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Vývoj hlavičkových papírů
MěÚ Uherský Brod v čase

… Korupce je všude kolem
nás! Ale co je korupce?! Cihlička jenom zlatá… Ale kde je
hranice, co je úplatkem a co je
jen poděkováním za skvělý
přístup úředníka?
… Softwarové firmy začaly úřadům vkládat do peněžní částky vypsané slovy mezery za každým číslem.

Výběr referencí
z nedávných školení

Jazykové hříčky
Doplňte do sloupce místo teček správné slovo:
PES

Etiketa a normy v písemném styku –
úprava písemností podle normy

MALÝ

Základní umělecká škola Střezina
Sociální služby města Přerova

ON

Krajský úřad Zlínského kraje

JEDEN

Magistrát města Ostravy

SPAL

Magistrát města Opavy

DOBŘE

Městský úřad Beroun

NA

Městský úřad Uherský Brod
Městský úřad Hranice

KDYŽ

Městský úřad Rýmařov

ANO

Městský úřad Moravské Budějovice

...

Městský úřad Písek

(Řešení naleznete na konci Nevšedníku.)

Městský úřad Kolín

2015 rokem zdravých zad?
Seminář Akademie zad aneb aby záda nebolela, v průběhu kterého
naučíme Vaše kolegy správně sedět, chodit a zvedat břemena, trhá
veškeré rekordy v počtu proškolených účastníků.
Zdá se, že se k triu seminářů úpravy písemností, českého jazyka
a etikety úředníka přidal zdatný konkurent.
Změnila se norma ČSN 01 6910 o úpravě písemností, vyšla nová
Akademická příručka českého jazyka, která doplňuje a zpřesňuje
platná Pravidla českého pravopisu, a 96 % populace trápí bolesti
zad.
Zakuste některý z našich svižných interaktivních seminářů a nechte
se unášet na vlně nevšednosti.
Seminář českého jazyka – 17 účastníků: 17.850 Kč
Seminář úpravy písemností – 25 účastníků: 17.850 Kč
Seminář akademie zad – 50 účastníků: 17.850 Kč
(ceny obsahují DPH)
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. Pozor na „odborníky“ na český jazyk a typografii!
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Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech
Sociální služby města Přerova
Krajský úřad Zlínského kraje
Městský úřad Kolín
Městský úřad Moravské Budějovice
Městský úřad Horažďovice

Akademie zad
Magistrát města Ostravy
Městský úřad Beroun
Městský úřad Písek
Městský úřad Moravské Budějovice

Svatba nesvatba
Za sedmero horami, za sedmdesáti kilometry zvlněné dálnice a za patnáctero obcemi s rozšířenou působností se v jedno slunečné úterý desátého dne
březnového léta Páně dvoutisícího patnáctého uskutečnila svatba. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby mezi svatebními hosty nebyli oddávající a matrikářky jiných úřadů regionu. Cílem semináře Organizace slavnostních obřadů bylo seznámit přítomné se
strukturou svatebních obřadů, přípravou proslovů,
verbální a neverbální komunikací, rétorikou, gestikulací, ale také se zásadami profesionálního vystupování, neb jen málokdy máme druhou šanci udělat
perfektní první dojem.
Seminář se tak skládal z části teoretické a části praktické. Role oddávajícího se zhostil zkušený starosta ověšen
insignií a sympatickým úsměvem, který drobil nervozitu „snoubenců“ na atomy, jež se rozprchly v jarním počasí. V pravé poledne mu sekundovala zkušená matrikářka. Proběhl reálný obřad s ženichem a nevěstou, kteří
si řekli své ANO a navlékli si prstýnky. A jako první v České republice zůstávají po obřadě stále svobodní.
Naší snahou bylo účastníkům umožnit nácvik na
modelovém páru „se vším všudy“: s očním kontaktem, haptikou, proxemikou, ale také s načasováním
různých částí obřadu. Další informace naleznete také
na internetových stránkách periodika Deník:
http://opavsky.denik.cz/zpravy_region/skolenioddavajicich11032015.html.
Šaty zapůjčila módní návrhářka Marie Zelená
(www.mariezelena.cz)
Fotografie profesionálně zajistila Katka Prusková
(www.pruskova.com)
Svatební kytice byla v režii Jáji Fadrné z květinky Bellis.

Historky z natáčení – O svatbách I.
Jako oddávající jsem zažil nejednu svatbu, kterou si užívali jak snoubenci, tak rodinní příslušníci i svatební hosté, ale jen málokdy se mi stalo, aby si ji neužívaly děti. I stalo se jednou, že v průběhu mého proslovu ke
snoubencům se v zadních řadách ozvalo „e-e“. Po chvíli to už bylo „e-eee“. A později byly zvuky čím dál tím
intenzivnější. Naštěstí tatínka napadlo dítko vzít za ruku a z obřadní síně jej odvést. Zavládlo tak ticho a lidé se
mohli soustředit na pár, který prožíval svůj den.
Po chvíli však jinému dítku došlo, jak se může ze svatby zdekovat „legálně“ a začalo jako přes kopírák vydávat
„e-e“.
Jiří Moskala, tajemník, t. č. oddávající, Městský úřad Studénka

