
 

 Slovo úvodem 
Vážené dámy, vážení pánové, milí 
čtenáři, 

v období celoroční rekapitulace 
a novoročních předsevzetí Vám, 
svým klientům a čtenářům, děku-
jeme za dosavadní spolupráci, 
přejeme příjemné prožití sváteč-
ních dní a v novém roce kila zdra-
ví, litry štěstí a kilometry splně-
ných přání. 

Když každým rokem v říjnu rozesí-
láme vánoční přání, říkám si, že 
nás supermarkety a hypermarkety napodobují, když v tááákovém 
předstihu mají vánoční výzdobu. Ale zároveň každým rokem slýchá-
vám pobavené reakce našich klientů, že TO PRVNÍ vánoční přání 
obdrželi zrovna od nás :-) 

S přáním, aby hektický závěr roku vůbec nebyl pro Vás hektický, 

ale abyste směli na spoustu práce použít skartovačku  

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

Obsah čísla 
3 Článek: Ovoce a zelenina aneb zapomeňte  

 na mamuta 

4 Interview s osobností 

5–6 Historky z natáčení, soutěž, vyhodnocení 

6–7 Článek: Čas letí! Dobrá zpráva je, že Vy jste pilot 

7 Kuriozita města 

8 Článek: Umíte správně telefonovat? 

9 Nový seminář v nabídce 

9 Článek: Vzory v oblékání  

10 Článek: Není důvod šílet ze špatných zpráv 

11 Článek: Procenta a procentní body 

12 Článek: VELKÁ PÍSMENA aneb Šťastné a veselé… 

13 Poradna: Dnes o peněžních částkách 

13 Článek: Schody do pekla 

  
 

Hlasujte pro nás v anketě Institutu společenské odpovědnosti na 
www.institutso.com/hlasovani-v-ankete.html. 

Vaše Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o. 

 Motto  

 
„Jestliže nějaký dokument správně založíte, víte sice kde je, ale nikdy jej nebudete potřebovat. Když ho neza-
ložíte, určitě jej budete potřebovat, ale nebudete vědět, kde je.“ (Murphyho zákony) 

 

     

NOVINKY ZAJÍMAVOSTI fTÍPKY INFORMACE RADY 
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REKLAMA 

 

  
Semináře pro strážníky MP 

Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., přináší sérii nevšedních odborných seminářů pro cílovou skupinu 
strážníků městských policií: 

 Etiketa strážníka městské policie 

 Komunikace s občanem a asertivita (1–2denní) 

 Dopady korupčního jednání strážníka MP 

Reference: 

 MP Zábřeh, realizováno prostřednictvím Městského úřadu Zábřeh, Bc. Ilona Vařeková, personalistka, 
583 468 241, e-mail: ilona.varekova@muzabreh.cz 

 MP Bílina, realizováno prostřednictvím Městského úřadu Bílina, František Krejčí, 417 810 956, e-mail: 
krejci@bilina.cz 

Bližší informace naleznete na www.akademie-vzdelavani.cz v sekci Vzdělávání. 

mailto:ilona.varekova@muzabreh.cz
mailto:krejci@bilina.cz
http://www.akademie-vzdelavani.cz/
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Ovoce a zelenina aneb zapomeňte  
na mamuta 
Ovoce a zvlášť zelenina jsou častými nepřáteli typických českých 
masožroutů. Občas se setkávám s lidmi, kteří si týdně dají pět porcí 
zeleniny a jsou se sebou náramně spokojení, jakou to mají výbornou 

životosprávu. Jenže bohužel, realita je 
jiná.  

Češi sebevědomě vévodí žebříčku one-
mocnění rakovinou tlustého střeva, 
která přímo souvisí s nedostatkem kon-
zumace vlákniny, typicky bohatě za-
stoupené právě v zelenině. Pro mnohé 
je šokující informace, že minimální den-
ní spotřeba zeleniny a ovoce by měla 

dosáhnout alespoň 500 g. Pozor, optimální příjem je ještě ve vyšších 
sférách. 

„To přece nejde, sníst tolik zeleniny za den!“ namítnou mnozí. Sa-
mozřejmě že jde. Příjem zeleniny a ovoce byl v minulosti na násobně 
vyšších hodnotách. Průměrný občan ČR denně konzumuje pouhých 
12 g vlákniny. Doporučená minimální dávka je od 25 g do 30 g den-
ně. Historicky byla období, kdy jsme přijímali kolem 80 g každý den, 
což byla typická středověká strava, nikoliv hromadná konzumace 
kořínků proložená občasným mamutem v pravěku. 

Sníst denně pět porcí zeleniny a ovoce přitom není nijak obtížné. 
Ráno při odchodu z domu navštivte ledničku, vezměte si rajče, bílou 
papriku, půlku okurky a jedno jablko. Při příchodu do práce si je 
dejte na stůl do zorného úhlu – pokud něco Vaše oči vidí, mozek říká 
chuťovým pohárkům: „Sněz to!“ Tento reflex lze šikovně využít a 
nahrazením misky s bonbóny trochu prospět vlastnímu zdraví. 

Poslední zajímavou informací je fakt, že doporučený denní příjem 
vlákniny dodržuje pouze 1,5 % obyvatel. Udělejte si tedy po práci 
vycházku domů městem, místo zmrzliny ukusujte mrkev a užívejte si 
ten pocit opravdové výjimečnosti. 

