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Článek: Monogamie a nevěra

Vstupujeme do nového roku
s nadějí, že bude v něčem lepší,
přínosnější, že zvládneme, co jsme
měsíce odkládali, konečně dokážeme, k čemu jsme se doposud
neodhodlali, že se dočkáme toho,
co již dlouho očekáváme. Přijde TO
samo?
Má třídní říkávala: „Pomoz si sám a pánbůh ti pomůže.“ A ono to má
hloubku. Udělejme první krok ke změně a ono se to určitě podaří.

Motto
„Jestliže si udržuješ klid, když všichni ostatní ztrácí hlavu, je to tím, že jsi nepochopil podstatu problému.“
(Murphy)

Proč sladkosti schovávat k šéfovi
Z evolučního hlediska je náš organismus programován na preferenci
sladké chutě. Ten lahodný pocit na jazyku signalizuje mozku, že potravina obsahuje cukr, tedy dostupný zdroj energie na lov mamuta
či v dnešní době lov výprodejů v obchodním centru. Se zvýšenou
konzumací cukru se však pojí velké riziko cukrovky druhého typu,
kterým dnes v ČR trpí přes 700 000 lidí. Většina z nich se k tomuto
neblahému stavu projedla a propila sama.
Člověk je ovšem tvor zvídavý a rád přichází věcem na kloub. Jeden
z nedávných objevů nám umožňuje zjistit, kam si ukrýt sladkosti,
abychom jich nesnědli příliš. Výzkum prováděný na sekretářkách
zahrnoval misku bonbónů umístěnou každý týden na jiném místě.
První týden přímo u počítače, druhý týden v zásuvce u stolu a třetí
týden dva metry za zády na stolku. Mlsné pracovnice si dopřály první
týden 9 bonbónů, druhý týden 7 bonbónů a třetí týden pouze
4 bonbónky. Pokud máte neovladatelnou chuť na sladké, zkuste je
umístit do kanceláře nadřízeného, konzumace jistě klesne ještě
o něco více.

Výběr referencí
z nedávných školení
Time management
Objednatel: Magistrát města Č. Budějovice
Kapacita semináře: 14
Reference: Ing. Zdeněk Řeřábek, tajemník,
e-mail: rerabekz@c-budejovice.cz

Písemná komunikace v praxi – asertivita
a empatie v dopisech
Objednatel: Městský úřad Vrchlabí
Kapacita semináře: 17
Reference: Ing. Pavel Řehák, tajemník, e-mail:
rehakpavel@muvrchlabi.cz

Stavební zákon po novele
Objednatel: PSG – International, a. s.
Kapacita semináře: 25
Reference: Hana Votápková, personalistka,
e-mail: votapkova@psg.cz

Lidé mají obvykle představu, že většinu rozhodnutí v životě dělají
racionálně a po zralé úvaze. Například Vás v nájezdu na pytlík gumových medvídků nemůže ovlivnit, jestli jsou jednobarevní, nebo hrají
spektrem duhy, že ano?
Opak je pravdou.
Z výzkumů spotřebitelů je jasně
vidět, že pokud měli
pytlík
se
sedmi druhy barevných medvídků, snědli jich
za celovečerní
film v průměru 56.
Ovšem jakmile
dostali pytlík s
deseti různými
barvami medvídků,
konzumace stoupla na 99 medvídků!
Takže pokud chcete ušetřit na váze i na peněžence, kupujte pouze
nudné jednobarevné gumové medvídky. Pokud si je schováte do
zásuvky, uspoříte ještě více.

Etiketa a normy v písemném
styku – úprava písemností podle normy

Petr Gogolín, ze semináře Zdravý životní styl prakticky aneb svižně
a zdravě o nezdravé stravě

Objednatel: Městský úřad Turnov

Objednatel: Úřad městské části Praha 6
Kapacita semináře: 30
Reference: Ing. Jan Holický, MBA, tajemník,
e-mail: jholicky@praha6.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
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 subjektům veřejné správy
Objednatel: Úřad městské části Praha 13
Kapacita semináře: 20

Soutěž s facebookem
Staňte se fanouškem Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.,
na www.facebook.com/akademie.nevsedniho.vzdelavani a získejte rafinovaný šanon1 (z každých 100 fanoušků vylosujeme
jednoho příjemce).

1

Fotka šanonu: www.akademie-vzdelavani.cz/download/sanon_web.jpg
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Reference: Eva Vyhnálková, personalistka,
e-mail: vyhnalkovae@p13.mepnet.cz

Interview s osobností
Již v listopadu se objevily v e-mailech první dotazy, zda zveřejníme interview s tvůrcem myšlenky vydávat
Nevšedník, a tak chtě-nechtě (spíše nechtě než chtě – jak skromně podotkl dotazovaný) publikujeme rozhovor
s jednatelem Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., a lektorem semináře Etiketa a normy v písemném
styku – úprava písemností podle normy, Radimem Martynkem.
1. Jak se vypořádáváte se špatnou náladou?
Nemívám špatnou náladu, protože se starost či problém snažím otočit v příležitost, v ponaučení, v hledání vhodného řešení. Jak říkají ti, kteří mě neznají, mám
„až příliš americký thymolinový úsměv“ :) A když se
přece vyskytne špatná nálada, pomůže perorálně podaná dávka kvalitního čaje nebo setkání s přáteli.

