
 

 Slovo úvodem 
Milé dámy, vážení pánové,  

po krátké odmlce Vám přinášíme 
další číslo Nevšedníku. 

Rok 2014 (nebo také rok koně – dle 
čínského horoskopu) nám přinesl 
řadu novinek, o které se s Vámi 
podělíme.  

Nový rok však přináší také řadu 
úspěchů: spousta starostů dokonči-
la v prvním pololetí studia na prá-
vech, někteří policisté o víkendu 
udělali poslední tečku v diplomové 
práci a my získali zakázku na Úřadu 
vlády České republiky! 

Když budete mít chvilku, prosím, podpořte nás v celostátní soutěži 
Makro – Dobrý podnikatel na http://bit.ly/1nKaiiX.  

Kromě příjemného počteníčka Vám přeji zdravý, pohodový, úspěšný 
a v mnoha ohledech nový NOVÝ ROK 

Radim Martynek 
jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.  
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Pět nejčastějších prohřešků v etiketě 

Jsou různé situace, potkáváme se s různými lidmi a ne vždy jsme si 
jisti, že vše děláme správně. Mnohdy vše tak nějak vyplyne ze situa-
ce, ale někdy se zastavíme nad tím, kdo vlastně podává ruku, kdo 
první pozdraví či jak oslovit obchodního partnera. V dnešním pří-
spěvku se proto zaměřím na prohřešky, které vídáme nejčastěji: 

    Muž nabízí ženě ruku jako první  

Správný gentleman vždy vyčká, až ruku nabídne žena. Výjimkou je 
situace na pracovišti: nadřízený muž versus podřízená žena a také 
pokud je muž v roli hostitele a vítá hosty. 

    Chybné oslovení  

Víte, jak je to správně? Pane Horák, nebo pane Horáku? Pane Cho-
vanec, nebo pane Chovanče? Pane inženýr, nebo pane inženýre? 
Správné je oslovení v 5. pádu – pane Horáku, pane Chovanče, pane 
inženýre. Platí to jak v ústní, tak písemné komunikaci – a obzvlášť 
pokud jde o komunikaci úřední či formální. 

    Ruce v kapsách 

Tento prohřešek je častější u mužů. Ruce v kapsách bychom neměli 
mít v situacích, kdy hovoříme s osobou společensky významnější 
(muž se ženou, mladší se starším, podřízený s nadřízeným, …), zvláš-
tě když se jedná o formální příležitosti.  

Naopak, pokud chceme navodit neformální a uvolněný pocit – např. 
při přátelském rozhovoru, ruka v kapse nevadí (ne však muž hovořící 
se ženou). 

    Krátké kalhoty, kdy je vidět holé lýtko 

Určitě jste někdy postřehli, že muž či žena v kalhotách, jakmile si 
sednou, ukazují ostatním holé lýtko. Opravdu velké faux pas. To se 
stane, pokud máme příliš krátké kalhoty nebo nedostatečně dlouhé 
ponožky. Takže než vyrazíte do společnosti, doma zkontrolujte tuto 
maličkost nejlépe tak, že si sednete a dáte nohu přes nohu – lýtko 
musí zůstat zakryté. 

    Žena bez punčoch 

Milé dámy, do společnosti, na jednání, pracujete-li v pozici mana-
žerky či ve vedoucí pozici, punčochy jsou pro Vás k sukni nebo šatům 
nezbytnou součástí oděvu. Nejlépe tělové; pokud chcete skrýt nedo-
statky na nohou (křečové žíly apod.), můžete zvolit i tmavé. Pro běž-
ný den v kanceláři, není-li v oblékání předepsán firemní dress code, 
můžete do páskových bot punčochy odložit – podmínkou jsou však 
perfektně upravené nohy a nehty. Pracujete-li na úřadě, v úřední 
dny jsou pro Vás punčochy povinností. 

Radka Sobotková, lektorka seminářů Etiketa úředníka veřejné sprá-
vy a Etiketa strážníka městské policie 

Výběr referencí  
z nedávných školení  

Etiketa a normy v písemném styku – 
úprava písemností podle normy 
Úřad vlády České republiky 

Městský úřad Chotěboř 

Městský úřad Třinec 

Městský úřad Jablunkov 

Městský úřad Turnov 

Městský úřad Semily 

Městský úřad Břeclav 

Městský úřad Vrchlabí 

Městský úřad Kolín 

Úřad městské části Praha 5 

Magistrát města České Budějovice 

 

Nový občanský zákoník a závazkové 

vztahy 

Městský úřad Mohelnice 

Městský úřad Zábřeh 

Městský úřad Stříbro 

Městský úřad Starý Plzenec 

Městský úřad Stod 

 

Písemná komunikace v praxi – aserti-
vita a empatie v dopisech  
Městský úřad Třinec 

Městský úřad Kunovice 

Městský úřad Staré Město 

Městský úřad Chotěboř 

Magistrát města České Budějovice 
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2014 rokem nového občanského zákoníku 

Ve spolupráci s JUDr. Jaroslavem Svejkovským, členem Legislativní rady vlády ČR (v letech 2006–2014) a re-
kodifikační komise a nositelem ocenění Právník roku 2012 pro obor občanské právo (hmotné a procesní) jsme 
pro Vás připravili interaktivní a praktické semináře k novému občanskému zákoníku. Nad jejich rámec také 
doporučujeme služby advokátní kanceláře orientované na veřejnou správu: 

Právní služby profesionálně a nevšedně 
 poskytování právních služeb ve všech věcech týkajících se aplikace nového občanského zákoníku a zákona o ob-

chodních korporacích 
 zajištění zpracování veřejných zakázek pro obce a města 
 vymáhání pohledávek s ohledem na potřeby a specifika veřejné správy  
 pomoc při uskutečnění platného referenda s aplikací zákona č. 22/2004 Sb. 
 pomoc při zorientování se v dotačních programech – program podpory regionálního rozvoje, zpracování pod-

kladů pro dotace, vracení dotací, penále 
 pomoc při zakládání obchodních korporací, nadací, spolků, ústavů a nadačních fondů pro obce a města včetně 

