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Úvodem...
Vážené dámy, vážení pánové,
milí čtenáři,
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je pro mne velkou ctí a potěšením mít
možnost napsat několik úvodních řádků
při příležitosti prvního vydání Nevšedníku,
elektronického měsíčníku s. r. o. Akademie nevšedního vzdělávání, který vznikl
díky četným podnětům našich zákazníků
z řad veřejné správy, ale také komerční
sféry.
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Cílem našeho měsíčníku je vzdělávat humorem, naplňovat Komenského „škola
hrou“, formou vtipných článků v čtenářích zanechat stopu nebo podstatnou informaci, která se týká výkonu jejich práce, ale i volného času, a vůbec
života. Těšit se tak můžete na články o tom, jak je důležité se v práci prospat
(a jsou na to odborné studie), jak obtížné je mnohdy dodržovat pravidla
Českého PravopYsu, nebo co nám přináší novela zákona o veřejných zakázkách. Zlatým hřebem tohoto čísla je pak příspěvek MUDr. Radima Uzla na
téma Očekávání ve vztahu aneb jak si rozumět.
Při této příležitosti mi dovolte poděkovat všem zúčastněným, tedy především lektorkám a lektorům. To oni budou přispívat zajímavými články do
Nevšedníku a budou se snažit dochutit své odborné články kořením nejcennějším, tj. vtipem, humorem, nadsázkou. A samozřejmě také všem dalším
spolupracovníkům, kteří se podíleli na grafickém šatu, korekturách či vaření kávy, aby šéf tvůrčího týmu nad svou prací neusnul.
S přáním, aby se Vám měsíčník líbil a abyste každý měsíc v něm našli zdroj
úsměvů, smíchu, ale také cenných informací
Radim Martynek
jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.
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Je lepší dělat tu nejmenší věc na světě
než se potloukat půl hodiny.
(J. W. Goethe)

INZERCE

Odborný poradce
PhDr. Vojtěch Bednář
Poskytujeme služby odborného poradenství pro úřady
veřejné správy v oblastech komunikace s médii, řízení
a motivování lidí, managementu vztahů na pracovištích,
řízení a plánování času a prostředků.
Naším hlavním krédem je vstřícnost, profesionalita,
důvěryhodnost a spolehlivost.

www.medialni-poradce.cz
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Sladký spánek na pracovišti
aneb jak zvýšit produktivitu práce
Petr Gogolín
Ze semináře Zdravý životní styl prakticky
aneb svižně a zdravě o nezdravé stravě
Začněme záludnou otázkou: Co mají společného firmy Yahoo!,
Time Warner, British Airways, Nike, NASA, Google, Harvard, IBM,
Goldman Sachs, Cisco a Procter & Gamble?
Pokud pomineme pohádkové platy jejich manažerů, pak tyto firmy spojuje jedna netradiční směrnice pro jejich zaměstnance –
mají doporučeno spát v pracovní době!
Rajská hudba pro uši mnohých z nás, kterým se pravidelně mezi
13. a 15. hodinou nekontrolovaně zavírají víčka a přemýšlíme, jak
nejlépe přelstít přicházející nutkání usnout na stole přímo před
očima šéfa. Lidé mají jako všichni primáti přirozeně nastavený organismus na dvoufázový spánek, jenž má jeden z vrcholů právě
v této době. Můžete být tedy klidní – i kdybyste se ládovali na
oběd ultrazdravým salátem místo pečeného kolene, ospalost by si
Vás našla taky.
Pokud přepošlete tento článek nadřízenému a budete mít štěstí
na člověka s otevřenou myslí, můžete se po pravidelném 30minutovém šlofíku dočkat zvýšení produktivity v druhé polovině pracovního dne, snížení negativního vlivu stresu, nabrání nových

psychických a fyzických sil a v neposlední řadě Vám podle výzkumů klesne riziko infarktu o 37 %.
Dejte si ale velký pozor, abyste neusnuli na víc než 30 minut. Dostanete se totiž do hluboké fáze spánku, která se přehoupne do
fáze probouzení až za hodinu až hodinu a půl. V tomto mezidobí
nastává při probuzení tzv. kladivový efekt. Jednoduše řečeno se
cítíte, jakoby Vás někdo udeřil kladivem do hlavy.
Pokud chcete opravdu zapůsobit na nadřízeného, vyzdvihněte
především svůj očekávaný lepší pracovní výkon po potřebném odpočinku. Copak byste jako nadřízení nebyli nadšení z pracovníka,
který přijde s nápadem, že bude pracovat ještě více ve stejném
čase?

