
 

 

 Slovo úvodem 
Milé dámy, vážení pánové,  

v čase předvánočním všichni 
tak trochu lítají a shánějí, a tak 
ani já jsem nechtěl být pozadu. 

Až přiletíte domů s nákupní 
horečkou, usednete rozlámaní 
k horkému svařáku, přijde vhod 
pár cviků, díky kterým zaženete 
únavu očí, strhaných zad či 
hlavy plné starostí. 

V celkem deseti dnech jsme na 
10 úřadech rozcvičili téměř 
500 úředníků, naučili je správ-
nému držení těla, optimálnímu 
sezení a zvedání břemen.  

Součástí semináře Akademie zad aneb aby záda nebolela byly 
cviky na protažení ramen, zad, hlavy, ale také oční jóga. A pak že 
jsou semináře nuda! 

Nově udělujeme titul OSOBNOST SEMINÁŘE účastníkům, kteří 
svým nevšedním přístupem přispěli k dokonalé atmosféře na se-
mináři. Od příštího čísla Vám je budeme představovat. 

Dnes se můžete těšit na BOSSING (tedy článek o něm), ŠTRŮDL 
i na SPROPITNÉ NA ÚŘADECH. 

Šťastné a zdravé Vánoce a nový rok bohatý nejen na zážitky Vám 
při finišování Nevšedníku z paluby Phenom 300 přeje 

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

Obsah čísla 
02 Článek: Jazykové hříčky 

03 Článek: Řidiči, přestupky a body 

05 Článek: 10 důvodů, proč se nikdy nevzdávat 

06 Článek: „Stará paní, dovolíte?!“ 

07 Článek: Spropitné na úřadě? 

08 Článek: Bossing – šikana nadřízeným 

09 Článek: Jak asi chutná „štrůdl“? 

10 Článek: Bez nadpisu 

11 Článek: Kamerové systémy na pracovišti 

13 Příběhy z natáčení 

13 Článek: Chraňte svá záda – padejte ze židle 

14 Článek: Jak neumíme přijímat dárky  

 a dávat komplimenty 

14 Cvičení: Oční jóga 

16 Článek: Recept na „dokonalý“ vztah 

17 Tip na dárek: Proměny života… 

 

  
 

     

NOVINKY ZAJÍMAVOSTI fTÍPKY INFORMACE RADY 

 

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

 PROSINEC 2014   |   ČÍSLO 3  



2 

Jazykové hříčky 

Palindrom neboli ráček je slovo, věta nebo číslo, které se dá číst jak 
zprava doleva, tak zleva doprava a má vždy stejný význam: 

 oko 

 kajak 

 radar 

 Kobyla má malý bok. 

 Jelenovi pivo nelej. 

 I Zeman ležel na mezi. 

Anagram neboli přesmyčka je slovo, které vznikne přeskupením 
písmen nebo slabik slova původního: 

 nocleh: lenoch 

 lebka: kabel 

 Až naprší a uschne: 
o narazíš na úspěch 
o supa nezachráníš 
o na pěšinách srázu 

Idiom je rčení, úsloví, ustrnulé slovní spojení, ustálený slovní obrat: 

 Držím vám palce 

 Dát někomu nůž na krk 

 Nosit dříví do lesa 

 Házet hrách na zeď 

 I mistr tesař se utne 

 Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti 

 Kdo se bojí, nesmí do lesa 

 Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp 

 Když dva dělají totéž, není to totéž 

 Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí 

 Kopat si hrob 

 Být pod drnem 

 Být podělaný strachy 

 Křičet, jako by ho na nože bral. 

 Až naprší a uschne 

 Všechno špatné je pro něco dobré 

 Něco za něco 

 Hodit flintu do žita 

 Nestojí to za mák 

 Pije jako duha 

 Posílat někoho od čerta k ďáblu 

 Prásknout do bot 

 Promluvit někomu do duše 

 Sníst všechen rozum 

 Jako blesk z čistého nebe 

 Šaty dělají člověka 

 Jsme v Prčicích 

 Je to kost! 

Výběr referencí  
z nedávných školení  

Etiketa a normy v písemném styku – 
úprava písemností podle normy 

Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy  

Krajský úřad Zlínského kraje 

Magistrát města Ostravy 

Magistrát města Zlína 

Městský úřad Sezemice 

Městský úřad Vratimov 

Městský úřad Bohumín 

Městský úřad Jeseník 

Městský úřad Mariánské Lázně 

Městský úřad Milevsko 

Městský úřad Dobruška 

Městský úřad Šumperk 

ředitelé ZUŠ Královéhradeckého kraje 

 

Písemná komunikace v praxi –  
asertivita a empatie v dopisech  

Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy  

 

Besedy s MUDr. Radimem Uzlem 

S ohledem na obsah témat (novinky 

v lidské sexualitě, sexuální harašení na 

pracovišti) nebudeme zde reference 

zveřejňovat, ale na telefonický dotaz 

je rádi poskytneme. 

 

http://anagrammer.org/az-naprsi-a-uschne/
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2015 rokem českého jazyka a úřední korespondence 

Už jsme se rozhodli… Mění se norma ČSN 01 6910 o úpravě písemností a po 20 letech vychází nová Akademi-
cká příručka českého jazyka, která doplňuje a zpřesňuje platná Pravidla českého pravopisu. Proto také rok 
2015 vyhlašujeme rokem českého jazyka a normativní úpravy úřední korespondence.  

V labyrintu změn a novinek Vás provedeme s lehkostí a elegancí, protože v novém roce se můžete těšit na dva 
extrémně vymazlené semináře. Kurz Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech přináší to 
nejdůležitější z českého pravopisu a současné stylizace dokumentů. Náplní semináře Etiketa a normy 
v písemném styku – úprava písemností podle normy je formální úprava obchodních a úředních dopisů. 

Seminář českého jazyka – 17 účastníků: 17.850 Kč 

Seminář úpravy písemností – 25 účastníků: 17.850 Kč  

(ceny obsahují DPH) 

Varujeme před „lektory“ vydávajícími se za odborníky na úpravu písemností, kteří nabízejí semináře na téma 
ČSN 01 6910, aniž by měli odborné znalosti a praxi. Nová norma si v řadě tezí protiřečí a zároveň jde proti 
ustáleným zvyklostem, zákonům, vyhláškám a směrnicím. Proto seminář s touto problematikou je nutno vždy 
školit v návaznosti na další, v mnoha případech relevantnější, odborné zdroje. Pozor na „odborníky“ na český 
jazyk a typografii! 

Řidiči, přestupky a body aneb jednají s námi policisté vždy fér? 

Jednou jsem zaplatil za „vjezd do zákazu vjezdu“ 500 Kč, ale dostal bloček jen na 100 Kč. O dva dny později 
jsem zjistil, že tam žádný zákaz nebyl. A těch 400 Kč byla cena za mou hloupost a odměna pro dva policisty. 

Nedávno mě sebrali na dálnici krátce před desátou 
hodinou. Z auta vystoupil malý obézní a vysoký štíhlý 
policista, takový Dlouhý a Široký (Bystrozraký 
kamerový systém měli v autě). 

Řekli si o 2.500 Kč. Oba se chovali zdvořile do chvíle, 
než jsem řekl – poučen z předchozích podfuků – že 
chci, aby byl přestupek projednáván ve správním 
řízení. V tu chvíli se vysoký štíhlý začal chovat 
arogantně, odsekával a byl povýšenecký. Naproti 
tomu malý obézní policista byl po celou dobu zdvořilý, 
na odborné výši a choval se profesionálně a přátelsky. 

Ti dva působili jako v nějaké komedii při hře na 
hodného a zlého poldu. A tak jsme opět do nabídky 
zařadili seminář Řidiči, přestupky a body, kde učíme, 
jak má probíhat blokové a správní řízení. Nenechte se 
napálit strážci zákona, ať už si přestupky vymýšlejí, 
aby nasbírali stanovený počet „čáreček“, nebo jen 
zkoušejí, co jim projde. 