Vánoční večírek
V závěru měsíce listopadu vylosujeme ze všech klientů jednoho, kterému v termínu 17.12. nebo 18.12. připravíme vánoční večírek v hodnotě 50.000 Kč pro celý úřad. Součástí bude nejen famózně humorná beseda
s MUDr. Radimem Uzlem, ale také barmanská show a možná přijde i kouzelník.
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Návraty k hodnotám
Od roku 2007 tvoří Marie Zelená šaty pro města a obce v rámci svého projektu Návraty k hodnotám. Projekt je zaměřen na
to, aby uměleckým způsobem připomínal lidem důležitost rodiny, duchovního života, úcty člověka k člověku a již výše zmíněné úcty k naší zemi, k místům, kde jsme se narodili a kde
máme své kořeny.
Šaty jsou tvořeny v barvách vlajky města, s vyšitým nebo jinak
znázorněným heraldickým znakem města. Ke každým šatům
nechává vytvořit štrasovou korunku, která znázorňuje stavební
dominantu města.
Avšak na přehlídkách města neprezentují pouze své šaty. K nim
nechává Marie Zelená připravit speciální obrazovou projekci
s fotografiemi, popiskami a namluveným slovem o městě, jeho
historii a památkách. Diváci tak mohou procestovat republiku
a rozhodnout se, které
město by chtěli více
poznat a strávit v něm
na příklad dovolenou.
Některá města využívají šaty během zahájení Na fotografiích: korunka a šaty pro Hradec Králové
reprezentačních plesů nebo důležitých akcí města.
K projektu se již připojila Praha, Brno, Bratislava, Ústí Nad Labem, Ostrava, Hradec Králové, Karlovy Vary, Moravská Třebová, Nový Bydžov,
Olomouc, Kroměříž, Plzeň, Přerov, Tábor, Uherské Hradiště, Ostrožská
Nová Ves. Marie Zelená vytvořila také šaty a speciální projekci pro
Jihomoravský kraj a Zlínský kraj. Vytvořila také již 4 modely národních
reprezentačních šatů České republiky, které naši zemi reprezentovaly
na světových soutěžích např. na Filipínách, ve Španělsku, v Itálii,
v Koreji či na celosvětové konferenci ICCN za účasti zastupitelů 25 zemí
světa na Pražském hradě. Vytvořila také šaty pro Rusko a Itálii.
Marie Zelená, módní návrhářka, autorka projektu Návraty k hodnotám

Asertivita a empatie
Nedávno jsme pořádali pro městský úřad seminář na téma asertivity a empatie a jejich cíleného využití v komunikaci. V úvodu jsme se zeptali přítomných účastnsíků, kteří se dostávají do střetu s věčně nespokojenými
občany, co jim nejvíce vadí na komunikaci s klienty. Odpovědi byly pestré:





nemluví k věci, nenaslouchají, neodpoví na otázku, zatahují do komunikace emoce, skáčou do řeči
mají špatné informace (z doslechu), nechtějí pochopit (svou vinu na přestupku)
jsou agresivní – řvou po nás, jsou neupřímní – lžou
(duševně nemocní) chodí na úřad v pyžamu

A pak jednu z úřednic – služebně nejstarší – napadlo: „A neděláme to stejné i my, úředníci, když – mezi jinými
– skáčeme lidem do řeči a nevyslechneme je?“
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Spropitné na úřadě?
V posledním čísle Nevšedníku jsme se Vás v rámci ankety ptali, zdali byste se chovali k občanovi jinak, pokud
by Vám směl ponechat spropitné? Z výsledků zveřejněných na našich internetových stránkách vyplývá, že
92 % čtenářů by své chování nezměnilo.

Zdroj: www.akademie-vzdelavani.cz/#!/page_ANKETA

Při cca 66 000 úřednících v České republice by jich celých 5 280 pracovalo „lépe“, pokud by „dýško“ obdrželi.
Teze k zamyšlení…