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
téměř 200 odborných seminářů měkkých a tvrdých dovedností
soutěž s facebookem – staňte se fanouškem stránek

Výběr referencí z nedávných školení
Zákon o veřejných zakázkách po novele
Objednatel: Magistrát města Kladna
Kapacita semináře: 30
Reference: Milena Kohoutova,
personalistka, e-mail:
milena.kohoutova@mestokladno.cz
Písemná komunikace
Objednatel: RWE Transgas, a. s.
Kapacita semináře: 17
Reference: Iveta Dvořáčková, personalistka, e-mail: iveta.dvorackova@rwe.cz
Školení komunikačních a prezentačních
dovedností a asertivity
Objednatel: Městský úřad Turnov

Kapacita semináře: 14
Reference: Ing. Miroslav Šmiraus, tajemník, e-mail: tajemnik@mu.turnov.cz
Etiketa a normy v písemném styku –
úprava písemností podle normy
Objednatel: Městský úřad Dvůr Králové
n. L.
Kapacita semináře: 30
Reference: Ing. Ondřej Kudrnáč, tajemník,
e-mail: kudrnac.ondrej@mudk.cz
Obchodní a občanský zákoník ve veřejné
správě
Objednatel: Městský úřad Turnov
Kapacita semináře: 14
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Reference: Ing. Miroslav Šmiraus, tajemník, e-mail: tajemnik@mu.turnov.cz
Zdravý životní styl aneb svižně a zdravě
o nezdravé stravě
Objednatel: Městský úřad Žacléř
Kapacita semináře: 20
Reference: Krista Markelová, tajemnice,
e-mail: tajemnik@zacler.cz
Etiketa a normy v písemném styku –
úprava písemností podle normy
Objednatel: Městský úřad Šlapanice
Kapacita semináře: 30
Reference: Ing. Václav Hrabálek, tajemník,
e-mail: hrabalek@slapanice.cz

Interview s osobností
Pro první vydání Nevšedníku jsme požádali našeho kolegu, popularizátora sexuologie, vysokoškolského pedagoga,
kandidáta na senátora a skvělého vypravěče o zodpovězení několika otázek.

MUDr. Radim Uzel, CSc.
1. Jak se vypořádáváte se špatnou náladou?
Už několik let jsem neměl špatnou náladu,
takže jsem už všechny recepty zapomněl.
Pokud si vzpomínám, většinou jsem si dal
panáka. Ne vždycky to ovšem pomohlo.
2. Jaké je Vaše nejoblíbenější místo v ČR
a proč?
Znám několik vynikajících jihomoravských
vinných sklepů. Schválně nebudu žádný
jmenovat, abych ty zbývající neurazil.
3. Máte nějaké životní motto (moudro),
podle kterého žijete?
Většinou jsem na tuto otázku novinářům
odpovídal starým heslem Nic lidského mi
není cizí. (Umím to i latinsky.) Nedávno mi
někdo řekl, že se to hodí do sexuologie, nikoliv však do politiky. Asi měl pravdu.

4. Čemu by se, podle Vašeho názoru,
měli lidé v dnešní době (na)učit?
Slušnému chování a vzájemné toleranci.
5. Máte nějakou radu/recept na spokojený život?
Pokud možno se vyhýbat blbcům. Naštěstí
je už dnes docela dobře poznám. Nikoliv na
první pohled jako třeba moje manželka, ale
dost brzo.
6. Co si představujete pod pojmem
štěstí?
Volný čas a dobří přátelé.
7. Co myslíte, že lidem v dnešní době
chybí nejvíce, čeho mají nedostatek?
Tolerance, vzájemného pochopení, ochoty
domluvit se.

8. Máte během dne
nějaké zlozvyky, kterých byste se rád zbavil?
Mám strašně rád sladká
jídla a rád bych se v je
jich konzumaci omezil. Bohužel se mi dost často nedaří.
9. Co pro Vás bylo v životě nejtěžší?
Opustit v roce 1969 vědeckou kariéru na univerzitní klinice.
10. Myslíte, že existuje přátelství mezi
mužem a ženou?
Samozřejmě. Pokud jsou oba dva heterosexuálně ladění, má takové přátelství
vždycky sexuální podtext.

