŠPAČKEM 

To je 3hodinový program vhodný jako odměna pro zaměstnance, bě-
hem kterého se při 5chodové večeři naučí účastníci všem pravidlům 
společenského stolování (zasedací pořádek, večeře s klientem, chování 
na banketu i v restauraci, zásady společenského stolování – prostírání 
stolu, ubrousek, držení příboru, překládací příbor, sklenice, jak zachá-
zíme s pečivem, degustace a dekantace vína, jak jíst běžná i exotická 
jídla atd.). 

DEGUSTAČNÍ MENU ASISTOVANÉ VEČEŘE 
Welcome drink CODA Sekt 
Degustace tří druhů předkrmů z buffetového stolu 
Grilované tygří krevety s petrželovým máslem a hráškovými lusky 
Ryzlink vlašský, pozdní sběr, Volařík, 2010 
Tagliatelle s parmazánovou omáčkou a restovanými hříbky 
Vepřová panenka připravená metodou Sous Vide s vařeným brambo-
rem a přírodní šťávou  
Cabernet Sauvignon, pozdní sběr, Moravíno Valtice, 2010 
Vanilková Panna Cotta s malinovou omáčkou 
Carmes de Rieussec Sauternes, Francie 2008 
Káva 

 

 
Otázka: Včera večer jsme s kamarády řešili problém týkající se odlišností mezi leváky a praváky. Z toho vzešel dotaz, zda 
existují dezertní lžičky speciálně upravené pro leváky (obdobně jako mají uzpůsobené např. škrabky na brambory). Bo-
hužel na internetu jsme nic nedohledali a v restauraci nám bylo sděleno, že oni používají klasické, tj. pro praváky, které 
si daný člověk pouze vezme do levé ruky. Prosím tedy o sdělení, zda se tento kus příboru vyrábí i ve specializované verzi 
výhradně pro leváky? 

 

 
Odpověď: Příbory se vyrábějí jen v jedné verzi, nelze říct, zda pro praváky nebo pro leváky, na příborech nenajdete 
tvary, které by upřednostňovaly tu či onu ruku. Jsou neutrální, a proto si je leváci mohou vzít do ruky tak, jak to vyhovu-
je jim, tedy vidličku do pravé a nůž do levé, je to jen věcí zvyku, to není totéž jako učit dítě-leváka psát pravou, v tom 
nemá volbu, u příboru ji má. Polévkovou lžíci může levák držet v levé (úchop je stejný jako v pravé), dezertní lžičku taky 
v levé. Speciální lžičky pro leváky nemohou být, protože nejsou lžičky speciálně upravené pro praváky. (Něco jiného jsou 
tvarované rukojeti školních nůžek, tam tvar vybízí k použití té či oné ruky.) 

 

Recept? 
Určitě jsou někteří z Vás, milí čtenáři, zkušenější než my – o nějaký ten rok mladší – 
a tak uvítám postup: Jaké ingredience smíchat – v jakém poměru – jak zpracovat, 
aby člověk získal jednu výjimečnou a charizmatickou ženu, která vlastní odzbrojující 
úsměv, je přitažlivá fyzicky, ale více vnitřně, ctižádostivá, rafinovaná, cílevědomá, 
půvabná, …, ale tak tvrdohlavá, že i diamant je oproti ní měkký jak tvaroh? 
Čí  recept uspěje, bude pozván na svatbu :) Recepty uvítám na radim@martynek.cz.   

mailto:radim@martynek.cz?subject=Recept%20na%20vztah
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Použití vykřičníku v písemné komunikaci  
V úřední a obchodní korespondenci se s vykřičníkem téměř nesetkáme. Používá se ojediněle v situacích, kdy 
chceme zdůraznit určitou informaci. Tři vykřičníky nejsou terminus technicus – na rozdíl od tří teček – ale uvá-
díme je zde pro zajímavost: 

 Zaplaťte do 15 dnů! 

 Pozor, klouže! 

 Účast na semináři nutná! 

 Je v tom!!!!! 

Vykřičník jako interpunkční znaménko může také vyjadřovat naše emoce. Tři vykřičníky odhalují počínající 
šílenství pisatelovo! Výjimkou, kdy o šílenství uvažovat nemusíme, je marketingová značka statutárního města 
Ostrava. 