Vedoucí bez autority
Problém, kdy vedoucí pracovník nebo manažer nemá u svých podřízených dostatečnou autoritu na to, aby
mohl prosadit své příkazy a rozhodnutí, je mnohem běžnější, než jsou mnozí lidé ochotni si připustit. Jak jej
rozpoznat a jak na něj můžeme reagovat?
Absolutní většina vedoucích a manažerů jsou lidé, kteří jsou ve svých organizacích nositeli formální autority.
Jsou – z rozhodnutí vyššího vedení, předpisu, pravidla nebo jinak – autoritami s dominantním postavením vůči
svým podřízeným. Samotná formální autorita ale nijak nezaručuje, že podřízení budou takového představeného respektovat a nakonec poslouchat. Je totiž potřeba, aby vedoucí byl současně autoritou neformální,
a chcete-li, autoritou faktickou. Té ale nelze dosáhnout tak, že je někdo určen do vedoucí pozice.
Jak poznáme nedostatek autority?
Za normálních okolností poznáme, že vedoucí nedisponuje dostatečnou reálnou autoritou především
z nepřímých ukazatelů. Můžeme-li změřit výkonnost jemu svěřeného oddělení nebo části firmy, objevíme zde
pravděpodobně nevelké, ale objektivně zjistitelné snížení požadovaných ukazatelů. Velmi zásadně ale bude
oddělení reagovat v případě problémů nebo v případě, kdy je potřeba do něj implementovat jakoukoli změnu.
Lidé, jejichž manažer má nedostatečnou autoritu, mají tendenci pracovat ze setrvačnosti, vzpouzet se jeho
příkazům a obcházet je. Sám nedostatek autority ale obvykle nevede k tomu, že tito lidé přestanou vykonávat
svou práci, nebo že ji budou vykonávat laxně.
Pokud vedoucí bez dostatečné autority vydá závazný příkaz, dojde obvykle k tomu, že jeho podřízení se budou
snažit tento příkaz vyplnit, ale jinak, než požadovanou metodou. V mezních situacích, kdy se budou domnívat,
že příkaz je v rozporu s jejich zájmy a někdy i zájmy nadřízeného celku (třeba celé firmy), ho mohou úplně ignorovat. Nastane-li situace, kdy je potřeba řešit akutní problém nebo vypořádat se s jinou závažnou situací,
mohou reagovat tak, že budou hledat reálnou autoritu. Reálná autorita ve většině kolektivů vzniká volbou
jejich členů a stává se jí k tomu nejvíce disponovaný jedinec. Pokud se tato autorita následně dostane do sporu s formálním vedoucím, mohou nastat mimořádně nepříznivé situace. I z tohoto důvodu je dobré snažit se
problém nedostatku autority vedoucího řešit co nejrychleji poté, co jej identifikujeme, a pokud možno ještě
předtím, než nastane krize, která jej výše popsaným způsobem „prověří“.
Co dělat s nedostatkem autority
Z pohledu nadřízeného managementu má problém nedostatku autority vedoucího ve firmě dvě možná řešení.
Prvním z nich je snaha o jeho podporu, tedy o to, aby potřebnou autoritu získal a mohl tak platně vykonávat
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svou práci. Pokud to není možné nebo pokud tato snaha selhává, přichází v úvahu jeho výměna, která ale nesmí být provedena s odůvodněním, že nemá autoritu, protože bychom tímto krokem stigmatizovali už dopředu jakéhokoli jeho nástupce.
Prvním krokem k podpoře manažera s nedostatkem autority u podřízených je snaha o jeho rozvoj na úrovni
manažerských dovedností. Mnoho vedoucích bez autority jsou odborníci, kteří se do svých funkcí dostali na
základě odborné erudice, avšak kteří nedisponují patřičnými schopnostmi vedení. Tyto schopnosti je možné
podporovat vzděláváním nebo využitím služeb odborných poradců, kteří dotyčnému pomohou s formováním
adekvátního stylu řízení. Dalším krokem je podpora formou rozšířené zpětné vazby ze strany jak nadřízených,
tak i podřízených, která vedoucímu pomůže lépe rozpoznat potřeby podřízených a určit nejlepší přístup k nim.
V některých případech a tam, kde dochází k výměně vedoucích pracovníků, je možné podpořit nadřízeného
tak, že stimulujeme jeho podřízené k tomu, aby se na nového šéfa aktivně adaptovali. Je-li to možné provést
za přítomnosti a s aktivní pomocí stávajícího, je to většinou jen k dobru věci.
Je-li potřeba nadřízeného vyměnit, musíme to udělat velmi opatrně. Důležité je, aby jeho výměna nebyla vykládána jako trest ani pro něj, ani pro jeho podřízené. Současně je potřeba, aby na jeho místo přišla silná
osobnost, která autoritu získá velice rychle. Pokud jej přitom převedeme na funkci s vyšší mírou celkové, ale
menší mírou personální zodpovědnosti, může to být vykládáno (někdy oprávněně) jako „vykopnutí směrem
vzhůru“, což dotyčnému ublíží v jeho novém postavení. Řešením v takovém případě bývá přesunout neúspěšného vedoucího pracovníka na pozici, ve které má možnost své vedoucí kompetence rozvíjet pod dohledem
zkušenějšího kolegy nebo s jinou formou vnitřní supervize.
Vedoucí bez autority není příjemný fenomén, ale je to problém, který má řešení. Každé řešení je samozřejmě
individuální a vždy by mělo jít hlavně o to, abychom jím nenarušili fungování kolektivu a celé organizace.
Vojtěch Bednář, publikováno na serveru www.firemni-sociolog.cz, převzato se souhlasem autora

Historky z natáčení – O svatbách II.
Ke svatebním obřadům chodím od roku 1991, nejdříve jako ceremoniářka a recitátorka, a od roku 2002 jako
matrikářka. Za ta léta se přihodilo několik zajímavých situací – ať veselých či smutných. V drtivé většině jsem
zažila (a to bylo možná pro někoho úsměvné, ale pro mě, člověka zodpovídajícího za obřad, už méně), že oddávajícího přepadl neovládatelný smích či pláč.
Měli jsme oddávajícího, který se tak zamotal do příjmení nevěsty Stavaričová, že téměř brečící smíchem musel ukončit projev (naštěstí ho nějak dořekl a položil ty dvě důležité otázky při souhlasném prohlášení snoubenců), jejich „ ano“ vzal na vědomí, se záchvatem smíchu podepsal protokol a vyběhl z obřadky.
Stejně tak se nedávno podobně přihodilo ceremoniáři při recitaci básně. Báseň sice dokončil, ale téměř vyrazil
dveře, kterými se vracel z obřadní síně do „přípravny“, kde už tedy konečně vyprsknul, u toho zakopl o židli,
spadl, z ruky mu spadly drahé hodinky, které se rozbily, a on si narazil ruku, která pak málem skončila
v ortéze.
Svatava Moskalová, matrikářka, odbor vnitřních věcí, Městský úřad Studénka