Mini-semináře pro školy
Pro odbory školství: neziskový projekt mini-seminářů pro základní školy
Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol jsme přichystali neziskový projekt 45minutových a 90minutových mini-seminářů, které i přes seriozní téma přinášejí vzdělávání svižnou a zábavnou formou:

Tajemství paragrafů aneb základy trestního a rodinného práva
Soudce, který soudil mladistvé, se zaměřuje v 90minutovém bloku na nejčastější trestné činy páchané 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
Reference: školy zřízené Městským úřadem Hořice, Mgr. Michal Kuchta,
tajemník, kuchta@horice.org

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 dospívání a během dospělosti si připomenout hlavní zásady.
Cena: 1.800 Kč/45 minut/až 30 žáků = Ø 60 Kč/žáka
Reference: ZŠ Židlochovice, Tyršova 611, Mgr. Ludmila Nentvichová, Ludmila.Nentvichova@ZSzidlochovice.cz

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. Na tomto 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
Reference: Městský úřad Žacléř, Krista Markelová, tajemnice, tajemnik@zacler.cz
Více informací naleznete na www.akademie-vzdelavani.cz v sekci Vzdělávání – Pro školy.
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Historka z natáčení
Soutěžní story #1

Ráno korupce,
odpoledne etiketa, …
Jako personalista jsem objednával od vzdělávací instituce zajištění
celodenního vzdělávacího programu pro výjezdní zasedání našich
vedoucích úředníků. Vnitřní předpisy vyžadují, aby vše bylo podloženo objednávkami s detailními osnovami, cenovou kalkulací, potvrzeními apod. Příjemně mě tak překvapila manažerka vzdělávání z Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., když týden vyjednávání završila slovy: „Domluveno: ráno korupce, odpoledne etiketa, večer sex. Vše za dvacet.“
(Vysvětlení: Moduly se jmenovaly: Dopady korupčního jednání
úředníka ÚSC, Etiketa úředníka ÚSC, Novinky v lidské sexualitě na
přelomu 3. tisíciletí aneb sexuální harašení v praxi zákoníku práce.)
(příspěvek anonymního pisatele z hlavního města)

Další rozdíl mezi sankcí pro řidiče motorového
vozidla a cyklistu je ten, že pro cyklisty neplatí
bodové ohodnocení ani zákaz činnosti. Zákon
neumožňuje řešit tento přestupek blokově.
Vše se řeší ve správním řízení. Tam se však hříšník může dočkat až několikatisícové pokuty (do
výše 20.000 Kč u 1 ‰, do 50.000 Kč nad 1 ‰).
Jen pro zajímavost cyklista, který řídil jízdní kolo a bylo mu PČR naměřeno přes 3 promile alkoholu v dechu se bránil u správního orgánu tím, že je mu v podstatě ubližováno, neboť mu správní orgán
chce uložit pokutu za to, že je sportovně nadaný.
(příspěvek anonymního pisatele z Jihomoravského kraje)

Nesoutěžní story #3

Máme zavřeno!
Příběh „z druhé strany“ se stal na jižní Moravě našemu lektorovi.
Přijel na úřad v hodinovém předstihu, aby si připravil školicí místnost, avšak na dveřích úřadu byla cedule:

Soutěžní story #2

Opilý cyklista

„Dnes zavřeno. Školení.“

Jednou jsme ve správním řízení řešili opilého cyklistu se zajímavým vyvrcholením… Teplejší jarní počasí láká ven k projížďce na
kole. Jestliže ale máte v plánu během cyklistického výletu zahnat
žízeň například dobře vychlazeným pivem, tak vězte, že na Vás
může za rohem čekat pokuta.
Pokud si někdo myslí, že požití alkoholu není u cyklisty takový prohřešek jako u řidiče automobilu, velice se plete.
„Řidiči i cyklisté, kteří požijí alkoholické nápoje, se dopouštějí přestupku podle paragrafu 125c odst. b), c) zákona o provozu na pozemních komunikacích. Rozdíl je ale v tom, že řidiči na jízdním lze
udělit pouze pokutu a nelze udělit sankci zákazu činnosti tj. zakázat řízení motorového vozidla.

Zazvonil, přišla paní uklízečka, otevřela a mezi dveřmi procedila:
„Dnes máme zavřeno kvůli školení,“ a zamknula dveře.
Za chvíli šel kolem pán a vchodové dveře si odemknul. Na přání
lektora, zdali by ho vpustil, řekl:
„Rád bych, ale dnes máme školení, tak máme zavřeno.“
„Ale já jsem …,“ oponoval lektor.
„Mně je jedno, kdo jste. Prostě máme zavřeno.“ A dveře opět zamknul.
„Tak mě napadá, jak začnou bez lektora,“ pousmál se náš kolega
a vyčkal příchodu paní tajemnice.
(příspěvek kolegy-lektora)

Soutěž Přispějte vtipnou historkou z práce a soutěžte o některou ze zajímavých cen. Další informace na
www.akademie-vzdelavani.cz v sekci Galerie informací – Anketa a soutěž.

Hlasujte Která historka Vás pobavila nejvíce, která se Vám nejvíc líbí? Hlasujte na www.akademie-vzdelavani.cz v sekci

Galerie informací – Anketa a soutěž. Autor vítězného příběhu získá dárek.

