
 

 Slovo úvodem 
Milé dámy, vážení pánové, čtenáři, 

máte v práci „negouše“? Člověka, 
který ráno obejde všechny kancelá-
ře, vyzví, co je nového, pomluví, 
koho jenom jde, a pak si jde stěžo-
vat k šéfovi, jak nic nefunguje?  

Novinkou v naší nabídce je seminář 
Pozitivní postoj, který odhalí v kaž-
dé pracovní skupině negouše, pro 
které je všechno problém, realisty, 
kteří všechno udělají se slovy „ono 
to půjde, ale…“, a optimisty, pro 
které není nic problém. Bohužel. Avšak nejenže je odhalíme, zkusíme 
je navést na takovou cestu, aby byli spokojeni sami se sebou a okolí 
s nimi. 

Pokud jste byli spokojeni s našimi službami, řekněte to svým kole-
gům a známým. Pokud jste ale u nás potkali negouše, řekněte to 
mně. Máte-li problém s naším zaměstnancem, kdykoli mi zavolejte… 

S přáním, aby Vás práce bavila, 

Radim Martynek 
jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o. 
telefon 777 858 954 
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 Motto  

 
„Genialita je jedno procento inspirace a devadesát devět procent potu.“ (Thomas Alva Edison) 

 

     

NOVINKY ZAJÍMAVOSTI fTÍPKY INFORMACE RADY 

 

zábavně-vzdělávací e-měsíčník Akademie nevšedního  vzdělávání, s. r. o. 

 BŘEZEN 2013   |   ČÍSLO 3  



2 

Proxemika, haptika, posturologie aneb 
Důležitá zaklínadla 
Čas od času se objevují v médiích komentáře, v nichž autoři naříkají 
nad tím, jak se nejmladší generace neumí vyjadřovat, mluvit spisov-
ně nebo argumentovat. V seminářích si všímám také jedné neméně 
podstatné věci – i když umíme skvěle sdělovat informace nebo vést 
diskuzi, nevyužíváme vhodných prostředků neverbální komunikace. 
Mladí hoši a dívky tak nemají problém odpovídat se sklopenýma 
očima a třeba hlavou podepřenou rukama.  

Mnohé studie uvádějí, že obsah řeči 
je pouze zlomek toho, co vnímáme, 
když s někým hovoříme. Skutečně 
tomu tak je – daleko více nás podvě-
domě zaujme gestikulace, haptika 
(tělesné doteky během promluvy, 

např. poplácání po ramenou), mimika, posturologie (držení těla, 
např. vzpřímený postoj versus sklopená hlava), proxemika (vzdále-
nost, v níž stojíme nebo sedíme) a také oční kontakt, jehož délka by 
nikdy neměla přesahovat 5 sekund. Delší upřený pohled do očí totiž 
vnímáme jako hrozbu a může vzbuzovat napětí, či dokonce agresivi-
tu.  

Řada ze signálů řeči těla je vnímána bezděčně a mnohdy si ani neu-
vědomujeme, že na nás působí; všichni ale známe situaci z plného 
výtahu, kdy – opět nevědomky – snižujeme nepříjemnost klopením 
pohledu nebo nastrčením aktovky či tašky mezi sebe a okolostojící. 
Zkušení manipulátoři se pak nezdráhají využívat podobné „přesilové 
hry“ k ovládnutí situace a vlastní dominanci, zejména v obchodním 
styku. Obdobně jako šaty dělají člověka, neverbální projevy dělají 
komunikaci a i základní znalosti této oblasti nám mohou výrazně 
zlepšit sebeprezentaci a vystupování před ostatními. 

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

 

 

 

[fejs buk] 
Staňte se čtenářem Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., 

na www.facebook.com/akademie.nevsedniho.vzdelavani 

a získejte rafinovaný šanon1 (z každých 100 čtenářů vylosuje-

me jednoho příjemce).  

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

Výběr referencí  
z nedávných školení  

Kurent nejen pro matrikářky 
Objednatel: Městský úřad Vrchlabí 

Kapacita semináře: 14 

Reference: Ing. Pavel Řehák, tajemník, e-mail: 

rehakpavel@muvrchlabi.cz  

Etiketa a normy v písemném styku – 
úprava písemností podle normy  
Objednatel: Městský úřad Vysoké Mýto 

Kapacita semináře: 25 

Reference: Libuše Horáková, personalistka, 

e-mail: libuse.horakova@vysoke-myto.cz  

Time management ve veřejné  

správě – efektivní řízení času  

Objednatel: Městský úřad Turnov 

Kapacita semináře: 14 

Reference: Ing. Jana Chlupová, personalistka, 

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

Základy manažerských dovedností 

Objednatel: Městský úřad Frýdlant n. Ostr. 

Kapacita semináře: 16 

Reference: Pavlína Šustaiová, personalistka, 

e-mail: psustaiova@frydlantno.cz 

Etiketa úředníka veřejné správy 
Objednatel: Městský úřad Turnov 

Kapacita semináře: 20 

Reference: Ing. Jana Chlupová, personalistka, 

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

Zvládání obtížných situací při spolupráci 

s klientem – komunikace v konfliktech 

Objednatel: Úřad městské části Praha 13 

Kapacita semináře: 16 

Reference: Eva Vyhnálková, personalistka, 

e-mail: vyhnalkovae@p13.mepnet.cz   

Písemná komunikace v praxi – asertivita 

a empatie v dopisech (obchodní kore-

spondence) 

Objednatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna 

ČR, RP Hradec Králové 

Kapacita semináře: 16 

Reference: Bc. Martina Petrová, personalist-

ka, e-mail: martina.petrova@vzp.cz  
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Interview s osobností 

Březnově jarní rozhovor přinášíme s Mgr. Marcelou Troubilovou, ředitelkou SOS dětské vesničky Brno, se 
kterou Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., započala spolupráci. 