Mini-kongres TOP asistentka
V úterý 24.03.2015 se uskutečnil v pražském hotelu Artemis mini-kongres Top
asistentka, na kterém v průběhu jednoho dne proběhlo 6 workshopů, jejichž
cílem bylo předat základní informace k tématu a probudit zájem účastnic o sebevzdělávání. Kongres byl opět velmi úspěšný, když dosáhl průměrné známky
1,08! Ve srovnání s kongresy předchozími (1,59 a 1,22) se jedná o nejlepší
známku a zlepšující se trend.
Díky tak patří nejen a. s. 1. VOX, která se na organizaci kongresu spolupodílela,
ale také všem účastnicím z veřejné správy i komerčního sektoru.
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Nejsou manželé jako manželé
Na každém semináři Písemná komunikace v praxi se vždycky věnujeme mimo jiné také rozmanitých pravopisným a gramatickým jevům. Mnohdy i sami účastníci přicházejí se zajímavými postřehy a připomínkami. Úsměv
na tváři vyloudila všem kurzistům ilustrativní věta pronesená v upřímném zaujetí jednoho z nich.
„Paní lektorko, jak byste rozuměla tomu, že manželé jsou každý večer spokojeni, ale touží být více?“ Hlasitý
smích odezněl a já odpověděla: „Záleží na tom, o kom mluvíte. Chápu, že někteří manželé baží po větším
uspokojení, jiní se spokojí s tím, co mají.“
Abychom si to ale, prosím, vyjasnili a ujasnili… Slovo manželé může totiž v češtině označovat jak manželský
pár, tak i mužské protějšky manželek. Srovnáme-li dvě níže uvedené věty, je významový rozdíl zcela patrný.



Manželé Řezníčkovi slavili desetileté výročí.
Paní Králová i Krátká se plesu nezúčastnily, jejich manželé ano.

Jako problematické se mohou jevit některé tvary tohoto podstatného jména při skloňování. V jednotném čísle
jsou možné ve 3. a 6. pádě dva zcela si rovnocenné dubletní tvary, totéž platí i v množném čísle ve 4., 5., 6. a
7. pádě (protože můžeme využít tvary podle vzoru pán i muž). V 1. pádě množného čísla je třeba brát na zřetel
významový rozdíl mezi tvarem manželové a manželé. Pojmenováváme-li manželskou dvojici, musíme užít jen
tvar manželé, u ženatých mužů lze užít tvary manželové i manželé.
A nyní přehledně… Jak skloňovat…
Pád

JEDNOTNÉ ČÍSLO

1.

MNOŽNÉ ČÍSLO
manželská dvojice

ženatí muži

manžel

manželé

manželé, manželové

2.

manžela

manželů

manželů

3.

manželovi, manželu

manželům

manželům

4.

manžela

manžele, manžely

manžele, manžely

5.

manželi

manželé, manželové

manželé, manželové

6.

manželovi, manželu

manželech, manželích

manželech, manželích

7.

manželem

manželi, manžely

manželi, manžely

Všechny dubletní tvary lze užít bez významového rozlišení. V praxi je ale u 4. pádu množného čísla patrná tato
tendence – při pojmenovávání manželského páru převládá tvar manžele, tvar manžely naopak převládá tehdy,
pokud mluvíme o ženatých mužích. Nyní si uveďme několik příkladů…








Nechtěl si mě vzít, tvrdila známá politička o manželovi/manželu.
Manželé Málkovi si výzvu nepřevzali.
Naši manželové/manželé se k návrhu nevyjádřili.
Na jednání jsme pozvali manžele/manžely Řezníčkovy.
O manželech/manželích kolegyň nic nevím.
S manželi/manžely mých sester jsem se seznámila až tento rok.
S manželi/manžely Novákovými jsme se na řešení dohodli.

Co dodat? Nejsou manželé jako manželé! (O tom by se ale dalo povídat!) Stejně jako nejsou vždy k mání korály
a koráli, nakladači a nakladače nebo červy a červi! Nemluvě o „bolestivých“ rozdílech mezi slovy dobýt a dobít
či vyset a viset… Těším se, že o těchto jevech napíši pojednání třeba zase někdy příště. A nebo si o nich můžeme s chutí i úsměvem popovídat na semináři Písemná komunikace v praxi!
Zuzana Stolarská, lektorka semináře Písemná komunikace v praxi
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Historky z natáčení – O svatbách III.
Humorná historka ze svatby, ač svatebčanům do smíchu tehdy moc nebylo, se odehrála v květnu 2014. Oddáváme i na jiných vhodných místech, např. v jednom nevysvěceném kostele, kde probíhají občanské sňatky.
V jeden den se nám tam sešly tři svatby (troje doklady odevzdané snoubenci). Když jsme přišli do kostela,
správce s námi probíral hudbu na jednotlivé obřady a mluvil o obřadech čtyřech – o svatbě, kterou jsme neměli evidovanou, tak jsme to pustili z hlavy: nejsou papíry, není svatba.
Jenže oni přišli. Když matrikářka nemá v ruce nic a před sebou 50 svatebčanů a snoubence, kteří se chtějí vzít,
tak to je v tu chvíli černo před očima. Byla to zrovna moje sobota, takže jsem měla jen dvě možnosti, buď říct:
„Bohužel, my o Vás nevíme,“ nebo skočit na úřad a vytvořit potřebné dokumenty k uzavření manželství.
Jak k tomu došlo? Snoubenci si na matrice dojednali termín a místo, kde chtějí svatbu mít. A pak šli za pronajímatelem onoho jiného místa a s ním dohodnuli podmínky, platbu za pronájem apod. A nevěsta měla pocit,
že když zaplatila určitou sumu peněz, že učinila vše, co bylo třeba. Opomněla nutnost navštívit matriku a požádat o uzavření manželství.
Svatba se konala s 25minutovým zpožděním, ale odcházeli z kostela jako manželé. Snad jim to vydrží. Pamatujme: matriku nelze opomenout, když se chcete vzít.
Hana Kazimírská, vedoucí oddělení matriky, odbor vnitřních věcí, Magistrát města Opavy