Koutek zajímavostí
Připravili jsme pro Vás malý výčet toho, co mnozí hledávají pomocí vyhledávacích
serverů (vyhledávačů) ve volném čase. Bavte se…
něco proti pavoukům – zkus kladivo
stránky nejdou uložit – mně taky ne
co je dým? – to je když zapálíš oheň :)
mám na to být modelka – když ani neumíš napsat otazník, tak
asi máš :)
prasátko živé – já si dám radši porcované
prodám paovce – za kolik?
www.kde se dá koupit surikata.cz – zkus to v zoo

hledám brandýs nad labem stará boleslav – podívej se do mapy
ortomapa co to je?? – rozeznáš na ní jednotlivé baráky i auta
smajlíci na plochu – co všechno si už lidé dávají na plochu
ve které obci se vlévá jizera do labe
jizera se vlévá do labe v obci
jizera vlévá do labe – asi mluví o Toušni:)
co chybí českému internetu – možná tenhle článek:)
Výběr z http://blog.vejnar.com/kuriozni-slova-z-vyhledavacu.htm
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Exotika na úřadě
aneb image a první dojem
Radka Sobotková
Ze semináře Etiketa úředníka veřejné správy
Nedávno jsem byla na úřadě a při čekání na chodbě jsem si chvílemi připadala jako na
pláži o dovolené. Pracovnice, které kolem procházely, byly oblečeny do šatů výrazných
barev, s holými rameny a s hlubokým dekoltem, některé v minisukni, měly spoustu doplňků na krku a rukách a k tomu páskové sandálky, samozřejmě bez punčoch. Je pravda, že
ten den bylo krásné letní počasí, ale je toto vhodné oblečení na úřad? Budí v lidech, kteří
na úřad přijdou, důvěryhodnost a profesionalitu?
Image je obrazem každého člověka. Vysílá o Vás každý den po celý den informace druhým. A nedá se vypnout.
Každý člověk si při setkání s Vámi vytváří spoustu dojmů o Vás a Vaší povaze. Tyto dojmy
si vytvoří během prvních sekund setkání a v tak krátké chvíli nemáte dostatek času prokázat Vaše vlastnosti, schopnosti, vzdělání, úspěchy, …
Co vlastně lidi ovlivní při prvním dojmu? Nejvíce vzhled a neverbální komunikace. Verbálním projevem můžete mnohé napravit, ale také úplně pokazit.
Je ale velmi důležité si uvědomit, že nejen při prvním dojmu reprezentujete sebe, ale převážně svého zaměstnavatele, firmu či úřad. Součástí reprezentace je také vhodný oděv
a na to mnoho lidí zapomíná.

Kuriozita města…

Vtipy

Uherský Brod
Uherský Brod ležící blízko Uherskému Hradišti je spolu s Nivnicí a Komňou opleten jednou záhadnou kuriozitou. Tři obce se přetahují o to, kde se vlastně narodil J. A. Komenský.
Obec Komňa se chlubí tím, že rodina Komenských je pojmenovaná po Komni (tudíž se
tam musel narodit). Postavila mu proto i pomník.
Nivnice přímo ví, na jaké adrese se Komenský narodil. To v Uherském Brodě neznají adresu, ani se Komenský po Brodě nejmenuje, zato údaje z historických pramenů dokládají, že se nejpravděpodobněji narodil zde. V zámecké budově vybudovali na jeho památku
muzeum. Město s muzeem pořádá nejrůznější akce a doslova Komenským žije.
Asi to už nikdo nezjistí, kde se Komenský narodil, ale snad budete souhlasit, že místo narození není tak důležité, jako to v co Komenský věřil a v co usiloval.
Zašlete nám kuriozitu Vašeho města na info@akademie-vzdelavani.cz.
Pravděpodobný rodný
dům Komenského
(s umístěnou
pamětní deskou)
Foto: Adam Zivner,
zdroj: Wikipedia

Při obřadu byl oddávající trochu vyveden z míry ženichovými dlouhými vlasy. Pak se ale na oba novomanžele
usmál a pronesl:
„Mohl by jeden z Vás políbit nevěstu?“
Utíká zajíc a druhý se ho ptá:
„Proč ministerstvo nařídilo uříznout
všem zajícům třetí ucho!“
„Ale vždyť my máme jen dvě uši…“
„To vím, ale oni jako obvykle napřed
řežou a pak teprve počítají!“
Jaký vtip pobavil v poslední době
Vás? Pište na
info@akademie-vzdelavani.cz.

