
 

 Slovo úvodem 
Milé dámy, vážení pánové, čte-
náři, 

ani jsme se nenadáli a naši zemi 
zasypal první sníh i vánoční ší-
lenství v supermarketech. V ne-
poslední řadě také desítky 
e-mailů, v nichž pisatelé v před-
stihu poptávali prosincové číslo 
Nevšedníku. 

Za celý redakční tým děkuji za 
kladné ohlasy, které nám zasílá-
te. Těší mne, že jednotlivé části 
Nevšedníku rozesíláte na ty odbory, kde je využijí nejvíce, že přetis-
kujete naše články do svých zpravodajů a interních oběžníků. Dáváte 
tím najevo, že se Vám písmenková práce našeho týmu líbí.  

Dnes se můžete opět těšit na řadu článků, stále probíhající soutěž 
o HISTORKU Z NATÁČENÍ, medailonek některého z českých měst 
a záplavu zajímavých informací. 

S mottem „Neodkládej na zítra, co ještě dnes můžeš dát udělat ji-
ným.“ vzpomeňte, že i předvánoční shon může probíhat klidně 
a s dobrou náladou a úsměvem dokážete zázraky nejen ve frontě 
u pokladen, ale také u překližkových přepážek Vašich pracovišť. 

S přáním všeho dobrého, lepšího a nejlepšího 

Blanka Vafková 
koordinátorka kurzů
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 Motto  
 „Člověk je velký ve svých předsevzetích, ale slabý v jejich provádění.“ (E. M. Remarque)  
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Dárek 
Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., se rozhodla věnovat zá-
kladním školám vánoční dárek v podobě bezplatných mini-seminářů 
v hodnotě 250.000 Kč, což představuje realizaci krátkých vzděláva-
cích programů po celý den pro cca 28 škol. Vybrat si můžete z těchto 
témat: 

 

 

 

Tajemství paragrafů aneb základy trestního práva, 
90minutový blok, 4 běhy v 1 dni, obvyklá cena 2.400 Kč/běh 

Etiketa aneb co s chlebíčkem spadlým na zem, 45minutový 
blok, 6 běhů v 1 dni, obvyklá cena 1.800 Kč/běh 

Svižně a zdravě o nezdravé stravě, 45minutový blok, 6 běhů 
v 1 dni, obvyklá cena 1.800 Kč/běh 

Kolik stojí peníze aneb finanční gramotnost trochu jinak, 
90minutový blok, 4 běhy v 1 dni, obvyklá cena 2.400 Kč/běh 

Podrobné osnovy mini-seminářů pro školy naleznete na internetové 
stránce www.akademie-vzdelavani.cz/download/mini-seminare.pdf. 
Semináře budou realizovány dle pořadí došlých rezervací. Přednost 
dostanou ty školy, které zajistí potřebný počet běhů v jednom dni 
v jednom regionu (kvůli minimalizaci cestovních výloh a času po-
třebného pro přejezd lektora). Na jeden kraj připadají v průměru 
2 školy s celodenním programem. Objednávky posílejte prosím na 
info@akademie-vzdelavani.cz. Do e-mailu uveďte název a adresu 
školy, preferovaný den týdne, počet zajištěných běhů (počet tříd, 
v nichž lze seminář uspořádat). 

Pro děti 
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Superpotraviny  
S pojmem superpotraviny se dnes setkala většina populace, a někte-
ří zašli dokonce tak daleko, že si zapama-
tovali jakousi mlhavou představu o významu 
tohoto pojmu. Pro ty ostatní si řekněme, že 
jako superpotraviny jsou označovány takové potra-
viny, které mají na naše zdraví významně blaho-
dárný účinek. Ke smutku mnohých mezi ně nepatří 
propečený bůček, půlkilový steak ani pečené koleno. 

Jedněmi z nejčastěji opomíjených superpotravin jsou ořechy, zvláště 
mandle, kešu, vlašské či lískové. Obsahují velké množství rostlinných 
tuků a vysoký obsah vitamínu E, typicky nedostatkového vitamínu 
u české populace. Nedávná studie dokonce prokázala, že zvýšená 
konzumace ořechů ve stravě spolu s racionálním jídelníčkem snižuje 
cholesterol stejně účinně jako statiny. Zkuste tedy přejít na hrstku 
ořechů denně a po půl roce si užívejte překvapený výraz na tváři 
svého lékaře, až bude nevěřícně kroutit hlavou nad sníženou hladi-
nou cholesterolu. 