Jak správně oslovovat…
Každý dopis i každý e-mail začíná vždy oslovením, kdy tou nejzdvořilejší formou je oslovení funkcí, poté titulem (není-li funkce k dispozici), poté příjmením (není-li k dispozici ani titul).
V praxi tak můžeme správně vídávat:
Vážený pane tajemníku,
Vážený pane inženýre,
Vážený pane Nováku,
Nicméně přívlastek „vážený“ je tou nejuniverzálnější formou oslovení. „Váženým“ je i věčný stěžovatel, i ten
rebel, co Vám věčně pije krev, i ten věčný neplatič. Proto je vhodné volit přívlastky odlišné – zrcadlící příjemce.
V praxi tam můžeme vídávat mnohem zdvořilejší a zacílenější oslovení:
Sympatická paní tajemnice,
Báječný pane tajemníku,
Usměvavá paní magistro,
Co ale v případech, kdy občan přichází osobně, představuje se jako Novák, ale
v občance, na formuláři nebo na vizitce má uvedeno Ing. Novák? Jak jej oslovíme? Titulem, nebo příjmením?
Z našich průzkumů na seminářích vyplývá, že 20 % úředníků osloví občana
„pane Nováku“ (jak se představil), cca 15 % jej osloví „pane inženýre“ (co
má na dokladu), 60 % jej neoslovuje vůbec a 5 % volí oslovení odlišné (kolego, hej Vy, ty bejku, …).
V tomto případě platí: Je-li titul deklarován, pak má být použit. Málokdo se
představí slovy: „Já se jmenuji inženýr Novák.“ A pokud se Vám to stává –
zpravidla u ješitných lidí – můžete si pomyslet, že nelze dítěti udělit jméno doktor, inženýr, magistr, proto se nikdo nejmenuje Inženýr Novák.
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Ukázka vskutku nevšední funkce dokládá buď jazykovou neznalost, nebo touhu po originálním přístupu:

Radim Martynek, lektor semináře Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy, autor
revize normy ČSN 01 6910:2012

Tunel Blanka stokrát jinak
„Pepíčku, co dělá tvůj tatínek?“
„Tancuje v gay baru.“
„Vážně?“
„Ne, on projektoval kabely do tunelu Blanka, ale my se za to doma stydíme.“
Tunel Blanka začíná být jako paní Columbová. Stále se o ní mluví, ale nikdo ji (ho) nikdy neviděl.
Tunel Blanka je první stavbou na světě, která ještě před oficiálním otevřením potřebuje rozsáhlou rekonstrukci.
Otevření tunelu Blanka bylo znovu odloženo… Tunel Blanka byl nominován na Stavbu roku 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ...
V tunelu Blanka byli objeveni blaničtí rytíři. Podle jejich vyjádření bude tunel otevřen „až bude českému národu nejhůře“.
Květen 2020: Prezident Škromach se chystá otevřít tunel Blanka.
Akce přerušena, ekoaktivisté zjistili, že uvnitř tunelu jsou vzácné plísně.
„Tomu tunelu v Praze neměli dávat ženský jméno. Se pak nemůžou divit, že je vodspoda mokrá, furt rozdělaná a nikdo neví, kdy bude konečně hotová.“
Policie vyjádřila obavy, že Blanka je tunel.
Prezident Chuck Norris dokončil a otevřel tunel Blanka v termínu.
Už jenom čekám, kdy z Blanky vyjede metro D.
Eiffelova věž: 1 rok
Vyslat člověka na měsíc: 3 roky
Hooverova přehrada: 5 let
Cheopsova pyramida: 10 let
Tunel Blanka: těžko říct
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Částka slovy
Od malička nás učili, že peněžní částka slovy se píše vždy s mezerami, ale dva „jazykáři“ si řekli: „Ne! My to
chceme jinak…“
Pozor na toto nebezpečné tvrzení v návrhu normy: „Vypisuje-li se peněžní částka slovy, každé slovo se
píše zvlášť. Jen ve výjimečných případech, např. na složenkách, je dovoleno psát všechna slova peněžní
částky dohromady, značka měny se píše vždy zvlášť.“
Jednak za částku slovy nenáleží značka měny (Kč), ale vypsání názvu měny slovy (korun českých), jednak je
vyjádření slovy v dokumentu vždy uváděno právě z bezpečnostních důvodů, aby nebylo pochyb o výši částky
v číselném vyjádření. V takovém případě je tedy vždy nutné částku slovy psát dohromady (bez mezer),
s počátečním písmenem velkým a označením měny odděleným mezerami (např. Jedenmiliontřistatisíc korun
českých). Do spektra takových písemností nepatří pouze složenky, ale všechny dokumenty, v nichž je částka
slovy obsažena.
Nová norma není v této tématice relevantním zdrojem – v potaz je nutno vzít i další zdroje a bezpečnostní
prvek.
Slovní zápis peněžních částek a dalších číselných hodnot v písemnostech neformálního či nevýznamného charakteru může být uveden v souladu s tvrzeními dvou jazykářů:
Ztratil sto dvacet sedm korun.
Pravda. Zbylo jí sotva pět stovek mozkových závitů.
Radim Martynek, lektor semináře Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy, autor
revize normy ČSN 01 6910:2012

Zavináč aneb @ v praxi
V češtině se slovo zavináč původně používalo (a stále používá) pro zavinutý řez z rybího masa a zeleniny, naložený v kyselém nálevu. Podle jeho tvaru se název vžil i pro znak, o němž pojednává zbytek hesla. Podobně zajímavé názvy má znak i v mnoha jiných jazycích.
