Petr Gogolín, ze semináře Zdravý životní styl prakticky aneb svižně 

a zdravě o nezdravé stravě  

Na stránkách www.akademie-vzdelavani.cz naleznete: 

 TIPY A TRIKY pro řadu situací, kdy si nevíte s něčím rady 
 galerii s užitečnými informacemi 
 neziskový projekt mini-seminářů pro základní školy 
 anketu a soutěž 
 soutěž s facebookem: staňte se fanouškem stránek na 

www.facebook.com/akademie.nevsedniho.vzdelavani  
(z každých 100 fanoušků vylosujeme příjemce rafinova-
ného šanonu1) 

 

                                                           
1
 Fotka šanonu: www.akademie-vzdelavani.cz/download/sanon_web.jpg  

Výběr referencí  
z nedávných školení  

Mezilidská komunikace a vystupování 
vedoucích pracovníků 
Objednatel: Městský úřad Turnov 

Kapacita semináře: 17 

Reference: Ing. Jana Chlupová, personalistka, 

e-mail: j.chlupova@mu.turnov.cz  

Nové občanské právo v kostce 
Objednatel: Městský úřad Zábřeh 

Kapacita semináře: 30 

Reference: Bc. Ilona Vařeková, DiS., persona-

listka, e-mail: ilona.varekova@muzabreh.cz  

Etiketa a normy v písemném  
styku – úprava písemností podle normy 
Objednatel: Úřad městské části Praha 6 

Kapacita semináře: 30 

Reference: Ing. Jan Holický, MBA, tajemník, 

e-mail: jholicky@praha6.cz  

Písemná komunikace v praxi – asertivita 
a empatie v dopisech  
Objednatel: Úřad městské části Praha 13 

Kapacita semináře: 20 

Reference: Eva Vyhnálková, personalistka, 

e-mail: vyhnalkovae@p13.mepnet.cz  

Zvládání obtížných situací při spolupráci 
s klientem – komunikace v konfliktech 
Objednatel: Úřad městské části Praha 6 

Kapacita semináře: 17 

Reference: Ing. Jan Holický, MBA, tajemník, 

e-mail: jholicky@praha6.cz  

Zákoník práce hrou 
Objednatel: Městský úřad Nová Paka 

Kapacita semináře: 15 

Reference: Ing. Zdeněk Sucharda, tajemník, 

e-mail: sucharda@munovapaka.cz 

Etiketa a normy v písemném  
styku – úprava písemností podle normy 
Objednatel: Úřad městské části Praha 13 

Kapacita semináře: 20 

Reference: Eva Vyhnálková, personalistka, 

e-mail: vyhnalkovae@p13.mepnet.cz  

 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/
http://www.facebook.com/akademie.nevsedniho.vzdelavani
http://www.akademie-vzdelavani.cz/download/sanon_web.jpg
mailto:j.chlupova@mu.turnov.cz
mailto:ilona.varekova@muzabreh.cz
mailto:jholicky@praha6.cz
mailto:vyhnalkovae@p13.mepnet.cz
mailto:jholicky@praha6.cz
mailto:sucharda@munovapaka.cz
mailto:vyhnalkovae@p13.mepnet.cz
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Interview s osobností 
Pro listopadové vydání Nevšedníku jsme požádali o zodpovězení několika otázek 
JUDr. Kateřinu Černou, tajemnici Úřadu městské části Praha 13 a členku pracovní skupi-
ny MV ČR k novému zákonu o úřednících. 

1. Jak se vypořádáváte se špatnou náladou?  
Lehnu si do postele, pustím  si  Il divo a poslouchám. 

2. Jaké je Vaše nejoblíbenější místo v ČR a proč? 
Mníšek pod Brdy-Rymáně, zahrada a mé stromy. 

3. Máte nějaké životní motto (moudro), podle které-
ho žijete? 
Carpe diem. 

4. Čemu by se, podle Vašeho názoru, měli lidé 
v dnešní době (na)učit? 
Pokoře. 

5. Máte nějakou radu/recept na spokojený život? 
Dobrá nálada, zdraví ,energie a láska. 

6. Co si představujete pod pojmem štěstí? 
Čtyřlístek a úsměv, když ho najdu, většinou ho něko-
mu daruju. 

7. Co myslíte, že lidem v dnešní 
době chybí nejvíce, čeho mají 
nedostatek? 
Lidem chybí jistota. 

8. Máte během dne nějaké 
zlozvyky, kterých byste se rád 
zbavil? 
Ráda jím sladké. 

9. Co pro Vás bylo v životě nej-
těžší? 
Ztráta otce a dědy. 

10. Myslíte, že existuje přátelství 
mezi mužem a ženou? 
Ano!! Ale někdy chemie zasáhne tak, že odpověď je 
„ne“  

 

 Motto  

 
„Ve chvíli, kdy si odsunete židli a začnete se protahovat, vejde do kanceláře Váš šéf.“ (Murphyho zákony) 

 

 
 

 

 Motto  

 
„Neodkládej na zítra, co ještě dnes můžeš dát udělat jiným.“ (Murphyho zákony) 

 

 
REKLAMA 

 Korektury šablon písemností a zpravodajů – služba  
typografického auditu nejen pro města 

 

 
Řada úřadů a organizací vydává své zpravodaje, měsíčníky, kulturní přehledy, různá periodika, …, a většině z nich zále-
ží na tom, aby byly tyto tisky bez chyb. Chyby jazykové si většinou umíme opravit, a proto se ve většině případů po-
tkáváme právě s chybami typografickými. 

Díky Galerii informací, kterou naleznete na www.akademie-vzdelavani.cz, a článkům publikovaným v tomto Nevšed-
níku řadu typografických chyb odstraníte. A na ten zbytek jsme tu my. 

Nabízíme úřadům, školám, kulturním střediskům a dalším subjektům, které spolupracují s obcemi a městy, službu 
typografického auditu, tj. revizi dokumentů, šablon, stránek, zpravodajů, …, podle platné ČSN 01 6910. Smlouvu mů-
žete uzavřít na 6 měsíců nebo 1 rok*) a vybrat si můžete ze dvou paušálů: 

Varianta MINI:  20 stran písemností formátu A4 měsíčně – 3.000 Kč bez DPH za měsíc (po dobu 6 měsíců) 

Varianta MAXI: 50 stran písemností formátu A4 měsíčně – 6.000 Kč bez DPH za měsíc (po dobu 6 měsíců) 

*) Při roční objednávce 2 měsíce zdarma, tj. 14 měsíců za cenu 12 měsíců. 

 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/
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Historka z natáčení 

 Soutěžní story #1 – hlasujte na www.akademie-vzdelavani.cz/homepage/#!/page_ANKETA  
 

Rychlí a zběsilí policisté Za minulého vedení mě pan starosta požádal, abych ho – pokud možno rychle – pře-
pravil z Brna do Olomouce na jakési jednání. Vždycky říkával, že „přesnost je výsadou politiků – tedy alespoň 
některých politiků“. Jednání jsme stihli jen tak tak, protože kousek za Vyškovem se za naším služebním vozem 
rozblikal policejní maják. 