1. Jak se vypořádáváte se špatnou náladou?  
Špatnou náladu si většinou normálně odžiju. Jsem 

toho názoru, že čas od času je normální mít špatnou 

náladu. Něco se nepovede, něco bolí, něco mě zkla-

malo, … A pokud se špatná nálada nevyskytuje moc 

často a netrvá moc dlouho, což už by se spíše blížilo 

životnímu postoji, beru ji jako jeden z občasných pro-

jevů stavu mysli. 

2. Jaké je Vaše nejoblíbenější místo v ČR a proč? 
Nemám nejoblíbenější místo, stejně tak nemám nej-

oblíbenější jídlo, nejoblíbenější písničku, zpěváka, her-

ce, barvu, … Nechávám své chutě a projevy přízně 

volně přicházet a odcházet, na ničem neulpívám. 

3. Máte nějaké životní motto (moudro), podle které-
ho žijete? 
Co tě nezabije, to tě posílí. To je motto, které je pro 

mě asi nejvíce charakteristické. Všechny životní situa-

ce mě posilují a dodávají mi energii posouvat se dál. 

Někdy to jde snáz, někdy obtížněji. Paradoxně doká-

žou právě velmi těžká životní období člověka hodně 

posílit, ač se to v daném okamžiku jeví úplně opačně. 

4. Čemu by se, podle Vašeho názoru, měli lidé 
v dnešní době (na)učit? 
Myslím, že se lidé začínají pomalu vracet k tradičním 

lidským hodnotám, čímž se upřímně těším. Uvítala 

bych postupný návrat ke klasickým příslovím typu 

„S poctivostí nejdál dojdeš“, „Lež má krátké nohy“, 

„Bez práce nejsou koláče“ … 

5. Máte nějakou radu/recept na spokojený život? 
Domnívám se, že není možné nikomu radit, co a jak 

má dělat, aby se cítil spokojený a šťastný. Každý má 

svůj žebříček hodnot a svá kritéria k posuzování svého 

štěstí. Moje spokojenost vychází z naprosto obyčej-

ných a pro některé třeba naprosto přirozených věcí – 

jsem zdravá, netrpím hladem, mám kolem sebe své 

blízké, svítí sluníčko, podařilo se mi uplést hezkou šá-

lu, … Nebylo tomu tak vždycky, člověk s věkem mnohé 

hodnoty mění a já se stávám pokornější vůči okolnímu 

světu, který mě obklopuje a jehož jsem součástí.  

6. Co si představujete pod po-
jmem štěstí? 
… muška jenom zlatá …  

7. Co myslíte, že lidem v dnešní 
době chybí nejvíce, čeho mají 
nedostatek? 
Svět se hodně zrychlil, lidé k sobě 

mají mnohem dál, přestože pro-

střednictvím sociálních sítí jsou 

spolu neustále v kontaktu. Tato 

forma komunikace je ale neo-

sobní – úsměv na tváři je nahra-

zený smajlíkem, chybí fyzická 

blízkost osoby, její vůně, zabar-

vení hlasu, smích, vzájemné do-

teky. Každý sedí sám ve svém 

pokoji nebo kanceláři, prostřed-

nictvím internetu rozesílá infor-

mace o svém životě do celého světa a je spokojený, 

kolik má přátel… Je mi z toho smutno.  

8. Máte během dne nějaké zlozvyky, kterých byste se 
ráda zbavila? 
S okusováním nehtů jsem přestala už v pubertě a teď 

na odstraňování žádného zlozvyku nepracuji. Pak už 

bych byla moc dokonalá a nesnesitelně ideální :) 

9. Co pro Vás bylo v životě nejtěžší? 
Neumím vyhodnotit nejtěžší věc  ve svém životě. Mám 

za sebou několik náročných životních situací, které mě 

obohatily o další zkušenosti. Všechno, co jsem prožila, 

jsem z nějakých důvodů měla prožít a něco si z toho 

odnést. Život se skládá ze samých prožitků. Pro mě je 

důležité uvědomělé prožívání, pozorování sama sebe, 

proč ve mně vyvolává daná situace zrovna tuto emoci, 

proč v určitých situacích reaguji právě daným způso-

bem… Je to zajímavá hra, kterou hraji sama se sebou 

a při které se seznamuji se svým já.  