6. Co si představujete pod pojmem štěstí?
Být s lidmi, které mám rád. Dělat,
co mě baví. Umět učinit šťastnými ostatní lidi.

7. Co myslíte, že lidem v dnešní
době chybí nejvíce, čeho mají
2. Jaké je Vaše nejoblíbenější místo v ČR a proč?
Je mi jedno, kde jsem, když tam jsem s těmi správnými nedostatek?
lidmi. Takže i cesta třešňovou alejí na finanční úřad Dokážu si představit, čeho mají
může být příjemná.
lidé po volbách dostatek… Ale
3. Máte nějaké životní motto (moudro), podle které- abych dostál otázce: SLUŠNOST.
Jakkoli to chápete.
ho žijete?
8. Máte během dne nějaké
zlozvyky, kterých byste se rád
zbavil?

Mám rád „Neodkládej na zítra, co ještě dnes můžeš
dát udělat jiným.“ (Murphy), ale nežiju podle něj. Snažím se žít podle „Nedělej jiným, co sám nemáš rád.“ a
mám pocit, že jsem jeden z mála.

Brzké vstávání =)

4. Čemu by se, podle Vašeho názoru, měli lidé 9. Co pro Vás bylo v životě nejtěžší?
v dnešní době (na)učit?
Smířit se s lidskou hloupostí. Ne nadarmo se říká: „Na
Zdvořilosti a úctě k ostatním lidem. A taky českému světě je spousta strašných nehod, ale nejhorší je srážjazyku, abychom na zdech nemuseli číst vzkazy spreje- ka s blbcem.“
rů „Jsi Čech, tak si toho vaš.“
10. Myslíte, že existuje přátelství mezi mužem a že5. Máte nějakou radu/recept na spokojený život?
nou?
Dvě špetky úsměvů, 100 g odhodlání, na lžičku smyslu Tady musím zopakovat slova svého kolegy MUDr. Rapro humor, 250 g cílevědomosti, 30 ml umění držet dima Uzla, že zřejmě každé přátelství mezi mužem
slovo, 20 kg slušnosti, 9/13 umění odpouštět, snaha a ženou má sexuální podtext, neboť zatím jsem neměl
pomáhat potřebným, umění radovat se z maličkostí. to potěšení poznat opak.
Promíchat, netřepat, užívat plnými doušky po celý
život.

Motto
„Nejúspěšnější politik je ten, který říká nahlas to, co si ostatní jen myslí.“ (Theodore Roosevelt)
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Historky z natáčení
Soutěžní story #1 – hlasujte na www.akademie-vzdelavani.cz/homepage/#!/page_ANKETA
O dopravním přestupku Neděle dopoledne, výborná nálada a vyklizená Praha. Já jedu od Letenskýho tunelu do
Holešovic a jelikož jsem byl na nábřeží takřka sám a ani lidi se tam nepotulovali, nějak mě to vzalo a já za to
zatáhnul... A fest... Podjel jsem poslední most a před Hlávkovým mostem jsem tam měl už okolo 130. Na mašině by to ještě nebyl takový vodvaz, ale s velkým teréňákem to bylo už víc než dost. Určitě to znáte…
Na křižovatce před podjezdem magistrály svítila zelená a tak jsem jí držel a těšil se z toho pocitu... Podlítnul
jsem magistrálu a před Holešovickou tržnicí – kde se vzal tu se vzal – policajt na kraji silnice a mával na mě tak
zuřivě, že jsem měl pocit, že ho ďobnul sršeň. A pak mi to došlo... U Pláňáku stála na chodníku modrá oktávka!
Safraaa – vždycky si je hlídám v 90 % si jich všimnu včas... Jenže jsem se kochal…
Osmdesát navrch je fakt vo malér a navíc mi tam naběhnul tak blízko, že jsem zastavil až pár desítek metrů za
nima... V zrcátku vidím, jak drží ruku na bouchačce a letí ke mně... Takovej zmatek v makovici jsem měl snad
jen při prvním milování. Jenže od tý doby už uplynulo pár týdnů a navíc na mě bliknul anděl strážnej.
Skočil jsem do palubní přihrádky, kde mám trvale nouzovou zásobu toaletního papíru, sebral špulku a než ke
mně doběhnul, tak jsem vylítnul z auta, přeskočil svodidlo, slítnul až k vodě… V tom se nahoře objevil mundúr.
Já na bobku – zatajil jsem dech, abych zrudnul a vypoulily se mi oči. Dokončil jsem dokonale sehrané divadlo,
dokonce jsem ukázkově použil papír a vyhrabal se nahoru.
„Pánové, šíleně se omlouvám, ale chytil mě po cestě průjem a bydlím za rohem, tak jsem spěchal,“ podával
jsem mu doklady. Oba ustoupili o krok dozadu a doklady s díky odmítli. Asi tušili, že jsem citlivý člověk a domluva na mě platí mnohem víc než pokuta. Domluvili mi důrazně a zmizeli rychleji než přišli...
Josef P., Praha