úpravy vnitřních poměrů v těchto právnických osobách, např. smlouvy o výkonu funkce atd. 
 družstva, bytová družstva, sociální družstva s aplikací zákona č. 90/2012 Sb. a č. 89/2012 Sb.  
 pomoc obcím ohledně vlastnického, nájemního i družstevního bydlení vč. vymahatelnosti práva, nájemní byd-

lení – nájmu z bytu (dle občanského zákoníku), jednostranné zvyšování nájemného (dle zák. o vlastnictví bytů)  
 zajištění ochranných známek pro obce dle zákona č. 441/2003 Sb. 

 

www.aksvejkovsky.cz  

 Nový seminář v nabídce  

 
Nový občanský zákoník ve vztahu ke školám a školským zařízením (NOZ) Seminář seznámí ředitele škol 
a školských zařízení s nejvýznamnějšími změnami, které do činnosti škol a školských zařízení a práce jejich 
ředitelů přinese s účinností od 1. ledna 2014 nový občanský zákoník. 

V rámci semináře budou účastníci seznámeni se strukturou nového občanského zákoníku a jeho základními 
zásadami, dále budou probírány ty oblasti, které s činností škol a školských zařízení nejvíce souvisejí (posta-
vení fyzických a právnických osob, rodinné právo, vlastnické právo, závazkové vztahy, náhrada škody apod.). 

Určeno: ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení 

 

 
 Cena za skupinu do 60 účastníků – 42.000 Kč vč. DPH (v průměru 700 Kč/osobu) 

 Cena za skupinu do 90 účastníků – 49.500 Kč vč. DPH (v průměru 550 Kč/osobu) 

V ceně jsou také výukové materiály. Objednatel zajišťuje školicí místnost, dataprojektor, plátno, notebook, 
mikrofon (od 40 účastníků) a vzděláníchtivé posluchače, které poutavou formou vtáhneme do děje. 

 

2014 rokem českého jazyka a úřední korespondence 

Už jsme se rozhodli… Mění se norma ČSN 01 6910 o úpravě písemností a po 20 letech vychází nová Akademi-
cká příručka českého jazyka, která doplňuje a zpřesňuje platná Pravidla českého pravopisu. Proto rok 2014 
vyhlašujeme rokem českého jazyka a normativní úpravy úřední korespondence.  

V labyrintu změn a novinek Vás provedeme s lehkostí a elegancí, protože v novém roce se můžete těšit na dva 
extrémně vymazlené semináře. Kurz Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech přináší to 
nejdůležitější z českého pravopisu a současné stylizace dokumentů. Náplní semináře Etiketa a normy 
v písemném styku – úprava písemností podle normy je formální úprava obchodních a úředních dopisů. 

Cena obvyklá nepřekračuje 23.800 Kč vč. DPH za skupinu a školicí den. O prázdninách Vám nabídneme semi-

náře českého jazyka a úpravy písemností za 17.850 Kč. 

http://www.aksvejkovsky.cz/
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Varujeme před „lektory“ vydávající se za odborníky na úpravu písemností, kteří nabízejí semináře na téma 
ČSN 01 6910, aniž by měli odborné znalosti a praxi. Nová norma si v řadě tezí protiřečí a zároveň jde proti 
ustáleným zvyklostem, zákonům, vyhláškám a směrnicím. Proto seminář s touto problematikou je nutno vždy 
školit v návaznosti na další, v mnoha případech relevantnější, odborné zdroje. 

Co je na ženě nejkrásnější? 

Pokud by se mezi muži uspořádala na toto téma anketa, její výsledky by byly různorodé. Nejen z vědeckých 
výzkumů, ale i z hospodských diskuzí nakonec vyplývá, že se každému líbí něco jiného. Naprostá většina mužů 
se ovšem nakonec shodne na dvou hlavních kritériích ženské krásy, které pro každého představují jakési pr-
votní optické signály. Je to krása tváře a tělesný tuk soustředěný na určitých místech těla. Oba signály jsou 
podvědomě vnímány jako důkaz tělesného zdraví, což vlastně také vypovídá o sociálním zařazení a schopnosti 
péče o potomstvo. 

S krásnou tváří to není tak jednoduché. Na první pohled nám 
může připadat poněkud nesmyslné, že naše sociální a sexuální 
přitažlivost může záviset na bezvadném obličeji. Taková krása 
přece nic nevypovídá o schopnosti sběru potravy nebo jiných 
užitečných vlohách a kvalitách. Vzpomeňte však na moudré rčení 
„oko do duše okno“. Lidská tvář je totiž velmi citlivým obrazem 
celkového zdraví, na první pohled se do ní zapisují pustošivé 
účinky stárnutí a nemocí.   

A co se lidského tuku týče, tam je to celkem jasné zejména 
u ženy. Tělesný tuk v prsních partiích těla je pro muže spolehli-
vým signálem dobré schopnosti zvládnout především výživu dítě-
te kojením; tělesný tuk v oblasti boků a pánve pak svědčí o její 
dostatečné prostornosti, což je zase ocenitelné z hlediska porod-
nického. Ejhle tajemství těch magických rozměrů 90-60-90; 
zkrátka ideální je tělo ve tvaru přesýpacích hodin.  