10. Myslíte, že existuje přátelství mezi mužem a že-
nou? 
Ano, myslím, že přátelství mezi mužem a ženou může 

existovat, i když „na jiných vlnách“ než mezi osobami 

stejného pohlaví. 
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Historky z natáčení 

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

Ale já sem nepatřím Pracuji na odboru sociálních věcí a jak už to tak bývá, jako správná sociálka mám na sta-
rosti i nesvéprávné, alkoholiky a drogově závislé, ale když se tyto tři vlastnosti nakombinují v jedné osobě, stojí 
to zato. Takový byl i náš klient Petr.  Bylo mu něco okolo pětatřicítky, a když to na něj přišlo, vyváděl tak, že 
pomohl pouze pobyt na psychiatrii. A tak jsme ho jednoho krásného dne s městskou policií naložili do auta 
a šupajdá do Černovic. Už na příjmu mi něco nesedělo, to když mě přivítala sestra slovy: „Vás já odněkud znám, 
Vy už jste tu byla, že? Jména si nepamatuju, ale na obličeje, to mám paměť!“  

Vysvětlila jsem, že vezu nesvéprávného, vyřídily jsme spolu papíry a takto správně vybaveni jsme 
s nesvéprávným vyrazili na uzavřené oddělení 20. Oddělení 20 je samostatná jednopatrová budova v areálu 
léčebny. Po zazvonění se ozval bzučák a oznámení, že máme jít rovnou do patra. V patře nám otevřel zdravotní 
bratr, převzal si nesvéprávného i papíry z příjmu a že mám na něj počkat dole u dveří, že mi přijde otevřít. A tak 
čekám, čekám a ono nic. Ale jak si tak bloumám chodbou, narazila jsem na dveře s nápisem „sociální pracovni-
ce“. Dušička mi poskočila – kolegyně – ta mě jistě pustí ven. Po zaklepání se ve dveřích objevila docela sympa-
tická žena.  „Prosím, můžete mi odemknout?“ „Ale my jsme uzavřené oddělení,“ mínila kolegyně. „Vím, ale já 
chci ven!“ „Ale my odtud jen tak nepouštíme,“ zněl naprosto nezúčastněný hlas té dámy. „Ale já sem nepat-
řím!“ argumentovala jsem. „To říkají všichni,“ řekla zase ta osoba. „Ale mě sem přivezla městská policie!“ nalé-
hala jsem. „V pořádku, máte papíry?“ pronesla babice.  

A teprve tehdy mi to došlo, že to jim tam asi opravdu říkají všichni! No nakonec jsme si to vysvětlily a mě sku-
tečně ven pustili. Ale ono to mělo ještě jednu dohru, a sice o dva roky později, kdy k nám na úřad nastoupil 
nový informatik. A víte, kdo to byl? Správně, ten zdravotní bratr, co na mě zapomněl. On tam tehdy byl totiž na 
civilce. A tak si ho teď občas na revanš vychutnávám zase já. 

Iva Tycová, MěÚ Židlochovice  

 

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

Jak se (ne)vyplácí opisovat Dodělávám si jako vedoucí úředník školu… Minulou zkoušku, kterou jsem shodou 
neblahých okolností dělal už podruhé, začal pan docent velmi vtipným povídáním, a to o našich opisovacích 
(ne)schopnostech. Například hláška: „Když Vám poradí spolužačka Slovenka nějakou odpověď, tak ji, proboha, 
aspoň přeložte do češtiny,“ mi přišla navýsost vtipná. Také informace o tom, že moje odpověď z minulého tes-
tu, že za prvním fotografickým podvodem stojí jakýsi Pajád, nebyla vůbec ojedinělá, ale o to méně správná, mě 
pobavila. Ale když Vám někdo ze tří metrů šeptá slovo Bayard, Pajád z toho prostě vznikne jedna dvě. A že to 
ode mě opsal zbytek třídy? Za to já už teda nemůžu. Nutno podotknout, že při druhém pokusu jsem se spolehl 
spíše na vlastní znalosti a dal jsem to za dvě. Stojí mi ten úřad za to? :) 

(příspěvek anonymního pisatele z Plzeňského kraje) 

 

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

Ale jděte… Jako dodavatel jsem jel na městský úřad, zaparkoval na rezervovaných místech, uzamknul auto, 
když tu náhle zjevil se strážník a říká:  

„Tady nesmíte parkovat, tady je vyhrazené stání pro zaměstnance úřadu.“  

Měl jsem skvělou náladu – skvěle jsem se nasnídal, skvěle ráno pomazlil se šálkem lahodné kávy, následně 
skvěle argumentoval se všeho schopnými popeláři, a tak maje luxusní náladu říkám s úsměvem na rtu strážní-
kovi:  

„Ale jděte… :)“  

A víte co on na to?? Odešel… Čeština funguje navýsost skvěle :)) 

Radim M., Brno (nesoutěžní story) 
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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 Po úřadě běhá KOCOUR, který zaujal 50 % čtená-
řů, stává Ivona Šlesingerová, Brno. Kontaktujte prosím redakci… Blahopřejeme! 

 

 
 

 Kuriozita města… Vrchlabí  

 
Vrchlabí je město v severní části Královéhradeckého 
kraje. Nazýváno bývá jako Vstupní brána Krkonoš. Má 
cca 13 tisíc obyvatel, z toho přibližně 8 300 v produk-
tivním věku. Katastrální výměra města činí 2 766 ha, 
tedy zhruba 28 km². Bylo jedním z nejvýznamnějších 
center varhanářství a významným dodavatelem zbra-
ní ve třicetileté válce. 

Stavbu zámku v roce 1546 započal Kryštof Gendorf 
z Gendorfu. Nádvoří bylo nahrazeno vstupní halou. 
Původně stavbu obklopoval dvanáct metrů široký 
vodní příkop, přes který se do zámku vstupovalo tře-
mi mosty. Z původního zařízení zbývá nejvzácnější 
památka – renesanční kachlová kamna v bývalém rytířském, dnes ve velkém zasedacím sále. Dominují zde 
velikostí i výzdobou, jsou jedním z prvních příkladů využití majoliky v českých zemích. Kachle s biblickými ná-
měty nesou letopočet 1545. Zámek, který je nyní sídlem městského úřadu, má také svou tajnou chodbu. 