Většina dam bude nadšená z kakaa coby druhého typického zástup-
ce superpotravin. Aby nedošlo k mýlce, kakaem se myslí surová po-
doba tohoto plodu, nikoliv nutričně diskutabilní granko. Kakao a 
spolu s ním i 80% čokoláda se pyšní velkým obsahem antioxidantů, 
dle informací z reklam známých bojovníků snad proti všem nedu-
hům, včetně několika smyšlených. Milovníkům kofeinu přijde vhod 
informace, že 50 gramů kvalitní čokolády obsahuje stejné množství 
tohoto životabudiče jako jeden šálek espresa. Bonbónkem na závěr 
je podpora produkce serotoninu v mozku, který významně ovlivňuje 
pocit pohody a štěstí. S čokoládou v šuplíku Vás již nemůže rozladit 
žádný nepříjemný klient. 

Poslední dnešní superpotravinou jsou borůvky. Vynikají preventiv-
ním účinkem proti Alzheimerově nemoci, tudíž ústa umazaná do-
modra jsou známkou zodpovědné péče o vlastní zdraví. Během pra-
covního dne se může hodit zlepšení zraku a schopnosti učení. Dříve 
tedy uvidíte podezřelého klienta a lépe se naučíte, jak s ním nalo-
žit. Pro chvíle klidu využijete i zlepšení motorické koordinace a mů-
žete spolupracovníky udivit přesnou trefou zmuchlaným dopisem do 
dalekého koše. 
Petr Gogolín, ze semináře Zdravý životní styl prakticky aneb svižně 
a zdravě o nezdravé stravě  

Na stránkách www.akademie-vzdelavani.cz naleznete: 

TIPY A TRIKY pro řadu situací, kdy si nevíte s něčím rady 
galerii s užitečnými informacemi 
neziskový projekt mini-seminářů pro základní školy 
anketu a soutěž 
soutěž s facebookem: staňte se fanouškem stránek na 
www.facebook.com/akademie.nevsedniho.vzdelavani  
(z každých 100 fanoušků vylosujeme příjemce rafinova-
ného šanonu1) 

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

Výběr referencí  
z nedávných školení  

Stres a prevence syndromu vyhoření 
Objednatel: Městský úřad Český Těšín 

Kapacita semináře: 14 

Reference: Ing. Marek Knapp, vedoucí oddě-
lení, e-mail: knapp@tesin.cz  

Novinky v lidské sexualitě na přelomu 
3. tisíciletí aneb sexuální harašení na 
pracovišti 
Objednatel: Linden, s. r. o., Hustopeče 

Kapacita semináře: 25+ 

Reference: Zdeňka Strouhalová, e-mail: 
z.strouhalova@ht-linden.cz  

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

Kapacita semináře: 30 

Reference: Ing. Jan Holický, MBA, tajemník, 
e-mail: jholicky@praha6.cz  

Písemná komunikace v praxi – asertivita 
a empatie v dopisech  
Objednatel: Městský úřad Hulín 

Kapacita semináře: 17 

Reference: Ing. Jana Kutá, tajemnice, e-mail: 
kuta@hulin.cz  

Finanční plánování v podmínkách ÚSC 
Objednatel: Městský úřad Turnov 

Kapacita semináře: 20 

Reference: Ing. Jana Chlupová, personalistka, 
e-mail: j.chlupova@mu.turnov.cz  

Mezilidská komunikace a vystupování 
vedoucích pracovníků 
Objednatel: Městský úřad Turnov 

Kapacita semináře: 20 

Reference: Ing. Jana Chlupová, personalistka, 
e-mail: j.chlupova@mu.turnov.cz  

Prezentační dovednosti úředníka ve 
vztahu k občanům a k ostatním subjek-
tům veřejné správy 

Objednatel: Úřad městské části Praha 13 

Kapacita semináře: 20 

Reference: Eva Vyhnálková, personalistka, 
e-mail: vyhnalkovae@p13.mepnet.cz  
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Interview s osobností 
S otázkami pro prosincové vydání Nevšedníku jsme se obrátili na Ing. Jaromíra Zajíčka, tajemníka Magistrátu 
města Děčína, předsedu Akreditační komise MV ČR, člena Grémia náměstků ministrů. 

1. Jak se vypořádáváte se špatnou náladou?  
Špatnou náladu nikdy nemám a až ta situace jednou 
nastane, tak si zajdu na jedno Plzeňské. 

2. Jaké je Vaše nejoblíbenější místo v ČR a proč? 
Miluji celou ČR, každý její kousek, přesto mám nejra-
ději Nový Bor. Narodil jsem se tam a žiju tam. 

3. Máte nějaké životní motto (moudro), podle které-
ho žijete? 
Moudro pana Wericha: „Když už člověk jednou je, tak 
má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má 
být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mno-
ha případech je.“ 

4. Čemu by se, podle Vašeho názoru, měli lidé 
v dnešní době (na)učit? 
Slušnému chování a toleranci jeden ke druhému a 
přestat to jen proklamovat. 

5. Máte nějakou radu/recept na spokojený život? 
Mít štěstí na hodnou a milou vlastní manželku a to už 
víc jak 40 let. 

6. Co si představujete pod po-
jmem štěstí? 
Za štěstí považuji vše, co se mě 
v životě podařilo a ještě podaří 
vykonat, zejména pak ke spoko-
jenosti jiných. 

