
 

 

 Slovo úvodem 
Milé dámy, báječní pánové, 

americký spisovatel E. Hubbard 
prohlásil: „Neberte život příliš 
vážně. Beztak z něho nevyváz-
nete živí.“ 

Dnešní Nevšedník je o druhých 
šancích, které dáváme lidem 
kolem, ale také o těch, které 
bychom měli dávat sami sobě. 

Na toto téma zde najdete tři 
články tří různých autorů a já 
věřím, že Vám budou inspirací. 

Oprášíme také Hérakleitovo ujištění Nevstoupíš dvakrát do téže 
řeky… a vysvětlíme si, jak jej správně interpretovat. 

Inspirativní čtení Vám přeje 

Radim Martynek 
lektor, kreativec, marketér, inovátor, spisovatel, personalista, vyha-
zovač, zásobovač, uklízeč, žehlitel košil a přestupků, jedním slovem: 
šéf Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o. 

  

„Druhé manželství je vítězství naděje nad zkušeností.“ (Samuel Johnson) 

„Špatní lidé ospravedlňují svoje chyby, dobří se jim snaží vyhnout.“  
(Samuel Johnson) 

„Každý si stěžuje na svou paměť, nikdo na svůj rozum.“  
(Francois De La Rochefoucauld) 

„Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat,  
chytrý musí vymýšlet.“ (Jan Werich) 
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2., aktualizované a doplněné vydání 
Díky Vám se odborná publikace Písemná komunikace v praxi vypro-
dala v roce 2015 během několika týdnů! A protože čas se neúprosně 
žene dál, jsme o pět let zkušenější, o spoustu poznatků moudřejší 
a o desítky zákonů zavalenější, přinášíme na vánoční trh ještě od-
bornější, ještě propečenější a ještě zábavnější publikaci s dovětkem 
2., aktualizované a doplněné vydání s označením Současná legisla-
tiva, etiketa a normy a jejich dopad na úpravu dokumentů. 

Kniha se tentokrát bude skládat ze dvou částí na cca 250 stranách: 

✓ Úprava obchodních a úředních písemností v 21. století 
✓ Pravidla českého pravopisu a stylistika v každodenní praxi 

Její součástí budou elektronické verze šablon úředních písemností, 
ale také vzorů dopisů k nejrůznějším příležitostem (blahopřání, kon-
dolence, pozvánky, …). Těšit se můžete na ještě více legislativy, více 
modelových situací, více příkladů z praxe a více humoru. 

A Vy nyní máte možnost pomoci při zrodu publikace formou před-
koupě za zvýhodněnou cenu. Kvůli složité situaci nejen na vzděláva-
cím trhu jsme se rozhodli nashromáždit kapitál pomocí crowfundin-
gové stránky: www.startovac.cz/projekty/cago-aneb-jak-se-odlisit-a-
byt-zapamatovatelny/.  

Pomůžete nám s vydáním a sobě s dárkem pro kolegy a přátele? 

Pokud preferujete přímou koupi na fakturu nežli soutěžení na por-
tále Startovač.cz, rádi Vám vystavíme fakturu na dodávku, kterou 
doručíme před Vánoci 2020. Pište na radim@martynek.cz nebo ob-
jednávejte na www.JakNaDopisy.cz.  

 

 

 

 

 

 

  

Výběr referencí  
z nedávných školení  

Etiketa a normy v písemném styku – 
úprava písemností podle normy 

Úřad městské části Praha 5 

Městský úřad Uherský Brod 

Městský úřad Domažlice 

Městský úřad Bzenec 

Městský úřad Valašské Klobouky 

 

Písemná komunikace v praxi – aserti-

vita a empatie v dopisech 

Městský úřad Bučovice 

 

Zvyšování psychické odolnosti  

úředníků ÚSC 

Městský úřad Uherské Hradiště 

 

Další realizována témata  

Etiketa s Ladislavem Špačkem 

Komunikace strážníků MP 

Jak se v práci prací neunavit 

Novinky v lidské sexualitě  

na přelomu 3. tisíciletí 

http://www.startovac.cz/projekty/cago-aneb-jak-se-odlisit-a-byt-zapamatovatelny/
http://www.startovac.cz/projekty/cago-aneb-jak-se-odlisit-a-byt-zapamatovatelny/
mailto:radim@martynek.cz
http://www.jaknadopisy.cz/
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E-learning (2 dny do PV) a bezplatná videa pro každého 
Stále častěji mi posíláte učební texty „konkurenčních“ 
firem ze semináře úpravy písemností, kterého jste se 
účastnili, a ptáte se, zda ta a ta tvrzení jsou pravdivá, pro-
tože se Vám nezdají, resp. viděli jste někde jinde něco 
jiného. 

Nechci se vyjadřovat k učebním textům jednotlivých fi-
rem, ale řeknu jediné: Pokud jste zaměstnancem ob-
ce/města a lektor Vám přednáší úpravu úředních doku-
mentů podle ČSN 01 6910, pak se na Vás s velkou prav-
děpodobností dopouští podvodu, neboť do úpravy do-
kumentů vytvářených činností úřadů/obcí/měst vstupuje 
40 dalších zákonů, judikátů, norem a směrnic, o kterých 
ČSN 01 6910 má jen mlhavé ponětí. 

A abych uvedl některá hloupoučká tvrzení některých „od-
borníků“ na pravou míru, převedl jsem svůj seminář, který 
školím napříč ČR v prezenční formě, do video podoby. Na 
internetové stránce  www.JakNaDopisy.cz/video máte 
k dispozici 6 videí o celkové délce 113 minut, které sice 
nenahrazují celodenní akreditovaný seminář Současná 
legislativa a její dopad na úpravu písemností – etiketa 
a normy v písemném styku, ale jsou slušnou pomůckou vysvětlující klíčové oblasti úpravy dokumentů.  

Nesnáším videa, protože na nich vypadám jako pitomec :-) Ale musím zcela skromně říci, že obsahově se 
povedla, neboť přetáčet přežblepty jsme museli jen ve 3 případech. Drobné zkomoleniny, špatně použitý pád 
nebo koncovku jsem neopravoval v touze po divákově shovívavosti. Omluvte tedy prosím nižší kvalitu formy 
oproti prezenčnímu semináři, kde jsou přítomni Hujeři, Plhové a Rebelové :-) kde je dokonalá zpětná vazba 
a zábavná interakce. Na videu to není možné – při absenci publika – zachytit.  