Starosta v naprostém klidu říká: „Kdykoli mě zastaví policie pro rychlost, nehledě na to, zda je policistou desát-
ník, praporčík nebo poručík, každý z nich je v tu chvíli pro mě MAJOR. Má to pozitivní vliv na výši pokuty. Koli-
krát to končí pouze domluvou. Koukej!“ 

Starosta na místě spoluřidiče kývnul na policistu, ten oběhl auto a šéf města spustil: „Pane majore, já velmi 
pospíchám na jednu veledůležitou akci – budou tam podnikatelé, náměstek ministra, policejní prezident…“ 
A policista na to: „Major, jo? Hm, slibte mi, že pojedete podle předpisů a můžete jet.“ 

O 15 minut později a o 50 km dál (každý si spočítá, že nelze slušně ujet 50 km za 15 minut :) nás stavěl ten stej-
ný policejní passat, major vyleze a říká: „Tak teď už Vám to Vaše „pane majore“ nepomůže.“ Tak starosta spus-
til: „Pane plukovníku…“ Po 7 minutách jsme věděli, že pan plukovník se rozvádí, má rád červené, tchyně stála 
za dvě věci a zbožňuje punčové koule (plukovník – ne tchyně). „Víte, pane plukovníku, na té akci budeme de-
gustovat vína – a jestlipak víte, jaké jsou 4 druhy vín podle kvality? Nevíte, tak já Vám to řeknu…“ 

anonymní pisatel z Jihomoravského kraje  

 

 Soutěžní story #2 – hlasujte na www.akademie-vzdelavani.cz/homepage/#!/page_ANKETA  
 

Co všechno musí přežít úředník V dobách naší hluboké totality za benevolence okresního hygienika stávala 
nejedna hospůdka bez odpovídajícího sociálního zařízení prostě jen s kadibudkou se srdíčkem ve dveřích.  

Pan hostinský při vesnické tancovačce ochutnal pochybnou uzenku vlastní výroby a po hodince pouhé mu zača-
lo v břiše tak nějak divně škroukat a vrzat, zkrátka a dobře, musel se odebrat na onu neútulnou místnůstku. Co 
čert nechtěl, když si konečně ulevil, vysypala se mu do té řídké, opravdu nevoňavé nádhery celá kasírtaška 
i s drobnými. Tentokrát ho polilo horko i studený pot zároveň.  

A tak posilněn lahví vodky, téměř zcepenělý sílou destilátu, vytahoval svou tržbu včetně mincí opět na světlo 
boží. Spolu se svou chotí stojící mu věrně po jeho boku i v této době zlé, penízky hezky a šetrně vyprali a pod 
šňůru při sušení raději posadili statného pitbula, aby tržba neseznala další úhony. Manželka je vzorně vyžehlila 
a nabalíčkovala podle korunové hodnoty. 

V pondělí ráno šel opět se vzpírajícím se žaludkem na místní poštu. Vrátil se domů bílý jak křída a občas pře-
cházel jeho obličej do slušivé zelené a manželka se ho úzkostně ptá: „Nevzali ti to?“ „Ale jo, dostal jsem i výčet-
ku, jen si představ: paní za přepážkou snad popadl mamon i úřední šiml zároveň, když viděla dost velkou su-
mičku na místní poměry, tak si chutně olízla hbité prstíky a jala se počítat bankovky…“ 

Jana Budilová 

 

 Soutěžní story #3 – hlasujte na www.akademie-vzdelavani.cz/homepage/#!/page_ANKETA  
 

Tajemníku, potřebuji větší monitor! Zavolala si mě jednou úřednice stavebního odboru, že se jí na ploše ztrácí 
ikony. To, co uloží, tam není. Kolega tam přišel a zjistil, že paní má plnou plochu ikon a už je tam má ve více 
vrstvách, tak je prostě nemůže najít. Tak jí tedy vysvětlil, co je to složka a jak to tam má přesouvat. 

Paní začala přesouvat, on šel řešit jiné věci po úřadě a za chvíli mu volala, že jak to tam přesouvá, tak jí to z té 
plochy mizí. Tak ji začal učit pracovat se složkami a to už milá paní učitelka nedala a pronesla něco ve stylu: „To 
je moc složité, to já si zajdu za tajemníkem, že potřebuji nový větší monitor. Tam se mi toho vejde víc!“ 

Honza Volný 

 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/homepage/#!/page_ANKETA
http://www.akademie-vzdelavani.cz/homepage/#!/page_ANKETA
http://www.akademie-vzdelavani.cz/homepage/#!/page_ANKETA
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 Soutěž  

 Přispějte vtipnou historkou a soutěžte o 3 láhve firemního vína (které podle § 25 odst. 1 písm. t) zákona 
o daních z příjmu nejsou úplatkem :) 

 

 Hlasujte  

 Která historka Vás pobavila nejvíce, která se Vám nejvíc líbí? Hlasujte pro jednu z povídek na internetové 
stránce www.akademie-vzdelavani.cz/homepage/#!/page_ANKETA. Autor vítězného příběhu získá dárek. 

 

 Výhercem…  

 … tří láhví Rulandského šedého (výběr z hroznů) se za článek Regulační poplatky na Czechpointu stává ano-
nymní pisatelka z Českých Budějovic. Blahopřejeme! 

 

Čas letí! Dobrá zpráva je, že Vy jste pilot… 
Spousta účastníků navštěvuje semináře time managementu z důvodu nespokojenosti se svým vlastním živo-
tem. Neustále přemýšlejí, co by mohli dělat, KDYBY měli čas, co dělat nemohou, protože čas „nemají“. Jsou 
věčně frustrovaní z hromady nezvládnutých úkolů a nevyváženosti osobního a pracovního života, nemají čas 
na rodinu, koníčky, na sebe. Stačí pár jednoduchých rad a zásad a budete žít mnohem šťastněji.  

Je podstatné rozdělit si úkoly na důležité, naléhavé, operativní 
a zbytečné. Každý z nás si většinou píše seznamy úkolů, celý den 
na nich pracuje a s uspokojením je odškrtává, aby večer zjistil, 
že vlastně nic neudělal. Podstatné je, stanovit si tzv. MITs = 
nejdůležitější úkol dne (z anglického Most Important Tasks). 
Stanovujte si maximálně tři MITs, z nichž alespoň jeden by měl 
souviset s dosahováním jednoho z Vašich cílů.  