Radim Martynek, iniciátor, inovátor a životní optimista 

 Motto  

 
NEZESTÁRNETE, dokud Vám v životě někdo NEUBLÍŽÍ. 
NEZESTÁRNETE, dokud Vás někdo neučiní ŠŤASTNÝM. 
Ve výjimečných případech to může být ten stejný člověk. 
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Vyhodnocení soutěže  

 
Spolu s hotelem Happy Star jsme v říjnovém čísle vyhlásili soutěž o nejlepší slogan 
k námi nabízeným službám. Vítězkou soutěže a výherkyní poukazu na 3denní po-
byt wellness se stala paní Lenka Čiperová z ÚMČ Praha 13 se sloganem: Dobrý 
úřad – spokojený občan. Blahopřejeme! 

Paní Čiperovou jsme požádali o krátký příspěvek: 

„V Nevšedníku si ve chvilce volna vždy velmi ráda a se zájmem přečtu pár vybraných článků, ze kterých se dozvím něco 
zajímavého a přínosného pro svoji práci asistentky. Při čtení mi padla do oka soutěž, a protože se mi líbila vyhlášená 
výhra v podobě pobytu v luxusním hotelu, zkusila jsem ze sebe vyždímat nějaký ten slogan. V místní samosprávě pracuji 
celkem dlouhou dobu, proto je pro mě spojení slov „dobrý úřad a spokojený občan“ vlastně tak automatické a prosté a 
vychází ze samé podstaty věci, že mi jako jediné samo vytanulo na mysli.   

Na výherní pobyt ve čtyřhvězdičkovém hotelu Happy Star, který se mimo jiné pyšní výtečnými referencemi, jsem pozvala 
kamarádku. Vrchovatou měrou jsme si obě užily vybraný balíček wellness s úžasnými nabízenými službami v podobě 
masáží, hydromasážní vany s vířivkou, návštěvy infrasauny, páry a krytého bazénu. Nechybělo ani výtečné stravován,í 
nemluvě o profesionálním a laskavém přístupu všech zaměstnanců hotelu. 

Měla jsem z výhry velkou radost, pobyt jsem si užila a všem vzkazuji: Soutěžte – stojí to za to!“ 

 

Vliv nového občanského zákoníku na občanská sdružení,  
neziskovky a spolky 

Ve spolupráci s JUDr. Jaroslavem Svejkovským a za organizačního přispění měst pořádáme besedy pro zá-
stupce sdružení a spolků. Beseda seznámí představitele neziskového sektoru s dopadem nového občanského 
zákoníku. Nastala změna ze zákona – přeměna občanského sdružení na spolek – s podstatnými náležitostmi 
úpravy zakladatelských dokumentů, se zápisem do spolkového rejstříku, s uložením zakládacích listin do 
sbírky listin, s úpravou názvu, s termíny pro úpravu, s nutnými změnami, doporučenými změnami, a to i pro 
komunikaci s orgány obcí, krajů či různými ministerstvy při získávání dotací a při účasti na různých progra-
mech apod.  

Máte-li chuť uspořádat pro organizace na území svého města či spádové oblasti bezplatnou besedu, kontak-
tujte nás na info@akademie-vzdelavani.cz.  

 

www.aksvejkovsky.cz  

 

 Tajemství paragrafů pro žáky ZŠ  

 Mohu natáčet učitele během výuky? Co s nalezeným tabletem? Je trestný sex se zvířetem? Zavřou mě za posprejo-
vání budovy finančního úřadu? 

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

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

Cena: 2 400 Kč/90 minut/až 60 žáků = Ø 40 Kč/žáka 

 

 

 

mailto:info@akademie-vzdelavani.cz
http://www.aksvejkovsky.cz/
http://www.akademie-vzdelavani.cz/download/mini-seminare.pdf
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10 důvodů proč se nikdy nevzdávat 
Koukněte se na seznam vždy, když budete potřebovat motivaci a podporu. 

1. Pakliže jste na živu, všechno je možné. 

Jediným důvodem pro kapitulaci je smrt. Dokud jste na živu, můžete se snažit uskutečňovat své sny. Jak to řekl 
v jednom z mých oblíbených filmů Láska nebeská otčím malému chlapci: „Je to jako ve filmu. Dokud neběží 
titulky, ještě není pozdě.“ Vše musí mít dobrý konec; když něco skončí špatně, tak to ještě není konec. 

2. Buďte realisti. 

Buďte si vědomi toho, že pravděpodobnost, že něco zvládnete na první pokus, je velmi malá. Je potřeba čas 
a zkušenosti, abyste se naučili jak na to. V procesu budete dělat chyby. Je potřeba, abyste se z nich poučili 
a nechali je Vás posílit. Pamatujte, že úspěch znamená 10 000 hodin praxe. 

3. Jste silnější, než si myslíte. 

Jeden malý neúspěch není dost, aby Vás zastavil při dosažení velkého úspěchu. Zároveň ani 10, 100 nebo 
1 000 neúspěchů Vás nezastaví. Jak jednou řekl Michael Jordan: „Netrefil jsem koš asi  9 000x, prohrál jsem asi 
300 zápasů, 26x na mě závisel výsledek celého zápasu, ale já jsem zklamal. Ve svém životě jsem byl hodně čas-
to neúspěšný a právě proto jsem úspěšný.“ 

4. Dokázal už to někdo před Vámi? 

Když to někdo jiný mohl udělat, zvládnete to i Vy. I když je to třeba jen jediný člověk na světě. To se musí stát 
dostačujícím důvodem pro to, abyste se nikdy nevzdávali. I když to před Vámi nikdo ještě nedokázal, staňte se 
prvním, kdo to zvládne. Můžete dokázat to, co chcete udělat. Neúspěch přichází pouze, když se vzdáte a Vy 
jste ten jediný, kdo rozhoduje o tom, kdy nebo jestli se vzdáte. 

5. Věřte ve své sny.  

Nezrazujte sami sebe. V životě potkáte mnoho lidí, kteří Vám řeknou, že chcete dosáhnout nemožného. Nedo-
volujte nikomu ničit své sny. Vzpomeňte si na slova Walta Disneyho: „Když si to můžete představit, můžete to 
i uskutečnit.“ 

6. Zlepšujte svět. 

Když dosáhnete všeho, čeho jste chtěli dosáhnout, můžete použít svůj úspěch ke zlepšení života ostatních lidí. 
Dejte světu vše nejlepší, co máte v sobě, a obdržíte zpět celý svět. 

7. Poslouchejte své srdce.  

Kdyby známí vynálezci poslouchali názory okolí, tak bychom teď neměli elektřinu, žárovky, auta ani internet. 
Ačkoliv Vám všichni okolo říkají, že něco nejde, přesvědčte je o opaku. Bude Vás to stimulovat k rychlému vý-
sledku. 

8. Zasloužíte si štěstí. 

Nikdy nedovolte nikomu jinému tvrdit Vám opak. Nevěřte, když Vám říkají, že být nešťastný je Váš osud. Za-
sloužíte si štěstí a úspěch. Zachovávejte si tuto náladu a nikdy se nevzdávejte před dosažením svého cíle. 

9. Buďte zdrojem nadšení a podpory pro ostatní.  

Kdo ví, čeho mohou dosáhnout ostatní lidé, když pro ně nepřestanete být zdrojem nadšení. 

10. Úspěch přichází vteřinu před poražením. 

Často, když se cítíte, že to chcete vzdát, nacházíte se blízko tomu, abyste udělali velký krok dopředu. V každý 
okamžik svého života se nacházíte pouze jediný krok k úspěchu. Přeji Vám hodně sil… a nikdy se nevzdávejte. 