(Navíc – byl jsem v permanentním stresu, protože u kamery seděl můj kocour Charlie a neustále olizoval  
tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT, a já se obával, že po 4 hodinách mluvení tam budou 4 minuty záznamu ;-) 

Pokud najdete ve videích faktickou chybu, tj. rozpor mezi tvrzením ve videu a pravidly českého pravopisu 
nebo normou ČSN 01 6910 z roku 2014, nejde o chybu, ale rozpor, k němuž došlo v normě nerespektováním 
ostatních norem, směrnic, zákonů nebo judikátů. 

Uvedená videa jsou bezplatná a volně šiřitelná. Pokud zatoužíte po osvědčení, pak Vám nabídneme již place-
ný vstup na náš e-learningový portál, kde si můžete udělat závěrečný test a získat osvědčení se započtením 
2 dní do průběžného vzdělávání (PV). Vstup je zpoplatněný částkou 666 Kč za osobu. Objednávky s uvedením 
jmen, příjmení, jedinečných e-mailových adres studentů a fakturačních údajů zasílejte na radim@martynek.cz.  

A pokud zatoužíte po interaktivním zábavném akreditovaném odborném semináři v prezenční podobě realizo-
vaném u Vás, naleznete jej na stránkách Akademie. Cena je 666 Kč za osobu (min. 30 osob) a součástí je také 
e-learning (celkem 3 akreditované dny do PV). 

S přáním 3,7 tun inspirace 

Radim Martynek, účastník připomínkového řízení k normě ČSN 01 6910 z roku 2007 a 2014, autor revize nor-
my ČSN 01 6910 z roku 2012, autor odborné publikace Písemná komunikace v praxi 

P. S. O tom, jak kvalitní je tento Nevšedník, který vydávám od roku 2012, svědčí fakt, že ho Alza zahrnula do 
své nabídky a cenu tohoto bezplatného čtvrtletníku nastavila opravdu vysoko :-) viz její internetové stránky: 
www.alza.cz/media/nevsednik-01-2013-d2190494.htm.  

P. P. S. Tři akreditované dny do PV můžete získat také u seminářů anti-GDPR a Písemná komunikace v praxi. 

http://www.jaknadopisy.cz/video
mailto:radim@martynek.cz
http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/tvrde-dovednosti/korespondence-a-cesky-jazyk/soucasna-legislativa-a-jeji-dopad-na-upravu-pisemnostispan-classarial-spanetiketa-a-normy-v-pisemnem-styku-1.html
http://www.alza.cz/media/nevsednik-01-2013-d2190494.htm
http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/personalistika-a-pravo/pravo/anti-gdpr-ochrana-osobnich-udaju-a-sikanozni-podani-273.html
http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/tvrde-dovednosti/korespondence-a-cesky-jazyk/pisemna-komunikace-v-praxispan-classarial-spanasertivita-aempatie-vdopisech-2.html
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Druhá šance I. 
Nedávno jsem navštívil jeden nejmenovaný magistrát a jeho nového tajemníka. Na schůzku byl výborně při-
pravený: věděl, kdy jsme tam školili, co jsme tam školili, s jakým úspěchem. Na rovinu mi řekl: „Víte, Váš se-
minář se nesetkal s úspěchem. Prý jste se choval velmi arogantně…“ A já neměl tušení, jak seminář před de-
víti lety na magistrátu dopadl, proto jsem jen sebekriticky dodal: „To víte, býval jsem hloupý, věděl jsem, že 
všechno vím nejlépe, a dával jsem to okázale najevo…“ Tajemník překvapen mou upřímností jen dodal: 
„Hmmm… Vidím, že jsme oba prošli stejným vývojem… Pojďme se domluvit na pokračování spolupráce…“ 

Dnes vím, že o úpravě dokumentů podle normy a související legislativy vím ze všech lektorů, kteří se v ČR 
tématu věnují, opravdu nejvíce. Už to nedávám okázale najevo, ale skromně setrvávám v roli herce, který má 
udělat na semináři show na téma úpravy dokumentů, což lidé nejvíce ocení: podání nudného tématu zábav-
nou formou.  

Tajemník mi dal druhou šanci, ačkoli věděl, že jsem jednou na jeho úřadě pohořel. 
Druhé šance jsou tím, co bychom měli dávat lidem, ačkoli platí, že nikdy nemáme dru-
hou šanci udělat perfektní první dojem. Život ale není o perfekcionismu: Važte si svých 
nedostatků – dělají Vás výjimečnými! Co by bylo se šikmou věží v Pise, kdyby ji narov-
nali? Nic! Konec! Finito! Pes by po ní neštěkl… Její výjimečnost je v její nedokonalosti. 

Druhé šance dostáváme dnes a denně: 

• když nabouráme vůz, partnerka nám svěří své auto v naději, že jsme se poučili…  

• když dáme v afektu svému dítku na zadek, protože nás vytáčí, když po třiadva-
cáté nechápe Pythagorovu větu, dáme sobě druhou šanci v naději, že se podruhé stejné chyby nedo-
pustíme…  

• když necháme partnerovi v hlasové schránce naštvanou zprávu, že je bastard, když nereagoval na osm 
zmeškaných hovorů, ale netušíme, že zrovna byl v nemocnici po tom, co se náhodně vyskytl u dopravní 
nehody a pomohl zaklíněnému řidiči…  

Druhé šance dáváme lidem, se kterými se setkáváme(,) dnes a denně, ale druhé šance bychom měli dávat také 
sobě, protože bez druhých šancí dávaných sobě bychom brzy zanevřeli na sebe sama.  

Druhé šance dáváme lidem kolem sebe, učíme se z nich a doufáme, že i my je dostaneme, až něco zpackáme, 
aniž bychom na vědomé úrovni věděli, proč jsme to či tamto druhému – v práci nebo ve vztahu – kdysi udělali.  