Moderní doba ovšem často odsoudí všechny tyto erotické signály 
do muzea archaických kuriozit. Přetrvávají možná v podvědomí 
jako dědictví našich primitivních předků – lovců a sběračů. Kos-

metický průmysl a plastická chirurgie se již dokonale postaraly o nápravu a korekci takových zpráv. Krásný ob-
ličej už není pouhým výrazem zdraví, ale často také signálem péče o pleť (díky krášlicím prostředkům). A žena, 
která o sebe pečuje, nepochybně bude pečovat i o domácnost. A taky o děti. Stejně jako mužské svaly jsou 
dnes signálem vyráběným v posilovnách, ženská krása se vyrábí v kosmetických salónech. Není na tom nic po-
horšujícího. Investice do hezkého zevnějšku se prostě v partnerském vztahu vyplácí. 

Nedávno byla uveřejněna statistika finančních nákladů, které jsou v rozvinutých zemích utraceny za různé 
krášlicí přípravky, kosmetické výrobky, silikonová ňadra, vlasová barviva, tukové odsávače, lýtkové odchlupo-
vače a další vymoženosti sloužící k vylepšení vzhledu. Ta finanční částka už nemá daleko k prostředkům vyna-
loženým na drogy. Pravidelná depilace lýtek spojená s odebráním materiálu na hýždích a přidáním téhož na 
prsou nevede však naštěstí k celkové degradaci osobnosti, s rodinným rozpočtem však dokáže zacloumat stej-
ně citelně jako každodenní konzumace návykové látky. 

Příslušníci našeho živočišného druhu, jako jediného na světě, pečují o svůj zevnějšek cílevědomě a záměrně. 
Rozdíl mezi ženou kmene afrických Hotentotů, která si od mládí vytahuje stydké pysky až do poloviny stehen, 
a jejím druhem, který si propichuje dolní ret ozdobnou špejlí a obarví si tváře nazeleno, a jejich americkými 
protějšky, ženou s pečlivě vyholenými chlupy na celém těle a s kroužkem v pupeční jizvě, je pouze asi v různé 
ceně, která se za toto krášlení těla zaplatí.  

Radim Uzel, lektor semináře Novinky v lidské sexualitě na přelomu 3. tisíciletí aneb sexuální harašení na 
pracovišti 
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RAŠEV, Eugen. Škola zad: [nejen bolestí zad vás zbaví]. Vyd. 1. Ilustrace Petr Pačes. 

Praha: Direkta, 1992, 222 s. ISBN 80-900-2726-1.  

 

69 a SM systém, co tím básník myslel? 

Co Vám říká číslo 69? Je Vám povědomé? Usmíváte se a říkáte si, o čem článek asi bude? Budete se divit, ale 
bude o bolesti zad. 

 96 % lidí má problémy se zády  
 69 % lidí má zlatou žílu 
 6,9 % mužů i žen mám problémy s početím 

K tomu se přidává svalová dysbalance, špatná koordinace chůze, povolené hýžďové svaly, … a porucha svalo-
vého aparátu je na světě. 

Dobře, teď jsme si shrnuli fakta, která nikoho netěší, ale co s tím? Všechny tyto problémy pramení 
z dlouhodobého, nesprávného sezení u počítače, špatného zvedání břemen, chůze na vysokých podpatcích.  

O špatném a správném sezení jsme si už něco říkali v minulém čísle Nevšedníku. Tentokrát nakousneme téma 
správného zvedání břemen, vhodné obuvi a cvičení SM systému.  

Při nesprávném zvedání břemen dochází k velkému tlaku na meziobratlovou ploténku, vzniká tak extrémní 
napětí a bolest, která se situuje především do beder.  

Jak tedy na to? 

 Nikdy nezvedáme břemena s propnutými koleny a ohnutou páteří. 
 Pokud je to možné, k břemenu si vždy dřepneme. 
 Břemeno si dáme co nejblíže k tělu. 
 Zadržíme dech, tím dochází k aktivaci břišních svalů. 
 Pohyb následně vychází z nohou a paží, nikoliv ze zad. 

 

 

 

Zkuste si osvojit tento jednoduchý způsob a vězte, že se Vaše obtíže určitě zmírní. K obuvi se dostaneme 
v druhém díle článku. 

Dr. Soňa Neubauerová, lektorka semináře Akademie zad aneb aby záda nebolela, terapeutka a garantka SM systému, 

majitelka Centra zad 
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 Historky z natáčení  

 
Starosta versus stav českého zdravotnictví. Během dopolední porady začal náš pan starosta pociťovat bo-
lest na hrudi. Zprvu tomu nevěnoval velkou pozornost, ale po další hodině, kdy se už svíjel bolestí, se nechal 
přemluvit, že ho někdo odveze do nemocnice. 

Na chirurgické pohotovosti se dostal na stůl mladičkému lékaři, který prohmatal jeho břicho, zeptal se, co 
od rána jedl, poslal ho na rentgen a ultrazvuk. Po minutovém prohlížení výsledků se zamyslel a prohlásil: „To 
bude otrava jídlem – to bude tou budapešťskou pomazánkou.“ Dal starostovi injekci proti bolesti a poslal ho 
domů s tím, aby se ráno ukázal v nemocnici na kontrolu. 

Za pět sedm stepoval starosta před nemocnicí, aby mohl být v ambulanci první. Stařičký lékař ho přijal, kou-
ká na rentgen, kouká na sono a říká: „Houby otrava jídlem… Máte ucpaná střeva… Kdypak jste byl naposle-
dy?“ 

Starosta je udiven novou diagnózou a ptá se: „A proč mi ten mladý lékař říkal, že to je otrava jídlem?“ 

Moudrý muž pravil: „Ten mladý lékař na chirurgické ambulanci? To byl očař…“ 

Ponaučení: Než si necháte cokoli předepsat, zeptejte se lékaře na jeho specializaci, aby se příště nestalo, že 
Vás bude ošetřovat patolog. 