 

Že pomocí vhodně či nevhodně zvoleného interpunkčního znaménka můžeme dát najevo své emoce, poznáte 
z příkladu níže. V každém z řádků bylo použito jiné znaménko, které dává větě jinou významovou hodnotu, 
přitom se vždy jedná o tatáž slova. Řekněte si každou z vět a přemýšlejte, co vlastně říká… 

Mám tě rád.     Mám tě rád…     Mám tě rád!     Mám tě rád!!!      Mám tě rád?! 

(Ne)správnou volbou interpunkčního znaménka dáváme najevo své emoce (radost, smutek), náladu (rozladě-
ní), postoj či zájem. Volte jej uvážlivě…  

Radim Martynek, lektor semináře Současná legislativa a její dopad na úpravu písemností – etiketa a normy 
v písemném styku  

Tři nejdůležitější slova, která bychom měli stihnout říci 
1. ročník: Stála vedle lavice, na tváři smutný výraz. Šel jsem k ní a ptal se, co se děje. Ukázalo se, že vůbec ne-
chápe matiku. Samozřejmě jsem jí hned nabídl pomoc. Usmála se, políbila mě na tvář a řekla, že jsem ten nej-
lepší kamarád na světě. Jenže se jí bojím říct, že ji miluju… 

2. ročník: Volala mi a chtěla, abych přijel. Její kluk se na ni vykašlal a nedokáže být doma sama. Seděli jsme 
u ní a koukali na film. Pozdě večer jsem odcházel, dala mi pusu na tvář a řekla, že jsem ten nejlepší kamarád na 
světě. Miluju ji, ale proč se sakra bojím jí to říct?! 

3. ročník: Přišla za mnou, jestli bych s ní šel na maturitní ples. Její kluk je marod a sama jít nechce. Řekl jsem, 
že jo. Dostal jsem pusu na tvář a řekla, že jsem ten nejlepší kamarád na světě. A já ji miluju a bojím se jí to 
říct… 

5. srpna: Přiběhla ke mně, políbila mě na tvář a řekla, že já jsem ten nejlepší kamarád na světě… A ona se vdá-
vá. Jak krásná je v těch svatebních šatech! Doufám, že ho opravdu miluje, protože pro mě je hlavní, aby se 
měla dobře, protože ji miluju. Jenže se jí to bojím říct, protože pak bych ji ztratil! 

Po mnoha letech: Jsem na pohřbu. Uplynulo tolik let a já ji pořád miluju… Přebírám její věci, nacházím deník 
a čtu pár vět: „Je to ten nejlepší kamarád na světě, nikdo mi nerozumí jako on, kolikrát už mi pomohl! Utěšo-
val mě, když mě nechal kluk a šel se mnou i na maturiťák… Tolik ho miluju, ale bojím se mu to říct, protože 
mám strach, že bych ho ztratila!“ 

ABY BYLI ŠŤASTNI, STAČILO, ABY JEDEN Z NICH ŘEKL TA DVĚ SLOVA. Nepropaste hloupě lidi, které milujete. 

Zdroj: www.pronaladu.cz/tri-nejdulezitejsi-slova-ktera-bychom-meli-stihnout-rici 

http://www.pronaladu.cz/tri-nejdulezitejsi-slova-ktera-bychom-meli-stihnout-rici
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Nejvtipnější jmenovky ze seminářů  
Na našich seminářích si účastníci sami nadepisují jmenovky podle toho, jak si přejí být oslovováni. Kromě tra-
dičních křestních jmen můžeme někdy vídat velmi vydařené přezdívky: 
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Sdělení údajů o oprávněné úřední osobě 
Je povinností územně samosprávného celku sdělit jméno a příjmení oprávněné úřední osoby v probíhajícím 
správním řízení či není? Chcete odkázat na Vaše webové stránky s tím, že zde je uveden seznam případných 
oprávněných úředních osob? Radím Vám, nezkoušejte to! 

I když je ustanovení § 15 odst. 4 zákona 
č. 500/2000 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen správní řád), poměrně jasné, 
stále se snaží některé úřady mlžit a odpovídat ne-
určitě.  