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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Transparentnost veřejných
zakázek aneb Jaké informace,
kdy a komu poskytovat?
Jiří Šimon
Ze semináře Zákon o veřejných zakázkách
Veřejní zadavatelé nadlimitních nebo podlimitních veřejných zakázek bývají stále
častěji v průběhu zadávacího řízení vystavováni žádostem o poskytnutí informace
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ZSPI). Ve střetu s právy a povinnostmi podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(ZVZ), není vždy jednoduché nalézt správné řešení. Následující řádky nebudou věnovány povinnostem veřejného zadavatele
uveřejnit to či ono na profilu zadavatele
i ve Věstníku veřejných zakázek, ale individuálním žádostem o informace při zadávání veřejné zakázky.
Každý veřejný zadavatel je povinným subjektem z hlediska § 2 ZSPI, byť to na první
pohled nemusí být zcela zřejmé.
V průběhu zadávacího řízení mají zvláštní
postavení uchazeči-dodavatelé, kteří podali nabídku. Ti mají právo nahlédnout a uči-

nit si kopii protokolu o otevírání obálek, do
protokolu o posouzení kvalifikace a do
zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.
Tato jejich procesní práva však lze vykonávat pouze postupem podle ZVZ, nikoliv podle ZSPI. Tyto dokumenty je třeba považovat za „novou informaci, která vznikla při
přípravě rozhodnutí povinného subjektu“
(§ 11 odst. 1 písm. b) ZSPI), takže do uskutečnění rozhodnutí (skončení zadávacího
řízení – podpisu smlouvy či rozhodnutí
o zrušení zadávacího řízení) se tyto informace podle ZSPI neposkytují. Po skončení
zadávacího řízení může kdokoliv požádat
o informaci podle ZSPI, která se týká dokumentů pořizovaných před nebo v průběhu
zadávacího řízení, a není možné mu nevyhovět.

la, že s poskytnutím informace souhlasí
(§ 11 odst. 2 písm. a) ZSPI). Tato výjimka se
ovšem nevztahuje na skutečnosti z nabídek, které je třeba uvést v dokumentaci
o veřejné zakázce (nabídkové ceny a číselně vyjádřitelné hodnocené skutečnosti
v protokolu o otevírání obálek, skutečnosti
dokládající technické kvalifikační předpoklady v protokolu o posouzení kvalifikace,
hodnocené skutečnosti ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, výši nabídkových cen v písemné zprávě).

Podle ZSPI se nikdy neposkytují NABÍDKY
UCHAZEČŮ. Jedná se totiž o informaci
vzniklou bez použití veřejných prostředků,
která byla předána osobou, jíž takovouto
povinnost zákon neukládá, pokud nesděli-

Zásada transparentnosti je ústřední zásadou veřejného zadávání. Je dobré znát její
hranice, aby sloužila ku prospěchu kontroly veřejné správy – a ne k nekalému získávání informací o konkurenci.

Nový seminář v nabídce
Sebeobrana na úřadě je zábavný 4hodinový kurz, v průběhu kterého Vás naučíme se účinně bránit před náladami Vašich věčně
spokojených klientů. A je jedno, jestli jste muž, nebo žena. Nebudeme s Vámi házet o zem. Ukážeme Vám, že nemusíte být Rambo,
abyste se ubránili. Z osnovy vybíráme:
• Základy verbální sebeobrany a asertivní jednání (praktickou
formou)
• Základy fyzické sebeobrany v případě, když Vás klient chytne
na ruku
• Využití prostředí v kanceláři (židle, stoly) k vlastní obraně

• Jak reagovat, když klient zaútočí fackou
V kurzu se naučíte jednoduché techniky, které Vám dají při jakékoliv sebeobranné situaci jasný návod, jak postupovat. Kurz je zaměřený na zvládnutí konkrétních hrozeb. Všechny předvedené techniky jsou lehce naučitelné a zapamatovatelné. Na závěr kurzu Vás
čekají modelové situace, kde si pod určitým tlakem a přitom naprosto bezpečně ověříte, jak jste schopni zvládnout simulované
hrozby.
Zapomeňte na přednášky, na našem semináři si vše vyzkoušíte
a budete se bavit. Naleznete jej v sekci Zážitkové vzdělávání.

Seminář měsíce
Seminář měsíce by Vám neměl uniknout nejen pro nižší cenu, ale také pro vzdělávací přínos. Pro měsíc říjen je seminářem měsíce:
Novinky v lidské sexualitě na přelomu 3. tisíciletí (MUDr. Radim Uzel), 0 Kč k libovolnému 2dennímu semináři nebo 6.000 Kč vč. DPH
k libovolnému 1dennímu semináři za skupinu 30 účastníků.