Natallia Bykava, se souhlasem převzato ze serveru www.pronaladu.cz1 

                                                           
1
 10 důvodů proč se nikdy nevzdávat | ProNáladu.cz. [online]. [cit. 2014-12-10]. Dostupné z: http://www.pronaladu.cz/10-duvodu-

proc-se-nikdy-nevzdavat-1/  

http://probyznysinfo.ihned.cz/
http://www.pronaladu.cz/10-duvodu-proc-se-nikdy-nevzdavat-1/
http://www.pronaladu.cz/10-duvodu-proc-se-nikdy-nevzdavat-1/
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„Stará paní, dovolíte?!“ 
„Náš prezident je vulgární alkoholik. V každém našem supermarketu, jak odhaloval potravinový inspektor, buď 
hnila zelenina, nebo mezi regály dělaly myšky myšky. A propo – náš nejpopulárnější kuchař vaří kůže a piškoty 
s banánem. Chlastali jsme metanol až do zabití. Jsme proslulí tím, že naše směnárny a taxikáři cíleně okrádají 
cizince. A gangy kapsářů pro jistotu všechny ostatní.  Tykáme Vietnamcům ve večerkách, který nás zachraňu-
jou, když nám dojdou cigára.“2, píše Tomáš Tenkrát na svém blogu. 

Asi každý bychom mohli najít krásy, pro které stojí za to žít v té naší 
republičce, jež zabírá toliko 0,05 % zemského povrchu, ale asi taky 
i stránky slabé. 

Nedávno se mě na Úřadu vlády zeptali, jak reagovat na oslovení 
„stará paní“. Mladík v obleku, cca dvacetiletý, oslovil dámu na ulici, 
čtyřicetiletou, slovy: „Stará paní, dovolíte?!“ 

Nemám doma televizi. Před dvěma lety jsem rezignoval na její ob-
sah (a nemyslím odpory, kondenzátory ani tranzistory), tudíž jsem 
neměl příležitost vidět reportáž o nejmenovaném prezidentovi 
v akci, který před svým národem použil několik nevhodných slov.  

Některé děti vychovává rodina, některé škola a někteří se adaptují 
na své prostředí v domnění, že „když může prezident, můžu i já“. 
A tak jeden z účastníků – zřejmě původem z Ostravy – otázku zod-
pověděl za mě, když prohlásil: „Vyliskat. Lopatu a vyliskat.“3  

Etiketa není závazná – nemusíme se podle ní chovat. Etiketa není strojená – není to role, do které se oblékáme 
v 8 h ráno a chováme se slušně a kterou svlékáme s oblekem v 16 h, abychom mohli začít plivat z auta na pře-
chod. Etiketa, to jsou pravidla, která nám usnadňují život. Je to životní styl – buďto jsme zdvořilí, chováme 
úctu k lidem, nebo nejsme nic z toho. I zde platí: Chovejme se k lidem tak, jak bychom si přáli, aby se chovali 
oni k nám. 

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

 Nová doba žádá nová přísloví  

 Kdo se moc ptá, málo googlí. 

Spamy nechodí po horách, ale po lidech. 

Všechno padá, co software má. 

Co můžeš tweetnout dnes, neodkládej na zítřek. 

Tak dlouho se chodí s acerem do práce, až mu víko upadne. 

Co na srdci, to na Facebooku. 

Všude dobře, s WiFi nejlíp. 

Tak dlouho se chodí s otázkou na Seznam, až se zajde na Google. 

Kdo chce kam, nabourá se tam. 

Třikrát zálohuj a jednou formátuj. 

Darovaným titulkům na hrubky nehleď. 

Kolik máš účtů na sociálních sítích, tolikrát jsi člověkem. 

Přišel, viděl, nafotil a nasdílel.  

 

                                                           
2
 Xenofobie k našim sousedům v prime time? Vážně? V roce 2014?: Blog – Tomáš Tenkrát (blog.iDNES.cz). [online]. [cit. 2014-12-06]. 

Dostupné z: http://tenkrat.blog.idnes.cz/c/438094/Xenofobie-k-nasim-sousedum-v-prime-time-Vazne-V-roce-2014.html  
3
 Poznámka redakce: „vyliskat“ = vyfackovat (pozn. redakce: toho mladíka, ne prezidenta) 

http://tenkrat.blog.idnes.cz/c/438094/Xenofobie-k-nasim-sousedum-v-prime-time-Vazne-V-roce-2014.html
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Spropitné na úřadě? 
„Spropitné, případně též diskrétní, diskrece, hovorově dyškréce, tringelt apod. (odtud expresivní výraz dýško) 
je určitá menší částka peněz dobrovolně přidaná k samotné ceně za nějakou službu jako výraz spokojenosti 
zákazníka.“4 

Spropitné jsme si zvykli dávat kadeřníkovi, taxikáři, vrchnímu v restauraci, šat-
nářce v divadle, ale co úředníkovi za úžasný, lidský a profesionální přístup? Opro-
ti klasickým službám, kde se spropitné poskytuje formou hotovosti, tj. ponechá-
ním 10 % nad rámec účtu či zaokrouhlením částky nahoru, na úřadech se setká-
váme se spropitným v materiální podobě. Kdo ještě nikdy nedal úředníkovi čoko-
ládu, balíček kávy či láhev vína? 

Vážíme si lidí a toho, co pro nás dělají. Mnohdy však úředník vykoná práci nad 
rámec svých povinností. Na úřady téměř nechodím (tedy jako klient tam necho-
dím), ale když už se tam ocitnu, jsem většinou mile překvapen. 

Nedávno jsem si byl pro nový cestovní pas. Paní na přepážce byla famózní: vysvětlila mi, který prst mám kdy 
a kam přiložit, proč se to dělá, kde to bude v pase zaznamenáno. Vyfotila mě (s tímto obličejem raději natři-
krát), ponechala na zvážení, zda se mi fotografie líbí. Byla zdvořilá, vstřícná, komunikativní… Byl jsem nadšen. 
A pak jdu zaplatit správní poplatek na pokladnu: Tak neskutečně drzou bytost s dokonalou absencí slušnosti 
jsem už dlouho neviděl. 

V tu chvíli bych paní u cestovních pasů věnoval dárkový koš a paní na pokladně tabulku čokolády pro lepší ná-
ladu. Ale myslíte, že by to přijaly? Nebo jinak: Chovali byste se k občanovi jinak, pokud by Vám směl pone-
chat spropitné? Hlasujte na http://www.akademie-vzdelavani.cz/#!/page_ANKETA.  

Podle § 25 odst. 1 písm. t) zákona o daních z příjmu za daňově uznatelný výdaj se považuje reklamní předmět, 
jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmě-
tem spotřební daně. Z toho vyplývá, že se nemůže jednat o úplatek. 

Kdykoli si pronajímám salónek pro firemní poradu nebo jdu na večeři s partnerkou či obchodními partnery, 
v nové restauraci dávám spropitné číšníkovi dopředu. Jeho přístup je zcela odlišný, když už má své jisté, než 
kdyby čekal do skončení celé akce. 

Mini-kongres TOP asistentka 
Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., a 1. VOX, a. s., pořádá v úterý 
24.03.2015 v hotelu Artemis mini-kongres Top asistentka, na kterém 
v průběhu jednoho dne proběhne 7 workshopů, jejichž cílem je předat zá-
kladní informace k tématu a probudit zájem účastnic o sebevzdělávání. Téma-
ta seminářů: 

1. Manipulace a manipulátoři v komunikaci 

2. Akademie zad aneb aby záda nebolela 

3. Etiketa a normy v písemném styku  

4. Zvládání stresu a emocí 

5. Etiketa společenská 

6. Jak být profesionální a šik podle Heleny Bedrnové 

Podrobné informace naleznete v letáku na www.akademie-vzdelavani.cz/download/top_asistentka_pozvanka.pdf. Při-
hlášky přijímá 1. VOX, a. s., prostřednictvím svých internetových stránek www.vox.cz.  

                                                           
4
 Spropitné – Wikipedie. [online]. [cit. 2014-12-08]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Spropitn%C3%A9  

 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/#!/page_ANKETA
http://www.akademie-vzdelavani.cz/download/top_asistentka_pozvanka.pdf
http://www.vox.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spropitn%C3%A9
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Bossing – šikana nadřízeným 
Máte dojem, že po Vás jde Váš přímý nadřízený? Možná že ano, ale vše má svou příčinu. Než se pustíte do 
unáhlených soudů a budete si stěžovat na bossing, je vhodné důkladně zhodnotit situaci. 