Soutěžní story #2 – hlasujte na www.akademie-vzdelavani.cz/homepage/#!/page_ANKETA
Sobotní přesčasy Na magistrátu jsem byl známý tím, že jsem si z každého dělal legraci a kupodivu mi to vždycky
procházelo (i když někdy s odřenýma ušima). Celý náš odbor (a někdy i další) mě už měl jaksepatří plné zuby.
A tak jednoho dne přetekl pohár jejich trpělivosti a domluvili se, že si udělají legraci ze mě.
Byl čtvrtek a já jsem přišel po dlouhé nemoci opět do kanclu. „Co je novýho?” ptal jsem se jednoho z kolegů.
„Ty vado, v sobotu ráno v devět máme přijít celý odbor na poradu,” řekl mi. První co mě napadlo, že si ze mě
dělá legraci. I když jednou jsme už v sobotu poradu měli. Zeptal jsem se tedy ještě jednou kolegů odvedle, ale
všichni tvrdili to samé. Po delším váhání jsem uvěřil.
A tak jsem se v sobotu ráno vypravil na úřad s aktovkou v ruce. Když jsem však k oné budově přišel, zjistil jsem,
že je zamčená. Zkoušel jsem zvonit na ostrahu, nikdo však nepřišel. Mezitím, když jsem tam tak čekal, šli okolo
tři kolegyně z majetkového. „Čau, proč máš tu aktovku?” zvolala jedna z nich. „Ona dneska není ta porada???”
zeptal jsem se jich udiveně. Začaly se smát a jedna z nich pobaveně řekla: „Ty jdeš do práce?“ Druhá dodala:
„Dneska je sobota a v sobotu se do práce nechodí.” Pomaličku mi to docházelo. A pak to přišlo, ta třetí, která
se mi vždycky moc líbila, řekla: „Tys byl vždycky divnej.” Pak všechny zmizely za rohem budovy a já jsem se se
smíšenými pocity vydal domů. V pondělí věděl o mé sobotní docházce celý magistrát. A já si od té doby už
z nikoho legraci raději nedělám.
(příspěvek anonymního pisatele z anonymního kraje)

Soutěžní story #3 – hlasujte na www.akademie-vzdelavani.cz/homepage/#!/page_ANKETA
Ošatní řád Po semináři etikety se náš tajemník rozhodl, že zavede Ošatní řád. Ve zkratce se dá říct, že nařizoval
styl oblékání v úředních dnech: u žen sukně ne kratší než po kolena, halenky bez dekoltu, u mužů oblekové
kalhoty a košile s kravatou, žádné žabky a kraťásky. Po čase provedl vyhodnocení a zjistil, že Ošatní řád měl
jediný dopad: na úřad začalo chodit méně lidí s pseudoproblémy.
(příspěvek anonymního pisatele z Moravskoslezského kraje)
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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 :)

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 Občanka na pátý pokus stává anonymní pisatel
z Jihočeského kraje. Kontaktujte prosím redakci… Blahopřejeme!

Kuriozita města… Mariánské Lázně
Jen málo měst v České republice mohlo hostit tak dlouho některého ze skutečných světových vládců jako Mariánské Lázně. Zde pobýval na počátku 20. století celkem devětkrát anglický král Eduard VII., za jehož vlády
bylo britské impérium nejmocnější světovou koloniální velmocí.
Eduard VII. byl považován za největšího tehdejšího džentlmena.
Edwardovské období je charakteristické flexibilně uspořádaným
stylem oblečení, neboť členové vyšší společenské třídy se více
zajímali o sport a využití volného času. Oblečení muselo být volnější, aby vyhovovalo těmto novým aktivitám. Jistě není náhoda,
že právě v Mariánských Lázních otevíral Eduard VII. v roce 1905
naše nejstarší golfové hřiště.
Eduard VII. se nenechal nikdy příliš svázat královskou etiketou
a traduje se, že když si za deště ohrnul konce nohavic kalhot, aby
nebyl mokrý, vznikly záložky na nohavicích pánských kalhot.
Když začal nosit klobouk homburg, stal se naráz evropskou módou. Konečně: když si vzhledem ke své tloušťce ležérně zapnul
sako jen na jeden knoflík a udělal to jako král anglický, tak se
tento trend rozšířil po celém světě a stal se standardem.
Na královu stopu narazíte nejen na golfovém hřišti, které díky
pobytům Eduarda VII. získalo prestižní titul Royal Golf Club. Pohled do královské koupelové kabiny v Nových lázních je do dnešních dnů nezapomenutelným zážitkem a po návštěvě některé
z vyhlášených restaurací si můžete v dnešní době rozepnout
i poslední knoflík u saka.
Ing. Jaromír Bartoš, ředitel Městského muzea Mariánské Lázně
Text zaslal: Ing. Miroslav Jašíček, tajemník Městského úřadu Mariánské Lázně