 Chcete více prodávat? Co pro to uděláte právě dnes? Se-
stavíte si osnovu strategie, uděláte SWOT analýzu sil-
ných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb? Nebo bu-
dete hledat nové obchodní partnery? Najmete dalšího 
account managera do svého oddělení?  

 Chcete rychleji zvládnout stoh papírů na stole? Sestavíte 
si plán vyřizování? Budete práci delegovat na podřízené? 
Zapnete skartovačku? Prověříte požární plán úřadu? 

Spoustě lidí činí problém zaměřit se na jednu jedinou věc, které 
by mnoho obětovali a úspěšně ji dotáhli do konce. Zkuste zre-
dukovat své závazky, nestanovovat si příliš mnoho cílů, ale o 
to pečlivěji si je vybírat.  

Věnujte se zavádění nových návyků, pracujte nejen s informacemi, ale i s emoční správou. V hlavě máme 
hodně omezujících emočních nastavení, jakýchsi vzorců či emočních rovnic, které se dají určitými technikami 
přeprogramovat. Když se dostaneme do obdobné situace, náš mozek sáhne po tom, co již zná, po osvědčeném 
vzorci.  

 A nemusí to být vždy rovnice: „Na stres mi pomůže Studentská pečeť.“  

 Emoční smyčkou může být i „Peníze si musím zasloužit.“ nebo „Na úspěch se vždycky nadřu.“  

Zavedení jakéhokoli návyku trvá vždy 21 až 90 dní. To znamená každodenní opakování nového vzorce chování, 
až se nám zautomatizuje.  

Dělejte to, co Vás opravdu baví. Naučte se říkat ANO, naučte se ale říkat i jasné NE věcem, které neděláte 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/homepage/#!/page_ANKETA
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rádi. Čím více prostoru dáte tomu, co Vás baví, tím dříve a lépe Vás to bude živit. A budete mnohem šťastnější. 
Žijte tady a teď. Užívejte si přítomné okamžiky. Když nemyslíte na minulost ani na budoucnost, jste většinou 
vždy spokojení. Soustřeďte se vždy právě na to, co děláte. Ať už je to mytí nádobí nebo příprava důležité pre-
zentace.  

Nebraňte se improvizaci. Ať máte sebelepší plán, vždy přijde nějaká nahodilá událost nebo člověk, kteří nám 
jej naruší, překazí. Někdy to jsou příležitosti, jindy rušivé prvky. Účastníky učíme rozlišovat, co patří do sféry 
našeho vlivu a co do okruhu našeho zájmu, co je mnou ovlivnitelné a co ovlivnit nemohu, ani kdybych se na 
hlavu postavila. Jediným řešením je změnit úhel pohledu a přijmout to. Místo toho, abyste plýtvali energií při 
snaze o změnu, zkuste z toho udělat svoji příležitost. Vzdejte se nereálných očekávání.  

Odpočívejte. Někdy nemusíte dělat NIC a dokonce za to ani nemusíte pociťovat výčitky svědomí. Nejsme stro-
je, odpočívat potřebujeme. Zde platí, že na fyzickou námahu platí zpravidla odpočinek v rovině duševní, na 
psychický nápor pomáhá naopak fyzická práce, zahrádka, příroda, les, pes, ves… tedy odjet z města, pokud je 
to možné. Zpomalte. Zkuste se aspoň na chvíli zastavit.  

Nenechte sebou manipulovat. Odolávejte všem svým nutkáním, které Vás odvádějí od Vašich cílů: dát si tuč-
nou zmrzlinu, pustit si zprávy, zapnout facebook nebo PC hru. Uvědomte si své zloděje času: internet, smsky, 
lidi, kteří Vás zneužívají, nemusíte být k dispozici 100 % svého času.  

Naučte se cíleně dostávat se do svého flow, tedy naučit se soustředit na jednu jedinou věc. Zabít multitasking. 
Velmi špatně se na něco soustředíte, pokud máte rozdělaných milion věcí najednou. Také nedokážete sledo-
vat film, číst knížku a telefonovat současně. Nebudete nic z toho vnímat stoprocentně. A stejné budou i vý-
sledky. Kdo má pořádek kolem sebe, mívá ho i v hlavě. Nemyslím tím jen mít téměř trvale uklizený pracovní 
stůl, ale i kuchyň, spížku, šatník, plochu svého PC. Nepořádek svazuje, odvádí pozornost jinam. Zbavte se ho, 
budete svobodní.  

Nakonec jedno osvědčené semaforové pravidlo: Nestíháte-li, máte tendenci zrychlovat, s utkvělou předsta-
vou, že vše doženete. Zkuste to opačně: ZASTAVTE (červená), rozmyslete si, co je podstatné, jaká jsou možná 
řešení, VYBERTE TO, které se Vám zdá NEJVHODNĚJŠÍ (oranžová) a pak se do toho PUSŤTE (zelená).  

Jitka Ševčíková, ze semináře Time management 

 Motto  

 
„Jestliže si udržuješ klid, když všichni ostatní ztrácí hlavu, je to tím, že jsi nepochopil podstatu problému.“ 
(Murphyho zákony) 

 

 

 Kuriozita města… Hořice  

 
Hořice v Podkrkonoší oslavily letos 650 let, co jsou městem, a 200 let výroby hořických trubiček. Na stránkách 
www.horice.org se můžeme dočíst o jejich původu: „Píše se rok 1812. Napoleon byl poražen v Rusku, jeho 
zbědovaná armáda táhne zpět. Mnoho vojáků, někteří nemocní, ranění a omrzlí, se dostávají také do Hořic, 
kde jsou vlídně přijati a ošetřeni. Zvláště těžký marod, kuchař samotného 
císaře Napoleona, pobývá u sousedky Líčkové a pouze její starostlivé péči 
vděčí za uzdravení a záchranu života. Nemaje peněz, odměňuje se jí ale-
spoň tím, že jí svěřuje tajemství přípravy nejmilejší Napoleonovy po-
choutky — trubiček.“2 

Nezapomeňte při návštěvě Hořic ani na rozhlednu Hořický chlum, sochař-
ský park nebo Masarykovu věž samostatnosti. 