Jestliže se na Vás šéf mračí, nepochválí Vás a ještě Vám dává nepopulární úkoly, pravděpodobně neuspokoju-
jete nějaké jeho vnitřní očekávání: 

 Jednoduše nepodáváte takové výkony, jaké od Vás očekával.  
 Má dojem, že se nad něho nějakým způsobem vyvyšujete, nedostatečně ho uznáváte jako vedoucího 

nebo dokonce jako člověka. (Bude hledat cesty, jak Vám „srazit hřebínek“.) 
 Jdete proti řádu, který vedoucí nastavil, příliš vybočujete.  (Bude mít tendenci Vás zase „srovnat do laj-

ny“.)  
 Příliš často ho obtěžujete s prkotinami, lezete mu až do 

osobní zóny v kanceláři apod. (Nedivte se, když najednou 
začne namísto vstřícnosti reagovat popudlivě.) 

 Připadáte mu příliš nudný a nezajímavý – nepřinášíte 
žádné výzvy, žádné otázky k zamyšlení, jen se vezete.  

 Dělá si starosti s tím, že ho nemáte rád. (Zdá se to ne-
pravděpodobné, ale stát se to může.) 

 Nabyl dojmu, že nějakým způsobem ohrožujete jeho mís-
to. (To by pro Vás mohlo být velmi nebezpečné, protože 
na psychologické úrovni se jedná o ohrožení bytí samého! 
Může se stát, že půjdou stranou veškerá pravidla slušnos-
ti a férovosti.)  

 A úplně na závěr zbývá možnost, že Vás nemá rád apriori, 
třeba kvůli věku nebo vzhledu. (S tím nenaděláte vůbec 
nic a také byste se tím neměli trápit.)  

Jak to nejlépe řešit? Za prvé, vyčkejte a nepanikařte. Každý má 
někdy špatný den nebo týden. Pokud se to stalo jednou, nemusí to znamenat vůbec nic. Pouze pokud sleduje-
te třeba několik týdnů po sobě negativní signály od šéfa, je jasné, že mu něco vadí. Proč má k Vám negativní 
postoj, to ví ve skutečnosti jen on sám. Řešení je tedy až banálně jednoduché – zeptejte se ho. Není však 
vhodné být příliš konfrontační („Co proti mně furt máte?“). Mnohem vhodnější je tento nebo podobný po-
stup: 

„Máte na mě chvilku? Chtěl bych se poradit, jak bych mohl být pro firmu užitečnější. A poslední dobou 
se mi zdá, že Vám něco na mém chování vadí, ale nevím co a rád bych to zlepšil, abychom my dva spolu 
dobře vycházeli.“ 

Věřte, že takovou upřímnost, která zároveň neobviňuje (win-win strategie), Váš nadřízený moc často neslyší. 
A ještě ho žádáte o radu, to dělá skoro každému dobře. Nebuďte překvapeni, když to zafunguje. 

A nyní ta náročnější fáze: poslouchejte ho! Ve skutečnosti většina lidí přesně to neumí, začne se v ten moment 
obhajovat, vykrucovat a bránit. Tím se hovor ale spíše zablokuje. Je možné, že Váš šéf dostává informace o Vás 
z nepřesného zdroje. To mu můžete s klidem vysvětlit, ale až ve třetí fázi, kdy přestane mluvit (což mnohý ne-
vydrží). Ale nejspíš na jeho řeči bude něco pravdy. Ať už Vám řekne cokoli, nejedná se o žádnou tragédii. Ne-
věšte hlavu, v klidu si rozvažte, co jste schopni a ochotni zlepšit, a co už ne. A pak se do toho neprodleně pusť-
te. Tento postup může mít mnohdy až podobu zázračné pilulky, která pomůže pročistit vzduch. Je taky docela 
dobře možné, že od Vás šéf očekává věci, které nikdy nebudete ochoten akceptovat (třeba zůstávat v práci 
každý den dvě hodiny přesčas). A to je třeba jasně sdělit. Když to pochopí, zpravidla se Váš vztah zlepší.  

Jakmile ale všechno popře a bude Vám tvrdit, že s Vámi žádný problém nemá, že oceňuje Vaše pracovní nasa-
zení atp., a Vy přitom z jeho chování pozorujete delší dobu pravý opak, okamžitě se mějte na pozoru!! Pro 
jistotu zopakujte, že jeho zpětná vazba je pro Vás důležitá a cokoli mu vadí, pokusíte se zlepšit, protože Vám 
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záleží na dobrých vztazích na pracovišti. Pokud nadále bude mlžit a odmítne Vám sdělit cokoli negativního, 
poděkujte, omluvte se, že jste ho otravovali s takovou prkotinou, a vypadněte. A potom si okamžitě dejte do 
pořádku všechny své věci a soustřeďte se, abyste neudělali nějakou zbytečnou chybu. Máte totiž ve svém šé-
fovi nepřítele! Možná jste mu v minulosti nějak ublížili, ani nevíte čím, možná na Vás někdo donáší nepravdy, 
možná mu vadí, že máte zrzavé vlasy (to není až tak neobvyklý důvod zášti, jak by se mohlo zdát). Každopádně 
Vám to neřekl na rovinu, a tím pádem Vás chce uklidnit a pak Vás omést za nějakou chybu. Kdyby mu nevadilo 
skutečně vůbec nic, znamenalo by to, že nechce, abyste se zlepšovali, protože jste už dosáhli svých limitů. A to 
se nezdá příliš pravděpodobné. 

Jak říká Ivo Toman, zpravidla jen dva lidé Vás dovedou vytáhnout z průšvihu: Váš nadřízený a právník. A s kým 
se radí lidé, když se řítí do průšvihu? Především s přáteli, kolegy, partnerem nebo rodiči. Pokud se jedná o sku-
tečný průšvih, nikdo z nich Vám nepomůže. Naopak, můžou Vám svou dobře míněnou radou ještě víc ublížit. 
Prosím, raďte se se svým nadřízeným, dokud je čas. To neznamená, že ho budete otravovat s každou nicotnos-
tí, ale záležitosti v práci, které Vás skutečně trápí, byste  s ním probrat měli. I v případě, že mu nejde o Vaše 
dobro, tímto aktem porady se mezi Vámi vytvoří rovnoprávnější vztah a vznikne jakási platforma, na které 
můžete stavět své požadavky v budoucnu. A to Vám dává ohromnou výhodu nad těmi, kteří na šéfa nadávají a 
přitom se ho bojí. Výsledek je ten, že k němu jdou až ve chvíli, kdy musí, zpravidla když něco provedou. Co je 
lepší, ponechám na Vás. 

Jan Drahoňovský, publikováno na serveru www.firemni-sociolog.cz, převzato se souhlasem autora 

 Listopad plodný na semináře  

 Listopad předčil všechna očekávání v počtu opakování semináře Etiketa a normy v písemném styku – úprava písem-
ností podle normy. Ač má pouze 20 pracovních dní, uspořádali jsme 21 uzavřených seminářů pro úředníky, ředitele 
základních uměleckých škol i komerční sektor! 

K tomuto semináře naleznete na www.akademie-vzdelavani.cz/#!/page_RECENZE přes 800 reakcí účastníků z celé 
země! 

Grandiózní… Děkujeme! 

 

Jak asi chutná „štrůdl“? 
Možná jste si všimli, že většina restaurací nabízí jakýsi štrůdl či nějaké ragů místo štrúdlu a ragú. Podobně, 
i když mnohem méně často, nás lákají nápisy ve výlohách na pedikůru místo pedikúry. Řada lidí si chybu ani 
neuvědomí. Proč tomu tak je? Zřejmě jsme obětí didaktického zjednodušení, jehož vinou jsme se přece všichni 
ve škole učili, že ú s čárkou se píše pouze na začátku slova či jeho kořenu (úhoř, pravoúhlý). Jenže skutečnost 
je jiná. Ů s kroužkem je česká specialita, která kdysi dávno při hláskových změnách vznikla z dvojhlásky uo. 
Někdy se také uvádí, že kroužek je právě pozůstatek tohoto o ve dvojhlásce.  