Zašlete nám kuriozitu Vašeho města na info@akademie-vzdelavani.cz.
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Vtip
Jedny z nejkurióznějších rozhovorů mezi dispečery a piloty
Věž: Abychom zabránili hluku, uhněte prosím o 45 stupňů doprava.
Pilot: Co můžeme dělat za hluk ve 35 000 stopách?
Věž: Takový rachot, když Vaše 707 narazí do 727 před Vámi.
Věž: Jste Airbus 320 nebo 340.
Pilot: Samozřejmě Airbus 340.
Věž: V tom případě buďte tak laskav a zapněte před startem taky ty dva další motory.
Pilot: Dobré ráno, Bratislavo.
Věž: Dobré ráno. Pro informaci – tady je Vídeň.
Pilot: Chystáme se na přistání, Bratislavo.
Věž: Tady je opravdu Vídeň.
Pilot: Vídeň?
Věž: Ano.
Pilot: Ale proč? My jsme chtěli do Bratislavy.
Věž: O. K. Tak přestaňte přistávat a zahněte doleva.
Pilot: Máme málo paliva. Okamžitě žádáme další instrukce.
Věž: Jaká je Vaše pozice? Nemáme Vás na radaru.
Pilot: Stojíme na dráze 2 a už věčnost čekáme na cisternu.

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

Test z etikety
1.

Na večírku se potkají pan Mazák (starosta města) a pan Král (tajemník úřadu) s paní Nováčkovou
(úřednice MěÚ). Paní Nováčková chce představit pánům Mazákovi a Královi svého manžela. Určete,
koho paní Nováčková představí komu a v jakém pořadí.

2.

Je vhodné dodat při představování také nějakou drobnou informaci o těch, které představujeme?

3.

Přeruší-li se telefonní hovor, kdo volá zpět jako první?

4.

Mladý ředitel má ve svém týmu starší podřízenou. Kdo komu může nabídnout tykání?

5.

Jste ředitel a vycházíte z místnosti. Ve dveřích potkáte svou podřízenou, která vchází. Kdo má přednost?

6.

Jste na oslavě narozenin svého dobrého přítele. Kdy můžete začít konzumovat jídlo?

7.

Kdo vybírá místo k sezení v restauraci – muž, nebo žena?

8.

Může se dáma upravovat u stolu (například malovat si rty)?

9.

Dojídáte-li polévku, kam nakláníte talíř?

10.

Pokud jste dojedl, kam položíte použitý látkový ubrousek?

11.

Poobědval jste se svým zákazníkem. Kdo bude platit?

Radka Sobotková, ze semináře Etiketa úředníka veřejné správy
Poznámka: Řešení naleznete na konci Nevšedníku.
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Nový seminář v nabídce
Prevence stresu a pracovního vyhoření Ještě pro práci hořím? Nebo jsem již spalován? Jak poznám, že jsem ohrožen
syndromem BurnOut (syndromem vyhoření)? Syndromem BurnOut nejsou zdaleka ohroženi jen pracovníci
v pomáhajících profesích (učitelé, zdravotníci, sociální pracovníci). „Vyhořet“ může i pracovník s velkými ideály, workoholik. Seminář na toto téma přinese odpovědi a naučí Vás jak se účinně tomuto stavu bránit.

Seminář měsíce
Pro první čtvrtletí jsou semináři měsíce téměř všechny semináře: z důvodu nižší poptávky na začátku kalendářního roku oznamujeme pro 1. čtvrtletí snížení cen seminářů z 23.800 Kč na 17.850 Kč vč. DPH za skupinu
(na nabídku se již nevztahuje akce 3 + 1 zdarma).

Motto
„Je lepší dělat tu nejmenší věc na světě než se potloukat půl hodiny.“ (J. W. Goethe)

Jak to vlastně s těmi botami je
V tom, co znamená pánské formální oblečení, má většina z nás jasno – a výjimkou nejsou ani dospívající, kteří
během seminářů etikety na základních školách dokážou obvykle bez problémů vyjmenovat všechny části obleku, ať už povinné, nebo nepovinné. Jak je to ale s botami? Tady se dostáváme do problémů. Ostatně, také jste
už někdy potkali vysokoškoláka mířícího ke zkoušce v obleku a adidaskách?
Nejčastěji žáci navrhují jakožto vhodnou obuv k obleku lakovky neboli lakýrky. Lakýrky mají černou barvu a výrazně lesklý vzhled,
tudíž se jedná o boty nejslavnostnější a nosíme je pouze ke smokingu. K běžnému obleku by působily příliš upjatě a formálně. Ani
další odpověď, kterou slýchávám, tedy „nějaké černé boty“, není
nutně pravdivá – k hnědému obleku si jistě černé boty brát nebudeme, stejně tak mokasíny nejsou dobrou volbou. Řešením je tedy
„pánská polobotka“. Variant máme celou řadu, hnědé či černé, se
dvěma různými typy šněrování, klasické nízké nebo kotníčkové na
zimu… Barva obuvi bude odpovídat barvě opasku a vhodným materiálem je kůže nebo její imitace.
Mnoho pánů polobotky odkládá v zimě, není k tomu ale důvod – kotníčkové polobotky jsou ideálním, cenově
dostupným řešením i do mrazu. Žít na vysoké noze nemusíme, ale formální obuv by pro nás i tak měla být do
města samozřejmostí.
Karel Střelec, ze semináře Etiketa pro žáky II. stupně ZŠ aneb co s chlebíčkem spadlým na zem