 

Dotace a porušení rozpočtové kázně 

Dotace lze v České republice udělit zejména dle dvou základních předpisů. Prvním je zákon č. 218/2000 Sb. 
(velká rozpočtová pravidla) a druhým je zákon č. 250/2000 Sb. (malá rozpočtová pravidla). Poskytovatelem 
dotace je tak široká škála subjektů.  

Poskytovatel dotace a příjemce dotace se řídí příslušnými právními předpisy a dále rozhodnutím o přidělení 
dotace, či podmínkami, které jsou součástí smlouvy o poskytnutí dotace.  

Základním hodnotícím kritériem je zejména naplnění účelu dotace. 
Nicméně i v situaci, kdy příjemce dotace spotřeboval dotaci, úspěšně do-
končil dílo a účel dotace je bezpochyby plněn a naplňován, může, i po něko-
lika letech, přijít kontrola, na základě které je vyměřen příjemci dotace pla-
tebním výměrem odvod, později penále, a to za porušení rozpočtové káz-
ně. V mnoha případech je takové porušení čistě formálního charakteru, 
které nemá vliv na splnění účelu dotace. To ovšem nemění nic na tom, že 
odvod byl stanoven a příjemce rozhodnutí se tak ocitá ve velmi závažné 
situaci, kterou je nutné rychle a odborně řešit. 

Nejprve je nutné zhodnotit, kdy nastává splatnost odvodu, tedy povinnost příjemce dotace k úhradě stanove-
ného odvodu. Dále je nutné v odvolací lhůtě připravit odvolání. Daňový řád umožňuje příjemci dotace 
i v případě splatnosti odvodu (splatnost je například vázána na pouhé doručení platebního výměru) posunout 
splatnost stanoveného odvodu na dobu, než bude o odvolání příjemce dotace rozhodnuto. 

V případě neúspěchu s odvoláním je možno podat správní žalobu k příslušnému správnímu soudu. 

Jako další možnost, kterou právní úprava příjemci dotace dává, je tzv. institut prominutí odvodu. V této žá-
dosti je nutné precizně zdůvodnit naplnění účelu dotace a přiřadit tvrzená porušení rozpočtové kázně pod 
metodiku promíjení stanovených odvodů (pokyn Generálního finančního ředitelství či pokyn EK). 

JUDr. Jaroslav Svejkovský, Mgr. Mojmír Přívara 
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Kdy Vám smí zaměstnavatel kontrolovat počítač 

Kdy mi šéf smí kontrolovat pracovní e-mail a počítač? Musí mě na to předem upozornit nebo to může dělat 
i skrytě a „preventivně?“ Může být i jeden soukromý mail odeslaný z pracovního počítače důvodem k výpově-
di? Může šéf instalovat do kanceláří nebo do výroby kamery, které snímají zaměstnance během jejich práce?  

Pracovní počítač pouze k práci 
Ze zákoníku práce vyplývá, že bez souhlasu zaměstnavatele nesmíte používat zařízení v jeho vlastnictví k sou-
kromým účelům. To platí i pro počítače, respektive používaný software. Proto pokud Vám zaměstnavatel ne-
povolí, abyste počítač používali například i pro surfování na internetu, platí, že počítač jinak než pro pracovní 
účely využít nesmíte.   

Firma Vás může kontrolovat 
Dodržování zákazu používat výpočetní techniku potom může zaměstnavatel přiměřeným způsobem kontrolo-
vat. Třeba i tak, že použije software, který zaznamenává Váš pohyb na webových stránkách, z něhož lze od-
hadnout, které činnosti byly pracovního charakteru a které už nikoliv. Důležité ale je, že v rámci těchto kontrol 
musí být přiměřeným způsobem zachováváno i Vaše soukromí – nepřipadá například v úvahu, aby zaměstna-
vatel detailně studoval a archivoval Vaše soukromé e-maily.  

Nadměrné surfování a výpověď 
Pokud by bylo zjištěno, že velkou část své pra-
covní doby věnujete soukromým aktivitám, je 
to důvod k výpovědi. Zaměstnavatel by měl 
tento závěr nicméně založit nejen na automa-
tizované kontrole prostřednictvím softwaru, 
ale například i na základě kontroly Vaší čin-
nosti na pracovišti a pohovoru s Vámi. Soudy 
v nedávném případě rozhodovaly o případu 
zaměstnance, který strávil v jednom měsíci 
surfováním po internetu a hraním her víc než 
100 hodin. Platnost skončení pracovního po-
měru, jak se dalo předpokládat,  potvrdily. 
Jediný soukromý e-mail by na druhou stranu 
pro výpověď přirozeně stačit neměl.  

Kamery na pracovišti jen kvůli bezpečnosti 
Pokud jde o monitorování zaměstnanců kamerami a podobnými prostředky, platí, že tento postup přichází 
v úvahu jen tam, kde pro něj existuje závažný důvod spočívající v charakteru činnosti zaměstnavatele: napří-
klad nutnost ochrany Vaší bezpečnosti. V takovém případě však musíte být o monitorování zaměstnavatelem 
předem informováni. Monitorování nesmí být ani v tomto případě nepřiměřeně dotěrné či narušující Vaše 
soukromí. Umístění kamerového systému například na toaletách nebo v šatně samozřejmě právo nedovoluje.  

Záznamy z kamerového systému by potom měly být během několika hodin až dní vyhodnoceny a pokud z nich 
nevyplývá zjištění, pokud je nebude nutné dále legitimně použít (např. k prokázání, že došlo ke krádeži), musí 
je zaměstnavatel smazat.  