Mám rád větu: Každý, koho potkáme, je pro nás dar, test nebo trest; má nás něčemu naučit a jít dál. To je 
důvod, proč bychom neměli lpět na vztazích, ze kterých chce ten druhý odejít, na manželstvích, v nichž jeden 
ztratil touhu dál budovat hodnoty, na pracovních pozicích, které nás nebaví, ale v nichž setrváváme, protože 
se bojíme, co by bylo, kdybychom je opustili. Dát druhou šanci … dát třetí šanci … má smysl, ale dávat desítky 
šancí, kterých si ten druhý neváží, je neúctou k sobě samému. Radim Martynek, životní optimista  

 Citáty  
 Lidský život není nic jiného než řetězec promeškaných příležitostí. – Sokrates 

Když dostaneš druhou šanci, neposer to! – Ondřej Novák 

Nebojte se selhání. Strachujte se o tu šanci, která vám uteče, když to nezkusíte. – Jack Canfield 

Druhá šance neznamená nic, pokud ses nenaučil něco ze své první chyby. – neznámý autor 

Je lepší litovat něčeho, co jste udělali, než litovat něčeho, co jste neudělali. – Billie Joe Armstrong 

Slaboši čekají na příležitost, silní ji vytvářejí. – Napoleon Bonaparte 

Každé ráno máme po zazvonění budíku úplně novou příležitost udělat v čase, který nám byl darován, to, co chceme. 
A po celý zbytek života budeme tento dar dostávat znovu a znovu. – Hyrum Smith 

Každý den máš novou šanci začít znova, tak se nevymlouvej, že lepší už to nebude – Petr Hobza 
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Koronavir(us) … aneb jak se rychle dostat do slovní zásoby 
Málokdy reaguje český jazyk tak rychle jako v případě koronaviru/koronavirusu. Možná to bude tím, že i koro-
navir je docela rychlý při svém šíření, ačkoli chřipka se v populaci šíří rychleji než COVID-19.1 Na internetové 
stránce https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=koronavirus naleznete kompletní skloňování té zákeřné potvory.  

Covid-19: velká písmena, skloňování a etymologie2 
Covid-19. Tak se jmenuje nemoc, kterou způsobuje koronavirus. Víte ale, jak se toto pojmenování v češtině 
správně píše? Covid-19 (s prvním písmenem velkým), COVID-19 (se všemi písmeny velkými), anebo covid-19 
(se všemi písmeny malými)? 

Abychom správně určili, jestli se má v češtině psát COVID-19, Covid-19, nebo covid-19, musíme si nejprve ob-
jasnit, jak toto slovo vlastně vzniklo. 

Jedná se o takzvané zkratkové slovo. Vzniklo totiž spojením anglických výrazů corona virus disease (= one-
mocnění koronavirem). Z hlediska etymologie jej tak můžeme zařadit do stejné skupiny, v níž je třeba podstat-
né jméno radar (vzniklo spojením slov radio detection and ranging), název divadla Semafor (= sedm malých 
forem) či pojmenování školy umprum (= uměleckoprůmyslová škola). 

Zmíněná zkratková slova fungují v češtině zcela samostatně, což se samozřejmě týká 
i jejich pravopisu, včetně psaní velkých písmen – obecná zkratková slova píšeme ma-
lými písmeny (radar), zatímco u zkratkových slov, která jsou vlastními jmény, je první 
písmenko velké (Semafor). 

Podle aktuálních pravidel pravopisu v češtině nepovažujeme názvy nemocí za vlastní 
jména. Píšeme je tak s malými počátečními písmeny. Pokud tedy pojednáváme 
o nemoci, kterou způsobuje koronavirus, měli bychom ji označovat jako covid-19. 

Často se v rozličných textech setkáváme i s pojmenováním COVID-19 (všechna písmena velká). To by bylo 
z hlediska pravidel českého pravopisu v pořádku tehdy, bylo-li by inkriminované slovo takzvanou iniciálovou 
zkratkou (kdyby vzniklo spojením počátečních písmen víceslovného názvu). Takový původ má mimochodem 
třeba slovo SARS – je iniciálovou zkratkou slovního spojení Severe Acute Respiratory Syndrome. 

Slovo covid (či covid-19) však představuje jiný případ. Není iniciálovou zkratkou, ale zkratkovým slovem. Ne-
vzniklo spojením prvních písmen, ale delších úseků základového slovního spojení (z prvního slova si vzalo první 
slabiku, z druhého také a z třetího pouze první písmenko: corona virus desease → covid). 

Na základě svého zakončení spadá podstatné jméno covid (a tím i označení covid-19) k rodu mužskému neži-
votnému. Jako ostatní zkratková slova se v češtině běžně skloňuje (jako např. již zmiňované slovo radar) – 
covid konkrétně skloňujeme podle vzoru hrad: bez covidu-19, s covidem-19 apod. 

Příklady použití: 

• Ačkoliv je prý covid-19 podobný obyčejné chřipce, rozhodně bychom jej neměli podceňovat. 

• Pandemie koronaviru (respektive covidu-19) zasáhla všechna odvětví naší ekonomiky. 

• Koronavirus způsobuje zákeřnou nemoc zvanou covid-19. 

• Včera se covidem-19 nakazila další stovka lidí. 
 

Jestli dokážeš v jednom roce přežít DVĚ vlny koronaviru v jedné a té samé roušce z Číny, jsi NESMRTELNÝ!  
(čínská moudrost) 

 
Obrázek CORONAVIRUS FREE pro Akademii nevšedního vzdělávání, s. r. o., nakreslila Tereza Kepáková, www.terilla.cz  

 
1 Zdroj: www.szu.cz/tema/prevence/chripka-versus-koronavirus-podobnosti-a-zasadni-rozdily-k-18  
2 Zdroj: https://czechtongue.cz/covid-19-velka-pismena-sklonovani-a-etymologie/ (redakčně kráceno) 

https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=koronavirus
http://www.terilla.cz/
http://www.szu.cz/tema/prevence/chripka-versus-koronavirus-podobnosti-a-zasadni-rozdily-k-18
https://czechtongue.cz/covid-19-velka-pismena-sklonovani-a-etymologie/
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 Poradna Ladislava Špačka  
 

Otázka: Pokud představuji při sousedském posezení v přírodě dva muže 
(nesousedy), musím uvést i jejich akademický titul?  

Odpověď: Nejde ani tak o prostředí, ve kterém sedíte, ale o to, jak dale-
ce svůj titul užívají oba pánové. Jsou lidé, kteří se bez titulu neobejdou 
(třeba kvůli osobním ambicím nebo pracují v prostředí, kde je titul ne-
zbytný, v nemocnici nebo na univerzitě), pak ho nemůžete opomenout. 
Pak jsou lidé s tituly, které získali jen tím, že absolvovali nějakou vysokou 
školu, ale nijak si na tom nezakládají a titul běžně neužívají, pak je to při 
sousedském posezení vedlejší.  

Otázka: Jsem-li na procházce s příbuzným a potkáme mého známého, se 
kterým vždy prohodím pár slov a je tomu i tentokrát, musím oba pány 
představit?  

Odpověď: Jestli se jen pozdravíte, nemusíte oba představovat. Jestli 
ovšem zapředete rozhovor, nemůžete oba nechat v nevědomosti, kdo 
stojí vedle nich a mlčky se účastní setkání. 

