
 

 

 Slovo úvodem 
Milé dámy, báječní pánové, 

vzpomeňte, kdy Vám někdo 
blízký ublížil tak, že jste ho zača-
li nenávidět, a uvědomte si, co 
Vám ten pocit přinesl. 

Byl to klid na duši? Nebo uspo-
kojení? Pokud si myslíte, že 
svou nenávistí potrestáte toho, 
kdo Vám ublížil, jste na omylu. 
Trestáte totiž hlavně sebe. 

Začít nenávidět je velmi jedno-
duché, ale trápení vyplývající 
z nenávisti Vás může provázet 
po zbytek dne, měsíce nebo 
klidně celého života.  

Po tom člověku vznikne v srdci díra, budou Vám chybět ty krásné 
okamžiky a každý den, kdy nejste spolu, je beznadějně ztracen. 

Není snazší odpustit? To neznamená, že zapomenete na to, co pro-
vedl, nebo že tím jeho chování dokonce schvalujete. Vůbec ne! Jen 
přijmete fakt, že se to stalo, a přestanete na jeho průšvih myslet. 

Inspirativní pozdně letní čtení Vám přeje 

Radim Martynek, covid negativní – jinak velmi pozitivní tvor ;-) 
 

„Chybovat je lidské – odpouštět je božské.“ – Alexander Pope 

„Chybovat je v povaze každého člověka, ale jen hlupák na svém omylu setr-
vává.“ – Cicero 
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Jak céčka  
probouzejí dítě v každém z nás 
Zaparkoval jsem před ministerstvem a než jsem si vzal sako, vyběhl 
policista a začal řvát: 

„Tady nesmíte stát!! To je vyhrazené místo!!!“ 

Mlčky jsem mu podal balení céček, které si nechávám vyrábět pro 
klienty a přátele, a z drsného policisty se v tu ránu vyklubal roztomi-
lý klučina, kterému se okamžitě rozjely zorničky do všech stran: 

„Páni… To jsem neviděl dobrých třicet let… Pamatujete, jak jsme 
hráli s nimi čáru? A vyměňovali si je? A ty svítící byly nej… Ale tady 
stejně nemůžete stát; to místo je vyhrazené pro návštěvu…“ 

„Já vím,“ usmál jsem se, „já jsem ta návštěva.“  

Zkontroloval RZ, omluvil se, vysypal si céčka do dlaně a začal je spo-
jovat… Když jsem odcházel, měl z nich řetízek na zápěstí a na krku :-) 

 

Céčka jsou skvělým dárkem kolegům a občanům a jsou přínosná 
také seniorům v rámci aktivizace (procvičování jemné motoriky) 
a pro trénink paměti (vzpomínáním na léta, kdy si s nimi hráli). 

Objednat je můžete e-mailem na adrese radim@martynek.cz. Balení 
cca 100 ks, které po spojení vytvoří cca 111cm řetěz, vyjde na 20 Kč 
vč. DPH + poštovné. Sáček obsahuje barvy plné, transparentní a per-
leťové. Městům a domovům pro seniory je zasíláme na fakturu.  

Výběr referencí  
z nedávných školení  

Etiketa a normy v písemném styku – 
úprava písemností podle normy 

Domov pro seniory Sokolnice 

Městský úřad Chropyně 

Městský úřad Prachatice 

Městský úřad Třebíč 

Městský úřad Uherské Hradiště 

Městský úřad Uherský Brod 

 

Písemná komunikace v praxi – aserti-

vita a empatie v dopisech 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Městský úřad Bučovice 

Městský úřad Holešov 

Úřad městské části Brno-sever 

Úřad průmyslového vlastnictví 

 

Zvyšování psychické odolnosti  

úředníků ÚSC 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí 

Městský úřad Holešov 

 

Další realizována témata  

anti-GDPR 

Akademie zad aneb aby záda nebolela  

Novinky v lidské sexualitě na přelomu 

3. tisíciletí 

 

mailto:radim@martynek.cz?subject=Objednávka%20céček
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Jak se zbavit stresu 
Pokud Vás zachvátí úzkost, strach, budete plni obav a starostí, zkuste toto cvičení: 

 

5x oko – Vyberte pět věcí ve svém okolí a podívejte se na ně, vnímejte barvu, tvar a krásu da-
né věci, např. notebook, květina, šanon s lejstry, zaprášená lampička, obraz na stěně, …  

 

4x ruka – Dotkněte se čtyř věcí a vnímejte strukturu a pocit, který z předmětu máte, např. pol-
strování židle, struktura omítky, hlína v květináči, koberec v kanceláři, … 

 

3x ucho – Zaposlouchejte se a identifikujte tři rozdílné zvuky, které v okolí vnímáte, např. zvuk 
tiskárny, auta projíždějící ulicí, telefon ve vedlejší kanceláři, … 

 

2x čich – Přičichněte si ke dvěma věcem, které mají vůni, a vnímejte ji, např. květina 
v květináči, káva v šálku, … 

 
1x jazyk – Ochutnejte jednu věc, např. čaj, … 

Proč to dělat? Jednak se uzemníte a vrátíte se do reality „tady a teď“ a jednak mozek neumí myslet na dvě 
věci najednou, takže cvičením přerušíte stresovou reakci a stresové představy. Mozek si odpočine a po tomto 
cvičení lépe najdete řešení dané situace. 

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, … 

K nadcházejícím svátkům vánočním Vám přejeme jen samé optimistické vyhlídky :-) 

  
Námět: Radim Martynek         Ilustrace: https://terilla.cz/ 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/zazitkove-vzdelavani/mozkovy-jogging-12denni-73.html
http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/zazitkove-vzdelavani/jak-se-v-span-classhledanopracispan-span-classhledanopracispan-neunavit-276.html
http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/tvrde-dovednosti/ostatni-tvrde-dovednosti/zvysovani-psychicke-odolnosti-uredniku-usc-263.html
https://terilla.cz/
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Zlatokopky, zlatokopové, zlatokopčata … v zaměstnání 
Tepláky, tričko a tenisky a ve Zlatorudných mlýnech rýžuji zlato. Cítím se jako zlatokopka. Ne ta současná, ale 
ta pravá z Klondiku. Odnáším si hrdě tak velký kus zlata, že ho nevidím ani pod lupou. Asi tušíte, že tento pří-
běh nebude o historii zlatokopectví, ale nebude ani o zlatokopkách v běžné společnosti. Podíváme se pod lu-
pou (stejně jako já na své vyrýžované a téměř neviditelné zlato) na zlatokopy v zaměstnání. 

Umíte si představit profil takového kolegy? Nadřízeného? Podřízeného? Nehledejte v tom složitosti – je to asi 
stejné jako v tom běžném životě. Zahrnujete svou partnerku, milenku či manželku (partnera, milence, manže-
la) permanentní pozorností – která mimochodem docela výrazně provětrává Vaši peněženku – a Váš protějšek 
přijímá a přijímá, tváří se, že je do Vás blázen a chce se mu štěstím brečet. Než vyschne pramen. Jak rychle se 
k Vám dokázal Váš milý či milá nastěhovat, tak mnohem rychleji se odstěhuje.  

Podobné to je v zaměstnání. Dnes už s nadhledem si vybavuji 
jeden osobní pohovor zájemců o práci – asi miliontý nudný 
uchazeč, čerstvý absolvent, nabitý údajně stoprocentními zna-
lostmi (maturitní vysvědčení tuto skutečnost příliš nepotvrzova-
lo) a nulovými dovednostmi Vám tvrdí, že se všechno naučí, 
i když to vůbec neumí. Někteří jdou i dál, když při druhém kole 
výběru už tvrdí, že velmi intenzivně od posledního osobního 
pohovoru studovali. Když se dotážete, co nastudovali, tak odpo-
věď zní „moderní masérské techniky“, což referent občanských 
průkazů při výkonu své práce asi příliš nevyužije. „Ale pracovat 
budu do roztrhání těla – ve dne i v noci,“ slibuje. Vzápětí násle-
duje otázka uchazeče, jestli umožňujeme home office. Štípnu se 
do stehna a doufám, že to je jen špatný sen a že se z něj probu-
dím. Naštěstí mne následující konstatování uchazeče probere 
a utvrdí v tom, že se nejedná o špatný sen, ale o špatnou realitu. „A za tuto práci si představuji tak 40 tisíc,“ 
zamrká na mě sličná blondýnka. Naivně se doptávám, jestli hrubého. Sebevědomě hlásí, že čistého.  

Z posledních sil ze sebe vyšpitnu otázku, co může nabídnout a proč si vybrala právě nás. Bez zaváhání odpoví, 
že bydlí tady přes ulici.  Pořád ještě doufám, že opravdu něco umí, a tak výrazně probraná ze snu zahájím 
s kolegy křížový výslech. Kolega z IT oddělení se táže, jestli umí spočítat v Excelu průměr. Jistěže umí! „Tak 
prosím,“ ukazuje kolega na notebook vedle. Celých pět minut trvá, než si přesedne na vedlejší židli a prohlásí, 
že Excel není na ploše. Kolega stále ještě okouzlen krásou a sebevědomím uchazečky ji navede. Uchazečka 
hrdě po dalších pěti minutách hlásí, že průměr čísel 20, 30, a 40 je 90. Asi omdlím. Koukám na maturitní vy-
svědčení a z matematiky dostatečná. Na maturitu to možná stačí, pro mne je to asi nedostatečné. Kolega z IT 
udělá smutné oči. Dobře tak poslední šance. Ptám se, jestli zvládne zabalit soubor. Vyděšeně se ptá, jestli bu-
de muset chodit na poštu… Zdvořile poděkuji, ještě dám prostor uchazečce na dotazy typu, jestli máme pří-
spěvek na ošatné a podobně. Už jen zoufale čekám, kdy se zeptá, jestli si může v práci nalakovat nehty. Dva-
cet minut promarněného času.  