čínština: mandarínsky: xiao laoshu (myška)
dánština: grisehale (prasečí ocásek)
esperanto: heliko (šnek)
finština: kissanhäntä, (kočičí ocásek)
francouzština: escargot (hlemýžď)
hebrejština: Strudel (štrúdl)
holandština: apenstaartje (opičí ocásek)
italština: chiocciola (šnek)
katalánština: arrova nebo ensaïmada (brioška)
korejština: golbaeng-i (malý sladkovodní šnek bez tykadel)
maďarština: kukac (červík nebo larva)
němčina: Klammeraffe (přítulná opička)
polština: małpa (opice)
ruština: sobaka (pes)
řečtina: papáki (kachňátko)

Převzato ze serveru http://cs.wikipedia.org/wiki/Zavin%C3%A1%C4%8D1

1

Zavináč – Wikipedie. [online]. [cit. 2015-03-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zavin%C3%A1%C4%8D
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Získejte dárky za věrnost
Za objednané semináře v hodnotě 70.000 Kč vč. DPH získáte famózně humornou
90minutovou besedu s MUDr. Radimem Uzlem pro celý úřad nebo město.
Ze všech klientů za období leden–listopad získá 1 vylosovaný úřad večírek s řízenou
degustací, vtipnou besedou a barmanskou show v hodnotě 50.000 Kč. A možná
přijde i kouzelník…

Osobnost semináře
Účastníci našich vzdělávacích akcí nás inspirovali, a tak jsme se rozhodli udělovat za nevšední přínos atmosféře semináře titul
OSOBNOST SEMINÁŘE
účastníkům, kteří se dopustili:
sympatického vyrušování,
bezvadného připomínkování,
příkladného podsouvání námitek,
příjemného doplňování lektorova výkladu a
vytrvalé snahy o dekoncentraci lektora,
čímž rozesmívali lektora i ostatní účastníky, aniž by narušili odbornou stránku vzdělávacího programu.
Mezi prvními oceněnými, kteří získali diplom a plaketu, jsou:
Olga Kouřilová, Městský úřad Moravské Budějovice
Žaneta Poloková, Městský úřad Jablunkov
Radek Křeček, Městský úřad Dobruška
Martin Řehák, Městský úřad Dobruška
Aleš Naňák, Krajský úřad Zlínského kraje

Je libo KURENT?
Ne, nejedná se o jídlo :) V roce 2013 jsme poprvé nabídli zaměstnancům matrik seminář na téma Kurent nejen
pro matrikářky. Jedná se o psací podobu německého písma (švabachu), kterým se v našich zemích místy psalo
až do konce druhé světové války. V roce 2015 navazujeme na tento úspěch a pokračujeme… Seminář je možno
objednat pro skupinu až 15 účastníků za 22.500 Kč vč. DPH (v průměru 1.500 Kč/osobu).
Pod vedením úžasné lektorky jsem po
první hodině seznamování se s písmenky a výslovností různých spřežek i já
dokázal číst z Kroniky české Václava
Hájka z Libočan z roku 1541. Jednalo se
vskutku o čtení tempem žáčka první
třídy základní školy, ale pocity to byly
ohromné, neboť co je hezčího než když
kouknete na text a neumíte nic a po
hodině umíte číst…
Radim Martynek, z vlastní zkušenosti ochutnávače seminářů
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Noční šetření
Řada klientů je zvyklá, že zaměstnanci oddělení sociálně-právní ochrany dětí jezdí na kontrolu pouze dopoledne, maximálně odpoledne, rozhodně však ne v podvečer či v nočních hodinách. Ale jak jinak chcete zjistit, co
se opravdu děje za zdmi některých domácností, kde se – ať už z jakýchkoli příčin – angažuje sociálka, především pak OSPOD?
Na úkor času stráveného s vlastní rodinou se tedy sociální pracovníci jednou za čas vydávají na tzv. noční šetření, aby alespoň trochu více nahlédli do skutečného života některých spoluobčanů. Vyzbrojené nezbytnými
pomůckami a notnou dávkou odvahy pak pod rouškou tmy klepou a vchází do míst, kam by někteří nevkročili
ani za denního světla. Pravda, někteří mohou namítnout, že za to jsou oceněni zvláštním příplatkem, který je
však – dle mého názoru – symbolický a rozhodně neodpovídá míře rizika, které v danou chvíli sociální pracovníci podstupují.
Četl jsem spoustu negativních článků ohledně romských spoluobčanů, ale za sebe mohu říci, že mnohem lépe
se cítím v romské rodině obklopen všemi hlučnými členy domácnosti, než v ponuré domácnosti uživatelů drog
či domácího násilníka. Nechci tvrdit, že v romských domácnostech je vše v pořádku (to bychom tam pak ostatně nemuseli docházet), ale i přes jejich odlišné kulturní a společenské zvyklosti a nuzné podmínky pro bydlení,
jsou jejich děti možná ušmudlané, sem tam zavšivené, notně vychytralé, ale zpravidla zdravé, spokojené
a šťastné. A i na oslovení paní sociálka se dá rovněž zvyknout.
Mnohem náročnější je však návštěva domácnosti, kde se doslova musíte prorvat hordou odpadků do místnosti, která slouží jako obývací. Přes cigaretový kouř samotné děti téměř ani nevidíte. Je zbytečné neustále rodičům opakovat, že život v takových podmínkách není pro jejich děti dobrý, že je potřeba se jim náležitě věnovat, aby se mohly všestranně rozvíjet. Úsměv na dětské tváři bývá vynucený a dětský smích vídáme zřídkakdy. A když se snažíte děti z toho děsivého života dostat, aby dostaly šanci na nový život a vlastní rozvoj,
dozvíte se, že nevyhovující bytové podmínky nejsou dostatečným důvodem pro odebrání.
S vědomím, že děti vyrůstají v naprosto nevhodném prostředí a jen málokdy z nich vyroste soběstačný a přičinlivý jedinec, je pak necháte v jejich rodinném prostředí, kam pak pravidelně docházíte a netrpělivě čekáte
na jakýkoliv podnět, který Vám pomůže je dostat pryč. Celá situace je pak o to ubíjející, že když tam jedete na
noční šetření a zjistíte, že je to pořád stejné, že není žádný nový podnět, který by vedl k vyřešení, opět to jen
zdokumentujete, zapíšete a jedete dál s malou nadějí, že při další příležitosti budete moci dát dětem šanci na
lepší život.
autor je pracovníkem OSPODu