Otázka: Kdo zdraví jako první v případě, že jsou dva muži: jeden je ve 
věku 52 let – ředitel firmy – a druhý (podřízený) muž ve věku 62 let?  

Odpověď: Při setkání dvou osob, které váže služební, profesní, firemní 
postavení (pozice), zdraví vždy podřízený nadřízeného – a to bez ohledu 
na věk a pohlaví, rozhoduje jedině funkční pozice. I ženy mají zdravit 
nadřízeného, i starší muži, on je na pracovišti suverén. Ale... i nadřízený by měl být gentleman, a přestože má nárok na 
to, aby ho ženy a starší zdravili, praví gentlemani zdraví ženy i v pozici nadřízeného. U mužů to už není tak, pouhých 
deset let není významný rozdíl, aby nadřízený zdravil staršího podřízeného (významný rozdíl je generační, tedy cca 
30 let). 

Otázka: Je možné číst noviny během oběda, snídaně?  

Odpověď: Ano, když jste u stolu sám a právě nejíte. Čekáte na jídlo, dáváte si už jen kávu apod., ne když máte v ruce 
příbor a na stole talíř. 

 

Nevstoupíš dvakrát do téže řeky 
Řecká moudrost Nevstoupíš dvakrát do téže řeky by mohla zna-
menat, že nebudeš nic dělat dvakrát, že nezopakuješ tutéž chybu, 
např. stejný postup při pečení štrúdlu. 

Co když ale Nevstoupíš dvakrát do téže řeky není rozkazem, ale 
jen konstatováním toho, že řeka se mezi prvním a druhým vstu-
pem proměnila, že není tou samou řekou. Nelze vstoupit do téže 
řeky. Najednou to smysl dává. 

Toto měl na mysli Hérakleitos, když řekl: „Do téže řeky dvakrát 
vstupujeme i nevstupujeme.“ Jméno řeky totiž trvá, ačkoli voda už 
odtekla. Na říčním proudu je to nápadnější než na člověku.  I když 
znovu vstoupím do řeky, kam jsem vstoupil před minutou, tak už 
do té řeky nevstupuje stejný člověk, ani řeka už není stejná. 

I ve vztazích si tak můžeme přát: „Rád bych vstoupil do téže řeky 
a opět od A zakusil poznávání, oťukávání a vztah – tentokráte 
v mnohém poučen, v tom špatném jiný, ale v tom dobrém lepší – 
protože nebylo v mém životě nic lepšího než měsíce strávené 
s Tebou.“ Zdroj: http://radim.martynek.cz/?p=316  

http://radim.martynek.cz/?p=316
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Druhá šance II. 
Kolikrát jste v životě řekli: „Máš druhou šanci!“ Ale byla to přitom už třetí, pátá, desátá, …, a stejně nebyla po-
slední. Kolikátá šance bude ta poslední, než naděje definitivně umře? Kolik toho vydržíme, než řekneme: 
„A dost!!“ 

V soukromém životě dáváme milion šancí (a mluvím z vlastní zkušenosti). Náš osobní život je totiž propletený 
mnoha emocemi a vazbami, které nemůžeme nebo nechceme jen tak jednoduše rozbít. Ale i v pracovním ži-
votě je nutné dát milion šancí a stále trpělivě čekat, až se Váš kolega, kamarád, šéf … a můžete si tam dosadit 
kohokoli jiného … probere. V nedávném článku jsem popisovala závažnost porušení pracovních povinností 
a dopad této závažnosti do budoucího vztahu zaměstnavatele a zaměstnance. Zabývala jsem se intenzitou 
porušení a zmínila se, jak moc je samotné vnímání intenzity porušení subjektivní. A soud nám moc nepomůže. 
I když: řekl to vcelku jasně: stačí třikrát málo (řečí právníků: soustavně méně závažně) a dost!  

Mezitím ale nastává mnoho situací, kdy si jako šéf musíte říci, že je něco špatně a proč. Když jste zrovna za-
městnanec, tak je třeba si říci, jestli ten šéf nemá náhodou pravdu a co si z toho vezmu, abych zrovna já nesly-
šela tu větu s magickou dvojkou: „Máš druhou šanci,“ která už předjímá, že je šancí také poslední.  

Bude opravdu poslední? Co nastane, jestliže skutečně poslední bude? V mnoha vztazích (nejen v těch pracov-
ních) chybí na začátku informace, že je něco špatně. Už tušíte, kam směřuju? Ano, odhadujete správně. Chce-
me se naučit správně poskytnout zpětnou vazbu. Negativní. Tedy svým obsahem negativní, ona samotná 
zpětná vazba negativní není. Nedávejme ani rovnítko mezi zpětnou vazbu a kritiku. Kritika je jakousi výčitkou 
a ta nemá v pracovněprávních vztazích své místo. Zpětná vazba má jiný cíl. Její funkce je převážně preventivní.  

A jsme na začátku. Po zpětné vazbě chceme, aby dala zaměstnanci druhou šanci. Pak musí mít určitou struktu-
ru, aby byla efektivní a my už nikdy nemuseli říct, že dáváme zaměstnanci další šanci (a ani tu miliontou). Pro 
tuto chvíli se vyhneme situaci, kdy řekneme: „A dost!“ O té až později. Zpětná vazba musí obsahovat co, proč, 
proč ne a co se stane, když znovu. A rozhodně nebuďte takto struční jako teď já, mluvte rozsáhle, ale věcně. 
„Co“ znamená, že vysvětlíme zaměstnanci, co přesně se nám nelíbí. Vyhněme se prosím výčitkám a útokům. 
Určitě vnímáte rozdíl mezi větami: „Zase jsi ten dopis napsal špatně.“ a „V tom dopise je hrubka – podívej…“ 
Zkuste se vžít do situace, kdy slyšíte první větu… a pak druhou? Druhá věta označuje za špatný ten dopis, 
první věta označuje za špatného Vás.  