Poté, co se hodinu upravuje znění jedné věty, rozhodne kdosi o vypuštění celého odstavce.
(Murphyho zákony)
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Vážená paní tajemníku aneb
oslovování a podepisování
v písemném styku
Radim Martynek
Ze semináře Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy
Milí čtenáři,
není obvyklé uvádět články oslovením
a pozdravem, ale to bych pak nemohl napsat, že oslovení patří do každého dopisu
coby zdvořilostní prvek. Budeme však ab
strahovat od typicky úředních písemností
(rozhodnutí), kde si oslovení dokážeme jen
stěží představit. Pokud ale odpovídáme někomu na dopis (soudu, policii, občanovi),
oslovení do dopisu zajisté patří.
Zpravidla víme, komu píšeme, můžeme
tedy napsat:
Vážená paní Dvořáková,
Pokud nevíme, kdo je příjemcem písemnosti nebo je okruh příjemců širší, použijeme obecné:
Vážení, … Vážení občané, … Vážené dámy
a pánové, … Vážení zastupitelé, …
Při oslovování žen používáme přechýlený
tvar jejich titulu nebo funkce.

Vážená paní doktorko, … Vážená paní plukovnice, …
Často vídáme tvary nepřechýlené v podpisech:
Jana Nováková, tajemník
Petra Dvořáková, personální ředitel
Ano – zákon o obcích nezná funkci TAJEMNICE. Ale umíte si představit, že bychom
paní Novákovou oslovili:
Vážená paní tajemníku, …?
Jakmile dochází ke střetu názvu funkce
s výkonem povolání, to jest v dopisech,
v e-mailech, na dveřích, na vizitkách, měli
bychom přechylovat.
Při oslovování mužů automaticky používáme pátý pád, který je pro český jazyk tak
typický. Ne vždy však bývá vytvoření pátého pádu jednoduché. Na semináři se učíme, že se dokážeme skloňování u příjmení
vyvarovat použitím správného oslovení:

• funkcí (Vážený pane tajemníku,)
• titulem (Vážený pane inženýre,)
• příjmením (Vážený pane Nováku,)
A že e-mail nezačínáme slovy dobrý den,
to snad po našem semináři ví už každý. Dejme si tu práci a oslovme příjemce…
Pozdrav je stejně jako oslovení zdvořilostním prvkem. Považuje se za samostatný
odstavec. Opět budeme abstrahovat od písemností typicky úředních. V takovém rozhodnutí si lze jen těžko představit:
Udělujeme Vám pokutu… S přátelským pozdravem…
Od socialistických pozdravů:

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 záleží na tom, aby byly tyto tisky bez chyb. Chyby jazykové si většinou umíme opravit, a proto se ve většině případů potkáváme právě
s chybami typografickými.
Díky Galerii informací, kterou naleznete na www.akademie-vzdelavani.cz, a článkům
publikovaným v tomto Nevšedníku 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. Smlouvu můžete uzavřít na
6 měsíců nebo 1 rok*) a vybrat si můžete ze dvou paušálů:
Varianta MINI: 20 stran písemností formátu A4 měsíčně – 3.000 Kč bez DPH za měsíc
(po dobu 6 měsíců)
Varianta MAXI:50 stran písemností formátu A4 měsíčně – 6.000 Kč bez DPH za měsíc
(po dobu 6 měsíců)
*) Při roční objednávce 2 měsíce zdarma, tj. 14 měsíců za cenu 12 měsíců.
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Čest práci!
Míru zdar!
Se soudružským pozdravem
jsme se dostali k pozdravům dnes poněkud
neutrálním:
S pozdravem
nebo stále zdvořilostnějším, ale méně formálním:
S přáním hezkého dne
obzvláště v e-mailech.
V pátek píšeme:
S přáním hezkého víkendu
V pondělí – pokud chcete úředníka pozlobit:
S přáním pohodového zbytku pracovního
týdne
S přáním šťastných a veselých… dní následujících
Radim Martynek

Dvanáct rad úvodem
Mgr. Zuzana Stolarská

3. Porozum. textu komplikují nevh. zkr. slova i mno. zkr. za sebou.
4. Opakujeme-li stejná slova, je to neúčelné. Tedy, zbytečné opakování je zbytečné.
5. Pozor na enormní kumulaci cizích slov, která dispergují čtenářovu koncentraci a paralyzují jeho patienci. Méně tolerantní subjekt
rezignuje na další kontakt s produktem Vaší kreativity.