 

 Zašlete nám kuriozitu Vašeho města na info@akademie-vzdelavani.cz.  

                                                           
2
 www.horice.org/cz/historie-mesta/tradice-mesta  

http://www.horice.org/
mailto:info@akademie-vzdelavani.cz?subject=Kuriozita%20města%20pro%20Nevšedník
http://www.horice.org/cz/historie-mesta/tradice-mesta
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 Vtip  

 Přijde Pepan na úřad práce a říká: „Hele, už mě to doma fakt nebaví, ty sociální dávky už mě nudí, já vím, že 
mám jen základku, ale chci pracovat!"  

A úředník na něj chvilku vytřeštěně kouká a pak říká: „No, měl bych tady jedno volné místo, ale nevím, jestli 
byste ho bral. Jedná se o řidiče limuzíny pro mladou dceru jednoho miliardáře. Dostal byste služební unifor-
mu, mobilní telefon, notebook, byt v centru města. Dělal byste jí řidiče do školy a ze školy, to znamená asi tři 
hodinky v zaměstnání denně. Platové ohodnocení by bylo 50 tisíc.“  

Pepan ho zarazí a nevěřícně říká: „No to si snad děláte srandu…“ 

A úředník pokrčí rameny: „Jo, ale já si nezačal!“ 

 

 Jaký vtip pobavil v poslední době Vás? Pište na info@akademie-vzdelavani.cz.  

Umíte správně telefonovat? 

Zazvoní telefon, zvednete ho a slušně se představíte: 

„Dobrý den, Městský úřad Bělá, Marie Vomáčková.“  

A na druhé straně se ozve:   

„Kdo? Jaká Vomáčková? Jééé, to je asi omyl!“  

A volající telefon položí. Jaký pocit máte z tohoto člověka? 
Souhlasíte určitě s tím, že zdvořilý příliš není.  

I když se dovoláme někam omylem, vždy bychom měli 
pozdravit a omluvit se nejlépe takto:  

„Dobrý den, omlouvám se, ale zřejmě jsem vytočil špatné 
číslo…“ 

A pro zopakování základní pravidla telefonování: 

 Slušností volajícího je pozdravit, uvést název firmy, 
za kterou vystupuje, a představit se svým jménem. 
Pokud máte titul, při představování jej neuvádějte.  

 Důležité je také otázat se, zda nevoláte nevhod, po-
kud ano, domluvte si hovor na pozdější dobu.   

 Příjemce hovoru se také představuje jménem spo-
lečnosti a jménem svým, a to i v případě, že se vola-
jící sám nepředstavil.  

 Pokud se hovor v průběhu přeruší, volá zpět vždy volající.  

 Vždy se rozlučte, než telefon zavěsíte. 

 Nikdy při telefonování nejezte, nežvýkejte, nepijte ani nekuřte.  

 Během hovoru buďte zdvořilí a dávejte osobě na druhém konci najevo, že posloucháte – během hovo-
ru reagujte a odpovídejte. Vaši případnou nepozornost nebo jinou pracovní činnost během hovoru mů-
že druhá osoba vytušit a může se jí to dotknout.  

Zvoní Vám právě telefon? Máte zrovna možnost, vyzkoušet si uvedená pravidla. 

Radka Sobotková, ze semináře Etiketa úředníka veřejné správy 

mailto:info@akademie-vzdelavani.cz?subject=Vtip%20pro%20Nevšedník
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 Nový seminář v nabídce   

 
Funny semináře jsou mixem tvořivých, vědomostních a lehce pohybových aktivit, jejichž účelem je posilnění firemní 
kultury, stmelení kolektivu, ale také skvělá zábava. Těšit se můžete na kolektivní práci s papírem, lepidlem, špejlemi, 
nůžkami; hádání významu cizích slov, slovní fotbal jinak, hádání zápletky tajuplných příběhů a na spoustu dalších aktivit. 

Kurent nejen pro matrikářky je nový seminář v naší nabídce nevšedních seminářů, jehož cílem je seznámit účastníky 
s vývojem podoby jednotlivých písmen v kurentu a rozebrat jednotlivé rubriky matričních zápisů narozených, oddaných 
a zemřelých a seznámit se s údaji, které mohou jednotlivé rubriky obsahovat (v české i německé jazykové mutaci). 

  

 
Seminář měsíce 

  

 
Nový občanský zákoník a změny v soukromém právu po 1. lednu 2014 (občanské a obchodní právo v kostce) za 
23.800 Kč vč. DPH za skupinu 30 účastníků. 

  

 
Motto  

 
„Nejlepší věc, kterou můžete udělat, když se Vám nedaří, je usmívat se.“ (Michael LeBoeuf)  

Vzory v oblékání 
Dress code patří mezi nejpopulárnější části etikety – a není divu. Přirozeně 
k této oblasti mají vždy bližší vztah dívky, takže se snažíme působit co nej-
více i na mladé pány. Pro zpestření ukazujeme žákům fotky známých 
osobností a diskutujeme, jakých chyb se tyto „celebrity“ ve formálním 
odívání dopustily a jak jim předejít. Dokonalé jsou pro ilustraci fotky politi-
ků, u nichž se pobavily již stovky žáků. Klasické problémy jako krátký rukáv 
košile k saku nebo pozoruhodné kreace kapesníčků Víta Bárty přecházejí 
ve vytříbený styl odívání Davida Ratha.  

Mnohdy jako kdyby i skvěle oblečeným mužům chyběl onen „šmrnc“, při-
daná hodnota, zajímavý a klidně i odvážnější doplněk (není pravdou, že 
pánské formální oblečení nic podobného neumožňuje, vzpomeňme na 
manžetové knoflíčky, kapesníčky, hodinky, šátky, zajímavé barvy, …). Ten-
to stereotyp budoucím majitelům obleků v seminářích úspěšně vyvracíme 
právě důrazem na individualitu a vlastní vkus. 