Zkuste příště mluvit o faktech. A fakta se vztahují k věcem, situacím, nikoli k lidem. Vnímání lidí, jejich povah, 
projevů chování, …, je hodně subjektivní. Hrubka v dopise je jasná, nezpochybnitelná. Vysvětlete, proč je to 
špatně. Například: „Pravopis je důležitý… Kdybychom takový dopis s hrubkou odeslali, budou si o nás občané 
myslet, že jsme negramotní a tedy nekompetentní.“ Ve zpětné vazbě nesmí chybět poslední část, kterou jsem 
označila jako „co se stane, když“. V našem případě řeknu: „Podívej, douč se to, máš na to měsíc, pak už to ale 
tolerovat nebudu a budeme se muset pobavit o tom, co s tebou dál.“ 

Ale to už jsme u porušování povinností a o tom už jsem pojednávala dříve. Ve chvíli, kdy ale řekneme, jaký 
důsledek nastane, když zaměstnanec svoje povinnosti nesplní, pak musí důsledek nastat, nastane-li porušení. 
Důslednost je důležitá. A opět nejen v pracovněprávních vztazích. Bude-li následovat „slíbený“ trest, pak se 
zřejmě nebude situace opakovat. Pokud nejsme v trestání důslední, zřejmě se Vám na pracovišti rozmůžou 
neduhy více, protože se bude vědět, že trest stejně nepřijde. Primárně sice nechceme trestat – díky zpětné 
vazbě působíme preventivně. Když už ale není vyhnutí, tak potrestejte.  

A jestli trest nezabere, tak žádná miliontá šance ať není. Nenapravujte nenapravitelné. Neplýtvejte svým dra-
hocenným časem tam, kde to nemá efekt.  Zdá se Vám, že to je příliš pesimistický závěr? Ale vůbec ne! I to 
přísloví o tom, že nevstoupíš dvakrát do téže řeky, nemluví přece o tom, že nemáme dávat druhou šanci 
a zkoušet věci podruhé, ale o tom, že řeka teče a mění se. Stejně jako lidé. Kdo ovšem svoji šanci promarní, 
tomu není pomoci… 

Andrea Kovářová, lektorka seminářů s problematikou práva ve veřejné správě  
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Hledá se parťák jednatele 
Tento příspěvek není určený typickým čte-
nářům našeho Nevšedníku – ti už svou prá-
ci mají – ale třeba máte kolem sebe někoho 
velmi nevšedního, kdo hledá uplatnění. 

Málokdo stíhá mé vražedné tempo a šíle-
nou kreativitu, proto hledám opravdu ne-
všedního člověka, kterého baví obchod 
a chce si užívat práci jako parťák jednatele 
a parťák mých klientů. 

Smyslem mé práce jsou nadšení klienti, 
kterým ukazuji, jak se z lidí a ze života ne-
podělat, jak hledat radost v maličkostech 
a jak si užívat i takovou práci, která je ne-
baví. Otevírám jim obzory a ukazuji nové 
úhly pohledu především vzděláváním, ale 
také myšlenkami předávanými mezi řádky. 

Pokud máte kolem sebe někoho, kdo nehledá jen obyčejnou práci, baví ho komunikace s lidmi, umí zdolávat 
výzvy, pak mu předejte odkaz na informační leták: www.akademie-vzdelavani.cz/download/spoluprace.pdf. 

Podepisování v zastoupení 
Podepisuje-li písemnost někdo jiný, než kdo je na ní uveden, pak před svůj vlastnoruční podpis uvede zkratku 
v z. (v zastoupení). Jedná se o písemnosti, které na základě pověření, plné moci či ustanovení smlouvy či záko-
na smí podepisovat osoba odlišná od jejího původce (např. místo starosty smí v nepřítomnosti určité druhy 
dokumentů podepisovat místostarosta, místo ředitele podepisuje zástupce apod.). 

Fakt, že musí existovat dokument, na jehož základě smí být osoba, která by v situaci jinak obvyklé vyhotove-
nou písemnost signovala (osoba oprávněná), zastoupena někým jiným (osoba pověřená), napovídá, že není 
podstatné, aby byl na písemnosti vytištěn přepis jména a příjmení osoby pověřené, ale vždy jen osoby opráv-
něné, k níž bude rukou doplněn podpis pověřené osoby. 

S pozdravem 

v z. Petr Zástupný 
Ing. Jan Svoboda 
vedoucí odboru 

Nicméně… Praxe posledních let ukazuje, že pouhý podpis Petra Zástupného (pověřené osoby) je nedostačující. 
Příjemce nemusí ze škrabopisu poznat, kým byl dokument v zastoupení podepsán, na koho se smí s důvěrou 
obrátit, proto stále častěji můžeme v písemnostech nad přepisem jména a příjmení osoby oprávněné vídávat 
strojopisný přepis jména a příjmení osoby pověřené. Ačkoli tato varianta je normativně nesprávná, nezbývá 
než vyjít vstříc požadavkům pisatelů a uznat ji za přínosnou. Ustoupil jsem tedy tlaku pisatelů napříč ČR 
a připouštím tuto variantu jako správnou. 

S pozdravem 

Petr Zástupný 
v z. Petr Zástupný 

Ing. Jan Svoboda 
vedoucí odboru  

Od dřívějšího v zastoupení jsme se přes zkratku v zast. dostali k jediné variantě v z. 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/download/spoluprace.pdf
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Co Vy a koronavirus? 
Nevím, jestli patříte mezi příznivce teorie o mediální bublině a srovnáváte covid s běžnou chřipkou, nebo jste 
zastáncem teorie o smrtelné nemoci. A je mi to jedno. Respektuji totiž právo každého člověka na svůj názor. 

Nebudu říkat, ke které skupině patřím já, protože každý z táborů má své neprůstřelné argumenty, na které si 
nedá sáhnout, stejně, jako je mají voliči a odpůrci libovolného prezidenta, premiéra, starosty, … 

Jedno je jisté… Hodně lidí 
umírá na stres spojený 
s pandemií nežli na samot-
ný covid-19. Denně sedám 
do auta s rizikem, že na 
silnici vlastní vinou (nebo 
vinou nějakého opilce) ze-
mřu. Pokaždé, když přechá-
zím most přes řeku, vzpo-
menu si na zřícenou lávku 
mezi pražskou Trojou 
a Císařským ostrovem. Kdy-
koli projíždím po D1 pod 
libovolným nadjezdem, 
vzpomenu si na zřícenou 
mostní konstrukci, do níž 
narazil rychlík ve Studénce.  

Nicméně samotné uvědo-
mění si rizika nemusí způ-
sobovat stres. Můžeme-li 
situaci ovlivnit, ovlivněme ji 
(jezděme podle předpisů 
a předvídejme víc než kdy-
koli jindy; nosme roušky, 
pokud to má smysl). Nemů-
žeme-li stav ovlivnit, důvě-
řujme architektům a léka-
řům, že na nic nezapomněli.  

Stres vzniká v hlavě – hlava 
patří každému z nás – ve 

většině případů máme tedy 
hlavní slovo v tom, zda 
stres vznikne nebo ne. 