Ze semináře Písemná komunikace v praxi – asertivita
a empatie v dopisech

6. Používání cizích termitů vždy představuje jisté rizoto.

Mnozí z nás, pročítají-li denní tisk, poslouchají-li televizní zprávy či
jen rozhovory na ulici, nejsou s úrovní českého jazyka spokojeni.
Často slýchám:
„To že je česky? Jak to mluví? A jak je to správně?“
Ale ruku na srdce. Jak se napíše – tam(ně/ě)jší, (z/s)trávit, (s/S)pojené (k/K)rálovství (v/V)elké (b/B)ritánie a (s/S)everního (i/I)rska,
(u/U)lice (s/S)edmnáctého (l/L)istopadu, kur(s/z) nebo standar(t/d)? A kde je tedy zakopaný onen pověstný pes? No, přece
v každém z nás. A proto – nebojme se zeptat a vzdělávat!
Seminář Písemná komunikace v praxi… se snaží zábavnou a interaktivní formou seznámit posluchače právě s problematickými oblastmi českého pravopisu a s vhodnou stylizací úředních a obchodních dopisů.
A jaká pravidla dodržovat při psaní korespondence? Dvanáct rad
úvodem…
1. Dodržujme pravidla Českého pravopisu.
2. Nějakýma hovorovýma tvarama a složitejma obratama příliš
parády neuděláme.

7. Podle našeho názoru i názoru mnoha jiných, nemáme podléhat
při psaní špatnému návyku – psát stylem nadměrně rozvláčným,
rozvleklým, pomalým a pozvolným, protože takový styl nepřispívá
k přesnému a efektivnímu vyjádření autora, který se snaží své
myšlenky stylizovat.
8. Obtížné metafory nepůsobí v písemnosti jako modré pomněn
ky – naopak – toť klacky házené čtenářům pod nohy, kteří dychtí
po srozumitelnosti jako květina po slunci a kteří je proto vymycují
jako jedovaté býlí.
9. Vyhnutí se nahromadění jmen podstatných slovesných k vystiže
ní nějaké činnosti je v češtině pro dobrého autora samozřejmostí.
10. Nyní něco o nedokončených a neúplných větách.
11. Budee-li psýt pozzorné, ne bdou v text překlepi.
12. Dbejme na čizsdtelnost a es te t i ckou uspořádání úpravu textu.
Tolik tedy úvodem a od příštího čísla se můžete, milí čtenáři, těšit
na články, které se budou věnovat vždy konkrétnímu pravopisnému nebo stylistickému oříšku. Věřím, že je společně rozlouskneme, a slibuji, že se dozvíte i odpovědi na to, jak se správně napíší
výše uvedená slova a spojení.

Očekávání ve vztahu aneb jak si rozumět
MUDr. Radim Uzel, CSc.
Ze semináře Novinky v lidské sexualitě
na přelomu 3. tisíciletí
Odlišným očekáváním v partnerském vztahu muže a ženy se zabýval náš přední psycholog prof. Stanislav Kratochvíl. Ty význačné pohlavní rozdíly pak shrnul do výmluvných a vtipných zkratek.

Očekávání ženy

POPO – posedět a popovídat
To je právě ta nejkrásnější chvilka, když se
společně partneři posadí a začne se kecat…
Tedy kecá hlavně žena. Světlo tlumeně svítí, v kamnech praská oheň a muž naslouchá.
DUPO – duševní porozumění
Muž naslouchá? No, častěji vlastně nenaslouchá. Říká jenom „Jo, jo. Máš pravdu.“
nebo „Ano, je to tak.“ A přemýšlí si o něčem jiném. A teď přijde od ženy kontrolní
otázka: „A co jsem říkala?“ A on neví. Tváří
se zmateně. Bylo sice POPO, ale nebylo
DUPO.
VYPO – vycítit, co žena potřebuje
Málokterá žena hovoří přímo. Neřekne:

„Zítra máme výročí svatby, běž a kup květinu!“ Řekne jenom, že se něco blíží a že by
se něco mělo koupit. A ten blbec to musí
sám vycítit. A většinou nevycítí a na výročí
zapomene. A hned je oheň na střeše.
VYCE – vyjadřovat lásku celým životem
Žena potřebuje cítit, že muž pro ni alespoň
někdy dělá něco nejen proto, že je to třeba, ale i proto, že ji má rád. Přinesený dar
by pak měl být přímo úměrný jeho měsíčnímu příjmu. Každý ví, že žena má v hlavě
kalkulačku, která spočítá, že perlový náhrdelník od milionáře má stejnou hodnotu
jako kytička fialek od nezaměstnaného.