Ne každé slovo však touto proměnou prošlo. Slova uvedená v úvodu se do češtiny dostala mnohem později, 
proto ů s kroužkem mít nemohou. S trochou zjednodušení můžeme říci, že ve slovech cizího původu musíme 
psát ú s čárkou (štrúdl, ragú, pedikúra, mundúr, léčebná kúra). Ovšem pokud si dáme více štrúdlů, objeví se 
nám zde přece jen ů s kroužkem – tady však jde o přidanou českou koncovku vzoru hrad.  

A co další příklady? Před pradávnými hláskovými změnami měla čeština pouze ú s čárkou. To se však uvnitř 
slov zpravidla změnilo na dvojhlásku ou. V některých nářečích však změna neproběhla a zůstalo zde ú s čárkou 
(múka místo mouka). Změna samozřejmě neproběhla ani v citoslovcích zvuku (kráva dělá vždy bú bez ohledu 
na hláskové změny), takže i v těchto případech jde o původní dlouhé ú. Dávejme si tedy pozor, zda výsostně 
české ů píšeme pouze tam, kde skutečně má být. 

Miroslav Šteinbach, lektor semináře Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech  

 

http://www.firemni-sociolog.cz/
http://www.akademie-vzdelavani.cz/#!/page_RECENZE
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 Inzerát  

 
Z jednoho městského úřadu k nám dorazil inzerát, tak 
ho přetiskujeme: 

„Na úřad se nám zatoulalo krásné hnědé koťátko. Je 
milé a přítulné. Bohužel náš pan tajemník je alergický 
na srst, a tak ho musíme dát pryč. Jmenuje se Pavel, 
měří 180 cm, má hnědé vlasy…“ 

P. S. Ověřil jsem si, že v této zemi je na postech ta-
jemníků celkem 41 Pavlů, takže nebude pro čtenáře 
snadné zjistit, který úřad inzerát zaslal. 

 

Bez nadpisu 
Článek jsem záměrně ponechal bez nadpisu, aby si každý čtenář mohl podle prvních řádků vytvářet názor, 
o čem by příběh mohl být… Udál se v nedávné minulosti a fráze, které procházely kolem kladívka a kovadlinky, 
zněly takto: 

„Tak co je?! Lehni!“ 
„Posílám ti další kus! No, jasně – to stejný.“ 
„Říkal jsem: ,Ticho! Nekňuč tu!´“ 

Nejedná se o monolog pána ke svému psovi, ale o příkazy cca 30letého lékaře vůči pacientovi, který se svíjí 
v ukrutných bolestech na lehátku. „Dalším kusem“ měl na mysli dalšího pacienta, kterého posílá na ultrazvuk. 

Na začátku 20. století možná, v polní nemocnici ještě, ale v krajské nemocnici v 21. století? Ve srovnání s tímto 
lékařem zní následující fráze – zaslechnuté na ÚMČ Brno-sever – jako ze sbírky Balady a romance Adama Mic-
kiewicze: 

„Dobrý den, co pro Vás mohu udělat?“ 
„Posaďte se, prosím, během chvilky to připravím.“ 

Komunikace je neoddělitelnou součástí našeho každodenního života a je jednou z činností, se kterou se setká-
váme denně. Co rozumíme pojmem „komunikace“? Pod tímto názvem se skrývá přenos informací mezi dvě-
ma stranami, mezi komunikantem a komunikátorem nebo jednoduše mezi tím, kdo mluví, a tím, kdo mu na-
slouchá. Podle odborníků je komunikací každá interakce, výměna informací či kontakt mezi lidmi, zvířaty 
a neživými systémy. 

Co je to komunikace, víme. Ale co je to efektivní komunikace? Naše komunikace je efektivní tehdy, pokud se 
pomocí slov či řeči těla v různých situacích úspěšně domluvíme, a dosáhneme tak svých cílů. Komunikaci je 
třeba vždy přizpůsobit celé řadě okolností a věnovat jí mimořádnou pozornost. 

Všichni víme, jak komunikovat, umíme mluvit, číst a psát, umíme naslouchat. Ne všichni však umíme komu-
nikovat efektivně. Základem efektivní komunikace je vnímat, jak sám komunikuji a jaké reakce vyvolává 
moje komunikace.  

Umíte komunikovat efektivně? A jak byste reagovali, kdyby na Vás lékař vyrukoval s takovým slovníkem? 
Napište nám na info@akademie-vzdelavani.cz. 

Radim Martynek, iniciátor, inovátor a životní optimista 

 Motto  

 
„Nejoblíbenější ženskou sexuální fantazií před Vánocemi jsou dva muži: jeden vaří a druhý uklízí.“ (Murphy) 

 

mailto:info@akademie-vzdelavani.cz
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Kamerové systémy na pracovišti: Kdy jsou povoleny a co je po-
případě nutné dodržet? 
Kamerové systémy jsou účinné, v praxi však nadužívané: Úřad pro ochranu osobních údajů komentoval mimo 
jiné případ, kdy jediným důvodem instalace kamerového systému byla ochrana jogurtů umístěných zřejmě 
v zaměstnanecké ledničce. Jaká jsou základní pravidla pro používání? 

V pracovněprávní rovině problematiku kamerových systémů upravuje § 316 zákoníku práce. Druhý odstavec 
tohoto ustanovení umožňuje otevřené nebo skryté sledování prostřednictvím kamerového systému pouze 
v případě existence závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele. 

Není-li takový důvod naplněn, zaměstnavatel narušovat soukromí zaměstnance nesmí ani na pracovištích 
(např. monitoringem pracovních míst, open-space), ani ve společných prostorách zaměstnavatele (např. na 
chodbách nebo v kuřárně). 

Podmínku závažného důvodu přitom není vhodné podceňovat, neboť zásahy do práv zaměstnanců je vždy 
třeba vykládat spíše restriktivně a přílišná kreativita při vymýšlení závažných důvodů nemusí být Úřadem pro 
ochranu osobních údajů vždy přijata. 

Co je závažným důvodem, který zaměstnavateli umožňuje kamerový systém nainstalovat, právní předpisy ne-
uvádějí a nevyplývá to ani z nejnovější metodiky Úřadu. 

V praxi nejčastěji uváděným důvodem je ochrana osob a majetku. Ani tento důvod však neplatí bez výjimky. 
Přestože zájem zaměstnavatele na ochraně majetku před odcizením a osob před bezpečnostními riziky je ne-
zpochybnitelný, je třeba tento zájem vždy poměřovat zejména s požadavkem ochrany soukromí osob, které 
budou monitorovány. 

Při posuzování přiměřenosti takového zásahu do osobních práv zaměstnanců bude třeba zohlednit zejména 
rozsah sledování, míru omezení činnosti zaměstnance a míru zásahu do jeho soukromí, a to ve vztahu k chrá-
něnému zájmu zaměstnavatele a možnosti dosáhnout stanoveného cíle jinak. 

Úřad totiž opakovaně připomněl, že zavedení kamerového systému nemůže suplovat nedostatky v mechanic-
kém, elektronickém či jiném zabezpečení pracoviště před útokem zvenčí. V řadě případů potom může zavede-
ní kamerového systému bez problémů nahradit dostatečná péče a bdělost na straně zaměstnanců. 

Obecně tedy platí zásada, že kamerové záznamy by měly do soukromí monitorovaných osob zasahovat co 
možná nejméně; je-li například hlavním důvodem zavedení kamerového systému zajištění důkazů pro případ 
odcizení majetku zaměstnavatele, bude zpravidla stačit obrazový záznam. Zachycování zvuku by v takovém 
případě mohlo být vyhodnoceno jako nepřiměřené. 

V této souvislosti je vhodné uvést, že zaměstnavatel se nemůže uchýlit k provozování kamerového systému na 
pracovišti při absenci závažných důvodů ani v případě, že zaměstnanec udělí s takovým postupem souhlas. 

Jak na uchování záznamů? 