Ust. § 15 odst. 4 správního řádu zakotvuje pravidlo: 

„O tom, kdo je v dané věci oprávněnou úřední 
osobou, se provede záznam do spisu a správní or-
gán o tom účastníka řízení na požádání informuje. 
Oprávněná úřední osoba na požádání účastníka 
řízení sdělí své jméno, příjmení, služební nebo ob-
dobné označení a ve kterém organizačním útvaru 
správního orgánu je zařazena.“ 

Ustanovení je zcela nepochybně jasné a zřejmě ani 
nevzniká diskuze o tom, zdali je případný účastník oprávněn tyto údaje požadovat. Může ale způsobit nesdě-
lení těchto údajů nezákonnost rozhodnutí? Zcela přirozeně si asi odpovíme, že bez posouzení případných dal-
ších vad řízení asi apriori ne. Soud je ale jiného názoru.  

Jistý žalobce, říkejme mu M. M., byl Magistrátem města Mostu uznán vinným ze spáchání přestupku podle 
§ 125c odst. 1 písm. f) bodu 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění poz-
dějších předpisů, pro porušení § 18 odst. 3 zákona o silničním provozu jednáním, kterého se měl dopustit tím, 
že překročil nejvyšší dovolenou rychlost mimo obec. Za uvedené jednání byla žalobci uložena pokuta ve výši 
3.000 Kč, zákaz činnosti spočívající v řízení všech motorových vozidel v délce 1 měsíce, a současně stanovena 
povinnost uhradit náklady správního řízení ve výši 1.000 Kč.   

Žalobce podal odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje a před zahájením odvolacího řízení žádal 
o sdělení údajů o oprávněné úřední osobě. Krajský úřad žalobce pouze obecně odkázal na seznam oprávně-
ných úředních osob v dané věci uvedený na webových stránkách.  Žalobce se tedy obrátil na soud. O věci roz-
hodoval Krajský soud v Ústí nad Labem2. Námitka žalobce byla soudem shledána jako důvodná a věc vrátil 
zpět k řízení krajskému úřadu.  

Žalovaný krajský úřad ovšem podal kasační stížnost, která byla směřována Nejvyššímu správnímu soudu. Jejich 
kasační stížnost byla zamítnuta jako nedůvodná3. Žalovaný krajský úřad (před Nejvyšším správním soudem 
v postavení stěžovatele) sice uznává tuto vadu řízení, nicméně tvrdí, že nezpůsobila nezákonnost rozhodnutí 
a odvolává se na předchozí rozhodovací praxi soudů4, kde soud v obdobném případě k takovému závěru do-
spěl.  

Nejvyšší správní soud se ale v tomto případě se stěžovatelem a zároveň žalovaným krajským úřadem nezto-
tožnil. Uvedený případ stěžovatele a žalovaného krajského úřadu byl totiž v několika momentech odlišný. 
Zejména v tom, že v našem případě přestupce v žádosti uváděl své obavy (pochybnosti) o nezaujatosti jedné 
z případných oprávněných úředních osob. Vzhledem ke skutečnosti, že mu nebyla sdělena oprávněná úřední 
osoba, byla mu způsobena újma v podobě nemožnosti uplatnit konkrétní námitku podjatosti, a tak bylo výraz-
ně omezeno jeho základní procesní právo zaručené v článku 36 odst. 1 Listiny5, které stanoví, že každý se mů-

                                                           
2
 Rozsudek Krajského soud v Ústí nad Labem ze dne 27.09.2017, sp. zn. 75  A 5/2016 

3
 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.11.2017, sp. zn. 4 As 205/2017 

4
 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22.03.2017, sp. zn. 2 As 322/2016-39 

5
 Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR 
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že domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených přípa-
dech u jiného orgánu. Jiným orgánem pak rozumíme právě správní orgán jako obecní úřad.  