Sex a jazyk
Český jazyk k sexuálnímu humoru někdy přímo vybízí. Pokud si přečtete slovník Patrika Ouředníka nazvaný
Šmírbuch jazyka českého, zcela jistě nabudete přesvědčení, že nemůže být na světě druhý takový národ, který by měl ve věcech sexuálních tak bohatý smysl pro humor. Svědčí o tom celkem 215 pojmenování pro ženské pohlavní orgány, 179 synonym pro označení soulože a úplným rekordmanem je 294 různých názvů pro
mužský pohlavní úd. Mezi ty první patří všechno od „chlupaté srdce“ přes „veletržní palác“ až po poetické
„údolí lásky“; pohlavní styk je u nás možno nazývat stejně „namočením brka do kalamáře“ jako „vyvedením
mladýho pána do ZOO“ a penis má kromě desítek vulgárních označení také „jednadvacátý prst“ nebo dokonce
„malý Bobeš“. Označit pak soulož spojením malého Bobše s chlupatou ústřicí zavání už pravou sexuální poezii.
Homo sapiens je permanentně sexualizovanou bytostí; zatímco všichni ostatní provozují pohlavní styk jen
v období plodnosti, příslušník našeho živočišného druhu s potěšením holduje svému sexuálnímu potěšení
v kterékoliv době denní nebo noční, v pátek nebo svátek, nedbá ročních období, slavných výročí, počasí, ba ani
termínu výplaty nebo daňového přiznání.
Radim Uzel, lektor semináře Novinky v lidské sexualitě na přelomu 3. tisíciletí aneb sexuální harašení na pracovišti
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Interview s osobností
PhDr. Ladislav Špaček (*1949, Ostrava) – původním povoláním pedagog, vyučoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1990–1992 byl redaktorem a moderátorem Československé televize. Od roku 1992
působil téměř jedenáct let na Pražském hradě jako mluvčí prezidenta Václava Havla. Účastnil se bezpočtu vrcholných společenských událostí, jako doprovod prezidenta republiky navštívil více než 50 zemí světa, setkal
se s desítkami prezidentů a členů královských rodin. Je autorem a protagonistou televizního seriálu Etiketa
a napsal řadu knih o etiketě: Etiketa, Velká kniha etikety, Nová velká kniha etikety, Komiksová etiketa, Špaček
v porcelánu, sérii Malých knih etikety – pro celou rodinu, pro manažery, u stolu, pro firmu a úřad, pro každý
den, je autorem hry Starling aneb Etiketa hrou, etikety pro děti Dědečku, vyprávěj, a knihy vzpomínek Deset
let s Václavem Havlem. Jeho poslední publikací je obsáhlá Business etiketa a komunikace. Působí jako konzultant v oboru komunikace a etikety, pořádá přednášky pro top manažery firem a úřadů a pro politiky.
1. Jak se vypořádáváte se špatnou náladou?
Málokdy mívám špatnou náladu. Jestli mi ji někdo
zkazí, jiný mi ji napraví; jsem pořád mezi lidmi
a vnímám většinu ohlasů kolem sebe pozitivních.

7. Co myslíte, že lidem v dnešní době chybí nejvíce, čeho
mají nedostatek?
Právě pocitu štěstí. Máme
všechno, k čemu se lidstvo
dopracovalo, žijeme mezi desetinou nejlépe zajištěných
obyvatel planety, máme pocit
bezpečí, nesužují nás války,
záplavy, zemětřesení, epidemie… a přesto jsme pořád nespokojeni a naštvaní na celý
svět.

2. Jaké je Vaše nejoblíbenější místo v ČR a proč?
Mám takových míst asi pět, všechno to jsou restaurace a kavárny v centru Prahy. Tam se setkávám
s přáteli, relaxuji, sleduji lidi kolem sebe.
3. Máte nějaké životní motto (moudro), podle kterého žijete?
Ano, Descartesovo O všem je nutno pochybovat.
4. Čemu by se, podle Vašeho názoru, měli lidé
v dnešní době (na)učit?
Je toho na jedné straně čím dál víc, už nestačí vědomosti ze školy, cestujeme, pracujeme
s elektronikou na vysoké úrovni, na druhé straně se
toho učíme čím dál míň, protože všechno si najdeme na internetu. To je varující, internet je salát,
a kdo se jím neumí kriticky probírat, degeneruje.