Motto
„Poté, co se hodinu upravuje znění jedné věty, rozhodne kdosi o vypuštění celého odstavce.“ (Murphy)
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K zamyšlení
Pracovní řád pro úředníky (říjen 1870)
1. Denně před začátkem pracovní doby jsou povinni úředníci důkladně zamésti kancelář, vybrati popele z kamen a utříti prach.
2. Úředníci zodpovídají dále za to, že kancelář bude vždy řádně vytopena. Potřebné palivo obstarají na svůj
náklad.
3. Soukromé hovory jsou v pracovní době nežádoucí.
4. Řádná pracovní doba jest 12 hodin denně. V případě potřeby musí každý úředník pracovati bez vyzvání
přes čas.
5. Jakákoliv politická činnost úředníků má za následek okamžité propuštění.
6. V kouření a požívání lihovin se očekává od úředníků zdrženlivost.
7. K dámám a výše postaveným osobám se úředník chová slušně.
8. Jako četba se doporučuje bible. Není námitek proti jiným knihám, pokud jsou tyto mravně nezávadné.
9. Povinností každého úředníka je péče o zdraví. V případě nemoci není nároku na mzdu. Každý úředník, který
má pocit odpovědnosti, by si měl proto pravidelně ukládati ze své mzdy přiměřenou částku pro případ nemoci či jiné nepředvídané potřeby.
10. Úředníci se nesmějí při práci mýliti. Kdo se při své práci dopouští častěji chyb, bude propuštěn.
11. Kdo odporuje šéfovi, dokazuje tímto, že před ním nechová potřebné úcty. Z této skutečnosti se vyvodí
důsledky.
12. Úřednice jsou povinny vésti zbožný a cudný život.
13. O dovolenou mohou úředníci žádati jen z naléhavých rodinných důvodů. Tato je však neplacena.
14. Úředníci nechť mají stále na mysli, že tisíce jiných osob jsou ochotny okamžitě nastoupit na jejich místa.
15. Úředníci nesmějí nikdy zapomenouti, že jsou svému principálovi povinni vděčností, neboť je jejich živitelem.

Poradna: Formát času
Chodil jsem do 4. třídy, když u nás začaly být populární „digitálky“ – hodinky, které bylo možné za 40 kaček
koupit na vietnamské tržnici. A už tehdy jsme mohli na nich vidět dvojtečku, která oddělovala hodiny od minut
a minuty od sekund.
Dnes se můžeme v praxi setkat s mnohými zápisy:
13.50
13,50 (vypadá spíše jako cena)
1315 (vypadá spíše jako mocnina)
ale podle ČSN 01 6910 a souvisejících norem je správný zápis dvoumístný s dvojtečkou bez mezer: 13:50 h
(bez tečky za značkou).

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

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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Jak řídit introverta
Komunikace s pasivním, introvertním podřízeným bývá nemalý problém. Často se stává, že nerozumíme jeho
potřebám, nedovedeme odhadnout jeho požadavky, nevíme, zda porozuměl úkolu a netušíme, zda je schopen
či ochoten jej splnit. Přitom právě takovíto podřízení bývají někdy pro nás velmi důležitými lidmi. Jak na ně?
Introvertní podřízený je vedle agresivního a přehnaně egoistického člověka jednou z nočních můr mnoha vedoucích.
Tiší, jakoby poddajní lidé, kteří neposkytují zpětnou vazbu
nebo jí poskytují jen naprosté minimum, které je problém
přimět k tomu, aby řekli svůj názor nebo podali informace,
kteří nedávají najevo emoce, a když, tak obvykle v podobě
exploze tlakového hrnce, bouchnutí dveřmi nebo rovnou
odchodem. Bohužel, právě lidé takovýchto komunikačních
kvalit bývají často pro podnik nebo organizaci klíčovými zaměstnanci.
Pokud je náš tým tvořen z větší části introvertními lidmi nebo pokud máme zkušenosti z komunikace s podobně se
chovajícími klienty, pravděpodobně jsme již dokázali vypracovat potřebné sociální a komunikační dovednosti, abychom
se s nimi mohli vyrovnat. Pokud je však takovýto člověk
v našem týmu výjimkou, je dost možné, že se k němu, při
nejlepší vůli a s nejlepšími úmysly, chováme neadekvátně.
Jak tedy postupovat? Především bychom se neměli snažit
introverta změnit. Správný komunikační návyk vedoucího
vůči němu nespočívá v povzbuzování „No tak, Pepo, usměj
se!“, protože tím rozhodně nedosáhneme požadovaného
cíle, a navíc možná introverta urážíme. Introvert také obvykle neocení teplé lidské objetí ani přátelskou herdu do zad.
Pro komunikaci s ním je nejlepší zachovat určitý odstup, minimální vzdálenost, fyzickou i sociální. Poznat ji
není snadné, ale čistě fyzicky je to taková, při které si dobře rozumíme a současně nemáme pocit, že před námi introvertní podřízený couvá. Měli bychom k němu hovořit spíše pomalu, jasně, srozumitelně, ale v žádném
případě ne tak, aby jej to mohlo ponižovat: „A pro tebe, když jsi pomalejší, to řeknu ještě jasněji: u-k-l-í-z-e-t.“
Pasivnímu podřízenému dáme najevo, že nám na něm záleží, ale tak, aby to pochopil, tedy decentní formou.
Chceme-li jej pochválit, je lepší tak učinit vždy o samotě a jasně zdůvodnit, zač chválíme. Totéž pak platí pro
kritiku a pro tresty. Přehnaná chvála by jej mohla snadno uvést do rozpaků, a pak by nás neposlouchal, stejně
funguje přílišný trest.
Jak jej přimět mluvit. Pokud potřebujeme, aby nám introvert poskytl zpětnou vazbu, musíme udělat dvě věci.
Za prvé, jasně a srozumitelně jej o ni požádat a říct mu, že jeho názor, postoj, atd. je pro nás velmi důležitý. Za
druhé, musíme mu bezpodmínečně dát čas se vyjádřit. Pokud má formulovat složitější postoj, můžeme a měli
bychom mu možnost nám jej dát písemně do konkrétního data nebo času, ale vždy s dostatečným odstupem.
Zpětnou vazbu od pasivního introverta neurychlíme tím, že ji budeme urgovat, právě naopak. Daleko více se
vyplatí o ni jednou, jednorázově požádat.
S introvertem se lze domluvit, pokud máme správný návyk a pokud mu dovedeme přizpůsobit svůj komunikační styl. Pak nám řekne určitě mnohem více než jeho extrovertní kolegové. Introvert totiž málo mluví, ale o
to více poslouchá.
Vojtěch Bednář, ze semináře Interní komunikace (www.firemni-sociolog.cz)
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Pan, paní a slečna v adresách
Často na seminářích slýchávám otázky týkající se psaní adres. Přitom
problematika to není nijak složitá. Platí, že v adrese nikdy nic nezvýrazňujeme tučně, kurzivou ani podtržením. Mezi PSČ a název místa určení patří
2 mezery. Název místa určení (adresní pošty) se píše velkými písmeny a
nemá přesáhnout 15 znaků (bez PSČ).