Nelze vzít v potaz ani námitku stěžovatele a žalovaného krajského úřadu, že žalobce je velmi častým podavate-
lem takových žádostí a odvolání. Je tedy dobře seznámen s možnostmi krajského úřadu ve věci stanovení 
oprávněné osoby. Připuštění této námitky by pak mohlo vést, dovedu-li myšlenku ad absurdum, k situaci, že 
správní orgán zcela rezignuje na svoji povinnost poučit účastníka řízení o jeho procesní právech, ke kterým 
zcela jistě patří i sdělení údajů o oprávněné úřední osobě. Nemusel by dát možnost účastníku řízení vyjádřit se 
k podkladu rozhodnutí, nepoučil by ho o možnosti podat o odvolání, a to jenom z toho důvodu, že by předpo-
kládal, že účastník je s těmito instituty díky svým bohatým zkušenostem seznámen.  

Jedná se o jedno z práv, které je zárukou zákonnosti ve veřejné správě. My úředníci nejsme soukromými 
osobami, ale jsme jako vykonavatelé veřejné moci pod drobnohledem veřejnosti. Bohužel… Bohudík… 

Andrea Kovářová, lektorka seminářů s problematikou práva ve veřejné správě  

 Nový seminář v nabídce  
 

Jak se mnohem lépe oblékat aneb proč se od partnerky většinou nedozvíme pravdu 

„Jestliže nemůžete být lepší než vaše konkurence, jednoduše se lépe oblečte.“ (Anna Wintour) 

Na semináři si ukážeme: 

 jak se zorientovat v prostředí pracovní módy 
 jak si vytvořit jednoduchý profesionální šatník s ohledem na rozpočet 
 jak si najít vhodný osobní profesionální styl a jak zjistit, co Vám nejlépe „sedí“ 
 jak odhalit a vyvarovat se chyb, kterých se v pracovním oblékání dopouštíme 

Po absolvování semináře si budete schopni vytvořit osobitý profesionální šatník, který podtrhne Vaši osobnost a zajistí 
přirozený respekt okolí. Věřte, že se začnete oblékat lépe a s radostí. 

Seminář je vhodný pro všechny zaměstnance úřadů, kteří jsou v kontaktu s veřejností a kteří svým zevnějškem spoludo-
tvářejí veřejný obraz dané instituce – zejména pak pro úředníky, vedoucí úředníky, tajemníky a vedení města. 

Seminář je také nepostradatelným pomocníkem pro ženy a muže, kteří si chtějí zachovat osobitý styl, ale zároveň chtějí 
zůstat maximálně profesionální. Osnova: 

 elegantní žena a okouzlující muž – základy módy pro ženy a muže 
 základní pravidla profesionálního zevnějšku 
 formální a neformální vzhled – jaký volit v jakých situacích 
 na materiálu záleží – základní orientace v oděvních materiálech 
 prádlo a oděvní doplňky 
 najděte si svůj styl – jak zjistit, co Vám nejlépe „sedí“ 
 profesionální šatník s omezeným rozpočtem aneb čerpejte z vlastních zdrojů 
 jak číst cedulky – jak o oděv správně pečovat 
 praktické tipy na závěr – jak zůstat profesionálem po celý den 

Seminář realizujeme jako uzavřený v sídlech organizací pro skupinu: 

 do 40 účastníků za cenu 23.800 Kč bez DPH 

 

 

NEVŠEDNÍK, elektronický měsíčník Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., s pořadovým číslem 02/2018 
vyšel 19.06.2018. Tvůrčí tým řídí: Radim Martynek, radim@martynek.cz. ISSN: 1805-7292. Newsletter zasí-
láme našim klientům, absolventům seminářů, nejvýznamnějším osobnostem, úřadům, podnikům a firmám 
ČR. Nevšedník si můžete stáhnout v Galerii informací z www.akademie-vzdelavani.cz. Dotazy, připomínky 
a články můžete zasílat na info@akademie-vzdelavani.cz. Uzávěrka je vždy poslední den v měsíci. Redakce 
nenese odpovědnost za obsah příspěvků ani kvalitu fotografií zaslaných dopisovateli. 

  

mailto:radim@martynek.cz?subject=K%20Nevšedníku
file:///C:/Users/Radim/Documents/!!Akademie%20vzdělávání,%20s.%20r.%20o/Nevšedník/www.akademie-vzdelavani.cz
mailto:info@akademie-vzdelavani.cz?subject=K%20Nevšedníku
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Zvyšte si sebevědomí – oblékněte se! 
Ne, to není myšleno jako vtip a ani se v žádném případě nesnažím vybízet sebevědomé jedince, aby odteď 
začali korzovat městem nazí. Pokud nadpis ještě o něco zpřesním – oblékněte se správně – bude už smysl zře-
jmější.  