Máme štěstí, že existuje možnost volby. Chceme zlatokopa, který požaduje výplatu pouze za svou přítom-
nost v práci? Tento příklad je trochu zveličený, i když ne o mnoho. V práci ale takové kolegy máme. Někdo je 
nazývá zlatokopy, někdo parazity, někdo upíry. Využívají každou příležitost, jak se práci vyhnout, odhodit na 
někoho jiného nebo předstírat, že už je hotová. Někteří jsou už tak dokonalí, že zvládnou k tomu odčerpat 
Vaši energii neustálými povzdechy, jak jsou přetížení a špatně hodnocení. Co s nimi? Tento příběh přece ne-
může skončit tak špatně.  

Jste-li šéf, pak je to jasné. Rychle se takového zaměstnance zbavte.  Jste-li kolega, pak jednejte. Zlatokopové 
umí mnoho manipulativních technik. Jedinou a fungující ochranou je naučit se říkat rázné NE! „Ne, neudělám 
to za tebe. Ne, nepřijde mi, že toho máš moc.“ Zneužívat jiné v práci není normální. Nesnažte se zlatokopy 
změnit. Jak říká Joseph Goldstein: „Nemůžeš zastavit vlny – můžeš se naučit surfovat.“ 

Andrea Kovářová, lektorka seminářů s problematikou práva ve veřejné správě a semináře anti-GDPR 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/personalistika-a-pravo/pravo/anti-gdpr-ochrana-osobnich-udaju-a-sikanozni-podani-273.html
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Po úspěchu léků Dobrofen (antikokoticum) a Zlocyn (kokoticum) jsem byl požádán,  
abych „zhmotnil“ lék Volbaren, který by každý z nás měl užít za plentou dříve,  

než z obálky vybere ten správný hlasovací lístek. Duchovním otcem Volbarenu je Ivan Pilný.  

Lék Volbaren – posiluje zdravý rozum 
Také nevíte, koho volit a jestli vůbec jít k volbám? Možná si začínáte myslet, že by stačilo – jako kdysi 
v Aténách – politiky losovat? Stejně jsou po volbách jedni za osmnáct a druzí bez dvou za dvacet? Některé 
strany s propadajícími preferencemi si začínají myslet, že by bylo nejlépe rozpustit lid a vyměnit jej za nový ☺ 
Pokusil jsem se sestavit jakýsi příbalový leták k volebním lístkům. Třeba Vám pomůže nebo Vás inspiruje 
ke změně postoje. Ivan Pilný 

Jděte volit – budoucnost buď vytváříme, nebo 
jsme její obětí. 

Volte lidi, ne strany, v kandidátkách můžete 
alespoň kroužkovat, „panašovat“, vybírat kan-
didáty z různých stran, bohužel v parlament-
ních volbách nejde. 

Slibem neurazíš, to stále platí, soustřeďte se 
raději na to, co je důležité pro vás. 

Plnili kandidáti svůj poslanecký nebo zastupi-
telský slib nebo zvedali ruce podle stranických 
pokynů vedeni touhou být znovu zvoleni? 

Nehledejte podle zevnějšku na billboardech 
upravených grafickými programy ale podle minulosti, prokazatelných zkušeností, osobnosti, autenticity. Igno-
rujte populistická hesla, žádný oběd není zadarmo a někdo jej musí zaplatit. Dívejte se do budoucnosti, ne-
nechte se obalamutit konfrontačními přístupy a ukazování prstem, kdo co zavinil. Menší zlo neexistuje, ne-
podlehněte této iluzi při vybírání těch, které půjdete volit. Hledejte budovatele mostů ne zdí, mosty spojují, 
zdi jsou z obou stran neprostupné. 

A nakonec, co kdybyste příště zkusili i Vy vstoupit do veřejného života, ne pro moc, viditelnost nebo peníze, 
ale proto, že chcete něco změnit k lepšímu – to je určitě ta nejlepší volba. 

Z knihy Od Gatese k Babišovi 

Objednávky e-mailem na radim@martynek.cz. 

 Život dětí v 80. a 90. letech  
 

NE znamenalo NE 

Učitel měl respekt i u rodičů 

Nedělní ráno bylo časem pohádek 

Facka byla normální trest 

Sociální síť byla na hřišti a venku  

a z přátel jsme se navzájem odebírali tváří v tvář 

Jezdili jsme v autech bez sedačky a vir znamenal nemoc 

Všichni jsme ujížděli na Šuměnkách a Vitacitu 

V tělocviku měly holky modré, kluci červené trenýrky  

a všichni jsme cvičili v jarmilkách 

Telefon nebyl mobilní a byl jeden v rodině 

O internetu se nám mohlo jen snít  

Písničky jsme si sami nahrávali na kazety 

Úterka a čtvrtky patřily dětským pořadům Vega a Magion 

Všichni jsme toužili mít kouzelný prsten z Arabely 

 

 
Byly to fajné časy… Co říkáte? :) 

 

http://www.lek-dobrofen.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Piln%C3%BD
mailto:radim@martynek.cz
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 Poradna Ladislava Špačka  
 

Otázka: Nedávno u nás otevřeli restauraci, kde se podávají hlavně meníčka. Při té příležitosti se dost diskutovalo 
o tom, jestli na stole má být slánka. Já si potřeboval přisolit jídlo, ale solničku jsem na žádném stole nenašel. Byl jsem 
nucen jít o solničku požádat servírku, která ji donesla asi za 2 minuty. Byly i takové rady, že slánky už na stůl nepatří, 
že jídlo dochucuje kuchař v kuchyni, ale podle mne je to nemožné, protože co jedinec, to jiná chuť.  

Odpověď: Sůl a další dochucovací prostředky jsou běžné v běžných re-
stauracích. V michelinských restauracích je nenajdete, tam kuchař ručí 
svojí hlavou, že jídlo bude chutnat tak, jak má. A že byste opravoval mi-
chelinského kuchaře... to byste tam byl naposled :-) Ale v běžné restau-
raci nelze proti slánce a pepřence nic namítat… To jste musel být 
v hoooodně honosné restauraci. 

Otázka: Jmenuji se M. a jsem žákyní 8. třídy. V úterý jsme ve školní jídel-
ně měli na oběd buchtičky plněné povidly. Paní učitelka mě napomenula, 
za to že jím příborem. A řekla mi, že nás doma špatně vychovali, protože 
buchtičky se jí rukama. Ve Vaší knížce jsem zrovna tento případ nenašla. 
Má paní učitelka pravdu?  

Odpověď: Paní učitelka a rodiče mají vždycky pravdu :-) Jsou jídla, která 
jíme opravdu jen rukama, např. mořské plody, ústřice, neloupané kreve-
ty, mušle, pak bobulovité ovoce, jako třešně, hroznové víno, švestky. 
A pak jsou jídla, která jíme v jednoduchém prostředí rukama, v restaura-
ci příborem (pizzu na ulici jíme rukama, hamburger v mekáči taky, ale 
v restauraci s ubrusem je jíme příborem). Koláče jíme rukama, buchtičky 
taky můžeme jíst rukama, ale není žádná chyba, když je budeme jíst pří-
borem (třeba z hygienických důvodů, nemáme-li na stole misku na 
opláchnutí prstů, tzv. finger bowl). Byl jsem před týdnem v nejluxusněj-
ším hotelu v Izraeli (King David Hotel v Jeruzalémě), a když jsem si na 
snídani přinesl ke stolu buchtičku, číšník mi okamžitě přinesl příbor. 

Otázka: Kdo nabízí tykání ve vztahu farmaceutická reprezentantka a lékař (muž).  

Odpověď: Tykání nabízí společensky významnější, v tomto případě klient-lékař. Jenže většina mužů si netroufne na-
bídnout tykání ženě, a proto by měla žena vycítit, kdy vztah mezi oběma je na takové úrovni, že by si to mohla dovolit 
učinit sama.  

Otázka: Nedávno jsem byl obviněn jednou paní, že když ke mně přišla a začala na mě mluvit, že jsem měl podle etike-
ty vstát (protože jsem seděl), neb hovořím s ženou. Je tomu tak? Nebo v takové situaci hraje roli např. věk?  

Odpověď: Ano, dotyčná dáma měla pravdu. Muž nemůže sedět, když žena před ním stojí, musí vstát. Nerozhoduje 
věk, i starší muž se postaví, když hovoří se ženou jakéhokoli věku. 

Otázka: Dnes nám (dvěma ženám) podržel nadřízený muž dveře. S úsměvem jsme mu poděkovaly. Posléze jsme se 
potkali znovu a nadřízený nám řekl, že dámy za držení dveří neděkují. Nás by zajímalo, zda je to pravda, případně zda 
je to chyba, když poděkujeme.  

Odpověď: Váš nadřízený není gentleman. Jednak za jakoukoli úsluhu a pomoc poděkujeme, jednak i kdybychom si 
mysleli, že někdo udělal chybu, tak na ni zásadně neupozorňujeme. Udělaly jste to správně, poděkovat je normální ve 
všech situacích. 

Otázka: Prosím o radu ve věci přání „dobrou chuť“. Osobně jsem přesvědčen, že se jedná o věc, která patří pouze 
k rodinnému stolu, k němuž usedají všichni strávníci společně, a ani tam není vyloženě nutná. Při konzumaci oběda 
v závodní jídelně, která slouží zároveň k přípravě kávy, skladování potravin zaměstnanců v ledničkách atd., mne obtě-
žuje, že mi během jídla všichni příchozí přejí jednotlivě dobrou chuť a očekávají ode mne, že jim budu jednomu za 
druhým s plnými ústy děkovat. Stejně tak např. při konzumaci svačiny na pracovišti. Co říká etiketa v těchto přípa-
dech?  