Styl oblékání pánů se v ČR zlepšuje a mladí gentlemani na tom mají nema-
lý podíl. Bohužel ale stále platí, že i běžný pařížský úředník se obléká lépe 
než mnohé celebrity u nás. Jaké je řešení? Především ukázat dospívajícím, 
že casual i formal dress může být elegantní, stylový a moderní, že pověst-
né žabky Crocs opravdu do města nepatří a že šaty opravdu dělají první dojem. A jeho podceňování nás může 
stát mnoho. Holt, pořád platí pravda odvěká, že šaty dělaj člověka… 

Karel Střelec, ze semináře Etiketa pro žáky II. stupně ZŠ aneb co s chlebíčkem spadlým na zem 

 

 Motto  

 
„Lež se stává pravdou, až když lidé začnou v ni věřit.“ (asijské přísloví) 
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Není důvod šílet ze špatných zpráv 
Umění mediální komunikace není pouze o tom, že se dokážeme dohodnout s novinářem. Stále naléhavější se 
v současnosti stává také schopnost umět média konzumovat tak, aby nás to nepřivedlo do blázince. 

Štvou Vás špatné zprávy, které se valí ze 
všech stran? Přesto nedokážete odložit novi-
ny nebo vypnout televizi, ač dobře víte, že 
právě ty jsou zdrojem informací o katastro-
fách, korupci a podvodech? Není se co divit! 
Média způsobují závislost obdobně jako ně-
které drogy a kdo jednou podlehne jejich 
poutavým, leč drásajícím zprávám, jen velmi 
těžko se od nich odvrací. Přesto není důvod ze 
špatných zpráv šílet.  

Někteří lidé se rozhodli mediálně zcela absti-
novat a přes všechno nepohodlí s tím spojené 
přestat média konzumovat. To není příliš 
praktické ani užitečné, protože určité množ-
ství informací prostě potřebujeme mít jednak 
pro svou orientaci ve všedních problémech 
a jednak proto, abychom si měli o čem poví-
dat. Média, která sledujeme, ale můžeme 
regulovat. A to překvapivě jednoduše.  

Existuje celá řada metod regulovaného příjmu 
mediálních informací. Jednou z nejoblí-
benějších je metoda „3“. Vybereme si tři mé-
dia, která chceme sledovat (např. jedny novi-
ny, jednu televizní stanici a jeden časopis) 
a ze kterých chceme získávat zprávy. Těmto 
médiím pak denně věnujeme přesně třicet 
minut času, a to v kuse. Z každého z nich se 
přitom budeme zajímat nejvýše o tři témata.  

Chce to cvik, ale touto cestou získáme dosta-
tečné množství informací a přitom dostatečnou kontrolu nad nimi. Jednoduše a efektivně budeme mít přehled 
o mediálních zprávách, ale současně se vyvarujeme toho, abychom jimi byli zahlceni. Pevně daný prostor nám 
pak dá jistotu, že i když by třeba zpravodajská televize ráda, abychom jí sledovali nonstop, vypneme ji a zvítě-
zíme tím nad jejím lákáním. Budeme mít informace, ale nezblázníme se z nich.  

Vojtěch Bednář, ze semináře Komunikace s médii a s novináři  

 

 Motto  

 
„Nevyřídí-li se záležitost do tří dnů sama, nemá smysl se jí i nadále zabývat…“ (Murphyho zákony) 
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Procenta a procentní body 
K akreditovanému semináři Etiketa a normy v písemném styku – úpra-
va písemností podle normy poskytujeme absolventům bezplatný pří-
stup na e-learningový portál, kde je tento vzdělávací program zpracován 
podobnou zážitkovou formou. A v souvislosti s tímto dobrovolným 
e-samostudiem, za který mohou absolventi získat další 2 akreditované 
dny do průběžného vzdělávání, mě kontaktovala jedna paní a řekla, že 
„procentní body“ vůbec neexistují, že jsem se zřejmě dopustil chyby. 
A tak mi dovolte, abych se v tomto článku k problematice vrátil. 

Jak se píší procenta, to snad víme každý. Někdy však vídáváme zápis 
pomocí písmene „o“: 5 o/o 

Nedávno jsem viděl také velmi kuriózní zápis značky promile: 5 o/oo  

„OO“ sice úzce souvisí s 5 ‰, ale znamená úúúplně něco jiného. A tak v praxi víme, že „5 %“ je „pět procent“ 
a „3 ‰“ jsou „tři promile krve v alkoholu“ :) Málokdy si ale uvědomujeme, že napsáním čísla a značky dohro-
mady bez mezery vyjádříme přídavné jméno, tedy:  

„5%“ je „pětiprocentní“  

„5h“ pro změnu „pětihodinový“ 

Zkuste odhadnout, co znamená: 5m, 8l, 15mm. A poznáte již rozdíl mezi „5 m“ a „5m“? 

Pokud se má vyjádřit změna údaje uvedeného v procentech, je třeba zřetelně rozlišit, jestli tuto změnu vyja-
dřujeme v procentech původní základní hodnoty nebo v procentech procentní hodnoty. Příklad: 

 Preference strany vzrostly z 20 % na 22 %. O kolik procent vzrostly?  

Častá odpověď je: „o 2 %“. Ale 2 % z 20 jsou 0,4, takže výsledek by musel být 20,4 %. Tedy preference 
vzrostly o 2 procentní body (p. b.). 

 Úroková sazba klesla ze 4 % na 2 %. O kolik procent klesla?  

Kdekdo řekne: „o 2 %“. Správně ale klesla „o 50 %, čili o 2 procentní body. Kdyby klesla ze 4 % o 2 %, 
pak by činila 3,92 %. 

Tyto významy jsou zcela jiné a je třeba je důsledně rozlišovat. V praxi často rozlišovány nejsou, což vede k ně-
kterým matoucím nebo chybným vyjádřením. K rozlišení se tedy používá termín procentní bod.  

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

 

 

 Motto  

 
„Drbna je ta, kdo s Vámi mluví o jiných lidech. Nudný je ten, kdo Vám vypráví o sobě. Mistr konverzace je ten, 
kdo s Vámi mluví o Vás.“ (William King) 

 

 Motto  

 
„Kdo se moc ptá, málo googluje.“ (Murphyho zákony) 
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VELKÁ PÍSMENA aneb Šťastné a veselé… 
Snažíme se nevidět (nazdobené stromečky, blyštící se ozdoby, kolekce – je to ale těžké, 
když to vše je v obchodech snad už od září) a neslyšet (ty koledy zní opravdu všude), 
ale musíme přiznat… Je to tady! Advent se blíží ke svému konci. Budou Vánoce! Nebo 
vánoce? No, pravopisně je sice správně jen jedna podoba, ale jinak je to zcela fuk! 
Roku 2012 téměř odzvonilo. 