Očekávání muže

UU – uvařeno, uklizeno
Vyžehlená košile a čisté kapesníky. A hlavně teplá plotna. To je základ rodinného
štěstí. A trouba. Ne mikrovlnná, ale poctivá. Tam, kde se upeče svíčková a bábovka.
NESTA – nezatěžovat starostmi
„Kape kohoutek v koupelně!“ „Nesvítí světlo v předsíni.“ „Děti přinesly poznámku ze
školy“. Všechny tyto informace pomalu. Ne
najednou! A šetrně!
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OSTA – obdiv stále
„Tatínku, tak jako ty by to nevymyslel nikdo
lépe!“ „Tak šikovné ruce nemá nikdo v Evropské unii.“ „Kam na ty výborné nápady
chodíš?“ „Tak odvážně jsi hovořil se svým
šéfem? Takového hrdinu aby pohledal!“
Výkony jistě nejsou tak skvělé, ale pochvala je zadarmo a účel splní.
SEZA – sex, kdy se mu zachce
Tady je míč jednoznačně na ženské straně hřiště. Zatím co „žena může vždycky“,
muž většinou jen sporadicky. Ze situace,
kdy žena může, a nechce a muž chce, a nemůže, je nutno vyvodit závěr vzájemného
respektu, tolerance a vycházení si vstříc.

Poradna

Formát data
Často na mě v MS Outlooku vyskočí e-mail s dotazem, jak se správně píše datum. Pohlédneme-li do Pravidel českého pravopisu z roku 1993, naleznete tam formát jednomístný s mezerami. První únor bychom tak mohli napsat ve formátu 1. 2. 2012. Podíváme-li se však do aktuální ČSN 01 6910, zjistíme, že norma uvádí formát dvoumístný
bez mezer, tj. 01.02.2012. Stejný formát uvádí také matriční zákon.
Používání dvojmístného formátu bez mezer, o kterém hovoří také ČSN ISO 8601 Datové prvky, má řadu výhod:
• nestane se Vám, aby textový procesor (např. MS Word) datum na konci řádku nevhodně zalomil
• při blokové úpravě nehrozí přílišné roztažení mezer v datu
• a v neposlední řadě slouží dvoumístný zápis s nulami (01.02.2012) jako prevence proti nežádoucímu zfalšování data: 1. 2. 2012
 1.12.2012.
V obchodním a úředním styku rozhodně doporučujeme zápis dle platné ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými
 ditory.
e
A co trápí Vás? Pište na info@akademie-vzdelavani.cz.

Nevšední dotazy k etiketě
Karel Střelec

Ze semináře Etiketa pro žáky II. stupně ZŠ aneb co s chlebíčkem
spadlým na zem

jsem byl lehce šokován, odkud na tento problém chlapec přišel,
vysvětlil mi, že u hollywoodských hvězd tento styl vídá a chtěl by
se oblékat také takto.

Během seminářů etikety ve vyšších ročnících základních škol se samozřejmě na závěr dostane na diskuzi, během níž žáci mohou pokládat otázky. Někdy se rozvine široká debata, jindy přijdou někteří žáci s dotazem až po skončení individuálně za mnou. Snad vždy
mě ale překvapí šíře jejich zájmů.

Neméně mě pobavila o pár týdnů později slečna, která odjížděla
na dovolenou do Egypta, a zajímalo ji, jestli si má opravdu po jídle
v hotelové restauraci říhnout, jak je přece v arabských státech
zvykem. Pochopitelně se jí dostalo odpovědi, že v prostředí hotelu, kde budou pouze evropští turisté, by to působilo zřejmě nepatřičně…

Na jedné z pražských škol jsem vedl v 9. třídě seminář, jehož atmosféra byla vynikající – žáci reagovali skvěle, bavili se, já se bavil,
zkrátka vše šlo, jak má. Po skončení mě oslovil jeden z hochů, zda
si myslím, že je vhodné nosit bílé sako s lesklými klopami v kombinaci s – dnes tak moderní – úzkou černou kravatou. Protože

Jakkoliv se tyto otázky mých žáků mohou zdát úsměvné či nevhodné, je tomu naopak – ukazují, že vhodným vtažením mladých
lidí do světa společenského chování získají o tuto oblast zájem
a mohou se v ní dále zdokonalovat.

Podle šéfa má pracovní den dvacet čtyři hodin plus noc.
(Murphyho zákony)

Nejúspěšnější politik je ten, který říká nahlas to, co si ostatní jen myslí.
(Theodore Roosevelt)

NEVŠEDNÍK, elektronický měsíčník Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., s pořadovým číslem 01/2012 vyšel 13.09.2012. Tvůrčí tým
řídí: Ing. Radim Martynek, 777 858 954, radim@martynek.cz. Newsletter zasíláme našim klientům, nejvýznamnějším osobnostem, úřadům, podnikům a firmám ČR. Typografická příprava: TypoText, s. r. o., Michal Ptáček. Jazyková korektura: Mgr. Zuzana Stolarská. Nevšedník si můžete stáhnout na www.akademie-vzdelavani.cz v sekci Galerie informací. 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.
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