Odpověď: Máte pravdu, při společenském stolování, nejen v závodní jídelně, ale ani na banketech a státních večeří 
nejvyšší úrovně se „dobrou chuť“ nepřeje. Nejde ani tak o práci, kterou s tím máte v závodce, ale prostě se tato tradi-
ce nevytvořila, resp. zůstala omezena jen na rodinné a čistě soukromé příležitosti. 

 



7 

 

 

 

ETIKETA S LADISLAVEM ŠPAČKEM  

ANEB UMĚNÍ SPOLEČENSKÉHO VYSTUPOVÁNÍ 

Jednodenní seminář etikety se zaměřuje na nejdůležitěj-
ší oblasti společenského vystupování:  

 oblékání se všemi detaily  

 kontaktní situace, představování, zdravení 

 společenské akce a účast na nich 

 etiketa běžných každodenních situací  

 nehody a jak je řešit + stolování  

Termín a místo konání:  

 16.12.2021, 09:00–16:00, Olomouc 

 17.02.2022, 09:00–16:00, Praha 

Cena: 1.300 Kč až 1.990 Kč vč. DPH 

 1–5 účastníků: 1.990 Kč/osobu, 6–9 účastníků: 
1.590 Kč/osobu, 10 a více zájemců: 1.300 Kč/osobu  

Akreditace:  

 prezenční forma semináře není akreditovaná – e-learning k semináři ano 

Vyberte si 1 ze 2 bonusů: 

 Částku, kterou vynaložíte za tento seminář, Vám vrátíme formou slevy na libovolný uza-
vřený seminář pořádaný u Vás do 31.12.2022.  

 K semináři Vám bezplatně poskytneme akreditovaný e-learning na téma etikety se za-
počtením 2 dní do průběžného vzdělávání.  

Podrobnější informace a přihlašovací formulář naleznete na internetové stránce 
www.akademie-vzdelavani.cz/etiketa. Pozorně volte místo konání a termín! :-) 

 

O své peníze a o zážitek nepřijdete,  
ani kdyby covid znovu udeřil… 

  

http://www.akademie-vzdelavani.cz/etiketa
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Jménem zákona!!! 
Už jste někdy slyšeli spojení „jménem zákona“? Samozřejmě… kdo 
by ho neznal! Většina z nás ho zná pouze z filmů nebo knih…Pokud 
ho policista či strážník zvolal směrem k Vám, pak jste byli patrně 
v situaci, kdy zrovna zákon na Vaší straně nestál. Ale možná se bu-
dete bránit a řeknete si, že jste se do křížku se zákonem nedostali 
a budete toto své tvrzení obhajovat. Anebo se bránit hned na mís-
tě. A co udělají strážníci, když Vy budete na místě protestovat nikoli 
jen slovně? Zřejmě na Vás skočí… Řečí zákona (tady konkrétně zá-
kona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů) 
použijí některého z donucovacích prostředků.  

A kdo z nás vlastně ví, co všechno strážník může? Může Vás bít a nasazovat Vám pouta, když nemáte na obli-
čeji ochranný prostředek dýchacích cest? Nebo když mu nechcete ukázat občanský průkaz?  Dokázali byste 
jako hříšník na místě rozlišit, co je přiměřené Vaší páchané „kriminální“ činnosti a co už ne? Dokáží to rozlišit 
strážníci? Dokázali to strážníci z Uherského Hradiště letos na jaře, kteří měli v plánu legitimovat muže s dítě-
tem, který byl na ulici bez ochrany dýchacích cest? Tady se můžeme pouze sázet, jaký bude vývoj. Nám to nyní 
nepřísluší hodnotit – to bude činit zřejmě soud.  

Ale dost otázek. Pojďme se společně podívat, co strážníci mohou. Oprávnění strážníků obecní policie plynou 
z § 11 až 21 zákona o obecní policii. Patří k nim: 

• právo požadovat vysvětlení 

• právo požadovat prokázání totožnosti 

• oprávnění předvést osobu 

• oprávnění odebrat zbraň atd. 

Strážník může také použít donucovací prostředky… Možná si říkáte, že to zní jednoduše a je to jasné. O tom, že 
to v mnoha případech jasné není, mluví bohatá soudní praxe. A o té si nyní řekneme více. Nemusíme přece 
zdůrazňovat, že pravidla daná zákony jsou mnohdy schovaná v mlze a je věcí právníků před soudem mlhu ro-
zehnat tam či onam.  

U soudu už se z titulu zřizovatele obecní policie ocitlo mnoho obcí a měst. A zřejmě se tam ocitne Uherské 
Hradiště. U soudu už byla Lysá nad Labem. Jedna dáma se nacházela v noci na festivalu na náměstí a měla 
s sebou i svého jedenáctiletého syna. Ten usnul kolem 23:00 h na lavičce, kde byl probuzen strážnicí městské 
policie. Společně našli matku, ale ta se odmítla legitimovat, neboť měla dojem, že není důvod. Zákon o obecní 
policii v § 12 uvádí, kdy může strážník toto oprávnění použít: 

• jde-li o osobu, vůči které provádí úkon k plnění úkolů obecní policie, 

• jde-li o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku, 

• jde-li o osobu, od níž bude třeba požadovat vysvětlení, 

• jde-li o osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií nebo osoby pohřešované, 

• na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem, 

• jde-li o osobu, která žádá o prokázání totožnosti jiné osoby, 

• jde-li o osobu, která oznamuje podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku. 

Žalobkyně byla z důvodu neprokázání totožnosti předvedena na služebnu a zde bylo použito i donucovacích 
prostředků, neboť se jevilo, že dáma opustí služebnu oknem. V tomto případě Nejvyšší správní soud přisvědčil 
strážníkům, a tedy i původnímu rozsudku krajského soudu1. Z mnoha důvodů, které soud vedly k tomuto roz-
hodnutí lze uvést zejména to, že strážníci měli pochybnosti o tom, kdo je rodičem dítěte.  Pro úplnost musíme 
dodat, že když používáme sloveso legitimovat, tak je lehce zavádějící k tomu, že jsme povinni předložit občan-
ský průkaz. Už několik let neexistuje povinnost mít u sebe občanský průkaz a prokazovat svoji totožnost pouze 

 
1 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12.09.2017, sp. zn. 6 As 251/2017-13, a rozsudek Krajského soudu v Praze 
ze dne 12.06.2017, čj. 48 A 68/2016-84 

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/vsechno-spatne-straznici-nechali-po-zakroku-na-otce-placici-dite-na-ulici-nekontaktovali-ani-policii-40353661
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tímto dokladem. Nebo úplně přesně jakýmkoli úředním dokladem. Ve většina případů i postačí, když sdělíte 
své jméno, příjmení a datum narození a strážník si Vás dokáže dále ztotožnit. Máte-li ale doklad u sebe, zřejmě 
bude jednodušší a rozhodně časově úspornější prokázat svoji totožnost pomocí dokladu. V případě pochyb-
ností se Vám může stát, že Vás strážník vezme s sebou na kávu (a možná tam kávu nedostanete) na služebnu, 
než se vyvrátí případné pochybnosti o Vaší totožnosti. 

Podobnou pravomoc Vás požádat o prokázání totožnosti má i Policie České republiky. Musí mít samozřejmě 
také podle zákona č. 283/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů důvod k tomuto 
požadavku. Tak jako strážníci, i policisté často stanou před soudem. Stáli před nimi i ti, kteří v mezinárodním 
vlaku požadovali prokázání totožnosti od přítomné dámy. K jejich smůle byla ona dáma absolventkou právnic-
ké fakulty. Policisté prováděli preventivní akci, zdali se ve vlaku nenachází běženci. Dáma odmítla předložit 
doklad totožnosti a ani nesdělila své údaje, aby ji mohli policisté dále ztotožnit. Byla předvedena na policejní 
stanici. Uspěla se správní žalobou i u krajského soudu. Nejvyšší správní soud ji ale nepřisvědčil.  Soud konsta-
toval, že probíhá-li preventivní akce a ona dáma cestovala ve vlaku s mezinárodní přepravou, pak bylo její po-
vinností na výzvu policie prokázat svou totožnost. Soud shledal tento důvod legitimním. 

V letošním roce se s ochranou dýchacích cest – tedy ne přímo s ochranou, ale s dodržováním pravidla ji nosit 
na veřejnosti nepotýkalo jen Uherské Hradiště, ale potýkal se s ní i Beroun. V Berouně prý strážníci brutálně 
napadli mladíka, který neměl roušku. Video s tímto zákrokem obletělo sociální sítě (a že se jimi videa šíří velmi 
rychle). Jenže je tu komplikace – proti mladíkovi strážníci nepoužili donucovací prostředky kvůli ochraně dý-
chacích cest, ale kvůli rozhazování odpadků a ničení majetku města. Obdobně byla pod drobnohledem Ostrava 
a její strážníci. Sociální sítě křičí: „Paní neměla roušku a chtěla se napít, strážníci ji spoutali a odvezli na služeb-
nu!!! Vše za přítomnosti malé holčičky…“ Nakonec se ukázalo, že paní pila na veřejnosti alkohol a odmítla pro-
kázat svoji totožnost.  