7. Co myslíte, že lidem v dnešní 
době chybí nejvíce, čeho mají 
nedostatek? 
Družit se, družit se, družit se. 

8. Máte během dne nějaké 
zlozvyky, kterých byste se rád 
zbavil? 
Mít čím dál méně času na svá 
vnoučata a na koníčky. 

9. Co pro Vás bylo v životě nej-
těžší? 
Srovnat se stanovenou diagnózou manželky a pomoci 
jí vše k dobrému překlenout. 

10. Myslíte, že existuje přátelství mezi mužem a že-
nou? 
Nemyslím, já vím, že ano. 
 

 Motto  
 „Došel jsem k závěru, že politika je příliš vážná věc, než aby mohla být přenechána jen politikům.“ (Charles de 

Gaulle) 

 

REKLAMA 

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

 

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

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

Nabízíme úřadům, školám, kulturním střediskům a dalším subjektům, které spolupracují s obcemi a městy, službu 
typografického auditu, tj. revizi dokumentů, šablon, stránek, zpravodajů, …, podle platné ČSN 01 6910.  

Pro bližší informace nás kontaktujte na info@akademie-vzdelavani.cz.  
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Historka z natáčení 
 Soutěžní story #1 – hlasujte na www.akademie-vzdelavani.cz/homepage/#!/page_ANKETA  
 Rafinovaný řidič Na odbor nám přišla fotka z radaru, který zaznamenal u jednoho projíždějícího vozu překro-

čení povolené rychlosti a vyfotografoval auto i s registrační značkou. Nic netušící řidič dostal o několik dní poz-
ději dopis, v němž byla fotografie jeho auta a složenka na 1.000 Kč. Místo placení poslal rafinovaný řidič foto-
grafii dvou pětistovek. O několik dní později dostal opět dopis. Tentokrát v něm nebyla složenka, ale jenom 
fotografie, na které byla masivní železná pouta. Řidič požadovanou částku odeslal okamžitě.  

Petr M., Brno 

 

 Soutěžní story #2 – hlasujte na www.akademie-vzdelavani.cz/homepage/#!/page_ANKETA  
 Občanka na pátý pokus Svého času přišli za mnou manželé, že se přestěhovali a požadují vydání nových dokla-

dů. A tak jsem jim podala správný formulář a vysvětlila: „Zde každý vyplní tento formulář, přidá svou fotogra-
fii, podepíše to a je vyřízeno.“ 

Najednou však nastala panika, neboť pán nemohl vyplňovat formulář bez brýlí a paní si zapomněla fotku doma 
na stole. Promptně to vyřešila jejich dcera, když navrhla, aby maminka půjčila brýle tatínkovi a skočila si dolů 
pořídit fotky do automatu. 

Tatínek s maminčinými brýlemi na nose začal vyplňovat formulář… Po chvilce mi říká: „Hele, podejte mi nový 
formulář, jsem to tady nějak…“ Podala jsem nový kus, načež pán po několika okamžicích oznamuje: „Ještě 
jeden, prosím, podejte mi ještě jeden formulář, to dělaj ty brýle…" a zahazoval další formulář do koše. Během 
několika desítek sekund: „Prosím Vás, mohla byste…“ pán zahazuje do koše třetí formulář… 

Další nepodařený formulář už nepřipadá v úvahu, sundávám z nástěnky vyplněný vzor formuláře a nesu jej pá-
novi: „Vyplňte to, prosím, podle toho vzoru: Jméno, příjmení…, ale nepište tam Jana Nováková!“ Pán reagu-
je: „Proč bych psal Jana Nováková, nejsem blázen.“ Po nějaké chvilce mává pán vyplněným formulářem. Jsem 
štěstím bez sebe, že se to na  čtvrtý pokus povedlo. Přebírám formulář a proletím jej očima: Jméno: Pavel. Pří-
jmení: Dvořák. Povolání: ZDRAVOTNÍ SESTRA!! Podávám 5. formulář. 

V krizový okamžik vchází paní s fotkami. Je vidět, že je znalá, svůj i manželův formulář vyplňuje na první pokus a 
odevzdává do mých rukou.  Bez mrknutí oka jsem zkontrolovala oba formuláře, připevnila k nim fotografie, 
orazítkovala, podepsala  a vyzvala k podpisu oba rodiče. Pán i paní podepsali každý jeden formulář. „Huráááá,“ 
chtělo se mi křičet… tedy jen do té doby, co jsem koutkem oka zahlédla jeden z formulářů, nahoře stálo: Jmé-
no: Pavel. Příjmení: Dvořák. A dole byl podpis: Alena Dvořáková!! Nabídla jsem manželům nové formuláře. 