Vážený pan
Jan Novák
Delta, s. r. o.
Polní 35
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN

Je-li jméno a příjmení příjemce uvedeno dříve než funkce a zaměstnavatel, příjemcem písemnosti je fyzická
osoba (obálku může otevřít pouze Jan Novák).
Je-li na prvním místě uveden zaměstnavatel, příjemcem písemnosti je
právnická osoba (obálku může otevřít podatelna nebo jiná oprávněná
osoba, není-li v interní směrnici uvedeno pravidlo odlišné).

město Dvůr Králové nad Labem
do rukou starosty
náměstí T. G. Masaryka 38
544 17 DVŮR KR. N. L.

Je-li na prvním místě uveden název funkce, příjemcem písemnosti je
právnická osoba – funkce spadá pod úřad nebo společnost, nemluvě o
tom, že osoba na této pozici se může měnit, ale pozice zůstává (obálku
může otevřít podatelna nebo jiná oprávněná osoba).

Vedoucí Odboru majetkového
Městský úřad Šlapanice
Masarykovo nám. 7
664 51 ŠLAPANICE

Jak je to ale v případě, kdy máme na prvním místě Jana a Marii. V jakém
pořadí budou uvedeni a proč?
Často slýchávám, že klíčem bude:

Manželé
Jan a Marie Novákovi
Pod Šedou břízou 12
123 46 VELKÉ KARLOVICE

x pohlaví (první bude žena)
x délka jména (kratší/delší – první bude Jan)
x abecední pořadí (první bude… kdoví)
x věk: mladší/starší
x kdo víc bere
x kdo víc váží
Často slýchávám, že příjemcem písemnosti bude Jan, ale obálku otevře Marie. Správná odpověď zní: na pořadí
nezáleží – oba manželé jsou si rovni, proto nezáleží na tom, kdo bude na obálce uveden první a kdo druhý.
A kdo je slečna? Co se „slečny“ týče, málokdy tušíme, kdo se skrývá za tímto označením. Často na seminářích
slýchávám, že „slečna“ je:
Slečna
Dominika Drahovzalová
Palackého tř. 8
612 00 BRNO-KRÁL. POLE