Strážníci jsou pod drobnohledem… přesněji: jejich chování a jednání. Kdo by dnes neznal Mika (Mikael Ogane-
sjan, který si říká MikeJePan), který zkoušel trpělivost a znalosti strážníků vyzývavým pácháním dopravních 
přestupků jako například přejezdem Karlova mostu autem apod. A myslíte si, že jeho cílem bylo poukázat na 
nezákonný zásah strážníků? Chránit naše práva? Nebuďme naivní… Jednalo se o reklamu na pojištění se pro 
případ spáchání přestupku. Kam to dospěla naše společnost? Můžeme páchat protiprávní činy, pojistit se 
a pak nebýt trestáni?  Není jednodušší pravidla respektovat?  Velmi výstižně (v mých očích alespoň) se vyjádřil 
Montesqie:  

„I při nejlepších zákonech je nezbytné, aby lidé byli natolik duševně vyspělí, aby svoboda, kterou skrze nor-
my nabyli, se jim časem nezdála jako něco nesnesitelného a jako něco, s čím neumí zacházet.“ 

Andrea Kovářová, lektorka seminářů s problematikou práva ve veřejné správě a semináře anti-GDPR 

 Tip na dárek nejen pro šéfa  
 Šanon se skleničkami  

dodáváme  
bez láhve alkoholu. 

Cena: 484 Kč + poštovné 

Barva šanonu: oranžová 
(zde ilustrační foto) 

 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/personalistika-a-pravo/pravo/anti-gdpr-ochrana-osobnich-udaju-a-sikanozni-podani-273.html


Protikorupční chování
5. 10. 2021

Mgr. Vladimír Černý

Cena: 2190 Kč (osvobozeno od DPH, akreditace MV ČR)
•  •  •

Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace 
prakticky

7. 10. 2021
Alexandra Merunková

Cena: 4190 Kč bez DPH / 5070 Kč vč. 21 % DPH
•  •  •

Poskytování dotací – co by měl vědět 
poskytovatel nebo příjemce

12. 10. 2021
Ing. Miroslava Pýchová

Cena: 2190 Kč (osvobozeno od DPH, akreditace MV ČR)
•  •  •

Ochrana osobních údajů v každodenní praxi
19. 10. 2021

Mgr. Vanda Foldová

Cena: 2290 Kč (osvobozeno od DPH, akreditace MV ČR)
•  •  •

Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti 
a hospodárnosti

21. 10. 2021
Ing. Miroslava Pýchová

Cena: 1990 Kč (osvobozeno od DPH, akreditace MV ČR)
•  •  •

Správa dokumentů u původců v ČR po 
novelách zákona o archivnictví a spisové 
službě a předpisů souvisejících

26. 10. 2021
PaedDr. Bohumír Brom

Cena: 2390 Kč (osvobozeno od DPH, akreditace MV ČR)
•  •  •

Postup kontroly podle zákona 
č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu, 
a souvisejících předpisů

2. 11. 2021
Ing. Miroslava Pýchová

Cena: 2290 Kč (osvobozeno od DPH, akreditace MV ČR)

Mezilidské vztahy na pracovišti – prevence 
konfliktů a řešení špatných vztahů

8. 11. 2021
Mgr. Dagmar Mega

Cena: 4190 Kč bez DPH / 5070 Kč vč. 21 % DPH
•  •  •

Zákon o svobodném přístupu 
k informacím – v nových souvislostech

11. 11. 2021
Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Cena: 2290 Kč (osvobozeno od DPH, akreditace MV ČR)
•  •  •

Desatero užitečné komunikace
12. 11. 2021

Ing. Hana Hubičková

Cena: 4190 Kč bez DPH / 5070 Kč vč. 21 % DPH
•  •  •

Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem
25. 11. 2021

Ing. Miroslava Pýchová

Cena: 2190 Kč (osvobozeno od DPH, akreditace MV ČR)
•  •  •

Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – 
rovný přístup z pohledu zaměstnavatele 
aneb jak odhalit mobbing a bossing

30. 11. 2021
Mgr. Vladimír Černý

Cena: 2390 Kč (osvobozeno od DPH, akreditace MV ČR)
•  •  •

Tým a kdo tam patří
30. 11. 2021

Ivona Homolková

Cena: 4190 Kč bez DPH / 5070 Kč vč. 21 % DPH
•  •  •

Excelentní paměť není žádnou iluzí – jak si 
zapamatovat, co potřebuji

7. – 8. 12. 2021
René Müller

Cena: 7290 Kč bez DPH / 8821 Kč vč. 21 % 

Pokud nebude možné realizovat kurz prezenčně, proběhne ve stejném rozsahu v on-line podobě. O této skutečnosti vás budeme včas informovat. 
Více informací nejen o těchto seminářích naleznete na www.vox.cz, kde se můžete i přihlásit. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

Nabídka VIP a akreditovaných  kurzů 1. VOX a.s.

1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1, www.vox.cz | 777 741 777 | 226 539 670 | prihlaska@vox-kurzy.cz

https://vox.cz/kurzy/protikorupcni-chovani/?termin=41691
https://vox.cz/kurzy/mluvit-ci-nemluvit-retorika-a-prezentace-prakticky/?termin=41573
https://vox.cz/kurzy/mluvit-ci-nemluvit-retorika-a-prezentace-prakticky/?termin=41573
https://vox.cz/kurzy/poskytovani-dotaci-co-by-mel-vedet-poskytovatel-nebo-prijemce/?termin=41653
https://vox.cz/kurzy/poskytovani-dotaci-co-by-mel-vedet-poskytovatel-nebo-prijemce/?termin=41653
https://vox.cz/kurzy/ochrana-osobnich-udaju-v-kazdodenni-praxi/?termin=47583
https://vox.cz/kurzy/poznatky-z-kontrol-a-auditu-efektivnosti-a-hospodarnosti/?termin=41655
https://vox.cz/kurzy/poznatky-z-kontrol-a-auditu-efektivnosti-a-hospodarnosti/?termin=41655
https://vox.cz/kurzy/sprava-dokumentu-u-puvodcu-v-cr-po-novelach-zakona-o-archivnictvi-a-spisove-sluzbe-a-predpisu-souvisejicich/?termin=102562
https://vox.cz/kurzy/sprava-dokumentu-u-puvodcu-v-cr-po-novelach-zakona-o-archivnictvi-a-spisove-sluzbe-a-predpisu-souvisejicich/?termin=102562
https://vox.cz/kurzy/sprava-dokumentu-u-puvodcu-v-cr-po-novelach-zakona-o-archivnictvi-a-spisove-sluzbe-a-predpisu-souvisejicich/?termin=102562
https://vox.cz/kurzy/postup-kontroly-podle-zakona-c-255-2012-sb-kontrolniho-radu-a-souvisejicich-predpisu/?termin=105131
https://vox.cz/kurzy/postup-kontroly-podle-zakona-c-255-2012-sb-kontrolniho-radu-a-souvisejicich-predpisu/?termin=105131
https://vox.cz/kurzy/postup-kontroly-podle-zakona-c-255-2012-sb-kontrolniho-radu-a-souvisejicich-predpisu/?termin=105131
https://vox.cz/kurzy/mezilidske-vztahy-na-pracovisti-prevence-konfliktu-a-reseni-spatnych-vztahu/?termin=77236
https://vox.cz/kurzy/mezilidske-vztahy-na-pracovisti-prevence-konfliktu-a-reseni-spatnych-vztahu/?termin=77236
https://vox.cz/kurzy/zakon-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-v-novych-souvislostech/?termin=93486
https://vox.cz/kurzy/zakon-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-v-novych-souvislostech/?termin=93486
https://vox.cz/kurzy/desatero-uzitecne-komunikace-2/?termin=41830
https://vox.cz/kurzy/kontrola-vydaju-a-hospodareni-s-majetkem/?termin=41659
https://vox.cz/kurzy/pracovnepravni-vztahy-a-nediskriminovani-rovny-pristup-z-pohledu-zamestnavatele-aneb-jak-odhalit-mobbing-a-bossing/?termin=41703
https://vox.cz/kurzy/pracovnepravni-vztahy-a-nediskriminovani-rovny-pristup-z-pohledu-zamestnavatele-aneb-jak-odhalit-mobbing-a-bossing/?termin=41703
https://vox.cz/kurzy/pracovnepravni-vztahy-a-nediskriminovani-rovny-pristup-z-pohledu-zamestnavatele-aneb-jak-odhalit-mobbing-a-bossing/?termin=41703
https://vox.cz/kurzy/tym-a-kdo-tam-patri-2/?termin=41476
https://vox.cz/kurzy/excelentni-pamet-neni-zadnou-iluzi-jak-si-zapamatovat-co-potrebuji-28/?termin=65704
https://vox.cz/kurzy/excelentni-pamet-neni-zadnou-iluzi-jak-si-zapamatovat-co-potrebuji-28/?termin=65704
https://vox.cz
https://vox.cz
https://vox.cz
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Rozdíl mezi sobectvím a sebeláskou  
aneb milujete nepodmíněně, nebo s podmínkami? 
Moje malá neteř se učí nenosit plínky. Pozoruji, jaké velké ovace provázejí situace, když se jí to povede, a jaké 
emoce a průpovídky doprovázejí neúspěch a mokré punčošky. „Taková velká holka, to je ostuda! Co jsi to udě-
lala?!“ 

Rovnice dnešní doby: pochvala 
a přijímání za žádoucí chování 
a odmítání a trest (pocit viny) za 
nežádoucí chování. Tak to je. Kri-
tika, vinění, negativní hodnocení, 
odmítání přízně a lásky v případě, 
když nenaplním očekávání dru-
hých.  

Musím splnit určitou podmínku, 
abych byla milována, přijímána 
a přijatelná. Jsme-li příliš kritičtí 
k dítěti, poukazujeme na chyby, 
selhání a chceme, aby bylo jiné, 
než je. Co myslíte, že se stane? 
Přestane Vás mít rádo jako rodi-
če? Nikoli. Vás bude milovat, ale 
za sebe se bude stydět a možná 
i nenávidět.  

Pak se celý život bude snažit zavděčit se druhým a nasazovat si masky, které jsou přijatelné a hodnoceny pozi-
tivně. Dítě vyroste a předává dál, co se naučilo. A tak si předáváme model podmíněné lásky. Mám tě ráda, 
když… Je těžké milovat někoho bez podmínek, když neumíme milovat sami sebe.  