(příspěvek anonymního pisatele z Jihočeského kraje) 

 

 Soutěžní story #3 – hlasujte na www.akademie-vzdelavani.cz/homepage/#!/page_ANKETA  
 Jak naštvat manželku Vrátil jsem se po náročném dni na magistrátu domů a žena už od dveří naznačovala, co 

chce na nastávající výročí. Řekla: „Chci něco, co přejde z nuly na 150 za 3 vteřiny.“ Tak jsem se zase oblékl, vle-
těl do obchodu a koupil jí osobní váhu. A hádka začala… 

Další ráno (byla sobota), manželka požadovala, abych ji vzal k výročí někam, kde je draho… Tak jsem jí vzal na 
benzínovou pumpu. A hádka pokračovala… 

Z vyprávění známého: Lidie V., Ostrava 

 

 Soutěž  
 Přispějte vtipnou historkou a soutěžte o 3 láhve firemního vína (které podle § 25 odst. 1 písm. t) zákona 

o daních z příjmu nejsou úplatkem :) 
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 Hlasujte  
 Která historka Vás pobavila nejvíce, která se Vám nejvíc líbí? Hlasujte pro jednu z povídek na internetové 

stránce www.akademie-vzdelavani.cz/homepage/#!/page_ANKETA. Autor vítězného příběhu získá dárek. 
 

 Výhercem…  
 … tří láhví Rulandského šedého (výběr z hroznů) se za článek Tajemníku, potřebuji větší monitor! stává 

Ing. Jan Volný. Blahopřejeme! 
 

 
 

 Kuriozita města… Mikulov  
 I když v Česku najdeme dvě obce téhož jména, mnohem známější než Mikulov ze 

severních Čech je jeho jmenovec z jihu Moravy. Jen kousek za hranicemi města, 
ležícího jižně od Brna, začíná Rakousko. Městu vévodí barokní zámek, který je 
jedním ze tří vyvýšených míst obepínajících město. Kromě něj tu vyrůstají ještě 
Svatý Kopeček se třemi kaplemi a vrch Turold, jeden z výběžků Pálavy (Pavlov-
ských vrchů), známý svými jeskyněmi a „turoldskou výzdobou“, která nemá 
v našich jeskyních obdoby. 

Svatý Kopeček je jednou z výrazných přírodních dominant Mikulova. Pro bohatý 
výskyt chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů bylo jeho území vyhláše-
no za přírodní rezervaci. Na vrchol Svatého Kopečku až k poutnímu kostelu 
sv. Šebestiána, zvonici a Božímu hrobu vede křížová cesta. 

Velmi důležitá byla pro město také židovská historie. Židé se sem v minulosti 
uchýlili několikrát poté, co byli vyhnání z Rakouska a z moravských královských 
měst. Vznikla tu židovská čtvrť s vlastní správou. 

Významným odvětvím je pro Mikulovsko pěstování vinné révy a vinařství. Druhý zářijový víkend se tu každoročně koná 
Pálavské vinobraní. Okolí nabízí velké množství památek a známé je také nedaleká vodní nádrž Nové Mlýny, na jejímž 
břehu leží malá obec Dolní Věstonice. Ta proslula důležitými archeologickými objevy z doby lovců mamutů. Tím úplně 
nejznámějším je soška Věstonické Venuše.  

 

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

 Vtip  
 Muž umřel a dostal se do nebe. Když se dostal za nebeskou bránu, uviděl velikou zeď plnou hodin. 

„K čemu jsou ty hodiny?“ zeptal se. 

„To jsou hodiny lží,“ řekl svatý Petr. „Každý má jedny. Kdykoliv někdo zalže, ručičky na těch jeho se 
pohnou.“ 

„Wow…,“ řekl ten muž. „Čí jsou tyto hodiny?“ 

„Ty jsou Marie Terezie. Nikdy se nepohnuly, což znamená, že Marie Terezie nikdy nelhala.“ 

„A čí jsou tyto?“ 

„Ty jsou Abrahama Lincolna. Pohnuly se dvakrát, což znamená, že Abraham Lincoln lhal dvakrát v životě.“ 

„Aha… a kde jsou hodiny ministra financí?“ Zeptal se muž a rozhlížel se po stěně.  

Svatý Petr odpověděl: „Mám je v pracovně… používám je jako větrák.“ 

 

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

Zvládání etikety je součástí naší image. Nejen to, 
jak vypadáme, ovlivňuje, jak nás lidé vnímají, ale 
také vystupování a chování ve společnosti, na 
pracovišti, mezi přáteli. Pozdrav je projevem úcty 
při setkání a je součástí pravidel společenského 
chování. 

Často se účastníci na semináři ptají, jak se zacho-
vat, když zdraví v zaměstnání osobu nadřízenou, 
která jim zásadně neodpovídá. Zdravit dále, kdy-
koli nadřízeného potkám? Nebo je to zbytečné…? 
Určitě zdravte! Jedno z pravidel slušného chování 
říká:  

„Pozdravit je zdvořilost, odpovědět povinnost.“  

Vy projevíte svou slušnost a zdvořilost, ten, kdo 
nezdraví, svou nevychovanost.  