x žena svobodná
x žena svobodná a bezdětná
x žena svobodná, bezdětná a nezadaná
Jak říká PhDr. Ladislav Špaček ve své Velké knize etikety: „Oslovení ´slečna´ si ponecháme jen pro velmi mladé
dívky…“ Ženu, která dokončila studia, započala produktivní část života, ženu, která je nositelkou mateřství,
oslovujeme „paní“. Nelze ani spojovat oslovení „slečna“ s funkcí (slečno tajemnice) nebo s titulem (slečno inženýrko).
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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TEST aneb čeština s humorem
Je zde nový rok a my se pomalu vracíme ke každodenním povinnostem. Naše pracovní tempo je prozatím pozvolné a
vzpomínky na vánoční dny nás brzdí v rozletu. Nezoufejte, stejné pocity mají i lektoři a lektorky (stejně tak i já)! Proto
jsem se rozhodla, že v prvním čísle Nevšedníku roku 2013 pojmeme češtinářský koutek trochu netradičně!
A jak? Kdo již seminář Písemná komunikace v praxi absolvoval, ví, že v rámci kurzu je i několik testíků. V testu verbálních
dovedností si mohou všichni vyzkoušet, jakou mají slovní zásobu a zda dokáží tvořit známá česká slova. Další testy pak
shrnují látku o českém pravopise. Posluchači si tak zkusí, jaké mají znalosti o psaní velkých písmen, o psaní cizích slov a
předpon s- a z-, o interpunkci apod. Všechna cvičení jsou vždy vyhodnocena, a tak se každý dozví, jakého dosáhl výsledku.
A co kdybyste si takový testík vyzkoušeli i Vy, čtenáři našeho Nevšedníku? Nebojte, správná řešení jsou uvedena na konci Nevšedníku – a hlavně, testík Vás má pobavit a rozptýlit!
1. V tabulce je 9 polí. Každé pole obsahuje určitá spojení. Vytvořte z daných spojení dvě čtyřslabičná slova – jedno
pole je tedy nadbytečné a písmena v něm obsažená nebudou patřit do žádného slova.

DO

DA

LI

PUB

AL

OST

KA

KON

RE

2. Za každou tečku doplňte jedno písmeno tak, abyste nalezli výraz označující NEPŘÍJEMNOST.
● O ● P ● I ● A ● E
3. Opakem slova NEŠIKOVNÝ je jaké slovo?
VYTRVALÝ, ZRUČNÝ, TALENTOVANÝ, NADANÝ, UČENLIVÝ
4. Co mají tato spojení společného?
SLADKÁ PUSA, STAČÍ NA MĚ, POCTIVÉHO NEPÁLÍ, BERU SKORO VŠE
5. Označte větu bez pravopisné chyby.
a) Letošní Vánoční trhy se konali na náměstí Bratří Čapků.
b) Letošní vánoční trhy se konaly na Náměstí bratří Čapků
c) Letošní Vánoční trhy se konaly na Náměstí Bratří Čapků
d) Letošní vánoční trhy se konaly na náměstí Bratří Čapků.
6. Zakroužkujte správnou variantu.
V blízkosti (u/U)lice (n/N)a (p/P)říkopech sídl(í/ý) (m/M)ěstský (ú/Ú)řad Příbram. V prostorách
škol(i/í)cí místnosti se konala pre(s/z)entace o vývoji cen benzinu/benzínu, odpoledne na přednášku
navazoval kur(s/z) o cenách poho(n/nn)ých hmot.
Doufám, že jste se při řešení testu pobavili, ale i něčemu přiučili. A že Vám něco není jasné? Nezbývá, než se
přihlásit na kurz Písemná komunikace v praxi! Budu se na Vás moc těšit.
Zuzana Stolarská, ze semináře Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech
Poznámka: Řešení naleznete na konci Nevšedníku.

Motto
„Cítíte-li se skvěle, buďte bez obav. To přejde.“ (Murphy)
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Využití emoční inteligence v mezilidských vztazích
a na pracovišti
Emoce ovlivňují náš pocit osobní pohody, vztahy s druhými, a tím pádem také naši úspěšnost v práci. Navzdory
důležitosti emocí v našem životě jsme často spíše v jejich vleku, případně se je snažíme ignorovat, pokud jsou
v rozporu s tím, co vnímáme v danou chvíli jako podstatné. Pokud se však naučíme vědomě pracovat s emocemi, máme k dispozici jedinečný nástroj pro efektivní využívání vnitřní energie.
Zatímco ženy častěji dokážou rozehrát ohňostroj citových projevů až k afektovanosti, muži v kritických situacích spíše emoce zamlčují a polykají. A to škodí nejen jejich psychice, ale také fyzickému zdraví. Emoční napětí
se z těla neztratí a člověk se stává chodící časovanou pumou: nezpracovaná emoční energie se hromadí a dříve nebo později bouchne. Pokud má člověk v emočním vyjadřování dlouhodobý duh, může dostat nenadálý
záchvat vzteku, zuřivosti. Někteří lidé doslova zatlačují emoce do svého těla. Emoční napětí se přesune do svalů a tam zatuhne, člověk si vytvoří emoční pancíř.
Jak s emocemi pracovat? Nejtěžší je asi práce se
vztekem. Víme, že projevovat vztek není dobré, už
rodiče nám to stejně jako pláč zakazovali, trestali nás
za to. Stejně tak lítost, hněv, smutek… Základním
předpokladem EQ je, že musíte znát sami sebe. Nesmírně důležité je také přesněji než dosud naučit se
rozeznávat své emoce. Zvládání a projevování emocí
není vůbec snadné. Mnozí lidé mají pocit, že nemohou své emoce ovládat a nemají nad nimi žádnou
kontrolu. To znamená, že emoce ovládají je a tím
pádem i výsledky jejich jednání. Každý z nás může mít
kontrolu nad svými emocemi, avšak je to obtížné a
vyžaduje to trénink.
V rámci semináře emoční inteligence se naučíte rozvíjet své základní osobní hodnoty: zásadovost, odpovědnost, otevřenost, vděčnost, pokoru, statečnost, motivaci sebe i druhých, můžete se naučit psychické odolnosti
– což je účinná zbraň pro překonávání těžkých životních situací, zvládat hněv, uvědomit si, jak je hněv zdravý,
například jako motivační nástroj nebo prostředek uvolnění či varovný signál. Můžete se naučit odpouštět, neposuzovat a neodsuzovat ostatní, být otevření a rozvíjet své komunikační dovednosti. Můžete se naučit být
sami sebou. A do té doby si vyzkoušejte cvičení stabilizující srdeční rytmus:
1. Dýchejte pomalu a klidně. Zaměřte pozornost dovnitř svého těla a vnější starosti odsuňte stranou.
Myšlenky nechte volně přicházet a odcházet. Hluboké výdechy a nádechy aktivují parasympatikus, nervovou soustavu, která je zvláště aktivní ve stavu klidu a uvolnění.
2. Soustřeďte se na tlukot svého srdce. Představte si klidnou krajinu, „krajinu svého srdce“, kde máte
vše, co potřebujete ke své relaxaci a odpočinku.
3. Při těchto mentálních cvičeních myslete na něco příjemného. Vzpomínejte na příjemné, radostné zážitky, při nichž převládají pocity lásky a spokojenosti. Vědci z Kalifornie dokázali, že už pouhá vzpomínka na příjemné zážitky v uvolněné atmosféře stabilizuje a zklidňuje nepravidelný srdeční rytmus a tím
snižuje náchylnost srdce k infarktu.
Jitka Ševčíková, ze semináře Emoční inteligence