S přispěním: Ing. Pavel Řehák, zámecký pán, tajemník MěÚ Vrchlabí 

Fotografie a část textu: wikipedie.org 

 

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

 

 Vtip  

 Vánoce z pohledu sazeb v trestním zákoníku 

Sliby, že přijde Ježíšek     Šíření poplašné zprávy, § 357 TrZ – až 2 roky 

„Když budeš zlobit, dostaneš!“   Vydírání, § 175 TrZ – 6 měsíců až 4 roky 

„Když budeš hodný, dostaneš od Ježíška…“  Podplácení, § 332 TrZ – až dva roky 

Lití olova      Činnost, která může způsobit újmu na zdraví, § 148 TrZ – až 1 rok 

Otevření dopisu Ježíškovi    Porušení listovního tajemství, § 182 TrZ – až 2 roky 

 

 Jaký vtip pobavil v poslední době Vás? Pište na info@akademie-vzdelavani.cz.  
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Představování – 2. díl 

V jednom z článků jsme si objasnili, jak je to s tykáním, 
když kolega-muž nabídne tykání kolegyni-ženě. Pro zopa-
kování: žena v tomto případě odmítnout může, protože 
správně by měla nabídnout tykání ona muži.  

Jak je to ale v případě, že ženě nabídne tykání muž o mno-
ho let starší či v zaměstnání muž ve významné vyšší funkci 
(ředitel, starosta, …). Tady by žena měla zvážit, zda je od-
mítnutí v této situaci vhodné, nebo být s odmítnutím, po-
kud s tykáním nesouhlasí, velmi opatrná. Ale každý z Vás 
určitě zná tu situaci, kdy tykání nám v některých případech 
nějak nejde z úst. Jak se z toho tedy vymluvit, lze to vůbec? 
Samozřejmě ano, ale musíme dát najevo úctu k tomuto 
člověku. Jak by mohlo vypadat odmítnutí tykání o mnoho 
let staršímu kolegovi:  

 „Pane kolego, velice si vážím Vaší nabídky, ale záro-
veň si vážím Vás jako člověka a ráda bych Vám pro-
to i nadále vykala. Samozřejmě mi nebude nepří-
jemné, když mi budete tykat či mě oslovovat jmé-
nem. Já jsem Helena…“  

Věřte, že toto zdůvodnění nikdy nebude působit nezdvořile. 

Radka Sobotková, ze semináře Etiketa úředníka veřejné správy 

 

 Nový seminář v nabídce  

 
Pozitivní postoj Pomůžeme Vám odhalit postoje lidí kolem Vás. Pozitivní postoj není o úsměvu, ale o zodpo-
vědnosti, odvaze vzít věci zpět do svých rukou a také o pokoře. Pochopíte, proč někdo stojí nohama pevně na 
zemi a jiný hledá řešení s nadhledem, proč někdo pracuje do výše svého platu a jiný dělá vždy něco na-
víc. Budeme se společně snažit překonat své limity a nastartovat pozitivnější vnímání reality. Realitu si totiž 
utváříme my. Na semináři si identifikujeme 3 typy, které potkáme v každé společenské skupině: negouše, 
realistu a pozitivního člověka.  

Seminář naleznete v sekci Zážitkové vzdělávání. 

 

 
Seminář měsíce 

 

 
Pro první čtvrtletí jsou semináři měsíce téměř všechny semináře: z důvodu nižší poptávky na začátku kalen-
dářního roku oznamujeme pro 1. čtvrtletí snížení cen seminářů z 23.800 Kč na 17.850 Kč vč. DPH za skupinu 
(na nabídku se již nevztahuje akce 3 + 1 zdarma). 

 

 
Motto  

 
„Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézat zalíbení v tom, co děláme.“  
(Thomas Alva Edison) 

 

 



7 

Poradna: Vedoucí versus vedoucí odboru 

Otázka: Máme spor s jednou kolegyní (zastupuje vedoucího odboru), zda se píše správně: 

Jana Nová 
vedoucí odboru 

Jana Nová 
vedoucí odboru životního prostředí 

Odpověď: Zaměstnavatel zpravidla v manuálu jednotného vizuálního vzhledu nebo ve směrnici, která obsa-
huje šablony úředních dopisů, definuje, jak se mají zaměstnanci „podepisovat“. Na semináři Etiketa a normy 
v písemném styku – úprava písemností podle normy ČSN 01 6910 učíme, že mohou nastat tyto situace: 

Jana Nová 
vedoucí  

Jana Nová 
vedoucí odboru 

Jana Nová 
vedoucí Odboru životního prostředí 

Jana Nová 
vedoucí Odboru životního prostředí  
Magistrátu města Děčín 

Nicméně: obsahuje-li hlavička písemnosti označení úřadu i odboru, pak je bezdůvodné v podpise opakovat 
totéž a stačí jen uvést „vedoucí“. 

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

Je libo KURENT? 

Ne, nejedná se o jídlo :) Ve čtvrtek 28.02.2013 se uskutečnil – s velkou podporou Ing. Pavla Řeháka, tajemníka 
MěÚ Vrchlabí – seminář na téma Kurent nejen pro matrikářky. Jedná se o psací podobu německého písma 
(švabachu), kterým se v našich zemích místy psalo až do konce druhé světové války. 