Jen pro zopakování, v jakém pořadí zdravíme? 
Vždy zdraví první osoba společensky méně vý-
znamná – muž ženu, mladší staršího, podřízený 
nadřízeného. A když neznáme společenský rozdíl? 
Tak na nic nečekáme a pozdravíme. A nezapomí-
nejme na oční kontakt a úsměv. 

Radka Sobotková, ze semináře Etiketa úředníka veřejné správy 

 Nový seminář v nabídce  
 Zdravý životní styl prakticky, bez mýtů a s užitečnými triky aneb svižně a zdravě o nezdravé stravě 

Na semináři se naučíte, jak nakládat s vlastním tělem tak, aby podávalo ten nejlepší pracovní výkon, Vy jste se přitom 
cítili dobře a nemuseli jíst pouze kořínky a tofu. Dozvíte se, kdy může být zdravější naládovat se pečeným žebrem místo 
rybou, proč by většina lidí měla sníst denně více než kilogram zeleniny (a jak to s přehledem zvládnout), podle čeho 
odhalit kvalitní doplněk stravy a jak se nenechat napálit zdánlivě zdravými potravinami.  

Sexualita v astrologii aneb poznejte sexuální potenciál svůj i svého partnera (beseda) 

Ideál milenky a milence. Jak si ideální milenku či milence představuje jejich partner. Což může pomoci při zlepšení part-
nerského i sexuálního vztahu. 

 

 
Seminář měsíce 

 

 Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech se dlouhodobě těší velkému zájmu nejen na úřadech, 
ale také ve společnostech. Seminář přinášíme pro leden za částku 19.800 Kč vč. DPH za skupinu 17 účastníků. V ceně je 
zahrnuta možnost studia elektronických modulů (4 akreditované dny do průběžného vzdělávání). 

 

 
Motto  

 „Kdyby byl jednoduchý, nejmenoval by se Život.“ (Radim Martynek)  
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Netiketa aneb co nevíme o chování na síti 
Přestože semináře na základních školách jsou určeny žákům, vždy se najde nemálo věcí, kterým se přiučí i pe-
dagogové. À propos – víte, milí čtenáři, co je netiketa? Pokud ne, možná se dnes přiučíte něco i Vy. 

Tak například netiketa – mysleli bychom si, že zásady vhodného cho-
vání na internetu jsou v době, kdy web používáme snad všichni den-
nodenně, rozšířené. V mnoha ohledech jde zejména o vhodné užívání 
gramatických a stylistických pravidel. Proto – zkuste si pro ilustraci 
vzpomenout, kolik e-mailů, které dostáváte či píšete, nezačíná slovy 
„Dobrý den“?  

E-mail jakožto forma korespondence, nikoliv mluveného projevu, za-
číná vždy stejným oslovením jako klasický dopis. Tedy Vážení, Vážená 
paní Dvořáková, Vážený pane tajemníku, …  

Při komunikaci s učiteli školy, kam se chystám přijet realizovat seminář, se tak obvykle prohrabuji zprávami 
s oním obligátním popřáním dobrých čtyřiadvaceti hodin. Jakmile je však po kurzu a škola mi zasílá zpětnou 
vazbu, snad vždy již na začátku stojí „Vážený pane lektore“. S nadsázkou tak říkám, že naše semináře pro ZŠ 
jsou vlastně i celoživotním vzděláváním pedagogů v mnoha zajímavých oblastech. 

Pravidel netikety je celá řada a vydaly by na samostatný seminář. I podle elektronické stopy si můžeme snadno 
o člověku udělat obrázek, na což leckdy pozapomínáme. Stačí si pročíst diskuze u on-line zpráv; zdánlivá ano-
nymita popouští uzdu mnohým. Internet je však dnes veřejným prostorem stejně jako náměstí či kino – proto 
je netiketa stále důležitější součástí etikety klasické.  

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

 

 Motto  
 „Po bílém víně myslíme na hlouposti. Po červeném víně hlouposti hltáme. Po sektu hlouposti děláme.“ (Vidal 

Henri) 

 

 
K zamyšlení 
Kočka dopadne vždy na nohy. Chleba s máslem na namazanou stranu. Na kterou stranu dopadne kočka, které jsme na 
záda přivázali namazaný krajíc? 

Znáte takovou tu malou nezničitelnou černou skříňku, kterou používají v letadlech? Tak proč ze stejného materiálu ne-
stavějí celá letadla? 

Proč je PODPRSENKA jednotné číslo a KALHOTKY pomnožné? 

Proč máte v letadle pod sedadlem plovací vestu, a ne padák? 

Proč se lepidlo nepřilepí na vnitřek láhve? 

Proč má slovo JEDNOSLABIČNÝ pět slabik? 