Dámy mi jistě dají za pravdu, že není horší situace, 
než když do kanceláře vstoupí ON – jejich srdce 
šampión – míří k Vám, je prudce elegantní, Vy z něj 
pochopitelně nemůžete spustit oči, leč přeci jen 
Váš pohled z nenadání sklouzne k vlastním nohám 
a ouha! Oko na punčochách, co teď s tím?  

Můžete začít panikařit a bleskově stáhnout sukni ke 
kotníkům ve snaze módní faux pas zakrýt. Tuto 
variantu však nemůžu s čistým svědomím doporu-
čit, jednak Vám bude nejspíše vrchní část spodního 
oděvního dílu scházet a jednak se pán bude snažit 
urychleně přivolat rychlou záchrannou službu 
v obavách o Vaše duševní zdraví. Elegantněji vše 
vyřešíme usazením dotyčného do zasedací míst-
nosti s nabídkou osobně připravené kávy, čímž si 
samozřejmě chytře vytvoříme prostor pro blesko-
vou akci – vběhneme do vlastní kanceláře, 
s jistotou sáhneme do zásuvky u psacího stolu a 
jednoduše vadnou punčochu nahradíme novou, 
předem pečlivě připravenou. Šuplíky v psacím stole 
nejsou pouze na psací potřeby. V útrobách Vaší 
kanceláře by své stále místo mělo nalézt několik 
dalších nezbytností – parfém, tmavé decentní lo-
dičky, hedvábný šátek a univerzální sáčko. Protože, 
co si budeme povídat, my ženy, víme své…  

Muži bývají kritičtí k jedincům stejného pohlaví, 
kteří jsou schopní vzít si do sandálů ponožky. Ale 
bývají stejně kritičtí i k vlastnímu šatníku? Zejména 
pánové mnohdy sílu sebeprezentace prostřednic-
tvím odívání podceňují. Prostě si ráno „něco“ ob-
léknu – tričko a kraťasy1 – a vyrazím do kanceláře.  

I když právě nepracujete v top managementu, 
v bance, či nejste právník, věnujte chvilku zamyšle-
ní nad Vaší každodenní pracovní uniformou. Už 
dávno neplatí, že oblek nebo sako musí být černé 
barvy. Pro denní nošení je vhodnější barva modrá; 
sluší každé postavě a je neskutečně univerzální. 
Pozor však před obleky světle šedé barvy – per-
fektně sedne pouze dokonalým postavám. Vzpo-
mínáte na Jamese Bonda v podání Daniela Craiga 
v ikonickém světlém obleku? Zde je dojem dokona-
lý. V případě, že vlastníte postavu poněkud „muž-
nější“, sáhněte raději po tmavších odstínech. A co 
se košile týče, ta Vám nemá kolem těla vytvářet 
balón – aktuální móda střihy zeštíhlila. Vyštíhlený 
střih košile sedí každé postavě, naopak přespříliš 
široká košile má tendenci i dokonalou postavu de-
formovat. A boty? Těm věnujte stejnou péči jako 
svým zubům – denně po návratu domů je očistěte.  
(1 šortky = trenýrky s dlouhým rukávem) 

Způsob oblékání na nás podvědomě působí a neustále nás ovlivňuje – naše myš-
lení, jednání a v neposlední řadě to, jak se cítíme. Náš styl je způsob našeho 
sebevyjádření.  Ať už si to uvědomujeme nebo ne, tím, co si oblékneme, ukazu-
jeme okolí, kdo jsme. Oděv tvoří neoddělitelnou součást prvního dojmu. A první 
dojem vytváří scénu budoucím možnostem. Už při výběru oděvu mějme proto 
vždy na paměti, že už nikdy nedostaneme druhou šanci udělat perfektní první 
dojem. Volbou našeho oblečení vyjadřujeme také úctu k ostatním – vážím si 
Vás, milí kolegové, milí klienti, milí spoluobčané, a proto jsem se dnes čistě, 
slušně a přiměřeně oblékl.  