Pod vedením úžasné lektorky jsem po první hodině seznamování se s písmenky a výslovností různých spřežek 
i já dokázal číst z Kroniky české Václava Hájka z Libočan z roku 1541.  Jednalo se vskutku o čtení tempem žáč-
ka první třídy základní školy, ale pocity to byly ohromné, neboť co je hezčího než když kouknete na text a ne-
umíte nic a po hodině umíte číst…  

Cílem semináře je:  

 seznámit účastníky s vý-
vojem podoby jednotli-
vých písmen v kurentu, 
upozornit je na největší 
odlišnosti od latinky 
a záludnosti v psaní hlav-
ně velkých písmen, je-
jichž variabilita je v ku-
rentu značná 

 rozebrat jednotlivé ru-
briky matričních zápisů narozených, oddaných a zemřelých a seznámit se s údaji, které mohou jednotli-
vé rubriky obsahovat (v české i německé jazykové mutaci) 

 procvičit kurent na praktických ukázkách natolik, aby účastníci byli schopni s pomocí tabulek jednotli-
vých typů písma matriční zápisy přečíst 

Radim Martynek, z vlastní zkušenosti ochutnávače seminářů :) 

 Motto  

 
„Intelekt je neviditelný pro toho, kdo žádný nemá.“ (Arthur Schopenhauer) 

 



 K zamyšlení 

 Citáty jinak 

Nikdy proti proudu. Ampér 

 Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. 

Říkám holou pravdu. Inspektor Kojak 

Neštěstí nechodí nikdy samo. Marx a Engels

Hrajte z voleje. Shell 

Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. Alfred Hitchcock

Nemá to jiskru. Diesel 

Už jsem v obraze. Mona Lisa 

Nenechat se vytočit. Bell 

Příliš mnoho psů, zajícova smrt. Playboy 

 Motto 
 

„Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí. Kdo to neumí učit, ten to řídí

5 nejčastějších chyb v oblékání 

Nedorozumění č. 3 – Viditelné místo, kde se Vám půlí záda

Pokud mají kalhoty nízký sed, může se Vám snadno 
kalhot posune dolů. Někdy tak nízko, že obnaží tu část, kde se hmota zad dělí na dvě a plynule přechází v jinou
– zde nezobrazenou. Věřím, že si dobře tuto situaci umíte představit... Dbe
te, aby se Vám to nikdy nestalo, a vybírejte kalhoty s vyšším sedem.

Nedorozumění č. 4 – Neudržovaná obuv

Říká se, že muže charakterizují jeho hodinky a boty. Představte si, že máte 
zaprášené a špinavé hodinky...  

Péče o boty je stejně důležitá jako péče o ostatní kusy
te si každé ráno čas a boty důkladně zkontrolujte a očistěte je jemným vl
kým hadříkem.  

Nanášení krému a leštění je závislé na
každé 3–4 dny, v deštivém či vlhkém počasí raději každé 

Nedorozumění č. 5 – Rozdílná barva koženého opasku a obuvi

Detaily vytváří mistrovské dílo. Pokud nosíte kožený opasek (žádný jiný, vyjma plátěného do sportovních 
kalhot, nedoporučuji), měl by mít shodnou barvu s
dým botám zvolte hnědý. Jednoduché, že? 

K samé dokonalosti se přiblížíte tím, že zvolíte správnou barvu koženého pásku hodinek, barvu kůže zavazadla, 
peněženky a rukavic.  

V dalších článcích bude následovat pět největších prohřešků v oblékání mužů, pět 
které se opravdu nevyplácí nikdy dělat.

Daniel Šmíd, Jak se lépe oblékat aneb proč se od partnerky nedozvíme pravdu
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Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Vincent van Gogh 

Engels 

Alfred Hitchcock 

Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí. Kdo to neumí učit, ten to řídí.“ (

oblékání – část 2. 

Viditelné místo, kde se Vám půlí záda 

Pokud mají kalhoty nízký sed, může se Vám snadno stát, že při pohybu Vašeho těla dopředu, se zadní část 
kalhot posune dolů. Někdy tak nízko, že obnaží tu část, kde se hmota zad dělí na dvě a plynule přechází v jinou

zde nezobrazenou. Věřím, že si dobře tuto situaci umíte představit... Dbej-
a vybírejte kalhoty s vyšším sedem. 

Neudržovaná obuv 

Říká se, že muže charakterizují jeho hodinky a boty. Představte si, že máte 

jako péče o ostatní kusy Vašeho oděvu. Udělej-
te si každé ráno čas a boty důkladně zkontrolujte a očistěte je jemným vlh-

na počasí a obecně stačí krémovat boty 
4 dny, v deštivém či vlhkém počasí raději každé 2 dny. 

Rozdílná barva koženého opasku a obuvi 

Detaily vytváří mistrovské dílo. Pokud nosíte kožený opasek (žádný jiný, vyjma plátěného do sportovních 
měl by mít shodnou barvu s barvou Vaší obuvi. K černým botám černý opasek, k h

Jednoduché, že?  

K samé dokonalosti se přiblížíte tím, že zvolíte správnou barvu koženého pásku hodinek, barvu kůže zavazadla, 

bude následovat pět největších prohřešků v oblékání mužů, pět oděvních příšer
které se opravdu nevyplácí nikdy dělat. 