Když se na teflon nic nelepí, jak tedy dokážou teflon přilepit na vnitřek pánve? 

Proč na benzinkách prodávají cigarety, když je tam kouření zakázáno? 

Jak se dostane do práce řidič sněhového pluhu? 
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Kdo by měl hovořit s novinářem?  
Otázka, kdo by měl být na úřadě zodpovědným za komunikaci s médii, je častým a zásadním problémem hlav-
ně u menších orgánů veřejné správy. Správná volba mluvčího přitom zásadně ovlivňuje, jak se bude náš úřad 
v médiích prezentovat.  

Větší úřady, případně ty, které jsou pravidelně stře-
dem zájmu u médií, mívají svá tisková oddělení 
a zaměstnávají tiskové mluvčí.  Tiskový mluvčí je pro-
fesionál, jehož úkolem není jen fyzicky komunikovat 
s novináři, ale celou komunikaci s nimi organizovat 
a řídit. Nastane-li mediální problém, můžeme se na 
něj plně spolehnout. Co když ale nastane mediální 
problém a profesionálního mluvčího ani odbor styku 
s médii a veřejností nemáme? Jednou z možností je 
obrátit se na mediálního poradce, nicméně nejdůle-
žitější je, abychom komunikaci s médii dovedli zajistit 
v základní podobě sami. Jak na to?  

Především je potřeba určit jednu kompetentní oso-
bu. Měl by to být člověk, který je důvěryhodný a po-
žívá autority u všech ostatních zaměstnanců. Běžný 
přístup, že mluvčím bude nejupovídanější zaměstna-
nec, je také obvyklá chyba. Upovídanost by měla být 
na druhém, třetím místě priorit. Měl by dobře vypa-
dat, ale v prvé řadě by měl mít přehled o problému. 
Tuto jednu osobu vybavíme kompetencí komuniko-
vat s médii a všechny novináře budeme směřovat na 
ni. Platí zásada, že pokud jsme v mediálním problé-
mu, neměl by se k ničemu vyjadřovat nikdo bez vědomí a souhlasu vybrané osoby, pokud problém pomine, 
neměl by se nikdo k ničemu vyjadřovat bez jejího vědomí.  

Je dobré, když má osoba zodpovědná za komunikaci s novináři e-mailovou adresu a mobilní telefon určený 
pouze k těmto účelům – novinářům by nikdy nemělo být dáno soukromé telefonní číslo. Je dobré, když se tyto 
kontaktní údaje uvedou na webových stránkách úřadu a také přidají na každý dokument určený médiím. 

Není nutné, aby mluvčí zastával vysokou funkci a byl nejvíce viditelným reprezentantem úřadu. Naopak, není 
ke škodě věci, stojí-li trochu „v pozadí“ – na příslušné osoby může odkazovat. Je ale potřeba, aby tato funkce 
byla v rámci úřadu pokud možno stálá a aby ji všichni ostatní zaměstnanci respektovali. Pak bude plnit svůj 
úkol správně, efektivně a ku prospěchu úřadu i médií. 

Vojtěch Bednář, ze semináře Komunikace s médii a s novináři  

 Motto  
 „Nevyřídí-li se záležitost do tří dnů sama, nemá smysl se jí i nadále zabývat…“ (Murphyho zákony)  
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Akademické tituly v praxi II. 
V prvním díle jsem se zmínil, že mne jeden pan tajemník v průběhu telefonického rozhovoru oslovil „pane 
magistře“. Měl jsem na to reagovat? Rozhodně ne! V etiketě platí, že na prohřešky proti pravidlům společen-
ského chování neupozorňujeme.  

Jen si představte situaci, že při zasedání zastupitelstva některý 
z občanů nechtě osloví zastupitele Mgr. Jana Dvořáka slovy 
„pane doktore“. Jak by se onen občan cítil, kdyby ho pan za-
stupitel před davem lidí opravil slovy: „Ale já nejsem doktor – 
já jsem PAN magistr!“ 

Než vstoupíme do kanceláře zaměstnance na úřadě nebo ve 
společnosti, měli bychom si důkladně pročíst cedulku na dve-
řích a zjistit, jaká je funkce a titul člověka, za kterým jdeme. 
A proč nás zajímá funkce? 

Příklad: Máte nadřízeného, který je – dejme tomu – inženýr, docent a jmenuje se Dvořáček. Jak ho správně 
oslovíme?  

1. Pane docente?  

2. Pane inženýre?  

3. Pane Dvořáček? 

Varianta třetí je zcela mimo – přeci oslovujeme pátým pádem. Varianta druhá je o něco lepší, avšak inženýrů 
může být na úřadě mnoho. Varianta první zdá se nejlepší, neboť docent „je víc“ než inženýr, avšak docentem 
bude oslovovaný pro své studenty nebo kolegy na akademické půdě. 