Ještě malé upozornění: Pánové, pokud nechcete denně prchat před davy vda-
vekchtivých žen, nedávejte si prosím hedvábný kapesníček do klopy saka. Pokud 
Vás však obdivné pohledy dam těší, směle do toho! 

Co říci závěrem? Snad jen to, že oděv už dávno neplní funkci čistě ochrannou, 
ale dotváří naši osobnost. A proto, až se budete příště oblékat, zastavte se, po-
hlédněte na sebe do velkého zrcadla a vzpomeňte na pana Craiga. Dámy se při 
této představě mohou romanticky zasnít a pánové? Ti bezesporu kritickým 
okem zhodnotí, že dnes nemá James Bond žádnou šanci. 

Lenka Kejlová, lektorka semináře Jak se mnohem lépe oblékat aneb proč se od partnerky většinou nedozvíme 
pravdu  
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O strachu aneb proč nás mozek brzdí 
STRACH. BEZMOC. HRŮZA. Když šplháte po lanovém žebříku a víte, že za chvíli máte skočit přímo dolů. Nikdy 
v životě byste to neudělali, ale dnešek je jiný. Máte chuť posunout hranice své zóny komfortu. Strachem se 
třesoucí ruce i nohy skrýváte za lanový žebřík vlnící se ve větru. S každou další příčkou je strach větší a třes 
silnější… Víte totiž, že až došplháte do 13 metrů, které vám budou připadat jako 30 metrů, máte udělat krok 
do prázdna … představte si to: vědomě uděláte krok mimo pevnou půdu … a letět volným pádem dolů 
v naději, že brzdicí lano zpomalí Vaše tělo těsně nad zemí. Jak velká je Vaše naděje? Je menší s každým krokem 
– s každou další příčkou žebříku?  

S každým dalším metrem je dialog mezi mozkem a srdcem hlasitější: 

Mozek: „To nedáš. Vrať se.“ 

Já: „Asi bych se měl vrátit.“ 

Srdce: „Máš přeci jisticí lano – zachrání tě.“ 

Mozek: „Jak myslíš, ale já si stejně myslím, že se rozflákneš o zem.“ 

Já: „Fakt se rozfláknu o zem – raději se vrátím.“ Zpomaluji ve výstupu nahoru. 

Srdce: „V životě jsi dokázal těžší věci než udělat krok do prázdna.“ 

Mozek: „Gravitaci neokecáš.“ 

Srdce: „Co když tohle je další zkouška k tomu, abys JI zase získal? V životě vás potkají těžké věci a tímhle 
jen trénuješ.“ 

Já: Zrychluji ve výstupu nahoru. Říkám si, že nic není těžké, když vám jde o získání něčeho konkrétního. 
Chci JI získat a udělám pro to cokoli, i kdybych měl vystoupit ze své zóny komfortu.  

Několik sekund a … jsem na konci lanového žebříku…  

Srdce zrychlilo a vytvořilo světový rekord v počtu beatů za minutu. Kladu nohu do prázdna a dech se 
zatajil.  

Padám dolů.  

ŠOK.  

ADRENALIN v nanosekundě zaplavuje tělo. 

Člověk si najednou uvědomí, že to nejtěžší v životě je udělat první krok. Ono to pak nějak dopadne. 

Člověk si také uvědomí, že při správné motivaci dokáže věci, které by – kvůli mozku – dříve nedokázal. 

O atrakci PowerFan v brněnském Jungle Parku vím roky a nikdy bych si na ni nedovolil vyšplhat na strom, 
abych skočil. Poslední dny jsou něčím jiné. Video ze skoku naleznete  https://youtu.be/t70LL4casCU (ono to 
nakonec nevypadá tak drsně – nejkritičtější je odhodlat se ke skoku a věřit, že brzdný systém neselže). 

Radim Martynek, z vlastní zkušenosti  

 Ftípky  
 

„Pomoz si sám a bůh ti pomůže.“ (Oliver Cromwell) Přísloví vyjadřuje povzbuzení, aby se člověk v těžké životní situaci 
nevzdával a byl aktivní, pak se může dočkat pozitivního výsledku. 