Ivana Fára, Jakub Tomšej, advokátní kancelář CMS Cameron McKenna, převzato se souhlasem autorů ze ser-
veru Prace.cz  

 Motto  

 
Optimista je člověk, který v pondělí ráno při nástupu do práce zvolá: „A pozítří už máme středu!“ 
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O mužích a ženách 

Mezilidské vztahy, mužsko-ženské vztahy. Věčné to téma bardů i badatelů. Mnozí se noří do knih a do křišťálo-
vých koulí ve snaze porozumět myšlení svých protějšků. Mnozí hledají poznání v družné společnosti Absintho-
vých víl. Mnozí nenacházejí. 

Po čem vlastně ženy touží? Je to skutečně to, co se o nich říká? Proč 
mají rády drahé kovy? Proč je přitahují silná auta? Proč si nakonec 
vždy vyberou sexy mozek?   

A co muži vidí v ženách? A proč? Proč se opíjejí, aby působili chla-
pácky, proč se bojí svých protějšků? Proč neuspějí, ač snesou ženě 
modré z nebe?  

Nejenom tyto otázky patří k nejčastěji kladeným při hledání podstaty 
mezilidských vztahů, vztahů mezi pohlavími. Odpovědi na ně může-
me hledat v koulích a v láhvích, můžeme doufat v pomoc zázračných 
esoteriků, čekat oslnivá prozření. Nebo se k nim postavit zcela prag-
maticky.  

Může to vypadat zvláštně, ale většina mezilidských vztahů je řízena 
jednoduchými zákony. Když je poznáme, budeme se dívat na svět 
jinýma očima. Možná, že to bude pohled bez růžových brýlí a iluzí, 
které do nás dostaly romantické příhody (mimochodem, proč by měl 
princ přijet právě na bílém koni?). Krásný svět se v něm změní 
v  mondénní matrix dopředu daných zájmů a vztahů, ale takový po-
hled nám umožní jej také používat. Chceme-li totiž, aby naše vztahy 
byly co nejlepší, uděláme nejlépe, budeme-li se snažit jim rozumět.   

Není to nic těžkého, stačí chtít. Udělat si čas a otevřít svou mysl pro něco, co překračuje hranice pohádek, ro-
mantických snů a idejí, ve kterých jsme vyrůstali. Výsledek ovšem stojí za to. Dozvědět se odpovědi na palčivé 
otázky, zjistit, proč by měl princ přijet na bílém koni a proč většina mužů v určitém období svého života prefe-
ruje ženy s většími prsy. A zeptat se sám sebe, co s tím udělám. 

Vojtěch Bednář, lektor mediální komunikace a mužsko-ženské komunikace  

Mužsko-ženský slovník aneb to snad ani není vtipné  

1. „Dobře“ Toto je výraz, který ženy používají na dokončení argumentu, když mají pravdu a ty máš držet 
jazyk za zuby. 

2. „5 minut“ Pokud toto řekne, když se jde obléct, tak to znamená půl hodiny. 

3. „Nic“ Toto je ticho před bouřkou. Znamená to „něco“ a ty bys měl být ve střehu. Argumenty, které za-
čínají slovem „nic“, téměř vždy končí výrazem „dobře“ (viz bod 1.). 

4. „Když chceš, můžeš“ Toto je výzva, ne povolení. Nedělej to! 

5. „Je to v pořádku“ Toto je jeden z nejnebezpečnějších ženských postojů vůči mužům. Znamená, že bude 
dlouho a úporně přemýšlet, jak a kdy zaplatíš za svoji chybu. 

6. „Netrap se tím, já to udělám“ Další velmi nebezpečné ženské vyjádření, význam je: něco, co žena ně-
kolikrát řekla muži, aby udělal, ale teď to dělá ona. Tato situace vyústí do mužské otázky: „Je ti něco 
miláčku?“ Odpověď ženy naleznete pod bodem 3. 

 Motto  

 
„Vegetarián“ je starý indiánský výraz pro „špatný lovec“. 
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69 a SM systém, co tím básník myslel? (část 2.) 

Téma správné obuvi je velmi široké, proto vypíchněme jen ty nejdůležitější zásady. Chůze na podpatcích je krás-

ná, ale má svá úskalí.  

 Chůze na podpatku vyšším než 4 cm je pro naše zdraví nevhodná. 
 Dochází k přetěžování přední části nohy, ohýbání prstů. 
 Mění se těžiště trupu, což má značný vliv na krční páteř. 
 K tomu se přidává bolest hlavy, trvalá deformace nohy a namáhání kolenních kloubů. 

Na co tedy při výběru bot pamatovat? 

 K jaké příležitosti boty budeme využívat – jiné boty budeme mít do divadla a jiné na běžné nošení do 
zaměstnání. 

 Tvar obuvi – obecně nejsou vhodné tvary bot do špičky, prsty jsou v botě velmi deformované a při dlou-
hodobém nošení dochází k výrazným deformacím. 

 Vhodné nejsou ani boty, kde noha není pevněji ukotvená – například velmi oblíbené žabky (boty nedrží 
nohu prakticky vůbec a celá funkce chodidla je přenesena opět na prsty). 

 Výška podpatku bot na běžné denní nošení – do 4 cm. 
 Správně tvarovaná stélka. 

Na bolesti zad byl odpradávna pohyb. Dnes se mu pomalými krůčky vyhýbáme. Zde se dostává ke slovu 
SM systém. Hlavou Vám proběhne, co to asi bude. Jedná se o STABILIZACI a MOBILIZACI páteře. Chceme, aby 
naše páteř byla ve vyrovnaném postavení a ještě navíc pohyblivá. K tomu všemu nám pomáhají svaly, které 
jsou momentálně v napětí a v křeči, a proto nemohou správně fungovat a dávat páteři patřičnou oporu. 

Tento systém spirální stabilizace pomáhá tělu k obnovení funkce svalů, které mu pomáhají při pohybu, a tím 
dochází k relaxaci svalů zádových.  