Jsem hodna lásky jen když se chovám, jak ostatní očekávají, naplňuji jejich potřeby, vydělávám dost peněz, 
nosím dobré známky, na vše kývnu, podporuji druhé, …? 

Nenaučili jsme se mít rádi sami sebe a chovat se sami k sobě s respektem a úctou. Kultivovat sebelásku. Co to 
vlastně je? Mnoho mých klientů se obává, že je druzí budou považovat za sobce, pokud se vydají na cestu se-
belásky. Rozdíl mezi sobectvím a sebeláskou: sobecké jednání skutečně prahne pouze po uspokojení vlastních 
potřeb, a to často na úkor druhých: přizpůsob se, omez se, obětuj se, naplň mé potřeby, převezmi za mě zod-
povědnost, nicméně ty a tvoje potřeby mě opravdu nezajímají (nebo jen okrajově).  

Sebeláska dbá na potřeby člověka a uspokojuje je, hlídá si své hranice a nenechá se využívat a zneužívat dru-
hým a nedělá to, co mu ubližuje. Ctí své zásady, hodnoty, potřeby a zároveň má zájem o druhé a nepřekračuje 
jejich hranice, naopak ctí je. Sebeláska nám nedovolí dělat něco, co by nám ublížilo. Sebeláska zajistí laskavý 
přístup sama k sobě i k druhým v případě chyby či selhání (neúspěchu). Sebeláska neporovnává, nehodnotí, 
neodsuzuje, ale s nadhledem Vás povzbudí na další cestě. Vaše chyby, nedostatky jemně přijme nebo Vás mo-
tivuje k jejich napravení. 

Původně jsem chtěla psát o lásce s podmínkami a bez podmínek, nicméně vše sklouzlo k tématu sebelásky. Ale 
je to tak.  Pokud se nemilujeme, kým jsme a jací jsme, velmi těžko nám půjde milovat druhé takové, jací jsou.  

Tak jen malé shrnutí: Láska bez podmínek je milovat sebe kým jsem a druhé kým jsou. Láska s podmínkami je 
milovat lidi za to, jaké potřeby (očekávání) nám naplňují. 

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, …  

http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/zazitkove-vzdelavani/mozkovy-jogging-12denni-73.html
http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/zazitkove-vzdelavani/jak-se-v-span-classhledanopracispan-span-classhledanopracispan-neunavit-276.html
http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/tvrde-dovednosti/ostatni-tvrde-dovednosti/zvysovani-psychicke-odolnosti-uredniku-usc-263.html
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V úvodu semináře Vám na přání odzbrojíme strážníka, a to klidně proti jeho vůli :-) 

Pak účastníky naučíme, jak zamezit útoku, pokud by hrozil na ulici od opravdového pachatele. 

Následně budou strážníci zatýkat instruktora bojových umění s černým pásem v karate.  

Státní zástupce je upozorní na možné přehmaty a porušování lidských práv. 

Vzdělávání pro strážníky 
Každý úředník má povinnost vzdělávat se ze zákona, a to v rozsahu nejméně 18 pracovních dnů po dobu ná-
sledujících 3 let.2 Každý pracovník v sociálních službách musí absolvovat vzdělávání v rozsahu nejméně 
24 hodin za kalendářní rok.3 Strážník musí absolvovat vzdělávání jednou za 5 let v rozsahu 4 dnů. Po kurzu 
následuje zkouška před komisí MV a získání odborné způsobilosti. Po čtvrté vykonané zkoušce získává strážník 
doživotní odbornou způsobilost. 4 

Povolání Zákonný limit vzdělávání Přepočet na 1 rok 

Úředník 18 dnů za 3 roky 6 dnů ročně 

Sociální pracovník 24 hodin za 1 rok 3 dny ročně 

Strážník 4 dny za 5 let 0,8 dne ročně 

Strážníkům, což je povolání nejnáročnější, u kterých se to v médiích kauzami jen hemží, postačí 0,8 školicího 
dne ročně a po 20 letech se už vzdělávat nemusí. Stačí vzpomenout na „zaklekávání“ občanů kvůli rouškám 
nebo kvůli absenci občanského průkazu. Přitom o úřednících nebo sociálních pracovnících slýcháváme 
v médiích ojediněle, ale vzdělávat se musí násobně víc.  

V návaznosti na tyto kauzy jsme všem jednotkám městské policie v ČR nabídli seminář Specializační a rozšiřu-
jící vzdělávání určené strážníkům MP nad rámec prolongačního vzdělávání definovaného zákonem. Seminář 
je zajímavý jednak lektorským složením a jednak metodikou. Státní zástupce upozorní účastníky na častá po-
chybení z mediálně známých případů a během následného nácviku také na možné přehmaty během zadržo-
vání, poutání a prohledávání pachatelů. A lektor speciálních útvarů, instruktor karate, odzbrojí strážníka proti 
jeho vůli a pak účastníky naučí, jak tomu zabránit na ulici. 

Z celé ČR na tuto nabídku reagovala jediná jednotka! A pak se divme, jak to u nás se strážníky (ne)chodí… 

Na www.obecnipolicie.eu/a_priloha/1608502401_Prolongace%202021%20.pdf si můžete stáhnout seznam 
termínů prolongačních kurzů určených strážníkům MP. Obrázek části PDF dokumentu hovoří za vše (-: 

 

Pokud máte zájem o náš seminář, připravte si rovnou seznam figurantů z řad města, kteří touží po důvěrném 
seznámení se se žíněnkou a pouty ;-) 

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

Abych nekřivdil všem strážníkům v zemi, s radostí dodávám, že i já čas od času potkám jedince,  

který má mozek a nebojí se ho použít (tedy neházejme všechny strážníky do jednoho pytle :-) 
 

2 § 17 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů 
3 § 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
4 § 4f zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/zazitkove-vzdelavani/specializacni-arozsirujici-vzdelavani-urcene-straznikum-mp-283.html
http://www.obecnipolicie.eu/a_priloha/1608502401_Prolongace%202021%20.pdf
http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/zazitkove-vzdelavani/specializacni-a-rozsirujici-vzdelavani-urcene-straznikum-mp-283.html
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Moudrý příběh o odpuštění 
Jedna žena právě zemřela. Přišla za ní Smrt. Když ji žena uviděla, usmála se na ni a řekla, že je připravena. 

— Na co jsi připravena? – ptala se Smrt. 

— Přeci aby si mě bůh vzal k sobě, na nebesa, do ráje! – odpověděla jí žena. 

— A jak si přišla na to, že by tě bůh měl vzít k sobě? – ptala se Smrt překvapeně. 

— Jak by mě mohl nevzít k sobě? Trpěla jsem tolik, že jsem si zasloužila pokoj a mír a Boží lásku – odpovídá 
žena. 

— A čím jsi tolik trpěla? – ptala se Smrt. 

— Když jsem byla ještě malá, rodiče ke mně nebyli vůbec spravedliví a vždycky mě nevinně trestali. Bili mě, 
nutili stát v koutě na hanbě, křičeli na mě, jako bych byla provedla něco strašného. Když jsem pak chodila do 
školy, spolužáci mi taky jenom ubližovali, bili mě a ponižovali. Potom jsem se vdala, ale můj muž pil a věčně 
mě podváděl. Děti mě duševně úplně zničily, a nakonec mi nepřišly ani na pohřeb. Dokud jsem ještě chodila 
do práce, šéf na mě stále jen křičel, zadržoval mi výplatu a nutil chodit do práce i ve svém volnu. Nakonec mě 
vyhodil a ani mi nezaplatil. Sousedi mě za zády pomlouvali a vymýšleli si o mě, že jsem lehká ženská. Jednou 
mě přepadl nějaký zlosyn, znásilnil mě a okradl. 

— A co jsi dobrého udělala v životě ty sama? – vyptávala se ženy Smrt. 

— Vždycky jsem ke všem byla laskavá, do kostela jsem chodila, modlila se, o všechny jsem se starala, vždycky 
jsem všechno táhla sama. Zakusila jsem na tomhle světě tolik bolesti, jako snad sám Kristus… zasloužila jsem si 
ráj. 

— No dobrá… – odpověděla Smrt – rozumím. Zbývá jen jedna malá formalita. Podepiš tady tuhle smlouvu 
a pak už můžeš rovnou do ráje. 

Smrt podala ženě papír s jedinou větou, pod níž se měla podepsat. Žena si ji přečetla a pohlédla na Smrt, jako 
by ji polili studenou vodou. Řekla, že tuhle větu nemůže nikdy podepsat. Na papíře stálo: «Odpouštím všem 
svým viníkům a prosím, aby také mně všichni odpustili.» 

— Proč jim nemůžeš odpustit a poprosit všechny o jejich odpuštění? – ptala se Smrt s údivem. 

— Přeci proto, že si mé odpuštění nezasluhují, protože jestliže jim odpustím, znamená to, že se nic nestalo, 
jako by nic z toho, co mi provedli, nebylo, jak by neměli žádnou odpovědnost za to, co napáchali. A já přece 
nemám koho prosit o odpuštění… Nikomu jsem nic špatného neudělala! 

— Jseš si tím jista? – ptala se Smrt. 

— Absolutně! 

— Co cítíš k těm, kteří ti způsobili tolik bolesti? – zněla další otázka. 

— Cítím hněv, zlobu a křivdu! Je nespravedlivé, že já mám zapomenout a vymazat z paměti všechno to zlo, 
kterého se na mě dopouštěli ti lidé! 

— A co by nastalo, kdybys jim odpustila a přestala mít tyhle pocity? – vyptávala se Smrt. 

Žena se na chvíli zamyslela a pak odpověděla, že by pak uvnitř cítila prázdnotu. 