 

  

https://youtu.be/t70LL4casCU
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O podpoře (nejen mezi přáteli) 6  

aneb jak v životě zvládnout cokoli 

V září jsem se svou nejlepší kamarádku (se kterou se znám 
skvělých 27 let a 17 týdnů) absolvoval výlet do brněnského 
Jungle parku. Lanové centrum postavené v lese láká ke 
zdolávání překážek, které se nacházejí až v 7metrové výš-
ce. Kdo má strach z výšek, tady o něj zřejmě přijde (nebo 
na něj alespoň na chvíli zapomene), protože vždy řešíte 
nejbližších několik kroků v horizontálním směru (a mozek 
už nemá kapacitu, aby ještě řešil vertikálu pod vámi). Ne 
vždy se ale daří překážky zdolat s úsměvem od ucha 
k uchu, protože síla je to poslední, co ke zdolání trasy 
potřebujete. Chce to taktiku, důvtip, přemýšlení… a pak 
trochu síly v nohou (ruce použijete k držení rovnováhy). 
A tak – když se stane, že některý z přátel na překážce uvíz-
ne, protože už neví, jak dál – ten druhý ho podpoří. 

Moje BEST FRIEND – říkejme jí Klára, protože žádnou Kláru 
neznám – na jedné takové překážce uvízla. Já ji pozoroval 
ze stanoviště na stromě a radil, jak překážku zvládnout. 
Jenže podpora taktická (kam dát kterou nohu) je celkem 
na nic, když Klářin mozek odmítal poslušnost (a nechtěl 
přidělit svalům další energii). A tak se podpora taktická mění v podporu psychickou (balamucení mozku, že se 
to zvládnout dá). 

Mně trasa nedělala žádný problém – ostatně nebyl jsem na ní prvně. Zdolávali jsme pomalu a jistě každou dal-
ší překážku – tu s menšími, tu se středně velkými problémy. Klára se vždy mohla spolehnout na relativně sta-
bilní klády pod sebou, bezpečnostní lana na očích a mou podporu v uších. Až se najednou rozhodla, že už po-
kračovat nechce a čtyři překážky před cílem trasu vzdá. Zavolala si obsluhu a s pomocí žebříku ze stromu slez-
la. Slezla a odešla k cíli, aniž by zůstala v blízkosti a poskytla podporu mně. V tu chvíli – a to jsem si nedokázal 
vysvětlit – se má kolena začala podlamovat, stabilita ztrácet, oči mlžit a hlava točit. Trasa, kterou jsem šel už 
několikrát, mi začala házet klády pod nohy a stromy do cesty. Zpocený a zničený jsem dorazil do cíle a pocho-
pil, že Klářina nepřítomnost – absence její neviditelné podpory – mě stála spoustu sebedůvěry a sil.  

Podpora druhého – ač na první pohled neviditelná – je velmi důležitá. Ostatně proto stojíme při svých dě-
tech, partnerech, přátelích, …, abychom je podporovali v těžkých situacích. Jenže tato životní lekce mě nic 
nenaučila. 

O měsíc později jsme se s Klárou dohodli, že pojedeme s horským průvodcem a instruktorem lezení na ferraty. 
„Zajištěná cesta (nazývaná také jako feráta či ferrata) je cesta v náročném horském terénu, která je vybavená 
jisticími fixními lany, železnými stupačkami, případně dalšími umělými pomůckami. Cílem takových úprav je 
zvýšení bezpečnosti procházejících osob a zpřístupnění terénu i návštěvníkům, kteří nemají zkušenosti s nároč-
nými horolezeckými výstupy.“7 

Jsem sice 5hvězdičkový člověk, který doposud největší dobrodružství zažíval v hotelovém bazénu s all-inclusive 
a adrenalin do krve dodával až při absenci wi-fi na pokoji, ale až víkend v Alpách8 mi přinesl nejeden luxusní 
zážitek, kterému se ani 7hvězdičkový hotel nevyrovná, a nejednu životní lekci, když tou klíčovou byla ta 
o podpoře. 