Jak se lépe oblékat aneb proč se od partnerky nedozvíme pravdu 

 

 

 

.“ (Murphyho zákony) 
 

stát, že při pohybu Vašeho těla dopředu, se zadní část 
kalhot posune dolů. Někdy tak nízko, že obnaží tu část, kde se hmota zad dělí na dvě a plynule přechází v jinou 

Detaily vytváří mistrovské dílo. Pokud nosíte kožený opasek (žádný jiný, vyjma plátěného do sportovních 
barvou Vaší obuvi. K černým botám černý opasek, k hně-

K samé dokonalosti se přiblížíte tím, že zvolíte správnou barvu koženého pásku hodinek, barvu kůže zavazadla, 

oděvních příšer… tedy chyb, 



9 

Interpunkce aneb čárka ve větě jednoduché 

Interpunkce – jedna z nejsložitějších oblastí českého pravopisu. Není proto divu, že se jí na semináři Písemná 
komunikace v praxi věnujeme velmi podrobně a důkladně. Nejčastěji se však dotazy kurzistů týkají čárky ve 
větě jednoduché. Tedy – podívejme se na to nejdůležitější, na oslovení, vsuvku a přívlastkové konstrukce typu 
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Oslovení je důležitou součástí úředních písemností. Za oslovením na začátku dopisu nebo e-mailu píšeme vždy 
čárku, uvnitř věty se oslovení odděluje čárkami z obou stran. 

Oslovení na začátku dopisu nebo e-mailu 

Vážená paní Malíková, 

dovolujeme si reagovat na Váš dopis ze dne 07.01.2013. 

Oslovení uvnitř věty 

Doufáme, milí přátelé, že Vás naše nabídka zaujme. 

Přijměte, vážená paní Šáchová, naše upřímné blahopřání. 

Vsuvkou obvykle chápeme celek, který s danou větou významově souvisí jen velmi volně. Proto ho odděluje-
me čárkami z obou stran. Je-li ale vsuvka jednoslovná, oddělena čárkami být nemusí. K vsuvkám řadíme i slova 
s oslabenou větnou platností – prosím, mimochodem, bohužel apod.   

Přijměte(,) prosím(,) naši omluvu. 

Na to hlavní, jak už to tak bývá, jsme zapomněli. 

Přívlastkové konstrukce typu zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – 
každý zákon je jednoznačně určen číselným označením, proto spojení typu o dani z přidané hodnoty jsou 
z významového hlediska volné přívlastky a oddělujeme je čárkami z obou stran. Spojení ve znění pozdějších 
předpisů se v praxi velmi často odděluje čárkami, z mluvnického a významového hlediska má ale charakter 
těsného přívlastku (bez něj by mělo označení zákona jiný význam), proto se toto spojení čárkami neodděluje. 

Aktuální znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, najdete na naší webové adrese. 

Podle zákona č. 337/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů je občan povinen... 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů konkretizuje právo na zaměstnání.   

Je Vám už daná problematika jasnější? Budu doufat, že ano. 

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

 

 Motto  

 
„Často mě rmoutí myšlenka, že pro genialitu existuje hranice, kdežto pro hloupost nikoliv.“ (Al. Dumas ml.) 
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Síla našich signálů aneb Výkony nestačí, důležitý je DOJEM 
Muži působí spíše: 

kompetentně a houževnatě 

tvrdě a agresivně 

rázně až dominantně 

arogantně 

Ženy působí spíše: 

sympaticky, mile 

pro obchod málo odolně 

zdrženlivě, poslušně 

pokorně 

Velmi se omlouvám těm, jež tato informace třeba jen letmo 

zarazila, ale pojďme dát důraz na slovíčko „spíše“. Signály těla 

jako zabiják kariéry aneb se skromností dojdeš daleko, ale 

bez ní ještě dál… Jakými typickými signály se od sebe muži 

a ženy rozlišují? Muži kupříkladu sedí často s nohama široce 

od sebe – musí v první řadě působit kompetentně, nikoli 

atraktivně. Muži mají při sezení lokty široce od sebe. Ženy je 

drží těsně u těla, nebo dokonce pod stolem. Muži stojí 

s oblibou rozkročení, ruce v kapsách. Ženy mívají nohy blízko 

u sebe, váhu těla (vratce) na jedné noze a ruce dobře viditel-

né. Ženy sedí s koleny u sebe s nohama stočenýma dovnitř. 

Muži mají kolena od sebe a nohy vytočené ven. 

To je malá ukázka neverbálních signálů, které na podvědomé 

úrovni dělají ženy menšími, něžnějšími a méně kompetentní-

mi. 

Dojem o nás u ostatních lidí vytváří z 55 % řeč těla, z 38 % 

naše hlasové projevy a z pouhých 7 % to, co říkáme. Samotný 

výkon tedy nestačí. Na Vaše výkony upozorní jen dobrý dojem. Dělejte dojem! 

A jak tedy konkrétně? 

 Držte oční kontakt. V pracovní komunikaci nebývá důvod ke klopení očí. Vyhledávejte ho. Vyhrávejte 
„oční souboje“! 

 Stůjte zpříma. Rovnováhu rozložte na obě nohy. 
 Svůj úsměv si uvědomujte a používejte ho vědomě a po dávkách. 
 Stejně vědomě používejte i svá gesta. 
 Otevřete oči a sledujte kolem sebe, které signály v chování druhých ve Vás vzbuzují nejistotu, sílu, se-

bedůvěru a pokoru. 
 Nehovořte příliš vysokým hlasem. 
 Šaty dělají člověka… Jaký chci udělat dojem? 