Pokud v rámci kamerového systému dochází k uchovávání zázna-
mů, půjde až na výjimky o zpracování osobních údajů. Tím se do-
stáváme k druhé rovině regulace, kterou je zákon o ochraně 
osobních údajů. 

Úřad v této souvislosti často připomíná, že by záznamy měly být 
uchovány jen po nezbytně nutnou dobu. V praxi to znamená, že 
záznamy by měly být bezprostředně po jejich pořízení vyhodno-
ceny, a pokud jejich obsah není pro dosažení účelu, za kterým jsou 
pořizovány, relevantní, měly by být okamžitě zničeny. 

Pokud jejich obsah relevantní bude, je přirozeně možno tento 
záznam uschovat po celou dobu, kdy je potřeba. Dojde-li napří-

http://probyznysinfo.ihned.cz/provoz-firmy-budova-a-kancelar/c1-59206170-kamerove-systemy-na-pracovisti-co-je-nutne-dodrzet
http://probyznysinfo.ihned.cz/provoz-firmy-budova-a-kancelar/c1-59206170-kamerove-systemy-na-pracovisti-co-je-nutne-dodrzet
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klad na jejich základě k propuštění zaměstnance, lze dovodit, že záznamy mohou být uchovány až do konce 
lhůty, v níž může zaměstnanec zpochybnit platnost výpovědi, a zahájí-li zaměstnanec soudní řízení proti za-
městnavateli, pak až do jeho pravomocného skončení. 

V takovém případě však metodika Úřadu ukládá přijetí technicko-organizačních opatření, která zabrání neo-
právněnému přístupu a zneužití těchto materiálů. Záznamy přirozeně mohou být použity pouze k účelu, pro 
nějž byly pořízeny. 

Notifikace Úřadu... 

Se zpracováním osobních údajů je spojena oznamovací povinnost vůči Úřadu. Tu je nutno splnit ještě před 
zahájením monitoringu prostřednictvím elektronického formuláře, který může být vyplněn na webových 
stránkách Úřadu. 

V oznámení musí být kromě jiného konkrétně vymezen i účel zpracování a jeho místa (jimiž se podle metodiky 
Úřadu rozumí adresy všech míst umístění kamer a míst uložení a zpracování záznamu). 

...ale i zaměstnancům a dalším osobám 

Aby o kamerách věděl nejen Úřad, ale i subjekty údajů, které jsou sledovány, musí být monitorované prostory 
označeny informačními tabulkami tak, aby subjekt údajů byl upozorněn před vstupem před záběr kamery (te-
dy dříve, než jsou jeho osobní údaje shromažďovány). 

Tyto informační tabulky musí být umístěny na dobře viditelném místě, měly by být nepřehlédnutelné a podle 
metodiky Úřadu by měly obsahovat piktogram kamery, údaj o tom, že prostor je monitorován kamerovým 
systémem se záznamem, identifikaci správce osobních údajů a informaci o místě, kde je možné získat o ka-
merovém systému podrobnější informace. 

Informační tabulka by přitom měla být navržena tak, aby informační povinnost plnila i vůči osobám s vadami 
zraku nebo osobám nevidomým, v případě, že se jedná o místo, kde lze předpokládat častou přítomnost osob 
nehovořících česky, je vhodné informační tabulku doplnit i textem v relevantním cizím jazyce. 

Poskytování záznamu zaměstnancům 

Zákon upravuje i právo zaměstnance, jehož osobní údaje jsou pomocí kamerového systému zpracovávány, 
požádat zaměstnavatele o informaci o zpracování svých údajů. Lze doporučit, aby byly v rámci společnosti 
vytvořeny jasné postupy, kdo a za jakých podmínek je oprávněn kopie záznamů zaměstnancům vydávat a ja-
kým způsobem bude poskytování záznamů evidováno. 

Podle názoru Úřadu pro ochranu osobních údajů se jako přiměřená doba pro poskytnutí záznamu jeví lhůta 
3 týdnů. 

V této souvislosti je však třeba upozornit na povinnost zaměstnavatele předložit pouze tu část pořízeného 
záznamu, na které je žadatel zaznamenán, a v případě, že se na této části záznamu objevují i jiné subjekty úda-
jů, musí být jejich obraz rozostřen nebo jinak zamezena jejich rozpoznatelnost. 

Tato povinnost může v praxi znamenat nepřiměřenou zátěž pro zaměstnavatele, neboť v případě, že bude 
kamerový systém instalován v některém ze společných prostor pracoviště (např. na chodbě, u vstupních dve-
ří), lze předpokládat, že se na záznamu bude objevovat větší množství subjektů, a zaměstnavateli tak s posky-
továním záznamů budou vznikat dodatečné náklady. 

V této souvislosti je vhodné poukázat na to, že má zaměstnavatel právo na přiměřenou úhradu nepřevyšující 
vynaložené náklady. Podle našeho názoru však těmito náklady nemůže být např. pořízení editačního softwaru 
nebo dalšího technického vybavení, bez něhož by zaměstnavatel nebyl schopen svoji zákonnou povinnost spl-
nit. 

Karel Petržela, Jakub Tomšej, advokátní kancelář CMS Cameron McKenna, převzato se souhlasem autorů ze 
serveru http://probyznysinfo.ihned.cz 

http://probyznysinfo.ihned.cz/
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 Příběhy z natáčení  

 
O strážnících městské policie 
Pro jeden úřad jsme měli zajišťovat dvoudenní seminář. Když jsem přijížděl na náměstí, kde úřad sídlil, zastavil mě čer-
venou plácačkou strážník s dotazem, kam si to jako jedu. Sdělil jsem mu, že na magistrátu budu školit. Vysvětlil mi, že si 
musím na podatelně vyžádat parkovací kartu k parkování před budovou magistrátu, a nechal mě jet. Na podatelně jsem 
povolení k parkování před úřadem obdržel s platností pro oba dny. 

Jaké bylo mé překvapení, když jsem druhý den přijížděl na totéž náměstí a zastavil mě jiný strážník. S nadšením jsem 
mu ukázal povolení k parkování, ale ten mě odbyl slovy, že je hezké, že mám povolení k parkování před úřadem, ale že 
nemám povolení k vjezdu do pěší zóny, v níž se parkovací místa nacházejí. 

„Dnes úřad uzavřen z důvodu školení“ 
Přijel jsem na úřad a s nadšením našel cedulku s informací, že je úřad díky mému školení uzavřen. „Aspoň nás nebudou 
občané rušit,“ napadlo mě. Zazvonil jsem u vchodových dveří, přiběhl chlápek v montérkách, odemknul a říká: „Dnes je 
zavřeno,“ a zase zamknul. 

Zazvonil jsem podruhé, nadechl se, aby mě nezaskočil, dveře se otevřely a já jsem rychle chrlil: „Ale já jsem…“ Chlap 
v montérkách mi do toho skočil a říká: „Mně je jedno, kdo jste, dneska je zavřeno. Máme seminář!“ a znova zamknul. 

Usmál jsem se pod čerstvě oholeným vousem a pomyslel si: „Nevím, kdo Vám ten seminář udělá, když nechcete lektora 
pustit dovnitř.“ 

Zavolal jsem paní tajemnici na pevnou linku a říkám, že chlápek v montérkách mě nechce pustit dovnitř. „Hned Vám 
pošlu pana starostu, pustí Vás…“ Během chvilky ke dveřím s hlavou skloněnou docupital tentýž chlápek v montérkách, 
odemknul, pozdravil a s velkou omluvou mě pustil na úřad. Byl to starosta. 

 

Chraňte svá záda – padejte ze židle 
Až třetina pracovních neschopností vzniká z nesprávného sezení. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) 
je druhou nejčastější příčinou zdravotní neschopnosti takzvaná funkční porucha pohybového aparátu. 

Jednou z možností jak přispět k dlouhodobě dobrému stavu našich zad je kvalitní židle. Na 
dnešním trhu najdeme velké množství ergonomicky řešených židlí. Přes jejich sebelepší 

ergonomii se však bude stále jednat o pasivní sezení, při kterém dochází k ochabnutí 
některých svalů a přetížení a zkrácení svalů jiných. 