                                                           
6
 Přetisk již dříve zveřejněného článku 

7
 Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zaji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%A1_cesta  

8
 Fotogalerie: https://www.facebook.com/radim.martynek.90/media_set?set=a.10207683128818308.1294897973&type=3  

http://radim.martynek.cz/wp-content/uploads/P1070096-e1487661836732.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zaji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%A1_cesta
https://www.facebook.com/radim.martynek.90/media_set?set=a.10207683128818308.1294897973&type=3
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Cílem bylo zdolat naprosto rovnou skálu – sklon 
90° (viz fotografie) – a dostat se k žebříku. Kdy-
byste stáli v tělocvičně na první příčce a měli 
žebřiny zdolat, nedělalo by vám to problém. 
Tady je to podobné, když nemyslíte na to, že je 
pod Vámi 300metrová hloubka. A najednou jsem 
se zasekl. Mozek mě zásoboval informací, že to 
nezvládnu, že se musím vrátit. „Dělej si, co 
chceš, ale to nedáš,“ podsouval. „To nedám,“ 
podělil jsem se s instruktorem Standou. A on 
řekl: „Je to jen stěna, kterou jsi dneska šel už 
několikrát. Tahle je jen o pár (stovek) metrů výš. 
To zvládneš – soustřeď se na každý další krok.“  

Když si uvědomíte, že dolů se vrátit nelze 
a 7 metrů nahoru je lepší než 300 metrů dolů, 
pak to dáte. Standova podpora mi hodně dala. 
A tu jsem si uvědomil, že jsem si sáhnul na psy-
chické dno. Uvědomil jsem si, že když jsem 
zvládnul tu skálu, zvládnu v životě už cokoli. Všechny páry, než si řeknou u oltáře ANO, by měly absolvovat 
takovou túru, aby si uvědomily, že zvládnutí žádného problému není tak náročné jako zvládnutí této skály 
v Alpách. Večer na penzionu jsem si uvědomil, před kolika životními oříšky a ořechy jsem v životě utíkal s tím, 
že jsou neřešitelné, před kolika komunikačními šumy ve vztahu jsem se skrýval, abych je nemusel řešit. 

Když zaměstnáte mozek tím, že má zajistit každý další krok, nemá prostor uvažovat nad tím, v jaké výšce se 
nacházíte. A i kdybyste ztratili balanc a rozhodli se spadnout, díky ferratové brzdě sletíte jen 120 cm hluboko. 

Při jednom z výstupů, kdy jsem šel před Klárou, abych překáž-
ku otestoval a mohl se podělit o taktiku, jsem zdolal skálu 
a čekal nahoře. Na Kláru jsem kvůli skále neviděl, ale slyšeli 
jsme se. Je fakt, že mi vadilo, když odpočívala každé dva kroky 
a zdržovala celou výpravu. Nepomáhala taktická ani psychická 
podpora – ona prostě chtěla odpočívat. Tak jsem se dohodl se 
Standou, že já půjdu dál a on na Kláru počká. 

Zradil jsem svou dlouholetou přítelkyni tím, že jsem jí nepo-
skytl podporu ve chvílích, kdy mě nejvíce potřebovala. Udělal 
jsem podvědomě to, co ona v Jungle parku – nechal jsem ji 
napospas skále. Díky Standovi však celou trasu zvládla. 

Odteď už vím, že vlastní touha být první, touha po zdolání 
překážky, touha po přívalech adrenalinu nikdy nemůže stát 
před přátelstvím a podporou druhému člověku v okamžicích, 
kdy vás potřebuje nejvíc. 

Ferraty to není jen sport, to nejsou jen litry adrenalinu, to je 
dokonalé sebepoznání. Na skále nemyslíte na nezaplacené 
složenky, problémy s autem nebo tchyní, nepřemýšlíte nad 
všedními tématy. Na skále přesunete ta témata do šuplíku 

NEŘEŠIT a vnímáte svůj dech, své kroky, svůj postup vzhůru. 

Přidejte se ke mně v termínu 14.–16.09. a pojeďte s horským 
vůdcem do Alp (https://www.horokurzy.cz/kalendar-kurzu/). 
Zažijete nevšední okamžiky a odhalíte v sobě nové pocity. 

Radim Martynek  

Skála má sklon 90°. Ocelové hřeby jsou asi 12 cm 

dlouhé a člověk se jistí na ocelovém laně. 

Výstup zajištěnou cestou Echernwand – Klettersteig nad Hallstattem. 

Ten mastný flek na skále jsem já.  

https://www.horokurzy.cz/kalendar-kurzu/