Není to nijak náročné cvičení a může se ho naučit každý a pak si ho cvičit v pohodlí svého domova. Více infor-
mací získáte na našich seminářích a internetových stránkách www.akademie-zad.cz.  

Dr. Soňa Neubauerová, lektorka semináře Akademie zad aneb aby záda nebolela, terapeutka a garantka SM systému, 

majitelka Centra zad 

 Poradna – Tykání  

 
Dotaz: Vím, že tykání na pracovišti nabízí vždycky nadřízený, i když je mladší a muž. Co ale v případě, kdy se 
s ním potkám na nějaké akci mimo úřad: mohu mu nabídnout tykání? Jak si počít v situaci, kdy si s jiným nad-
řízeným tykám, ale zastihnu ho v kanceláři, kde je přítomný cizí člověk? Mám zachovat dekorum a vykat mu? 

 

 
Odpověď: Pracovně-právní vztahy jsou jedinou výjimkou, kdy právo nabídnout tykání je na muži, ač je mlad-
ší. Pokud si s nadřízeným tykáte, měla byste – v závislosti na konkrétní situaci – zachovat formální přístup, 
pokud jej zastihnete v přítomnosti další osoby, která neví o Vašem neformálním (kamarádském) vztahu. Své-
ho nadřízeného byste mohli uvést do trapné situace, pokud byste ho v přítomnosti neznámého člověka oslo-
vila: „Ahoj Franto, tak ti nesu to kafe.“ 

 

 

 

 Motto  

 
„Když nepřijde hora k Mohamedovi, kokain nebyl kvalitní.“ 

 

http://www.akademie-zad.cz/
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 K zamyšlení – Perličky z MNV  

 Dne 17. června bude proveden soupis prasat. Dostaví se všichni občané. 

V kulturním domě se staví kamna, žádáme občany o brigádu, trouby jsou na MNV.  

Upozorňujeme na setí jařin. Kdo je osel, ať se přihlásí.  

Kdo nemá ještě orazítkovaná vejce, nechť tak učiní nebo mu propadnou.  

Moje žena utrpěla zranění následkem švihnutí ocasu do oka.  

Vážení zemědělci, dostavte se všichni ke škole, kde se bude vykupovat semeno, pytlíky si označte, aby nedo-
šlo k záměně.  

Žádám vás o povolení přestavby stodoly na bytovku, a to tak, že předek nechám stát a hýbat budu jenom 
zadkem.  

Občan, který ukradl v drůbežárně vejce, bude za ně popotahován až před MNV.  

Upozorňujeme družstevníky, že již třetí den je na návsi fůra hnoje. Nebude-li odstraněna, vloží se do toho 
národní výbor.  

Prosím, abych byla ve své věci uspokojena, jinak se obrátím na veřejnost.  

Soudruzi, co je s mojí žádostí, je 18. a já jsem to ještě nedostala.  

Nedostanu-li povolení na tu mříž, jsem nucen přeříznout starou.  

Kdo má ještě zájem o nové brambory, dostaví se na pole, kde mu bude nakopáno přímo do pytle. 

 

Testuji, testuješ, testujeme… 

Na semináři Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech se nejen věnujeme pravopisným 
záludnostem a úsměvnostem, ale zkoušíme proniknout i do tajů verbálních dovedností. Ti, kteří již kurz absol-
vovali, rádi vzpomínají na zábavné a inspirativní testíky. Že byste si chtěli takový test zkusit i Vy? Prosím – má-
te skvělou příležitost!  

1. Čtverec má devět polí. Každé číslo představuje jedno z písmen, jež příslušné pole obsahuje. Které neži-
jící slavné české herečce se dovoláte, když vytočíte číslo – 447451 (křestní jméno) a 447174681 (pří-
jmení)? 

ABC 

1 

DEF 

2 

GHCH 

3 

 

 

IJK 

4 

LMN 

5 

OPQ 

6 

 

 

RŘSŠ 

7 

TUVW 

8 

XYZŽ 

9 

 

 

 

2. Opakem slova APATIE je jaké slovo?         

NUDA, ZÁJEM, VESELOST, SMUTEK, UPŘÍMNOST 

3. Co mají tato slova společného?     

POSMRKÁVÁ, DUBNOVÝ, ZABUKOVAT, JEŘÁBI  

4. Označte řádek, na němž jsou všechny názvy napsány správně. 

a) Kostelec u Křížků, Kostelec nad Černými Lesy, Červený Kostelec 
b) Moravský Písek, Hradiště na písku, Písek 
c) Hora Svatého Šebestiána, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Svatý Jan pod Skalou 
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5. Označte větu bez pravopisné chyby. 

a) Chtěli bysme říci, že povinnosti a práva účastníků řízení byly známy. 
b) Chtěli by jsme říci, že povinnosti a práva účastníků řízení byla známa. 
c) Chtěli bychom říci, že povinnosti a práva účastníků řízení byly známy. 
d) Chtěli bychom říci, že povinnosti a práva účastníků řízení byli známi. 

6. Označte větu, která je napsána správně. 

a) Jsme povinni ve věci sjednat nápravu. 
b) Nakonec jsme k 7-mi denní konferenci svolili.  
c) Manželé Novákovy a mgr. Jan Malý se k návrhu nevyjádřili. 
d) Standardní lhůta na vyřízení žádosti je 30 dnů. 

7. Označte větu, která není napsána správně. 

a) Rozhodovali jsme dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

b) Úplné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů najdete 
na našich webových stránkách. 

c) Vyšla novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2013. 

Doufám, že se Vám test líbil! A jak jste dopadli? Správná řešení naleznete v závěru Nevšedníku! 