Co nám ale ještě zbývá? Musíme napsat několik VÁNOČNÍCH přání a popřát blízkým 
k NOVÉMU ROKU, nakoupit v PŘEDVÁNOČNÍCH výprodejích, nasát VÁNOČNÍ atmo-
sféru, udělat VÁNOČNÍ úklid, koupit VÁNOČNÍHO kapra i stromeček. A pak vyvrcholí 
ADVENT ŠTĚDRÝM DNEM. Po krásném ŠTĚDRÉM VEČERU přijde BOŽÍ HOD VÁNOČ-
NÍ. A nakonec přijde i vrchol roku – SILVESTR. 

Říkáte si, že je těch pravopisných úskalí nějak moc? Že se v tom nedá zoriento-
vat? Ale kdepak!  

Pravidla českého pravopisu z roku 1993 kodifikovala psaní slova Vánoce 
s velkým počátečním písmenem. Obdobně je tomu i u názvů významných 
dnů a svátků  – správně se napíše Štědrý den, Štědrý večer, Boží hod vá-
noční (ale též Hod boží vánoční) a Silvestr (tedy poslední den v roce). Jde-li o 
Nový rok, tak tímto zápisem máme na mysli 1. ledna, použijeme-li nový rok, 
odkazujeme k roku příštímu.  

 

S malým počátečním písmenem píšeme druhové názvy advent, vánoční svátky (prázdniny, nálada, cukroví, 
koledy apod.) a předvánoční výprodej (trhy, nákupy apod.). 

Slovo Vánoce jsme tedy již z hlediska psaní velkých písmen zvládli. Jediné, co by Vás mohlo ještě překvapit, je 
skloňování tohoto pomnožného jména. Vězte, že v 7. pádě můžeme užít dva tvary – (před) Vánoci i Vánocemi. 

Co napsat závěrem. Milí čtenáři, přeji Vám klidný adventní čas i vánoční svátky. A budu se na Vás těšit 
v novém roce 2013! (Ať nám ta třináctka přinese pohodu, štěstí – a nejen pracovní úspěchy!)   

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

 

 Nabídka večerních kurzů 
pro muže 

Nabídka večerních kurzů  
pro ženy 

 

 1. Jak zalévat květiny za oknem. Prezentace s diapozitivy. 

2. Toaletní papír. Roste sám od sebe v držáku? Diskuze 
u kulatého stolu. 

3. Dá se při močení vyhnout mokré podlaze? Skupinové 
cvičení. 

4. Základní rozdíly mezi podlahou a košem na špinavé 
prádlo. Počítačová prezentace. 

5. Neumyté nádobí. Doletí samo po večeři do dřezu? Vi-
deoprojekce s příklady. 

6. Ukrýt ovladač nebo nechat i ostatní, aby jej používali? 
Nemoderovaná diskuse. 

7. Jak se stát ideálním společníkem při nákupech a při tom, 
když žena řídí auto. Relaxační techniky, dechová cviče-
ní. 

8. Opravdoví muži se zeptají na cestu, když zabloudí. 
Svědecké výpovědi. 

 

 

(Článek byl vložen čtenáři Nevšedníku na náš facebookový 
profil www.facebook.com/akademie.nevsedniho.vzdelavani.) 

1. Matematika. Když jde muž „na jedno“, jde opravdu na „jedno“; 
opomněl jen uvést měrnou jednotku (deci, litr, kbelík, …). Práce 
s matematickými tabulkami. 

2. Pořádek. Ustlat postel je fajn, ale proč to děláte, když si muž 
v noci jen odskočí? Zpětná vazba lektora a skupiny. 

3. Time management. Když řeknete „budu za pět minut“, opravdu 
očekáváme, že to bude pět minut. Pokud víte, že to bude déle, 
řekněte nám to. Práce s papírovými hodinami. 

4. Obdiv stále: „Tatínku, tak jako ty by to nevymyslel nikdo lépe!“ 
„Tak šikovné ruce nemá nikdo v Evropské unii.“ „Kam na ty vý-
borné nápady chodíš?“ „Tak odvážně jsi hovořil se svým šéfem?“ 
Výkony jistě nejsou tak skvělé, ale pochvala je zadarmo a účel 
splní. Přednáška s nácvikem. 

5. Nezatěžovat starostmi: „Kape kohoutek v koupelně!“ „Nesvítí 
světlo v předsíni.“ Diskuze formou tiché pošty. 

6. „Děti přinesly poznámku ze školy“. Všechny tyto informace poma-
lu. Ne najednou! A šetrně! Modelové situace. 

7. Uvařeno, uklizeno: Vyžehlená košile a čisté kapesníky. A hlavně 
teplá plotna. To je základ rodinného štěstí. A trouba. Ne mikro-
vlnná, ale poctivá. Tam, kde se upeče svíčková a bábovka. Prak-
tické ukázky. 

 

http://www.facebook.com/akademie.nevsedniho.vzdelavani
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Poradna 
Říká se, že o peníze jde vždy až na prvním místě. Dříve jsme byli zvyklí psát značku měny před i za částkou 
a mohli jsme tak vídat zápisy správné: 

 1.150 Kč 
 Kč 1.150,00 
 Kč 1.150,– 

i nesprávné: 

 1.150,– Kč 

Dnes píšeme značku měny přednostně za částkou, aniž bychom psali pomlčku: 

 1.150 Kč 

Desetinná místa musíme psát tehdy, pokud se alespoň jednou vyskytnou kdekoli v dokumentu, např.: 

 270,50 Kč 
 1.150,00 Kč 

Při psaní peněžních částek se skupiny tří číslic nalevo od desetinné čárky oddělují tečkou.  

A co trápí Vás? Pište na info@akademie-vzdelavani.cz. 