— Tuhle prázdnotu v srdci jsi cítila vždycky, právě tahle prázdnota zbavovala tebe i tvůj život hodnoty. Pocity, 
které máš, dodávají tvému životu alespoň nějaký význam. Teď odpověz – proč pociťuješ prázdnotu? 

— Protože jsem si po celý život myslela, že ti, které jsem milovala a pro které jsem žila, by mě měli ocenit… 
a oni mě zklamali. Obětovala jsem svůj život muži, dětem, rodičům i přátelům, ale oni to neocenili a projevili 
se jako nevděčníci. 

— Za vše, co se v tvém životě stane, neseš zodpovědnost pouze ty. Zda budeš trpět nebo budeš šťastná, o tom 
rozhoduješ pouze ty. A teď mi řekni – kdo jmenovitě ti způsobil tolik bolesti? 

— Zdá se…, zdá se tedy, že já sama… — chvějícím se hlasem odpověděla žena. 
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— Takže komu vlastně nedokážeš odpustit? 

— Sobě? – plačícím hlasem se napůl tázala žena. 

— Ano. Odpustit si znamená přiznat svou chybu. Odpustit si zname-
ná přijmout svoji nedokonalost. Odpustit si znamená otevřít se sama 
sobě. Sama sobě jsi působila bolest a rozhodla ses, že za to může celý 
svět a nikdo v něm že si nezaslouží tvé odpuštění… A to chceš, aby tě 
bůh přijal s otevřenou náručí?! Rozhodla ses, že bůh je nějaký měk-
kosrdcatý hloupý stařík, který otevírá dveře hlupákům a zlým, za-
hořklým trpitelům?! Myslíš snad, že stvořil ono dokonalé místo pro 
takové, jako jsi ty? Až dokážeš vytvořit svůj vlastní ráj, kde v prvé 
řadě tobě a pak i všem ostatním bude dobře, pak můžeš zaklepat na 
dveře nebeského obydlí. Zatím však mi bůh poručil poslat tě znovu 
na Zemi, aby ses naučila budovat svět, ve kterém vládne láska a sku-
tečná péče. Kdo se nedokáže postarat sám o sebe, žije v hlubokém 
omylu, že se dokáže postarat o jiné. Víš, jak bůh trestá ženu, která 
sama sebe pokládá za ideální matku? 

— Jak? – hlesla žena. 

— Sešle jí děti, jejichž osudy se před jejíma očima lámou a ničí… 

— Rozumím… Nedokázala jsem svého muže učinit milujícím a odda-
ným. Nedokázala jsem vychovat šťastné a úspěšné děti. Nedokázala 
jsem vytvořit a ochránit krb, u kterého by panovaly mír a harmonie… 
V mém světě všichni trpěli… 

— Proč? – ptala se Smrt. 

— Chtěla jsem, aby mě všichni litovali a měli se mnou soucit… Ale nikdo mě nepolitoval… A já jsem věřila, že 
aspoň bůh mě určitě polituje a obejme! 

— Pamatuj si, že nejnebezpečnější na Zemi jsou ti lidé, kteří chtějí probouzet lítost a soucit… Pokládají se za 
«oběti». Pro začátek můžeš poprosit sama sebe o odpuštění své nevědomosti a rovnou si ji také odpustit. 

Ženiny oči se zavřely – a ona se vydala na novou cestu, s novým jménem, u nových rodičů. 

Zdroj: www.pronaladu.cz/moudry-pribeh-o-odpusteni/ (redakčně kráceno) 

 
Osobnost semináře  

 
Účastníci našich vzdělávacích akcí nás inspirovali, a tak jsme se rozhodli udělovat za nevšední přínos atmosfé-
ře semináře titul 

OSOBNOST SEMINÁŘE 

účastníkům, kteří se dopustili: 

 sympatického vyrušování, 

 bezvadného připomínkování, 

 příkladného podsouvání námitek, 

 příjemného doplňování lektorova výkladu a 

 vytrvalé snahy o dekoncentraci lektora, 

čímž rozesmívali lektora i ostatní účastníky, aniž by narušili odbornou stránku vzdělávacího programu. 

 

 
Dalším oceněným, který získal diplom a plaketu, je: 

 Martin Rod, Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem 

 

Odpouštím Ti… 
Jani… 

http://www.pronaladu.cz/moudry-pribeh-o-odpusteni/
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Není puzzle jako [pucle] 
Bufet – U výrazu bufet (dříve psáno ve shodě 
s francouzským pravopisem buffet) se ustálila jak 
podoba blízká výslovnosti v původním jazyce: 
[bifé], tak i výslovnost odpovídající grafické podo-
bě: [bufet]; obě varianty jsou považovány za spi-
sovné. 

Busta – U slova označujícího ‚sochařský portrét 
hlavy a části prsou‘ je kodifikována psaná podoba 
busta i bysta, některé příručky připouštějí také 
dvojí výslovnost: [bista] i [busta]. V oficiálních pro-
jevech však doporučujeme preferovat první z nich.  

Celebrita – Pravděpodobně vlivem angličtiny se někdy slovo celebrita vyslovuje jako *[selebrita], v češtině je 
však u tohoto výrazu s původem v latině náležitá podoba [celebrita]. 

Cottage – Zkrácený název tvarohového sýru cottage cheese není dosud zachycen v žádném slovníku, jde 
o poměrně nově přejaté slovo. Ačkoli se některým uživatelům jazyka jeví jako výraz pocházející 
z francouzštiny, a vyslovují ho proto *[kotáš], náležitá je výslovnost [kotyč] (2. p. [kotydže]), vycházející 
z angličtiny. 

Croissant – Ve výslovnosti cizích slov v češtině lze často zaznamenat jevy, které v domácí slovní zásobě nena-
lezneme. Jedním z nich může být např. situace, kdy v nepřímých pádech je možné vyslovit i hlásku, která je 
sice v grafické podobě označena písmenem, avšak v přímých pádech se podle pravidel nevyslovuje. Například 
výraz croissant pocházející z francouzštiny by se měl v přímých pádech vyslovovat bez koncového t [kroasán] či 
[kroasan], avšak jinde dochází ke kolísání, např. 2. p. [kroasántu] i [kroasánu], případně [kroasantu] 
i [kroasanu]. Obdobně se chovají některá vlastní jména cizího původu. 

Grapefruit – Z hlediska české výslovnosti je pozoruhodný výraz grapefruit. Ve slovnících nalezneme doporuče-
nou podobu [grejpfrút], respektive [grejpfrut], obě varianty vycházejí z angličtiny. V češtině se však velmi často 
vyskytuje varianta [grepfrujt], která je bližší grafické podobě. Vzhledem k tomu, že právě tato výslovnost evi-
dentně vedla ke vzniku zkrácené spisovné podoby grep, je namístě uznat [grepfrujt] za noremní. 

Menu – Ve většině příruček je doporučena u výrazu menu pouze podoba [meny], avšak PČP uznávají i variantu 
[menu]. Tu doporučujeme užívat pouze v méně formálních projevech. 

Pointa – Ačkoli se u výrazu pointa v úzu hojně vyskytují pravopisem ovlivněné neortoepické podoby *[pointa] 
nebo *[pojinta], v souladu se slovníky (např. SSČ, SSJČ, NASCS) doporučujeme ve spisovných projevech výslov-
nost [poenta]. 

Puzzle – Slovo puzzle pochází z angličtiny, z níž je odvozena i výslovnost [pazl]. Variantu [pucle] některé příruč-
ky pokládají za nespisovnou, jiné za hovorovou, v úzu se však vyskytuje velmi často. Doporučujeme ji užívat 
v méně formálních projevech. K rozšíření podoby [pucle] přispívá neobvyklá skupina písmen zz uprostřed slo-
va. Výskyt souhlásky c zde lze vysvětlit snahou o domnělou německou výslovnost, případně analogií např. 
s italským slovem pizza. V obecné češtině existují také expresivní výrazy puclík ve významu ‚buclaté dítě; 
bucek‘ a pucek (hlásková obměna slova bucek), jehož jeden z významů je definován jako ‚něco malého, kula-
tého vůbec‘. Je možné, že se malému dílku (dětské) skládanky, který obvykle mívá oblé výstupky a výkrojky, 
začalo proto počeštěně říkat právě puclík (běžně se pak užívá i souborné pojmenování puclíky/puzzlíky pro 
celou skládanku). 

Výslovnostní podoba má vliv také na morfologickou charakteristiku výrazu: zatímco forma [pazl] se užívá 
v jednotném čísle, varianta [pucle] se nezřídka vyskytuje i jako podstatné jméno pomnožné. 

Zdroj: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=914&dotaz=menu#nadpis5   

https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=914&dotaz=menu#nadpis5
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Šikana na pracovišti 
„Jsi nemožná, zase jsi to pokazila,“ hlásí Vám šéf před ostatními podřízenými zaměstnanci. Tiše povzdechnete, 
i když vůbec netušíte, co bylo špatně a jak si plnění úkolu Váš šéf vlastně představoval.  

Šéf selhal jako manažer, ale tak nějak tiše trpíte, protože práci potřebujete. Připomíná Vám tento scénář Váš 
pracovní den? Pak se braňte! Pravděpodobně jste se stala obětí šikany! Muži si teď možná řeknou, proč píši 
v ženském rodě. Podle statistik se obětí šikany stávají více ženy než muži. Setkáte-li se s agresivním útokem 
vůči Vám jednou za čas, pak nad tím mávnete zcela jistě rukou. Ale zkuste si představit, že s Vámi někdo takto 
jedná denně? Příklad tady uvedený je ještě docela snesitelný. Zesměšnění v kolektivitu, jakési zobecnění, že 
stále něco kazíte („zase jsi to pokazila“), je asi vcelku časté. Sebevědomí osoby, vůči které útok směřuje, pak 
ale postupně klesá. Osoba, která se takové, i když mírné, agrese vůči Vám dopouští, časem pravděpodobně 
přitvrdí. Možná nevědomě, možná úmyslně.  