 

 

 

„Stres můžeme definovat jako souhrn fyzických a psychických reakcí na nepřijatelný poměr mezi skutečnými nebo před-
stavovanými osobními zkušenostmi a očekáváními. Podle této definice je stres odpověď, která v sobě zahrnuje jak fyzic-
ké, tak i psychické složky. Jinými slovy, stres je stav organismu, který je obecnou odezvou na jakoukoliv výrazně působící 
zátěž – fyzickou nebo psychickou. Při stresu se uplatňují obranné mechanismy, které umožňují přežití organismu vysta-
veného nebezpečí.“ Wikipedie 

Obrázek ke stažení na www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Letaky/WHO_stres_epidemie_1_.pdf.   

Stres vzniká tehdy, když mozek nedovolí tělu kopnout někoho do prdele, když si to zaslouží. 

http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Letaky/WHO_stres_epidemie_1_.pdf
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Vyrůstali jste v 90. letech? 
V televizi ještě dávali Doktorku Quinovu, Gumídky, soutěžní pořad Hip hap hop a Kuřátka, v šest ráno jsme 
koukali v televizi na barevné pruhy a čekali, až začnou vysílat nedělní pohádku. Chodili jsme do školy s dětmi, 
které se jmenovali Katka, Jana, Eva, Zuzka, Veronika nebo Petr, Tomáš, Lukáš, Martin. Četli jsme Ohýnek, Slu-
níčko, Méďu Pusíka nebo ABC, do obchodu jsme si chodili kupovat calipo (colorku nebo trio), ruskou zmrzlinu 
nebo Orion čokolády (orion hvězdy jsme si pak lepili po oknech). První zamilovaný film, který jsme viděli v ki-
ně, byl Titanic... V MHD jsme platili 2korunovými lístky, čipové karty neexistovaly.  

Každý, kdo neměl domácí zvíře, měl Tamagoči a jedním z největ-
ších překvapení bylo vždy vybrat hračku z kindervajíčka. Nahrávali 
jsme si filmy na VHSky... Během volných hodin ve škole jsme venku 
skákali gumu, hráli pogy a vyměňovali si kartičky hokejistů, nebo 
se lezlo na barevné studené železné prolézačky. Dělali jsme si bun-
kry ze židlí a přikrývek. Řetízák byl úplně nejlepší kolotoč na světě. 
Jedna z našich prvních kazet byla Backstreet Boys, N Sync, připad-
ně Lunetic, Kelly Family a Spice Girls. 

Windows 95! = neexistovalo nic lepšího! Všichni jsme nosili ledvinky a šusťakové soupravy. Víme, co je wal-
kman, všichni jsme tančili macarenu a poslouchali jsme celý čas rádio, abychom stihli své oblíbené písničky 
a pak si je mohli nahrát na kazetu. Na školních taškách jsme neměli Spidermana, ale psa, kočky nebo nějaké 
pravítko a tužky s očima. Všichni jsme nosili ty tlusté hnědé vroubkované punčocháče, které se i tak vysunuly 
tak, že jste měli kilometrovou nohu. Kdo měl kolo BMX, byl frajer. Jedli jsme šťovík (ty zeleně lístky) a vsugero-
vávali si, že je to dobré, protože 
to dělali starší kamarádi... 

Jaký to byl hit nosit klíče na 
barevných šňůrkách na krku. 
Jistý čas jsme si kupovali ty 
želatinový lepkavý oči, malé 
slizké kuličky a házeli jsme je po 
stěnách (vždy se tak nechutně 
rozplaskli). I když nabídka neby-
la až taková bohatá, nebylo nad 
jahodovou perličku, olejíček 
a pudr Aviril a Indulonu. 

Pár znaků toho, že vážně stár-
neme... Čteš si tento text a ří-
káš si „chjooo“. Na stolku nebo 
v kabelce máš tabletky proti 
bolesti hlavy, břicha, potřebu-
ješ alespoň půl dne, aby ses dal 
do pořádku po těžší noci...? 
Čtením tohoto textu sis vzpo-
mněl na své dětství a pokud ses 
alespoň jednou usmál, tak je 
věnován právě pro tebe, abys 
na své mládí nezapomněl... 

Zdroj: www.facebook.com/akcehned.cz/posts/892648137426322/  

 

 

http://www.facebook.com/akcehned.cz/posts/892648137426322/
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http://www.lek-dobrofen.cz/
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Nejvtipnější jmenovky ze seminářů  
Na našich seminářích si účastníci sami nadepisují jmenovky podle toho, jak si přejí být oslovováni. Kromě tra-
dičních křestních jmen můžeme někdy vídat velmi vydařené přezdívky: 

 

 

 

V každém zaměstnání nalezneme tyto typy lidí: 
• Ten, kdo nonstop ostatní štve.  

• Ten, kdo nonstop svačí.  

• Ten, kdo nonstop kouří. 

• Ten, kdo ví všechno. 

• Ten, kdo neví nic. 

• Žalovníček. 

• Řiťolezec. 

• Přemotivovaný. 

• Nemotivovatelný. 

• Pohodář. 

• Tichý psychopat. 

• Ten, kdo si neustále na něco stěžuje. 

• Ten, komu je neustále zima. 

• Ten, komu je neustále vedro. 
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Roky hlásám KARMA JE ZDARMA a vrátí každému z nás vše dobré i špatné, co jsme jinému v dobrém či špat-
ném udělali. Ač článek působí mírně esotericky, ti, kdo mě znají, pochopí, že textem nemyslím nic špatného. 
Zkuste si v něm zvýraznit jen ty věty, se kterými souzníte. 

12 zákonů karmy, které změní váš život 
Karma v sanskrtu znamená „akci“. Výraz je ekvivalent k Newtonovu zákonu akce a reakce. Když myslíme, mlu-
víme, jednáme, uvádíme do pohybu sílu (energii), která se pak projevuje. 

Tento zákon příčiny a následku rozhodně není „trestání“, je to jednoduše přírodní fenomén, který existuje 
nezávisle na tom, zda tomu věříme či ne. 

1. Jak zaseješ, tak sklidíš. Parafráze příčiny a následku. Cokoliv vypustíme do vesmíru (myšlenka, slovo, čin), to 
se dříve či později vrátí. Když chceme štěstí, lásku, mír a přátelství, musíme v prvé řadě být šťastní, mírumilov-
ní, milující a opravdově přátelští. Vaše štěstí je jen stavem mysli, za který jste zodpovědní vy sami. 