Zadání znělo: Máte nadřízeného… Pro každého z nás je nejvýznamnější funkce. Nemůžeme tajemníka oslovit 
„pane inženýre“. Inženýrů může být na úřadě celá řada, ale on jediný je „tajemník“ (vedoucí úřadu).  

Oslovujeme tedy podle toho, co je nejvyšší, a nejvyšší je to, čeho je v dané skupině nejméně (co je „nejvzác-
nější“). V našem případě to je funkce. Nemá-li uživatel významnou funkci, oslovíme jej titulem (pane inženýre). 
Nemá-li akademický titul, oslovíme jej příjmením (pane Nováku).  

S klesající mírou formálnosti klesá i nutnost oslovovat podle těchto pravidel. Slýcháváme přeci, že podřízení 
oslovují nadřízené „šéfe“, „Hanko“ nebo „drahý/drahá“.  

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

 Motto  
 „Drbna je ta, kdo s Vámi mluví o jiných lidech. Nudný je ten, kdo Vám vypráví o sobě. Mistr konverzace je ten, 

kdo s Vámi mluví o Vás.“ (William King) 
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Velká písmena aneb MĚSTO ALBRECHTICE a MĚSTO BENEŠOV  
A opět velká písmena. Jenže co naplat? Není seminář, na kterém by se nerozběhla debata o psaní výrazů obec 
a město v případech, kdy označují právnickou osobu. Je to téma, jež trápí mnohé úřady, a proto i samotný 
Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i., zveřejnil na svých webových stránkách podrobné erudované 
vyjádření (www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna). 

V nadpisu dnešního článku jsem vědomě použila MĚSTO ALBRECHTICE 
a MĚSTO BENEŠOV. Cítíte i Vy rozdíl? Město Albrechtice je vlastní ná-
zev územní jednotky, která se nachází v Moravskoslezském kraji. Stej-
ně jako Město Albrechtice se napíše i Uherské Hradiště, Karlovy Vary 
nebo Nová Paka. Tedy ono inkriminované slovíčko MĚSTO je součástí 
zeměpisného názvu (podobně Město Libavá a Město Touškov). 

Ve druhém případě je ono MĚSTO součástí názvu jakožto právnické osoby. Jak ale potom tyto názvy napíše-
me? V záhlaví listin (zákon č. 128/2000 Sb.) a v adrese je samozřejmě v pořádku psaní s velkým počátečním 
písmenem. Ve větné souvislosti však chápeme výrazy obec, město či statutární město jako jména obecná, 
a proto je píšeme s malým písmenem. 

Několik příkladů 

• Město Benešov 
Masarykovo náměstí 100 
256 01  BENEŠOV 

• K problému se vyjádřila také obec Velká nad Veličkou. 
• Zájemci mohou zasílat své nabídky na adresu města Benešova. 
• Dne 09.09.2012 byla schválena dohoda mezi statutárním městem Brnem a společností KCS, a. s.  
• Negativní stanovisko vydalo město Město Albrechtice. 

Nyní by nám měl být zřejmý rozdíl i mezi těmito dvěma větami. 

• K problému se vyjádřilo hlavní město Praha. 
• K problému se vyjádřilo Hlavní město Praha. 

V první větě mluvíme o městě Praze, ve druhé o kraji. 

Že se toto psaní v praxi téměř nevidí? Ano, aplikace tohoto pravidla je opravdu pozvolná. Věřme však, že se to 
časem změní. 

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

 Motto  
 „Kdo se moc ptá, málo googluje.“ (Murphyho zákony)  
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Poradna: Dobrý den sem, dobrý den tam 
Maminka mě učívala, že pozdravit je slušnost – odpovědět povinnost. A tak to tak používám celý svůj krátký 
život a lidé mi to s úsměvem vracejí. „Dobrý den“ patří na ulici, na úřad, do krámku, do telefonu, … Nikdy však 
nepíšeme dobrý den v e-mailu. 

Shodneme-li si, že „dobrý den“ je pozdrav, pak si uvědomíme, že pozdrav patří v elektronické zprávě – jako 
forma rozloučení – na konec celého sdělení; píšeme: 

S pozdravem 
S přáním hezkého dne 
S úctou 

Stále častěji vídávám v e-mailech kombinaci pozdravu a oslovení: 

Dobrý den, pane Moštěk, 

Vážení čtenáři… dejme si tu práci a zdvořile oslovme příjemce e-mailu funkcí, titulem, nebo příjmením: 

Vážený pane tajemníku, 
Vážený pane inženýre, 
Vážený pane Mošťku, 

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

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

 

 

REKLAMA 
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Výběr partnera pomocí čichu  
Ve škole jsme se kdysi učili, že lidský čich patří k nejméně 
používaným smyslům. A skutečně ve srovnání s většinou 
jiných savců jsou naše čichové výkony maximálně tak na čtyři 
mínus. Už u našich příbuzných antropoidních opic daleko 
většího významu nabývá zrak a u člověka tento vývoj zašel 
asi nejdál. Kdybyste se měli rozhodnout, zda by Vám vadila 
více ztráta zraku, nebo čichu, volba by byla zcela jasná. Ale 
třeba takový pes by už tak jasné rozhodnutí jistě neučinil.  