A co ten druhý? Zabýváme se tím, jak působíme, co říkáme, ale co náš protějšek, se kterým právě jednáme? 

Většinou si jen málo všímáme signálů ostatních a ti, kdo to umí, bývají velmi úspěšní. Soustřeďme se tedy vě-

domě i na to, jaké podvědomé signály nám „posílá“ tělo toho druhého. Vnímejme jeho pohled, jeho mimiku, 

gestikulaci, držení těla i vedení hlasu. Pozor na odvrácené pohledy, založené paže, mnutí prstů a prázdné po-

hledy. Ale také pozor na naše interpretace. Signály nepřeceňujme a čtěme v celé jejich šíři, a ne jednotlivě. 

Mužům i ženám úspěch zkrátka SLUŠÍ. A k němu Vám také přeji, abyste na své cestě zůstali autentičtí. 

Lucie Šmahelová, ze semináře Řeč těla v cestě za úspěchem (řeč těla pro ženy) 
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Seberealizace, sebenaplnění, sebepřijetí 
osobní rozvoj 

Sebeúcta, sebeuvědomění, sebevědomí 
prestiž, respekt, svoboda, nezávislost, … 

Sociální potřeby 
láska, přátelství, práce v týmu, … 

Potřeby jistoty a bezpečí  
zákony, pořádek, … 

Základní životní potřeby  

jídlo, pití, bydlení, spánek, sex, od-

Maslowova pyramida postavená na hlavu 
Co se vlastně změnilo od doby, kdy americký psycholog Abraham Harold Maslow v r. 1943 pyramidu pro pra-
covní motivaci vytvořil? Vysoká motivace přichází, když žijeme v rovnováze. Znamená to, že jsme zdraví, že 
dokážeme vyběhnout schody nebo doběhnout autobus, že nám funguje metabolizmus, spíme, jíme, vyprazd-
ňujeme se, že máme práci, která nás baví, naplňuje, posouvá, a hlavně nám dává dostatek financí na vše, co ke 
spokojenému životu potřebujeme. K pohodě, rovnováze přispívá i to, že neustále pracujeme na dobrých vzta-
zích, a to jak těch pracovních, tak těch osobních.  

Neméně důležité je, že máme čas na své koníčky, rodinu, další vzdělávání, relax a třeba i na nicnedělání. 
S Maslowovou pyramidou tu je určitě shoda, ale zároveň se tu jasně ukazuje podstata našeho bytí – každý 
člověk přichází na svět kvůli své SEBEREALIZACI. Seberealizace je, že pro sebe děláme to, co nás baví, živí, 
uspokojuje. Pokud to člověk takto vnímá a podle toho se chová, je spokojený. V řeči pana Maslowa je správně 
motivovaný. 

Za posledních 200 let se svět „zmenšil“ 60krát. To znamená, že svět se zrychluje, a tím se výrazně mění kvalita 
našeho života i okolní svět. Do jednoho života se snažíme VTĚSTNAT co nejvíce činností. Určitě k trvalé moti-
vaci přispívá i to, jak umíme prožívat svůj čas. Umění žít každý okamžik kvalitně, naplno, bez omezení, bez 
tolik „omílaného“ stresu, o to jde především. Umění osvobodit se od spěchu, abychom pociťovali radost, umě-
li vnímat krásu, lásku, přátelství, smysl vlastního života. Nestíháme? Jsme demotivovaní? A kdo za to může? 
Není aspoň trochu pravdy na šprochu od Eda Boenise, že „většina lidí je tak stresovaná, jak sami chce“? 

Po škole se zařadíme do pracovního procesu a vyděláváme peníze pro tyto potřeby: jistotu, bezpečí, že patří-
me do nějakého pracovního kolektivu, že získáváme sebejistotu, posilujeme sebevědomí či získáváme úctu 
nebo uznání od druhých, které jsou také důležité. Ale už u těchto potřeb se začíná drát do popředí něco jiné-
ho – smysl, proč do té práce chodíme, sebeuvědomění si vlastních hodnot, priorit, poznání sebe sama, kdo 
vlastně jsme a proč tak činíme, pro co se svobodně rozhodujeme. Začínáme si uvědomovat, že realizujeme 
sebe sama.  

Na co se tedy máme soustředit? Odpověď je jednoduchá. Soustřeďme se na svoji intuici, na to, co nám říká 
naše tělo, srdce. To je naše trvalá ZPĚTNÁ VAZBA, která nám intuitivně radí, co máme dělat, co nedělat. 
V knížce Malý princ Liška říká: „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ Máme tak 
možnost vybrat si ze 2 možností:                   BUĎ TO  

    

                                        POCHOPÍME     NEPOCHOPÍME 

   UDĚLÁME ZMĚNU    BUDEME TRPĚT, BUDEME NESPOKOJENI 

   BUDE DOBŘE     DOKUD TO NEPOCHOPÍME 

Nechme se inspirovat další větou od Saint-Exupéryho: „Nikdy nebuďme spokojeni tam, kde jsme.“. Ať je to náš motor, 

touha, motivace, které nás ženou dál, které působí, že jsme v pohybu, ve vývoji, že umíme udělat jakoukoli změnu pro 
svůj vlastní prospěch. Vytvořme si vlastní motivaci bez předepsaných vzorců pro svůj spokojený a radostný 

život. Soustřeďme se na vlastní osobní růst, bez kterého 
to doopravdy nejde. Nechme do svého života přitahovat 
pouze ty věci, které nesou spokojenost, radost a rovno-
váhu. 