2. Tvoření – tvoříme navenek i dovnitř. Každá situace vyžaduje naši účast, protože jsme vždy jedno 
s vesmírem. Vnitřním i vnějším. Cokoliv nás obklopuje, to je spojeno s naším vnitřním stavem. Uvědomte si, co 
vás obklopuje, protože to vás i utváří. Obklopte se záměrně tím, čím chcete být. 

3. Přijímání místo vymezení. Co odmítáte, to bude pokračovat. Pokud něco vnímáte negativně, s odporem, 
pak jednáte s myslí, která si není vědomá jednoty s celým vesmírem. Sejete nejednotu, sklidíte nejednotu – 
vymezování, posuzování, odpor. Přijímejte vše s vědomím jednoty. 

4. Růst. My sami se musíme měnit a růst, ne svět okolo nás. Ten ovlivňujeme až druhotně. Jediné, co opravdu 
můžeme ovlivnit, jsme my sami – naše mysl, emoce. Když změníme sami sebe, změní se i naše okolí. 

5. Zodpovědnost. Pokud je něco v mém životě špatně, je něco špatně i ve mně. Jsme zrcadlem našeho okolí 
a naše okolí je zrcadlo nás. To je univerzální pravda. My sami jsme zodpovědní za vše, co se nám v životě děje. 

6. Propojení. Přestože něco vypadá zdánlivě nepropojené, vše ve Vesmíru je propojené a navzájem se ovlivňu-
je. Krok vyvolává další krok a tak dále. Vše začíná i končí prvním a posledním, slovy jedním, krokem. Malá 
změna, krok, může vyvolat sekvenci akcí, která bude zakončena velkou změnou. Nepodceňujte žádné myšlen-
ky, slova, činy, ať už vypadají jakkoliv malé a nevýznamné. 

7. Soustředění. Naše mysl se může v jeden okamžik soustředit pouze na jeden objekt. Pokud se soustředíme 
na přítomnost, nemůžeme mít v mysli myšlenky jako vztek, hněv, chtivost. 

8. Odevzdání. Pokud v něco věříte, dříve či později vás život vyzve, abyste svou víru ukázali v praxi. 

9. Praxe. Myšlenky na minulost, staré vzory chování, staré sny blokují vše nové. Praktikujte meditaci – sou-
středění na tady a teď. Jen tak zakusíte všeobjímající jednotu a proud. Když jste v minulosti či budoucnosti, 
zakoušíte jen své vymezené já. Zaséváte nejednotu, kterou také sklidíte. 

10. Změna. Minulost se opakuje, dokud se z ní nepoučíme. Poučení může znamenat i vědomé přijetí věcí „ta-
kových, jaké jsou“. Bez odsuzování, hodnocení, odporu. Tím změníme svůj postoj a věci již nikdy nebudou vy-
padat jako dřív – změní se. 

11. Trpělivost a odměna. Každá odměna začíná prací. Dlouhotrvající odměna vyžaduje trpělivou a vytrvalou 
práci. Čím více žijeme v jednotě s vesmírem (sami se sebou), tím větší štěstí následuje. Trpělivost je známkou 
vědomí jednoty. Netrpělivost je známkou nejednoty, nežití v přítomnosti. 

12. Inspirace. Každá hodnota je výsledkem energie, která byla vložena. Příspěvek každého z nás je příspěvek 
do celku. 

Zdroj: www.seberizeni.cz/12-zakonu-karmy-ktere-zmeni-vas-zivot/   

http://www.seberizeni.cz/12-zakonu-karmy-ktere-zmeni-vas-zivot/
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Tipy na dárek 

Pokud potkáváte kretény a idioty, přijde vhod Dobrofen, velmi silné antikokoticum. Člověk se smyslem pro 
humor se většinou válí smíchy po čerstvě vyluxovaném koberci, kdežto hlupáka Dobrofen naštve. 

 

Zlocyn je účinné kokoticum, které je vhodné pro příliš hodné lidi, kteří by se pro jiné rozdali, aniž by v první 
řadě mysleli sami na sebe. Obě léčiva k zakoupení na www.lek-dobrofen.cz.   

Případová studie: Zaměstnanci jedné společnosti koupili svému řediteli Dobrofen. Tím ho totálně vytočili, 
nicméně další den přišel ředitel s hlavou skloněnou a začal se vyptávat, proč je považován v kolektivu za 
kreténa a co by mohl udělat pro to, aby vycházel s lidmi lépe. V dlouhodobém měřítku má tedy antikokoticum 
100% úspěch. 

 

Vytrácí se ve Vašem vztahu vášeň? Toužíte oživit tajemný faktor X, díky 
kterému jste se dali kdysi dohromady? Chcete poznat a vyzkoušet některý 
z dalších čtyřiceti devíti odstínů romantických praktik a okořenit svůj sexu-
ální život? Nebo se toužíte jen odreagovat během dovolené? Mrkněte na 
román českého autora na www.roman-on.cz.  

A pokud nechcete utrácet 299 Kč za inspirativní erotický román, můžete se 
inspirovat alespoň články na mém blogu: radim.martynek.cz/?cat=1.  

 

 

 

Na stránce 2 tohoto Nevšedníku jste zavadili o odbornou publikaci Písemná 
komunikace v praxi, která je nyní v sazbě a následně poputuje na finální korek-
turu a do tiskárny. Chcete-li udělat radost svým přátelům a kolegům nebo ne-
nápadně sdělit šéfovi, že některé prvky v dopisech nepíše správně, mrkněte na 
www.JakNaDopisy.cz a knihu si zamluvte. 

  

  

http://www.lek-dobrofen.cz/
http://www.roman-on.cz/
http://radim.martynek.cz/?cat=1
http://www.jaknadopisy.cz/
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Druhá šance III. 
Vzpomínám si na jednu ze svých klientek, která dala svému příteli ne druhou, ne třetí šanci, ale rovnou osmou. 
Ani jedna ovšem nevyšla. Ptáte se proč?  Vždy si přála, aby každou z nich využil a věřila v iluzi dokonalého 
vztahu. Chtěla věřit, že některé způsoby chování a některé vlastnosti změní ve jménu lásky. Věřila, že dodrží 
dohodu, pravidla, která si stanovili ve vztahu. Chtěla po něm změnu. Důvěřovala mu, že to zvládne. Nic z toho 
se ale nestalo. Stále byl stejně žárlivý, stále byl sebestředný a v krizových situacích nesnesitelný. Vztah 
ztroskotal na stejných nedorozuměních. Oba byli zklamáni jeden z druhého. On nezměnil nic ve svém vědomí, 
ale ani ona. 