Motto
„O naši lepší budoucnost se starají politikové, o lepší minulost historikové a o lepší přítomnost novináři.“
(Žarko Petan)
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Monogamie a nevěra
Prvotním významem sexuality všech živočichů bylo rozmnožování. Člověk je vlastně v tomto smyslu v živé přírodě jakousi výjimkou, protože většina jeho sexuálních styků neslouží k rozmnožování, ale ke vzájemnému
potěšení. I při tomto svém rekreačním účelu si lidská sexualita zachovala párový charakter. To ovšem zdaleka
neznamená, že by každý člověk měl celoživotně jediného partnera nebo partnerku. Takováto celoživotní věrnost jedinému lidskému jedinci představuje spíš výjimku. Naprostá většina lidí v průběhu života několik partnerů vystřídá.
Muži jsou v takovém střídání poněkud výkonnější, často se příliš nezabývají kvalitou výběru, někdy dokonce berou všechno, co je po
ruce. Zatímco pro muže končí rozmnožování
předáním několika kapek ejakulátu, žena je
zatížena devítiměsíčním těhotenstvím, porodem, kojením a péčí o dítě. Není tedy divu, že
daleko zodpovědněji vybírá partnera, kterého
k rozmnožování připustí. Proto asi na světě,
kde
existují
desítky
společenství
s mnohoženstvím, představuje mnohomužství
naprostou kuriozitu.
V Evropě a v ostatních zemích klasické židovsko-křesťanské morálky je uzákoněna monogamie – každý muž má
jednu manželku a každá žena jednoho manžela. Což ovšem neznamená, že jeden z partnerů nemůže občas
lovit v cizích vodách, a pokud takovýto sex realizuje, říká se tomu nevěra. Při nevěře je vždycky někomu více
nebo méně ubližováno. Můžeme proti tomu protestovat, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno,
co s tím můžeme dělat.
MUDr. Radim Uzel, CSc., ze semináře Novinky v lidské sexualitě na přelomu 3. tisíciletí aneb sexuální harašení na pracovišti
Řešení jazykového testu
1. republika, dokonalost 2. komplikace 3. zručný 4. skrývají v sobě názvy států – USA, Čína, Nepál, Rusko 5. d)
6. ulice Na Příkopech sídlí Městský úřad – školicí – prezentace – benzinu i benzínu – kurs i kurz – pohonných.

Řešení testu z pravidel společenského chování
1. Svého manžela představí pánům Mazákovi a Královi, následně představí své nadřízené svému manželovi.
2. Ano, je to vhodné pro usnadnění další případné společenské konverzace. 3. Zpět volá volající – bez ohledu
na organizační či společenské postavení. 4. V pracovním prostředí je společensky významnější mladší ředitel –
může nabízet tykání. 5. Mezi dveřmi neplatí zákon společenské významnosti. Vždy se napřed vychází. 6. Jakmile Vás vyzve hostitelka. 7. Muž vybírá stůl (pokud neuvádí ke stolu číšník), žena si vybírá místo u stolu, případně ji muž usadí na to výhodnější – zády ke zdi, s výhledem, … 8. Ne. 9. Talíř nakláníme od sebe (nepolijeme tak
sebe ani souseda). 10. Na stůl na levou stranu. 11. Ten kdo je hostitel – ten kdo pozval.

NEVŠEDNÍK, elektronický měsíčník Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., s pořadovým číslem 01/2013
vyšel 14.01.2012. Tvůrčí tým řídí: Ing. Radim Martynek, radim@martynek.cz. ISSN: 1805-7292. Newsletter
zasíláme našim klientům, nejvýznamnějším osobnostem, úřadům, podnikům a firmám ČR. Nevšedník si
můžete stáhnout v Galerii informací z 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.
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