V poslední době nás vědci začínají přesvědčovat o tom, že 
představa o špatném lidském čichu je mylná. Ukázalo se 
totiž, že zejména na některé molekuly je náš čich extrémně 
citlivý. Týká se to zejména čichu v souvislosti se sexualitou. 
Čichová paměť je taky pozoruhodně trvalá. Dávno už zapo-
meneme na různé zrakové a hmatové dojmy, ale vůně zůsta-
ne třeba i řadu let v našich vzpomínkách tajuplně ukrytá a 
vynoří se třeba náhle a nečekaně.  

Jako sexuální signál ovšem neslouží pouze parfémy a kosme-
tické přípravky. Tou pravou přírodní vůní je totiž přirozený 
pach lidského těla, přesněji řečeno našeho potu. Nemám teď 
na mysli zápach vznikající rozkladem potu v důsledku nedo-
statečné hygieny, ale pach čerstvého potu ulpívajícího na 
povrchu těla.  

V živočišné říši se těmto pachovým substancím říká feromony, které u zvířat spouštějí určité zvláštní chování. 
Desítky živočišných druhů podléhá feromonovému čichovému vábení a už jenom takový obyčejný motýl prý 
ucítí samičku až na vzdálenost mnoha set metrů. U člověka s největší pravděpodobností bude také existovat 
nějaký takový feromon. Každý člověk nám voní trochu jinak, někdo příjemně, jiný nepříjemně. Samozřejmě 
nemůže být individuální tělesný pach sympatický všem lidem.  

Naprostá většina studií, které se zabývají účinkem čichových podnětů, se týká ženské části populace. Zdá se 
totiž, že ženy jsou k pachům vnímavější a nechávají se čichem více ovlivňovat. Ne nadarmo se doporučuje ne-
věrným mužům, aby všechny své partnerky pokud možno zásobovali stejnou značkou parfému a předcházeli 
tím vyčenichání své nevěry. Ženský nos může totiž fungovat jako dobře vycvičený policejní pes. 

Muži samozřejmě také na pach své partnerky reagují, jejich čichový analyzátor však nepracuje zdaleka tak cit-
livě. Zejména přesně vnímají různé fáze menstruačního cyklu své partnerky. Není jistě žádným překvapením, 
že největší vnímavosti dosahují v období, kdy je žena nejplodnější, při ovulaci.  

Sexuální přitažlivost pak jednoznačně ovlivňuje pohlaví očichávaného i čichajícího. Mužské pachy ovlivňují 
sexuální odpověď ženy – a naopak ženské čichové signály vyvolávají sexuální touhu u mužů.  

A ještě jedna chuťovka na závěr. Schopnost ženského čichového analyzátoru může být otupena užíváním hor-
monální antikoncepce. Ač to říkám nerad, uživatelka si pak může podle čichu vybrat geneticky méně vhodné-
ho partnera. Až s ním později bude chtít otěhotnět a antikoncepci vysadí, začne jí najednou méně vonět. Jed-
noho rána prostě zjistí, že si pro společný život vybrala pěkného smraďocha. To už ale bude pozdě! 

MUDr. Radim Uzel, CSc., ze semináře Novinky v lidské sexualitě na přelomu 3. tisíciletí aneb sexuální hara-
šení na pracovišti 
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 Pro odbory školství: neziskový projekt mini-seminářů pro ZŠ  
 Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol jsme přichystali neziskový projekt 45–90minutových mini-seminářů, které 

i přes seriozní téma přinášejí vzdělávání svižnou a zábavnou formou: 

 

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

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

  

 Etiketa pro žáky II. stupně základních škol 
aneb co s chlebíčkem spadlým na zem 
Dvaadvacetiletý lektor se zálibou v etiketě přednáší 
obvykle žákům 8. a 9. tříd základních škol poutavou a 
zábavnou formou o pravidlech společenského chování. 
Důležité je podporovat takt a slušnost v pubertě a bě-
hem dospělosti si připomenout hlavní zásady. 

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

  

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

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

 

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

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEVŠEDNÍK, elektronický měsíčník Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., s pořadovým číslem 04/2012 vyšel 14.12.2012. Tvůrčí 
tým řídí: Ing. Radim Martynek, radim@martynek.cz. Newsletter zasíláme našim klientům, nejvýznamnějším osobnostem, úřadům, 
podnikům a firmám ČR. Jazyková korektura: Mgr. Zuzana Stolarská. Nevšedník si můžete stáhnout v Galerii informací na 
www.akademie-vzdelavani.cz. Dotazy, připomínky a články do soutěže 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. 