Z nastíněných situací pak plyne základní dělení šikany na nevědomou a vědomou. Každý z nás asi občas nevě-
domě někoho „šikanuje“. Znáte to – špatně se vyspíte nebo se něco nedaří a schytá to někdo, kdo za to vůbec 
nemůže. Ale kdo z nás cíleně – tedy úmyslně – někoho deptá? Každý pracovní den, osm nebo i více hodin den-
ně? 

Co s tím? Varianta BUDU TIŠE 
TRPĚT není asi ta úplně nej-
lepší. Může přerůst v závažné 
zdravotní problémy šikanova-
ného. Varianta PŘI PRVNÍM 
NÁZNAKU LETÍM ZA VEDOU-
CÍM není také úplně ideální. Je 
nutné chvíli tiše trpět. Asi si 
teď říkáte, jestli jsem se ne-
zbláznila. Dobrovolně trpět? 
Proč??? Jednoznačně kvůli 
důkazům. Může se totiž zdát, 
že se svěříte vedoucímu ve 
chvíli, kdy nebudete schopni 
vůbec prokázat, že k něčemu 
takovému došlo. A důkazní 
nouze je tragédií ve všech 
sporech. Očekávejte pak, že 
mobber otočí situaci proti 
Vám. Je také možné, že se 
jedná o velmi rafinovaného člověka, který už bude připraven na to, že si budete stěžovat.  

Jedním ze znaků šikany totiž je, že musí probíhat určitou dobu. Pojem určitá doba nyní nebudeme definovat, 
těžko říct, jak by měla být dlouhá. Musíme si ale uvědomit, že nám jde o to, abychom si zajistili důkazy proti 
agresorovi. Vše si důkladně zapisujte. Vyhledejte i pomoc odborníka, kterému se svěříte dříve než svému šé-
fovi. Smutné je, že právo v tomto případě není perfektním nástrojem, ani Vám očekávánou ochranu neposky-
tuje. Nikde v povinnostech běžného zaměstnance nenajdete povinnost chovat se k sobě slušně, morálně, 
eticky či jinak dle nepsaných normativů. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
(dále v textu jen zákoník práce) v ust. § 106 týkajícím se povinností zaměstnance nikde explicitně neuvádí po-
vinnost chovat se k sobě tak nějak slušně. Úředník už je na tom o trochu lépe – zde už v ust. § 16 odst. 2 
písm. d) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále v textu jen zákon o úřednících) najdete výslovnou povinnost, aby úředník ctil 
pravidla slušného chování nejen v úředním styku, ale i vůči ostatním zaměstnancům.  

V případě úředníka v roli agresora se tedy nemusíme obávat toho, že mu jako šéf nemůžu písemně vytýkat 
agresivní chování jako porušování povinností. Výtka pak může vést k případné výpovědi, pokud je v tomto 
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chování určitá míra závažnosti nebo soustavnosti. U neúředníků je situace trochu horší – výslovná povinnost 
dodržovat pravidla slušného chování není. Nebude snad ale troufalé říci, že každý zaměstnanec je povinen si 
počínat tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví (jak jeho, tak ale i ostatních). Implicitně můžeme dovodit, že 
ohrožení zdraví neznamená jen klasický úraz, že vidíte oteklý prst, zlomenou nohu či odřeninu na čele. Tady už 
zapadá skládanka do sebe – už víte, proč navštívit odborníka v případě, že jste šikanován? Potvrdí Vám, že 
došlo k ohrožení zdraví. Samozřejmě oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je složitá. Předpokládá kva-
litní systém vnitřních předpisů. Pak nezbývá než doporučit, abyste nemysleli při tvorbě směrnic jen na vidi-
telné újmy na zdraví, ale i ty případně skryté.  

Jako šikanovaný jste asi teď trochu povyskočil radostí, že přece jen existuje světlo na konci tunelu. Chce to jen 
najít v sobě zbytek odvahy a postavit se rázně agresorovi do jeho plánů. Mějte ale stále na paměti, že musí 
existovat určitá míra jistoty, že se jedná o šikanu. Šikanou není oprávněný požadavek Vašeho šéfa na výkon 
práce v souladu se sjednaným druhem práce. Kvalitu a kvantitu práce určuje Váš šéf. Sdělí-li Vám velmi důraz-
ně s jistou mírou rozhořčení šéf, že zpráva bude hotová zítra, když měla být už včera, nelze takové chování 
vyhodnotit jako šikanu, ale jako oprávněný požadavek zaměstnavatele. Hranice, kde začíná šikana a končí 
oprávněný požadavek, jsou někdy těžko rozeznatelné. A mohou se také měnit, stejně jako se v přírodě mění 
hranice dvou států daná řekou. I v šikaně může dojít ke změně k lepšímu nebo horšímu. Změnu ovšem nepři-
nese odchod agresora. Vám jako zaměstnavateli se uleví a u Vás je problém vyřešen, ve skutečnosti se ale pře-
souvá jen k jinému zaměstnavateli, kde získá agresor novou práci a pravděpodobně začne znovu. 

Často se také kolektiv staví k těmto vztahovým patologiím zády – připojí se třeba k agresorovi, a ještě ho 
v takovém jednání podporuje anebo dělá, že se jich to netýká. Nevšímavost tak může šikanovaného utvrdit 
v myšlence, že skutečně je tak nemožný. Přitom Vaši pomoc tolik potřebuje! Výstižně pak radu pro agresory 
i nečinně přihlížející okolí vyjádřil Dalajláma: „Naším hlavním smyslem v tomto životě je pomáhat druhým. 
A pokud jim nemůžete pomoci, alespoň jim neubližujte.“ 

Andrea Kovářová, lektorka seminářů s problematikou práva ve veřejné správě a semináře anti-GDPR 

Dobrofen – účinné antikokoticum 

Používá se při projevech kretenismu, záchvatech idiocie a debility, při pocitech hněvu a agrese, při poruše mo-
rální integrity, v případě nedostatku soucitu, svědomí, při absenci dobra a dobré nálady. 

Dobrofen a Zlocyn (kokoticum) k dostání na www.lek-dobrofen.cz 
 

 

 

  

http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/personalistika-a-pravo/pravo/anti-gdpr-ochrana-osobnich-udaju-a-sikanozni-podani-273.html
http://www.lek-dobrofen.cz/
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Ve školce mě děti šikanovaly, že jsem „jiný“, na prvním stupni, že neumím vyslovovat hlásky Ą – Ę – Ł – Ż - Ź, 
na druhém stupni, že jsem nejchytřejší ve třídě, a na střední škole, že jsem romantik,  

který se díky růžovým brýlím zamiloval do každé druhé :-)  
(ale na vysoké škole mě už jen obdivovali pro mé komunikační dovednosti a simultánní bilingvismus). 

V mnoha případech šikana gradovala do posměchu, ponižování, naschválů a fyzického násilí.  
Kéž by za nás existovali sourozenci Ptáčkovi a jejich projekt Šikana do klece. 

Šikana do klece 
Šikana sama neodezní. Šikaně se musíš postavit, nejsi v tom ale sám. Pokud nebudeš reagovat, už jsi prohrál. 
Pokud se budeš bránit, máš šanci. Nemusíš prohrát. 

Naše metodika slouží jako prevence proti šikaně. Je koncipována hravou, zábavnou formou a klade si za cíl 
naučit základní sebeobraně, umět si poradit v každé situaci, nalézt sám sebe a zatočit s problémy (šikanou, 
obtěžováním a dalšími nežádoucími jevy).  

Některé aktivity vyžadují odvahu, překonání ostychu a strachu. Šikana je v dnešní době závažným a častým 
tématem, které stále více nabývá na intenzitě. Nikdo si nezaslouží, aby mu bylo ubližováno. 

Projekt proti šikaně se od ostatních liší. Snažíme se, aby si děti své problémy řešily v co největší možné míře 
samy a před problémy neutíkaly. Je nutné, aby se jim postavily čelem. Mnozí lidé v dnešní době přehlížejí, že 
se děti musí naučit přiměřeně pošťuchovat a prát, aby se naučily pracovat s agresivitou (uměly ji ovládat 
a potlačovat), aby poznaly, co je fair-play, co je bolest. 

Musí si vyměňovat slovně názory. Konflikty k životu patří. Lítost a smutek nic neřeší. 
Svět není růžový sad a není spravedlivý. 

Všichni musíme čelit různým výzvám a strachům, pojďme je společně zvládnout. 

Výuku organizujeme formou workshopů 
na školách, školkách, univerzitách, ale 
i jiných zařízeních. Celý program se skládá 
ze dvou částí – fyzické a mentální přípra-
vy. V rámci sportovní přípravy vyučujeme, 
jak se bránit proti fyzické šikaně. Učíme, 
jak se efektivně bránit či jak využívat růz-
né předměty, obranné techniky (proti 
chycení zezadu, za vlasy, proti strkání, 
přitáhnutí agresorem, obranná cvičení 
proti úderu, kopům, facce a dalším).   

Cílem není útočníka zranit, ale odrazit 
možný útok. Dále pak využíváme cvičení 
a prvky na posílení odolnosti a nezlom-
nosti, týmové spolupráce, překonávání 
překážek, strachu, budování fair-play, 
zvyšování fyzické a psychické kondice. 

Mentální část obsahuje například práci 
s emocemi, nácviky odmítnutí, skenování 
a orientaci v prostoru, výuku všímavosti, správného postavení těla a chůze, jak se chovat v nejrůznějších situa-
cích (vstávání při sražení agresorem na zem, správná komunikace s útočníkem) a další. 