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

 Tip na seminář – ZOO pro zastupitele  

 
Jednodenní seminář směřuje k cílové skupině zastupitelů, členů rady obce, popř. zájemců z řad úředníků 
samosprávných územních celků tak, aby mohli řádně a dobře vykonávat jim svěřené pravomoci. Je také 
určen všem, kteří se chtějí seznámit s fungováním obce, s pravomocemi jednotlivých orgánů obce a zároveň 
získat přehled o fungování správního řízení municipalit. 

 Obecní zřízení – základní pojmy, právní postavení obce, orgány obce 
 Samostatná a přenesená působnost – vzájemné relace, vymezení hranice jednotlivých působností, 

dozor nad výkonem těchto působností 
 Postavení občana obce – kdo je občanem obce, častá pochybení 
 Zastupitelstvo a rada obce – pravomoci těchto orgánů, jednání a schůze 
 Starosta, obecní úřad a tajemník – základní úkoly a kompetence 
 Výbory a komise – důvody pro zřízení, povinnost zřízení 
 Právní předpisy obce – poslední judikatura Ústavního soudu aneb Jirkov vše změnil 
 Hospodaření obce – nakládání s majetkem obce, záměry dispozice s majetkem obce 
 Právní předpisy zasahující do výkonu činnosti obce – veřejné zakázky, poskytování informací, posta-

vení úředníka, volby, rozpočtová pravidla, osobní údaje, obecní policie, místní referendum (stručně) 
 Vztah politik versus úředník – trestněprávní a pracovněprávní odpovědnost 
 Otázky a odpovědi (metodická doporučení Ministerstva vnitra) 

 

 
 Cena za skupinu do 30 účastníků – 27.000 Kč vč. DPH (v průměru 900 Kč/osobu) 

 Cena za skupinu do 60 účastníků – 42.000 Kč vč. DPH (v průměru 700 Kč/osobu) 

V ceně jsou také výukové materiály. Objednatel zajišťuje školicí místnost, dataprojektor, plátno, notebook, 
mikrofon (od 40 účastníků) a vzdělání chtivé posluchače, které poutavou formou vtáhneme do děje. 
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 K zamyšlení – Výhody členství v EU (anglicky)  

 This is what we want in Europe:  

1. Swiss salary.  

2. Luxembourg taxes.  

3. German car.  

4. British home.  

5. Spanish girls.  

6. French wine.  

7. Italian food.  

8. Czech beer.  

9. Austrian mountains.  

10. Danish administration.  

And this is the EC's proposal for a Europe after Monetary Union:  

1. Czech salary.  

2. Swedish taxes.  

3. Spanish car.  

4. Greek home.  

5. German girls.  

6. Irish wine.  

7. British food.  

8. French beer.  

9. Dutch mountains.  

10. Italian administration.  

 

Když šéf postupuje jako Sherlock Holmes 

Obvinil Vás zaměstnavatel, že jste závažným způsobem porušili své pracovní povinnosti? Pak Vám asi nebude 
do smíchu. Za takové pochybení totiž hrozí výpověď, a to i když se jedná o pochybení první. V těch nejzávaž-
nějších případech dokonce můžete v práci skončit na hodinu.  

Krádež nebo urážky 
Závažným porušením pracovních povinností se rozumí například krádež nebo zneužití prostředků zaměstnava-
tele, hrubě vulgární jednání ke kolegům či zákazníkům nebo třeba nedodržování základních pokynů 
v organizaci práce.  

Zaměstnavatel coby vyšetřovatel 
Ještě než Vás zaměstnavatel potrestá výpovědí, musí vždy zjistit, co se doopravdy stalo a jak jste se na dané 
věci podíleli. Podle okolností by měl například vyslechnout kolegy, kteří u inkriminované události byli, obhléd-
nout místo činu, prozkoumat související písemnosti a podobně. Zaměstnavatel se promění v něco jako krimi-
nálního vyšetřovatele, který je na stopě pachatele. Završením vyšetřování by potom měl být pohovor s Vámi.  

Učitelka uspěla s žalobou u soudu 
Nutnost vyšetřovací procedury na pracovišti dokládá i nedávný případ, o kterém rozhodovaly soudy v Irsku. 
Rodiče jednoho z žáků mateřské školy obvinili učitelku, že jejich dítěti dala facku. Vedení školy nechtělo risko-
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vat tahanice s rodiči, a tak rozhodlo o okamžitém propuštění učitelky. Ta si ale nenechala nic líbit a školku za-
žalovala. Svou obranu postavila právě na tom, že byla propuštěna na základě pouhého tvrzení rodičů údajně 
poškozeného dítěte, aniž by se její nadřízení pokusili najít svědky incidentu nebo jí umožnili se k věci vyjádřit. 
Soud jí nakonec dal za pravdu a přiznal jí odškodnění, které v přepočtu činí téměř 700 tisíc korun.  

Zaměstnavatel musí mít důkazy 
Lze očekávat, že český soud by 
rozhodl podobně. Pokud za-
městnanec zpochybní platnost 
výpovědi, zaměstnavatel musí 
podle českého práva u soudu 
prokázat, že důvody pro skončení 
pracovního poměru byly skuteč-
ně dány. Pokud zaměstnavatel 
žádné důkazy nepředloží, soud 
prohlásí výpověď za neplatnou a 
pracovní poměr zaměstnance 
bude pokračovat.  

K soudu nejpozději do dvou mě-
síců 
Máte „štěstí“ na podobně horko-
krevného zaměstnavatele? Po-
kud dostanete výpověď, 
se kterou nesouhlasíte, je třeba, 
abyste zaměstnavateli písemně 
sdělili, že výpověď nepřijímáte 
a trváte na tom, aby Vás dále 

zaměstnával. Jako další krok je třeba obrátit se na soud s žalobou na určení neplatnosti výpovědi. S právními 
kroky raději neotálejte, neboť žaloba musí být podána nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl Váš pra-
covní poměr skončit.   