Ing. Ivana Poláková, ze semináře Mentalita spokojenosti 

 

 

 

(na obrázku: Maslowova pyramida potřeb postavená na 

hlavu) 
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 Motto  

 
„Tajemství úspěchu je upřímnost. Až se i tu naučíš předstírat, máš kariéru zaručenou.“ (Murphyho zákony) 

 

Astrologie – královská věda pro každého 

Proč dnes stále více lidí vyhledává astrologa při hledání vhodného povolání pro svoje děti, nebo dokonce pro 
sebe? Proč dnes stále častěji podnikatelé žádají astrologa o radu, kdy investovat nebo kdy podepsat smlouvu? 
Proč stále častěji hledají zamilovaní partnerské horoskopy? Astrologie zná odpověď na řadu důležitých otázek 
našeho běžného života. Astrologie bývala dříve výsadou panovníků, šlechticů a nejbohatších lidí. Dnes si může 
dovolit dobrého astrologa každý. 

U nás jsou nejznámější horoskopy astrologa Johannese Keplera připravované pro Albrechta z Valdštejna, které 
se vyznačují obrovskou přesností předpovězených událostí. Dokonce i Tomáš Baťa využíval astrologii při 
výběru svých zaměstnanců. Karel IV. začal stavět Karlův most či začal budovat Karlovu universitu, když bylo 
dobré postavení planet. 

Studovat astrologii bylo dříve velmi 
prestižní záležitostí a ve středověku dělali 
studenti medicíny i zkoušky z astrologie, 
a pokud při nich neuspěli, tak nemohli 
pokračovat dále ve studiu medicíny. I dnes 
někteří „osvícení“ lékaři využívají služeb 
astrologa nebo své pacienty k astrologovi 
posílají.  

Astrologie je široký obor s mnoha 
odvětvími. Nejvíce lidé využívají možnosti 
nechat si sestavit osobní horoskop, což 
jsou vlastně planety zastavené v okamžik 
jejich narození a zapsané do kruhu. Čím 
přesnější hodina a minuta, tím přesnější 
horoskop.  

Ve velké míře jsou využívány partnerské 
horoskopy, porovnání partnerů a jejich vztahu, určení nejvhodnějšího data svatby. Velmi důležitá oblast 
v astrologii jsou horoskopy na výběr školy a povolání, na které chodí nejen děti či dospívající, ale také dospělí, 
když zjistí, že je jejich práce nenaplňuje, a chtějí najít obor, který by je více bavil a kde by měli i vyšší příjmy. 
Obojí se dá v horoskopu nalézt. Většinou totiž děti či dospívající neví, co je bude v budoucnu bavit, a jdou na 
školu, kam jde jejich kamarád, či na školu, kterou jim „doporučí“ jejich rodiče, nebo na školu, která se jim jeví 
jako nejlepší, ale pak za dva tři roky přestoupí jinam, a takto stále hledají.  

Kateřina Schlosserová, lektorka seminářů Porozumějte svým kolegům aneb skvělá týmová spolupráce a Jak si vybrat 

podřízené podle hvězd 

 

 Motto  

 
„Lidé mají jedny ústa, ale dvě uši. Někdo asi chtěl, abychom dvakrát více poslouchali, než mluvili. Někdo může 
namítnout, že je to proto, že poslouchání je dvakrát těžší než mluvení.“ (neznámý autor) 
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Otázky účastníků semináře Novinky v lidské sexualitě  

Líný milenec. Přestože máme ještě pořád dlouhé zimní večery, můj přítel se od Vánoc k sexu moc nemá. Už 
jsem si myslela, že má nějakou tajnou známost, ale on mi tvrdí, že se cítí po chřipce stále unaven. Není to jen 
výmluva? 

Intenzita lidské sexuální aktivity je 
nepřímo úměrná věku. Je totiž 
všeobecně známou skutečností, že 
s přibývajícími léty klesá průměrný 
počet pohlavních styků. Různé 
stresové situace, přepracování, ale 
třeba i zmíněná chřipka může ten 
pokles uspíšit a zrychlit. Tyto po-
klesy však mohou být přechodné, 
takže ta křivka nemá potom cha-
rakter trvale sestupný, ale spíše 
jakési sinusoidy – jednou jsi dole, 
jednou nahoře. Základním předpo-
kladem je ovšem „netlačit na pilu“ 
a raději to překonat až únava ode-
zní.  

V žádném případě se nemůže jednat o tajnou známost. Manželská nevěra se totiž neprojeví poklesem sexu-
ální aktivity, ale naopak jejím paradoxním vzestupem. Nevěrný manžel je doma zpravidla pozorným milen-
cem, iniciativně přináší květiny a pomáhá s domácími pracemi. Ne snad proto, že by chtěl svou nevěru zamas-
kovat, ale prostě proto, že se ve své roli tajného bigamisty cítí spokojený a šťastný. 

Ve Vašem případě tedy nezbývá nic jiného než trpělivě počkat. Od Vánoc do Velikonoc není tak dlouhá doba.    

MUDr. Radim Uzel, CSc., ze semináře Novinky v lidské sexualitě na přelomu 3. tisíciletí aneb sexuální hara-

šení na pracovišti 

 Motto  

 
„Jestliže lékař pojmenuje tvou nemoc, neznamená to ještě, že ví, o co jde.“ (Murphyho zákony) 
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