Projekt Šikana do klece získal záštitu Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva práce a sociálních věcí. 
Probíhá také v Bulharsku, Rumunsku, Moldávii a dalších zemích.  

Martina a Josef Ptáčkovi, www.ptackovi.org/sikanaptackovi   

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ikana
http://www.ptackovi.org/sikanaptackovi
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Z románu On: Jednou obědval s premiérem v ministerském salonku Úřadu vlády ČR. Celou dobu ho iritovalo, že předse-
da vlády neumí správně držet příbor… držel ho jako propisku! Ale jak upozornit vysokého ústavního činitele, a přitom ho 
neurazit? 

„Víte… pane premiére… Vy obědváte se stovkami lidí – ne tedy asi najednou – ale říkám si… Co takhle jim jít příkladem 
a příbor držet správně?“ 

První ministr nasucho polkl, zadíval se na Pavlův úchop, došlo mu, že příbor drží opravdu špatně a v rámci small talk 
zavedl téma na počasí. Po měsíci Pavlovi zavolal a říká: 

„Víte, pane kolego… Co jste si dovolil Vy, to si ještě nikdo nikdy vůči premiérovi nedovolil,“ čekal na Pavlovu reakci, ale 
ten ani nedutal. „A je to dobře, že se objeví lidé, kteří to myslí dobře a nebojí se upozornit druhé, aby je posunuli o kousek 
dál,“ poprvé se slyšitelně usmál. „Od té doby držím příbor správně a péruju ministry, aby se to taky naučili. Máme jít 
přeci příkladem, ne? Kdy se stavíte na oběd?“ 

Etiketa a mýty 
Cílem etikety není šněrovat lidi, aby dělali věci, v nichž se cítí nekomfortně, ale naučit je základním věcem, 
aby se cítili přirozeně v situacích, které určité znalosti a obratnost vyžadují. Víme, že u stolu nemlaskáme, bě-
hem konverzace nemáme ruce v kapsách a nadřízeného vždy pozdravíme. Pro každého z nás je ale míra tole-
rance někde jinde: někomu nevadí krknout si nahlas u stolu – někdo šílí už z nesprávně drženého příboru. 

Nesčetněkrát se mi stává, že vejdu na úřadě do kanceláře tajemnice nebo starostky, která mě očekává, 
pozdravím, představím se a čekám na podání ruky. A ona taky čeká na podání ruky. Přitom je osobou spole-
čensky významnější hned třikrát: je žena, je starostka a je „doma“ (kdežto já jsem pouhý muž, návštěva).  

Drobné prohřešky proti etiketě přecházíme mlčením. Nereagujeme tak na situace, kdy nám někdo splete 
titul, zkomolí příjmení nebo ukápne trochu tomatového sósu na ubrus (není nic, co by pračka nezvládla). Den-
nodenně se ale setkáme se situacemi, kdy bychom zasáhnout měli právě proto, aby daný člověk nepokračoval 
v nechtěném páchání prohřešků napříč sálem plným publika nebo křížem krážem městem.  

Nenápadně tak upozorníme kolegyni na oko na punčoše a kolegu, že má rozepnutý poklopec, kravatu od 
omáčky nebo že dva různé akademické tituly opravdu neoddělujeme latinskou spojkou a (správně: Ing. et Ing., 
špatně: Ing. et Mgr.). Nenápadně znamená, že nebudu křičet přes půlku sálu: „Franto! Vyletí ptáček!“ nebo 
„Jani, vem si jiné silonky!“ 

A jak nejsnáze naučit děti slušnému chování? Nápodoba je nejpřirozenější způsob výuky. Nespoléhejme však 
na to, že škola bude jediným zdrojem vzdělání našich dětí a jděme jim příkladem především doma. Mezi nej-
častější mýty, které jsou předávány dětem, patří: 

• U jídla se nemluví! Můj první lektor etikety – PhDr. Jiří Pondělíček – mi vyprávěl, jak jej v dětství rodiče 
učili, že u jídla se konverzuje. Byla to totiž jediná záruka, že si dítě dává do úst malá sousta a nekřečku-
je. Navíc… pokud bychom měli během stolování mlčet, proč jsme se u toho stolu sešli? To jsme si každý 
mohli ten kus žvance dát u sebe v pokoji… 

• Musíš sníst vše! Kdepak… Olizování talířů do posledního ždibce platívalo snad pouze u dukátových 
buchtiček s krémem, a i tady bylo zcela nevhodné dávat najevo, že jsme tři dny nejedli. Ani ve škole 
neplatí, že je nutno zhltat vše – každý máme jiné tělo, jiné trávení, jiné rituály během dne – cílem je vy-
vážená strava. Nevylízáním celého talíře dáváme v dospělosti najevo, že jsme se u stolu sešli kvůli tomu 
člověku naproti, ne kvůli žrádýlku. 

• Kdo bude první, bude král! Zvěrstvo, za které by učitelé a rodiče měli být trestáni. I lékaři tvrdí, že jíme 
pomalu, nehltáme. Učíme jíst děti stejným tempem jako osoba u stolu společensky nejvýznamnější. 

• Hezky si na vidličku napíchni maso, na to přisuň knedlík a vymáchej to v omáčce! Nikdy nemícháme 
sousta a nestavíme si na vidličce obložený špíz… Zvlášť si napichujeme maso a zvlášť přílohu. 

• Na „děkuji“ se odpovídá „prosím“! Jde o velmi rozšířený omyl, který je vyučován zpravidla v MŠ a ZŠ. 
Správné pořadí slov je „prosím“ (něco podávám) a pak „děkuji“. Na „děkuji“ se odpovídá „rádo se sta-
lo“, „není zač“ nebo ony díky přejdeme s úsměvem. 

Chceme-li, aby naše dokázaly více, než jsme dokázali my, učme je slušnému chování a úctě k ostatním.  

http://www.roman-on.cz/


20 

Hezkým ženám odpouštějí muži všechno, ženy nic. – neznámý autor 

Milující ženy lehčeji odpouštějí velké přestupky než malé nevěry. – Francois De La Rochefoucauld 

Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpouští v ní více poklesků než v přátelství. – Jean De La Bruyére 

O odpuštění 
V pondělí jsme potvrdili seznam svatebních hostí. V úterý si byla zkoušet několikery svatební šaty. Ve středu 
jsme se byli podívat na dům, který jsme chtěli koupit. Ve čtvrtek se vztah z její strany hodně ochladil. V pátek 
třináctého zrušila zásnuby, svatbu a odstěhovala se. Svět se mi zhroutil ze dne na den, protože odešla milova-
ná bytost a já ani v hloubi netušil, co se stalo. Sedm dnů mlčela a neuvedla jediný důvod svého odchodu. Osmý 
den mě zasypala hromadou nicneříkajících zpráv, z nichž jedna mezi ostatními vyčnívala: „Jsi tlusté prase!“ 

Při svých 183 cm mám opravdu 99 kg. Měl jsem. K 13.08.2021. Respektoval jsem její přání rozchodu, neb ctím 
pravidlo, že největším důkazem lásky je dát člověku vše, oč si řekne, i kdyby to, oč si řekl, byl rozchod. Ale 
trápilo mě, že vím, že moje nadváha není pravdivým důvodem rozchodu – že to je jen cosi zástupného. Oprav-
dový důvod jsem se nakonec dozvěděl, ale ten není pro tento článek důležitý. 

Není větší motivace než nenávist bývalé partnerky, kterou stále milujete. Začal jsem na 
sobě pracovat, abych sobě dokázal, že to dokážu. Vynechal jsem pečivo, přestal kupovat 
sladkosti, místo výtahu začal používat schody (oběma směry), na poštu vzdálenou 1,1 km 
začal chodit pěšky, ráno cvičil prkno a večer 7 minut na břišní svaly podle apky, ale přede-
vším: první hodinu po probuzení jsem pil jen vodu a pak jsem si dal bílkoviny. Trávení bíl-
kovin je nejpomalejší ze všech složek potravin a tělo na ně vydává energii, aniž byste 
dělali cokoli dalšího. Tělo si prostě hubne samo! A tuhle fintu mi nikdo nikdy neřekl. 

Díky přístroji InBody vím, že mi během hubnutí nemizela svalovina, ale tuky (ty odporný 
tuky :-) Více informací o bílkovinách na odbornější úrovni najdete v článku někoho mno-
hem chytřejšího. Hlavně se těmi bílkovinami nepředávkovat! 

Respektoval jsem přání své snoubenky, nechal ji odejít ze svého života, odpustil jí její nevyzrálost a banální 

důvod rozchodu a týden po něm jsem začal zase žít šťastným životem :-) Ano, chybí mi      protože to byl nej-
krásnější vztah mého života, ale ten se nezastavil a pokračuje dál, ať chceme nebo ne (kolikrát šílenějším tem-
pem :) 

Nejsem truchlící člověk a nežádám soucit či lítost       Článkem chci říci jediné: Je jedno, kdo Vám ublížil a jak. 
Klíčové je odpustit sobě – odpustit jemu – zvednout se a jít dál, protože i pád na hubu je pohybem kupředu.  

Zároveň: Cokoli si dokážete představit, to dokážete uskutečnit… i kdyby tou představou bylo zhubnutí 14 kg 
během posledních 4 týdnů nebo 20 kg během 6 týdnů (šedě je v tabulce uvedena predikce na další 2 týdny). 

Radim Martynek, exsnoubenec 

Starý vtip říká: „Chceš-li se zbavit 70 kilogramů odporného tuku, nech se rozvést.“ 

Díky bohu a lidské kreativitě, že existují i méně drastické metody… 
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Vývoj hmotnosti 

13.08. 99 kg 

20.08. 94 kg 

27.08. 90 kg 

03.09. 88 kg 

10.09. 85 kg 

17.09. 82 kg 

24.09. 79 kg 
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