Kdy má vlastně smysl dávat další šanci?  
A komu? Partnerovi? Vztahu? Sobě? 

Pokud má druhá šance ve vztahu vyjít, je třeba změny u obou partnerů. Jde o vědomou změnu v postojích, 
přesvědčeních, prioritách a hodnotách. Musíme si uvědomit, co skutečně chceme a co ve vztahu nechceme. 
Udělat si opravdu velkou analýzu, co je pro nás v životě důležité, co již méně a co vůbec ne. A pak podle toho 
žít. Tato vnitřní změna se pak může projevit v chování v každodenním životě. 

Možná pak zjistíte, že některým lidem nechcete dávat už vůbec žádnou šanci, aby pobývali ve vaší přítomnosti, 
což je výborná zpráva! 

Vraťme se k mojí klientce. Nedala svému partnerovi již žádnou šanci. Došlo jí totiž, že on není schopen jakékoli 
změny. Uvědomila si také, že chce žít naprosto jiným způsobem, než jaký vztah jí nabízel tento partner, že je 
pro ni důležitý respekt partnera a pohoda ve vztahu. Prostě si udělala analýzu, co chce a co ne.  Přestala dávat 
šanci partnerovi, ale dala sama sobě šanci na jiný život. Na lepší život. Pracovala na svém sebevědomí 
a sebepoznání a uvědomila si mnoho věcí. I to, že některým lidem nechce dávat již žádnou šanci. 

Pokud druhý nevyužije druhou šanci, pak je třeba dát šanci sami sobě. Důvěřovat sobě. A rozhodnout se, kteří 
lidé si zaslouží druhou šanci a kteří ne. Rozhodnout se, koho ve své blízkosti mít a koho ne a proč. 

Zdenka Tmějová, psychoterapeutka, certifikovaná lektorka tréninku paměti a mozkového joggingu, lektorka 
seminářů Mozkový jogging, Jak se v práci prací neunavit, Zvyšování psychické odolnosti úředníků ÚSC, … 

 Ftípky  
 

„Srpen bude srážkově mírně nadprůměrný,“ uvedla tisková mluvčí Českých drah. 

„V životě sem se nebál tak jako dnes,” prohlásil Chuck Norris po vystoupení z rychlíku Českých drah. 

Společně to dáme! Po úspěchu akce ROUŠKY začínají Češi vyrábět doma zabezpečovací drážní zařízení. 

Vzhledem k častým vlakovým neštěstím a jízdnému pro důchodce zdarma, se nám tu rýsuje docela morbidní penzijní 
reforma. 

Po povinných rouškách ve vlacích Českých drah následuje období, kdy se budou povinně nosit helmy. 

Obžalovaný se odsuzuje k ujetí 100 km vlakem Českých drah. 

Raději s covidem na Bora Bora než vlakem směr Kutná Hora. 

Američtí vědci přišli na fakt, že lidé, kteří chodí pozdě, mají v průměru daleko lepší náladu než ti, kteří na ně čekají. 

 

 

NEVŠEDNÍK, elektronický měsíčník Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., s pořadovým číslem 03/2020 
vyšel 30.09.2020. Tvůrčí tým řídí: Radim Martynek, radim@martynek.cz. ISSN: 1805-7292. Newsletter zasí-
láme našim klientům, absolventům seminářů, nejvýznamnějším osobnostem, úřadům, podnikům a firmám 
ČR. Nevšedník si můžete stáhnout v Galerii informací z www.akademie-vzdelavani.cz. Dotazy, připomínky 
a články můžete zasílat na info@akademie-vzdelavani.cz. Uzávěrka je vždy poslední den v měsíci. Redakce 
nenese odpovědnost za obsah příspěvků ani kvalitu fotografií zaslaných dopisovateli. 

mailto:radim@martynek.cz?subject=K%20Nevšedníku
file:///C:/Users/Radim/Documents/!!Akademie%20vzdělávání,%20s.%20r.%20o/Nevšedník/www.akademie-vzdelavani.cz
mailto:info@akademie-vzdelavani.cz?subject=K%20Nevšedníku
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Čím obohacujete svět a lidi kolem sebe Vy? 
Nezáleží, jaké máme vzdělání, kolik nám je, jak jsme chytří nebo protřelí životem, ale záleží na chuti, s jakou 
k životu, k lidem, k práci přistupujeme. Mně v tom navíc pomáhá ta nikdy neotevřená obálka z Mensy ČR, 
ale o ní až za chvíli. 

Kdo mě zná, tak ví, že mluvím někdy tak rychle, že polykám koncovky, slabiky a někdy i celá souvětí :-) Kvůli 
tomu jsem v roce 2013 navštívil psychologa, aby zjistil, zda nemám poškozenou některou část mozku. Součástí 
vyšetření byl IQ test, který dopadl velmi špatně. 

A i když je IQ jen číslo, celý rok jsem se tím trápil… Říkal jsem si, jak je možné, že jsem vytvořil fungující společ-
nost, rozepsal román, vymyslel tolik nových seminářů, založil Školu gentlemanů, vytvořil projekt Dobrý úřad, … 
Přeci není možné, že bych tohle dokázal s tak směšným IQ. Nicméně dál jsem pracoval na nových projektech 
a nenechal se zviklat nízkou hodnotou. 

Po roce trápení jsem se rozhodl navštívit Mensu ČR a nechat si udělat kalibrovaný test. A jeho výsledky mě 
příjemně překvapily! Rozdíl oproti testu u psychologa byl v desítkách bodů! Od té doby mám v ložnici vedle 
dveří zarámovanou obálku z Mensy s výsledkem testu, abych si každé ráno mohl při pohledu na ni říci:  

„Tak co – čím dnes obohatíš svět?“ 

Přinášet vzdělanost a inspiraci do života – a obohacovat tím lidi – je určitě přínosné. Ale dejme si pozor na 
jednu věc: Nesnažme se vzdělávat a mentorovat ve vztahu k těm nejbližším. Mohlo by nás to stát vztah. 

A čím Vy obohacujete svět a lidi v něm? 
Úsměvem? Milým slovem? Pohlazením? Inspirací? Kreativitou? Příkladem? 

A už máte domluvený svůj termín?3  

 
Nikdy neotevřený dopis z Mensy ČR s výsledkem testu 

Zdroj: http://radim.martynek.cz/?p=490 

 
3 Objednejte se na www.mensa.cz/testovani-iq a nechte se překvapit. 

http://radim.martynek.cz/?p=490
http://www.mensa.cz/testovani-iq