 Motto  

 
„Člověk je jediný tvor na zemi, který se umí smát, i když k tomu má nejmenší důvod.“ (neznámý autor) 

 

Schody do pekla 
Vzali nám kořalku. Tak jsme prožili pár dní bez kořalky a pro celý národ to byla pohroma. Alespoň soudě podle prostoru, 
který tomu věnovala média. Pohroma to byla samozřejmě pro zaměstnance likérek, kteří neměli práci a tedy ani mzdu. 
Ale pláč politiků, že stát přichází o miliardy, mně připadne nepatřičný. Copak ti lidé, kteří si chtěli koupit kořalku a zrovna 
nemohli, dali své peníze na charitu nebo si je uložili na důchod? Ne, ti je utratili okamžitě za něco jiného, hlavně za jiný 
povolený alkohol a za cigarety. Ale zarážející na celé kauze je jiná věc.  

Zlí kuřáci versus milí alkoholici Všichni sledujeme, s větším či menším pochopením, boj státu proti kuřákům. Ti „chudá-
ci“ si dnes nemohou zapálit už skoro v žádné budově a ještě jim dají na krabičky ošklivé obrázky. I já, jako nekuřák, se 
také těším na nezakouřené hospody. Ale dokáže někdo vysvětlit, proč tak úporně bojujeme proti tabáku a na druhé 
straně tak podporujeme alkohol? Copak alkohol je mírnější droga? Spíše naopak. Je mnohem tvrdší a nebezpečnější. Ale 
reklamy na alkohol jsou všude, každá diskotéka inzeruje akce jako vodka-párty, fernet-párty, každý pátý panák zdarma 
apod. 

Jsme pyšní na světové prvenství ve spotřebě piva, na opilce se často díváme jako na velice zábavné postavy a nezřídka 
v nich vidíme i hrdiny. Zatímco cigaretové kusovky jsme zakázali, ty alkoholové naopak plní kdejakou trafiku. Nejhorší je 
ale přístup rodičů. Zatímco kouření svému puberťákovi ještě většinou zakazují, trochu toho alkoholu vesměs tolerují. 
Vždyť já v jeho věku … že ano. Že je toto krajně nezodpovědný a hlavně nebezpečný přístup, to rodičům asi nikdo nevy-
světlí. Alkohol je jedna z nejrychleji návykových drog a je všeobecně známé, že čím mladší je člověk, tím snadněji do 
závislosti spadne. Ovšem zde je nutné si maličko ujasnit, jak taková závislost vypadá.  

Mnozí si nesprávně myslí, že závislý alkoholik je pouze ten, kdo se denně motá nebo dokonce válí na ulici. Ne, závislý je 
každý, kdo svoji, byť malou, dávku potřebuje denně nebo téměř denně, kdo má nepříjemné pocity a velkou chuť, když je 
den bez alkoholu, kdo si musí dát panáka na kuráž či na uklidnění, kdo vyhledává každou příležitost, při které se může 
napít. Každý lékař každé léčebny by Vám jistě mohl dlouze vyprávět, jak těžké delirium tremens si může přivodit člověk, 
který pil jenom dvě piva denně, ale nepřetržitě mnoho let a pak si třeba zlomil nohu a v nemocnici byl odříznut od své 

mailto:info@akademie-vzdelavani.cz
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drogy. Kolik pacientů se tam léčí a přitom si dali jen pár skleniček na různých oslavách či setkáních s přáteli. Proč všichni 
alkohol nejen tak tolerujeme, ale také propagujeme, nabízíme, vnucujeme?!  

Tým britského Nezávislého vědeckého výboru pro drogy došel dlouhodobým výzkumem k zajímavému výsledku. Vědci 
seřadili drogy podle míry škodlivosti, přičemž brali v úvahu, jak drogy devastují organismus fyzicky, jak snadno a jak silná 
na nich vzniká závislost, jakou společenskou škodu napáchají včetně nákladů na léčbu a jak škodí svému okolí. Tak tedy 
v této „lize“ jasně zvítězil alkohol před heroinem, crackem, metanfetaminem a dalšími. Hlavně už nikdy žádnou prohi-
bici, protože bez kořalky se v tomto strašném světě žít nedá, nebo ano? 

Zdeněk Jirásek, MěÚ Chrudim (autor se zabývá protidrogovou prevencí, prevencí šikany a extremismu) 

 Pro odbory školství: neziskový projekt mini-seminářů pro ZŠ  

 
Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol jsme přichystali neziskový projekt 45–90minutových mini-seminářů, které 
i přes seriozní téma přinášejí vzdělávání svižnou a zábavnou formou: 

 

 
Tajemství paragrafů aneb základy trestního 
práva 

Soudce, který soudil mladistvé, se zaměřuje 
v 90minutovém bloku na nejčastější trestné činy pácha-
né mládeží a na mládeži. Jedná se o svižně pojatý mini-
seminář, který naplňuje Komenského příznačné „škola 
hrou“. 

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

 
 

 
Etiketa pro žáky II. stupně základních škol 
aneb co s chlebíčkem spadlým na zem 

Dvaadvacetiletý lektor se zálibou v etiketě přednáší 
obvykle žákům 8. a 9. tříd základních škol poutavou a 
zábavnou formou o pravidlech společenského chování. 
Důležité je podporovat takt a slušnost v pubertě a bě-
hem dospělosti si připomenout hlavní zásady. 

Cena: 1.800 Kč/45 minut/až 30 žáků = Ø 60 Kč/žáka 

 
 

 
Svižně a zdravě o nezdravé stravě 

Každý z nás za rok přijme několik tun potravin. Jejich kvalita, množství a rychlost konzumace ovlivňují naše životy více, 
než si připouštíme. V tomto krátkém semináři se dozvíte o zajímavých výzkumech v oblasti stravování a jak jejich výsledky 
jednoduše a zábavně využít.  

Cena: 1.800 Kč/45 minut/až 30 žáků = Ø 60 Kč/žáka 

 

 
Po nás potopa… nepřijde 

Cílem semináře je v žácích probudit a rozvíjet zájem o naše společné životní prostředí a přírodu, zodpovědnost za své 
chování, uvědomit si provázanosti v přírodě a míru, s jakou ji svým chováním ovlivňujeme. Lektor pomocí zábavných her 
ukazuje žákům, jak v běžném životě můžeme změnit své chování tak, aby prospívalo životnímu prostředí a bylo v souladu 
s trvale udržitelným životem. 

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

 

Více informací naleznete na www.akademie-vzdelavani.cz v sekci Vzdělávání – Pro školy. 
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