Dynamické sezení umožňuje rehabilitační balon nebo židle pro dynamické sezení 
SPINALIS. Sezení na rehabilitačním balonu je skvělou alternativou, doporučuje se 

však maximálně dvě hodiny v kuse. Chybí mu opěrka a područky, abychom si 
mohli odpočinout. Na trhu jsme našli židli SPINALIS, která jako jediná splňuje 

všechny parametry. 

Mé první setkání se židlí SPINALIS bylo úsměvné. Usedl jsem a málem jsem se 
ocitl na zemi. Sedací část židle se hýbe. Něco, co jsem nečekal. Moje překvapení 

bylo obrovské. Uviděl jsem něco nového, revolučního a přitom tak jednoduchého: 
sedací část upevněná na silné pružině. Po dni sezení se moje nadšení zvyšovalo. 

Cítil jsem, jak pracují svaly, které běžně nepoužíváme, cítil jsem, že dynamický 
sed je řešení pro hodně sedících lidí v kancelářích.  

Dnes po dlouhodobém používání si židli nemohu vynachválit. Někteří 
naši klienti dali na radu a židli používají a občas je bohužel i ztratíme, 

nemají už bolesti a problémy s bederní oblastí zad. 

Martin Trávník, fyzioterapeut 



14 

 Dotaz čtenáře  

 
Dotaz: Milá redakce, zúčastnil jsem se nedávno Vašeho semináře k úpravě písemností, kde jsem se opravdu skvěle 
bavil, ale také si odnesl spoustu nových informací. O to více jsem byl překvapený, když se mi do rukou dostala nabídka 
„konkurenční“ firmy ke stejnému tématu, v níž „řvou“ do očí primitivní chyby jako např. formát peněžních částek a 
kalendářních dat. Neříká se tomu „kovářova kobyla“? 

 

 

 
Odpověď: Vážený pane vedoucí, jsem rád, že poznatky získané na semináři okamžitě aplikujete v praxi. Všimněte si 
také nerozlišování pomlčky a spojovníku a jejich nesprávného použití, neslabičné předložky na konci řádku, … O hrubce 
ve slově „tematický“ ani nemluvě.  

 

Jak neumíme přijímat dárky a dávat komplimenty 

Rád nosím dárky. Klientům i přátelům. Rodině i partnerce. Rád působím radost. Dárky klientům navíc opatřuji 
nálepkou, že podle zákona se u reklamního předmětu do 500 Kč nejedná o úplatek. Pobaví to. 

Jenže lidé neumí dárky přijímat. Kolikrát jste svému dítěti nebo vnoučeti řekli: „Ale 
to sis nemusela dělat takovou škodu.“ nebo „To muselo být drahé – to nemohu 
přijmout!“ A přitom není nic snazšího než říci to prosté, krátké, jednoduché a při-
tom všeříkající „Děkuji.“ nebo „Udělala jsi mi radost.“ nebo „To je tak krásné pře-
kvapení.“ 

A rád taky pozitivně hodnotím vše, co se mi na lidech líbí. Nemám tak problém sta-
rostovi říct, že má opravdu hezkou košili (a nemusím působit jako gay), ženě v tram-
vaji pochválit lodičky (a nemusím ji nutně svádět) nebo sousedce skvěle odváděnou 

práci na „družstevní“ zahrádce (a nemusím čekat, že mi přinese švestičky z družstevní zahrádky). 

Upřímně míněná pochvala člověka – přinejmenším – potěší. Rozhlédněte se v okolí a darujte kompliment. 
Třeba hned. Nestojí Vás nic, ale způsobí obrovskou radost. 

Radim Martynek, iniciátor, inovátor a životní optimista 

Oční jóga 
Oční jóga slouží pro uvolnění očního svalu oka při dlouhé práci s počítačem a spočívá v šesti cvicích. Na začátek 
odložte brýle, zavřete oči a kývejte pomalu hlavou zprava doleva (5x na každou stranu). Otevřete oči a dívejte 
se střídavě nahoru a dolů, aniž byste pohnuli hlavou (5x každým směrem). Stejný cvik proveďte směrem 
doprava a doleva (5x každým směrem), nehýbejte u toho hlavou. Další cvik spočívá v diagonálním protažení 
svalu: dívejte se doleva dolů  a doprava nahoru (celkem 10x), následně zleva nahoře doprava dolů. Kružte 
očima 5x na jednu stranu a 5x na druhou. Při posledním cviku si vezměte tužku, natáhněte ruku a snažte se 
zaostřit na její hrot, pak pohled rozostřete do dálky a znovu zaostřete (celkem 5x). 

Soňa Neubauerová, lektorka semináře Akademie zad aneb aby záda nebolela, terapeutka a garantka SM systému, maji-
telka Centra zad 
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Ze seminářů… 
Vánoční večírek v havajském stylu s besedou MUDr. Radima Uzla… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Fotografie zveřejňujeme se souhlasem klienta. 

 

 

[fejsbuk] 

Staňte se čtenářem Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., na internetové stránce 

www.facebook.com/akademie.nevsedniho.vzdelavani a získejte rafinovaný šanon5 (z každých 

100 čtenářů vylosujeme jednoho příjemce). 

                                                           
5
 Fotka šanonu: www.akademie-vzdelavani.cz/download/sanon_web.jpg  

http://www.facebook.com/akademie.nevsedniho.vzdelavani
http://www.akademie-vzdelavani.cz/download/sanon_web.jpg
http://www.facebook.com/akademie.nevsedniho.vzdelavani
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Recept na „dokonalý“ vztah 

V jednom ze svých článků cituje náš kolega MUDr. Radim Uzel profesora Stanislava Kratochvíla, jaká 
4 očekávání má žena od muže a muž od ženy, očekávání, díky kterým mohou oba prožít láskyplný, harmonic-
ký a dlouhodobý vztah. Z těch mužských je to prosté OSTA (Obdiv STÁle), NESTA (NEzatěžovat STArostmi), 
SEZA (SEx kdykoli se mu ZAchce) a UU (Uvařeno/Uklizeno). Ženy jsou ale mnohem rafinovanější – ostatně kla-
sik říká, že žena je jako cukr: sladká a rafinovaná – proto jsou jejich očekávání odlišná: POPO (POsedět a PO-
povídat), DUPO (DUševní POrozumění), VYPO (VYcítit, co žena POtřebuje) a VYCE (VYjadřovat lásku CElým 
životem). Co to vlastně znamená… celým životem? 

Jak říká MUDr. Radim Uzel, žena potřebuje cítit, že muž pro ni alespoň někdy dělá něco nejen proto, že je to 
třeba, ale i proto, že ji má rád. Přinesený dar by pak měl být přímo úměrný jeho měsíčnímu příjmu. Každý ví, 
že žena má v hlavě kalkulačku, která spočítá, že perlový náhrdelník od milionáře má stejnou hodnotu jako 
kytička fialek od nezaměstnaného. 

Ale není to přece pouze věc dárků. Což takhle vzít ženu po setmění do planetária, prohlédnout si Mars a Ve-
nuši (pokud zrovna není přítomen smog), zatančit si na střeše hvězdárny waltz na hudbu, kterou jí budete no-
tovat do ouška (a stejně se trefíte možná jen do polky), a prohlédnout si panoráma města. Což takhle zajet 
kousek za město na farmu, kde si půjčíte koně na vyjížďku, který předčí kvality Vašich 180 koní pod kapotou 
(nejen absencí klimatizace, voňavého stromečku, bezpečnostního pásu, brzdy a plynu, airbagů, …). Což takhle 
se vrátit o 90 let a navštívit kavárnu v prvorepublikovém stylu, kde najdete vše, jak to bývalo kdysi (kromě 
kávy, která je zaručeně čerstvá). Kurz vaření one-to-one, kde se po boku šéfkuchaře spolu naučíte pár pokrmů 
z konkrétní mezinárodní kuchyně, je jen kořením okamžiků plných překvapení a vzrušení ve Vašem vztahu. 