Ivana Fára, Jakub Tomšej, advokátní kancelář CMS Cameron McKenna, převzato se souhlasem autorů ze ser-
veru Prace.cz  

 K zamyšlení – Osm zásad moderní kanceláře  

 1. Udržování nepořádku je časově mnohem úspornější než udržování pořádku.  

2. Každý pořádek vzniká z nepořádku a je nestabilní.  

3. Pořádek zneklidňuje, protože je v něm neustále potencionální nepořádek.  

4. Nepořádek uklidňuje a zprostředkuje pocit uspokojení, protože je v něm potencionální pořádek, 
který si lze bez vynaložení jakékoliv fyzické práce představit.  

5. Nepořádek je věčný a životaschopný a je přístupný změnám.  

6. V nepořádku má člověk možnost vytvořit stabilní harmonii mezi svými potřebami a potřebami své-
ho nejbližšího okolí.  

7. Hledání předmětů a písemností je činnost produktivní, protože nutí člověka zabývat se předměty a 
písemnostmi, které by jinak ignoroval.  

8. Nepořádek naučí člověka mít přehled skutečně jen o těch věcech, o kterých mít přehled je skutečně 
třeba.  
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Co je na ženě nejkrásnější? (část 2.) 
Globalizace, zasahující i nejzapadlejší kouty naší planety, dokázala 
v poslední době sjednotit i různé to zdobení těla do jedné módní vlny. 
Vyzývavé barvy indiánských válečníků dnes běžně vídáme v tvářích mla-
distvých cestujících na linkách pražské hromadné dopravy. Klasický pier-
cing v podobě náušnic byl zdokonalen propíchnutím nosu, tváře, pysku, 
a dokonce i jazyka.  

V učebnici kožního lékařství jsme se ještě před čtyřiceti lety učili, že tě-
lesná tetováž je znakem nižšího intelektu, kriminální anamnézy – nebo 
obou těchto skutečností dohromady. Zkuste to dnes říci potetovaným 
vysokoškolákům! Na rozdíl od všemožného zdobení těla je ovšem teto-
vání jen velice obtížně odstranitelné a může svému nositeli třeba za pa-
desát let přinést nejeden nepříjemný zážitek.  

Není nejmenšího sporu o tom, že všechny ty chirurgické a kosmetické 
zákroky jsou vlastně sexuálními signály. Přispívá k tomu skutečnost, že 
na rozdíl od všech ostatních živočichů je člověk živočichem trvale a celoživotně sexuálně angažovaným. Zatím-
co samička paviána láká svého druha nápadně rudým zadkem pouze v období plodnosti, existuje u našeho 
druhu homo sapiens plodnost utajená. Žena vlastně sama neví, kdy může nejlépe otěhotnět. Navíc je pak lid-
ská sexualita na rozdíl od sexuality zvířecí odlišná tím, že slouží nejen k rozmnožování, ale také k potěšení. Se-
xuální signály tedy musí být trvalé a intenzivní.   

Nepostradatelným sexuálním signálem je také výběr oblečení. Týká se to nejen oblečení na první pohled patr-
ného, ale především oblečení intimního – spodního prádla. Eroticky přitažlivé prádlo není rozhodně nějakým 
módním výstřelkem, ale přirozenou součástí šatníku ženy, která se chce líbit nejen na veřejnosti, ale také 
v soukromí.  

Pokud jsou tedy silikonová ňadra a plastickou chirurgií upravený obličej považovány za poněkud falešné signá-
ly, je výběr dámského prádla signálem upřímným, pravdivým a autentickým.    

Radim Uzel, lektor semináře Novinky v lidské sexualitě na přelomu 3. tisíciletí aneb sexuální harašení na 
pracovišti 

 K zamyšlení – Jste přepracovaní?  

 Jsi přepracovaný, když: 

 se pokoušíš zadat své heslo i na mikrovlnnou troubu 

 se ptáš svých kolegů vedle u stolu e-mailem, zda mají chuť jít na pivo, a oni odpoví e-mailem: „OK, dej 
mi ještě pět minut.“ 

 máš 15 různých telefonních čísel, aby ses dovolal své tříčlenné rodině  

 denně v práci hovoříš s lidmi z jiného kontinentu, ale ještě jsi tento rok nemluvil se svým sousedem  

 již neznáš tarif za poštovní známku  

 většinu vtipů, které znáš, jsi četl v e-mailech  

 uvádíš název úřadu, když sedíš večer doma a zvedneš telefon  

 se doma pokoušíš volat přes nulu  

 jdeš do práce za tmy a za tmy domů přicházíš, a to i v létě  

 dovolenou si již léta vybíráš z přesčasů  

 poznáš své děti díky fotkám, které leží na tvém pracovním stole  

 si čteš tento článek, neustále přikyvuješ  

 právě přemýšlíš, komu můžeš tuto zprávu dále poslat  

Pozor na smrt z přepracování! 
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Řešení testů ze stran 11–12 
1. Jiřina Jirásková  

2. zájem  

3. všechna slova obsahují jiná slova, tj. názvy stromů – smrk, dub, buk, jeřáb  

4. b) /Kostelec nad Černými lesy, Hradiště na Písku/  

5. c)  

6. d) /zjednat, 7denní, Novákovi a Mgr./  

7. a) /o dani…/. 

Závěrem nezbývá, než říci: „Nemůžeme se netěšit!“ Na co? „Na další číslo Nevšedníku!“ „A na léto, dovolenou, 
sluníčko, …“ Krásné prázdniny všem! 

 

 

 Motto  

 
„Včera ve 3 h v noci u mě zvonil soused. Normálně přišel ve 3 h v noci a zazvonil! Lekl jsem se, že mi málem vypadla 
vrtačka z ruky.“ 
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