Co (ne)dělat? 
 Chcete jí koupit tucet šatů, i když je nikdy nebude schopna vynosit 

a budou efektivním lapačem prachu? Toužíte jí koupit každý šperk, 
na který ukáže? Toužíte ji každý týden zahrnout pugétem flekatých 
Harlequinů, rudými poupaty Red Naomi nebo sametovými květy 
Testarossy? Nedělejte to! Nastavíte si laťku příliš vysoko, do bu-
doucna nebude očekávat už nic menšího a na kvalitě vztahu to ne-
přidá. Nepostačí jedna růže v krátkých intervalech? 

 Vracíte se ze služební cesty dřív a chcete ji překvapit, zamluvit restau-
raci, vyzvednout doma a vzít na večeři? Nedělejte to! I zde platí: „Řekni 
mi, kdy se vrátíš, ať nejsi překvapený ty nebo já.“ Vždy dejte vědět, kdy se 
vracíte domů.  

 Máte tušení, že svůj čas tráví s někým jiným? Chcete s ní o tom mluvit a probí-
rat to? Chcete znát důvody, proč svůj čas věnovala jinému mezitím, co jste byl na slu-
žební cestě? Nashromážděné indicie spalte, zaplaťte daň ze znečišťování ovzduší a začněte si jí více 
všímat. 

 Nejkrásnější věc, kterou můžete věnovat, je společně strávený čas. Předčí luxusní šperky, drahá auta, 
hodiny u kadeřníka. Čas je jediná komodita, které máme všichni stejně k dispozici, ale se kterou každý 
nakládáme jinak. Věnujte svůj čas své partnerce, rodině, přátelům… Získáte tím … čas. 

Jsem si vědom, že ženy mě teď nebudou mít rády, ženy touží dostávat dárky a dary. Ale ženy chtějí mít také 
harmonický, spokojený a šťastný vztah, který jen stěží získají, budou-li žít pod hromadou textilu, plyšáků 
a drahokamů. Věřte, že mám bohatou zkušenost. 

I zde platí: 
 Méně je více. A taky: Méně je safra více! 

 Vztah spočívá v reciprocitě. Vy dáváte dárky – Vy dostáváte dárky. Vyděláváte jedenáctkrát víc? Kupte 
dražší věc.  
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 Komunikovat, komunikovat, komunikovat… Ne jen mluvit! A když se večer pohádáte a chcete to řešit 
až ráno?? (Typické pro některé introverty.) Koukejte vylézt z té postele, sednout spolu ke stolu a vyře-
šit to! 

 Na vztahu se podílejí oba – na plánování společného času, plánování budoucnosti, plánování společen-
ského života, plánování rodiny, … Muž není nepřebernou studnou nápadů a čtenářem myšlenek ženy. 
Bohužel. 

Jiří Nováček, lektor semináře o mužsko-ženské komunikaci 

Abychom vyvážili téma a dali šanci také ženám vyjádřit, co se jim líbí nebo vadí na vztazích, dáváme Vám šanci 
psát na info@akademie-vzdelavani.cz. Příští číslo je tu pro Vás. 

 Aerolinky  

 
Následující řádky obsahují autentické záznamy o závadách letadel Air Force hlášených piloty a jejich vyřízení servisem:  

Závada: Levá vnitřní pneumatika hlavního podvozku by skoro chtěla vyměnit.  
Oprava: Levá vnitřní pneumatika hlavního podvozku byla skoro vyměněna.  

Závada: Zkušební let probíhal OK, automatické přistání velmi tvrdé.  
Oprava: Toto letadlo není vybaveno automatickým přistáváním.  

Závada: U vrtule č. 2 prosakuje kapalina.  
Oprava: Prosakování kapaliny u vrtule č. 2 normální. Nefunguje prosakování u vrtulí č. 1, 3 a 4.  

Závada: V pilotní kabině je něco uvolněné.  
Oprava: V pilotní kabině jsme něco utáhli.  

Závada: Prokazatelně uniká kapalina z převodovky pravého podvozku.  
Oprava: Důkazy odstraněny.  

Závada: Mrtvý hmyz na předním skle.  
Oprava: Objednán živý hmyz.  

Závada: Je-li autopilot nastaven na udržování výšky, letoun klesá rychlostí 70 m/s.  
Oprava: Na zemi se závadu nepodařilo reprodukovat.  

Závada: IFF nefunguje.  
Oprava: IFF nefunguje, je-li vypínač v poloze VYPNUTO.  

Závada: Třecí uzávěry způsobují drhnutí plynové páky.  
Oprava: K tomu tam jsou.  

Závada: Chybí motor č. 3.  
Oprava: Po krátkém hledání motor č. 3 nalezen na pravém křídle.  

 

Tip na dárek: Proměny života…  
Náš úspěch závisí hodně na tom, jaké „signály“ vysíláme do okolí, jaké máme sebevědomí, jak vysokou 
odbornost, jaké myšlenky převažují v našem vědomí. Hodně také záleží na našem vzhledu a na našich 
talentech. Vzhled a talent je možné sloučit v jeden dokonalý celek, jak to již realizuji přes 20 let ve svém 
ateliéru. 

Jen málo lidí má takový potenciál, aby uspěli se zjevem „chudého intelektuála“, jaký měl Bill Gates. Svůj vzhled 
však můžeme sladit se svým potenciálem, můžeme najít své talenty a být úspěšní v souladu se svojí povahou 
a svým naturelem. Nemusíte se stylizovat do role někoho jiného; stačí najít oblast, v níž jste jedineční, 
a tomu přizpůsobit svůj „look“. 

Samotná krása samozřejmě nestačí. Proto začínáme každou proměnu psychologickým rozborem, v němž 
najdeme vše: povahu člověka, jeho silné a slabé stránky, zdravotní dispozice, ale také největší talenty a nás-
ledně obory, ve kterých může vyniknout nad ostatní. Po rozboru klientky přejdeme na barevnou typologii 
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(výběr barev oblečení), která vychází z přírody. Probereme i psychologii barev, kterou barvu či kombinaci 
barev oblečení použít při jaké příležitosti. Stejně postupujeme u mužů při tvorbě nové image.  

Klientka na fotografii vpravo se velmi změnila. Pár 
dní po proměně absolvovala pohovor kvůli nové 
práci, kterou získala. Zde je její hodnocení: „Musím 
říct, že ta změna pro mne znamená moc, protože 
se cítím úplně jinak a mám větší sebevědomí. Do-
konce i nakupování oblečení je teď mnohem jed-
nodušší. S proměnou a následným fotografováním 
jsem byla maximálně spokojená; překonaly má 
očekávání. Absolvovat takovou službu jsem měla už 
mnohem dřív, protože mám úžasný zážitek na celý 
život a získané rady využiji v budoucnu. Úplně mi 
změnila život.“  

Kateřina Schlosserová, vizážistka a fotografka Ateliéru 

krásy Kateřiny Schlosserové 

 Listopad plodný na DOBRÝÚŘAD  

 Ani náš projekt Dobrý úřad neusnul na vavřínech. Městský úřad Kuřim vytvořil nový rekord, když získává 54% zpětnou 
vazbu od svých občanů! 

Rekordmanem v absolutním počtu odevzdaných hodnocení je Městský úřad Uherský Brod. 

Nejlepší průměr a zároveň nejnižší počet hodnocení evidujeme u Městského úřadu Sokolov. 

Blahopřejeme! 

 

 

 

NEVŠEDNÍK, elektronický měsíčník Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., s pořadovým číslem 03/2014 
vyšel 12.12.2014. Tvůrčí tým řídí: Ing. Radim Martynek, radim@martynek.cz. ISSN: 1805-7292. Newsletter 
zasíláme svým klientům, nejvýznamnějším osobnostem, úřadům a společnostem ČR. Nevšedník si můžete 
stáhnout v Galerii informací z www.akademie-vzdelavani.cz. Dotazy, připomínky a články do soutěže může-
te zasílat na info@akademie-vzdelavani.cz. Uzávěrka je vždy poslední den v měsíci. Redakce nenese odpo-
vědnost za obsah příspěvků ani kvalitu fotografií zaslaných dopisovateli. 
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