8. Máte během dne nějaké
zlozvyky, kterých byste se rád
zbavil?
Zlozvyky máme všichni, ale ty
patří k životu. Mám nemožnou
životosprávu, jím jednou denně, večer v restauraci, večer miluji víno, kouřím,
chodím pozdě spát…ale co s tím? Mám se transformovat v jiného člověka?

5. Máte nějakou radu/recept na spokojený život?
Dělat práci, která mě baví, mít kolem sebe lidi, kteří
mě obohacují a s nimiž jsem rád, žít tam, kde to
mám rád. Zní to jednoduše, ale uskutečnit tento
ideál vyžaduje pracovitost, dobrý charakter a taky
trochu štěstí.

9. Co pro Vás bylo v životě nejtěžší?
Zvládat přerody ve svých profesích: učitel – šéf
zpravodajství v televizi – mluvčí prezidenta republiky – „mistr etikety“, u toho snad už zůstanu.

6. Co si představujete pod pojmem štěstí?
Štěstí je pocit, který se v člověku vytváří, když se
mu něco podaří, když se jeho osud ubírá směrem,
po kterém toužil, když potká lidi, které má rád. Něco nám přinese náhoda, ale většinu si musíme odpracovat.

10. Myslíte, že existuje přátelství mezi mužem
a ženou?
Jasně. Do té doby, než ji (nebo ona jeho) svede.
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„Jaronoce“
Jsme v očekávání… Čeho? Že už konečně dostaneme tolik slibované prémie… Že v nejbližší době budeme už
konečně povýšeni… Že už konečně nebudeme muset pracovat, protože se blíží datum svatby… A že konečně
vyhrajeme ve sportce? Ne, ne, my očekáváme a těšíme se na ty nejvýznamnější křesťanské svátky v roce – na
VELIKONOCE.
Kolik jen konotací v sobě toto slovo skrývá! Někdo si okamžitě vzpomene na
spoustu výtečných pokrmů a nápojů, někdo se těší na dny volna a příjemné
setkání s rodinou a přáteli, jiný si libuje v probouzející se přírodě, která po
dlouhých zimních dnech ožívá pestrými barvami. A možná v souvislosti
s těmito rozmanitostmi i Vás někdy napadlo, proč se tyto svátky jmenují právě
VELIKONOCE. A proč ne třeba „jaroslavice“, „jaronoce“, „vejcenoce“ nebo
„kristonoce“. Vysvětlení je prosté – dnešní název VELIKONOCE i staročeské
tvary velikonoc a velkonoc odkazují etymologicky k „veliké noci“, tedy noci ze
soboty na neděli, kdy slavíme Kristovo vzkříšení.
Období kolem VELIKONOC je spojeno
s mnoha VELIKONOČNÍMI – nejen křesťanskými – zvyky a tradicemi. Pečeme VELIKONOČNÍHO beránka, VELIKONOČNÍ mazance nebo JIDÁŠE, barvíme VELIKONOČNÍ vajíčka, těšíme se z kočiček, tj. větviček vrby jívy s částečně rozvitými
pupeny, pleteme pomlázku, která, jak doufáme, bude na VELIKONOČNÍ
PONDĚLÍ ozdobena krásnými barevnými pentlemi. Ke starodávným symbolům VELIKONOC patří také kříž, oheň a svíce (neboli paškál).
Tradičně jsou pojmenovány také dny vztahující k tzv. PAŠIJOVÉMU TÝDNU.
Po KVĚTNÉ NEDĚLI následuje MODRÉ (někdy také ŽLUTÉ) PONDĚLÍ, ŠEDIVÉ
ÚTERÝ, ŠKAREDÁ (někdy také SAZOMETNÁ či SMETNÁ) STŘEDA, ZELENÝ
ČTVRTEK, VELKÝ PÁTEK, BÍLÁ SOBOTA, BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ a vše vyvrcholí na VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ.
A nyní – nemůžeme se nezeptat… Jak byste si s VELIKONOCEMI poradili pravopisně? Napsali byste je s malým
počátečním písmenem? Nebo velkým? Odpověď je nasnadě.
Od roku 1993 píšeme název tohoto svátku s velkým počátečním písmenem –
tedy Velikonoce. Velké písmeno je náležité také u názvů významných dnů –
Květné neděle, Modrého (Žlutého) pondělí, Šedivého úterý, Škaredé (Sazometné, Smetné) středy, Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty, Božího
hodu velikonočního či Hodu božího velikonočního a Velikonočního pondělí
nebo Pondělí velikonočního.
S malým počátečním písmenem píšeme druhový název velikonoční. Správně
se tedy napíše velikonoční svátky, zvyky, beránek, mazanec, vajíčko atd. Malé
počáteční písmeno se píše i u spojení pašijový týden, neoficiálního pojmenování velikonoční neděle a u názvu tradičního sladkého svátečního pečiva –
jidášů.
Nezbývá, než abychom Vám popřáli Velikonoce plné dobré pohody i dobrého jídla a pití… Budeme totiž doufat, že se nenaplní stará pranostika Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý. A žízeň, jak známo, je pocit odedávna nelibý, nelahodný, ba až zničující, a to pro sužovanou zemi i člověka.
Zuzana Stolarská, lektorka semináře Písemná komunikace v praxi

Novinky v projektu DOBRÝÚŘAD
Jak vyplývá z hodnocení mnoha měst, nepopulární odbory (přestupky, sociálka, …) mívají lepší hodnocení, než
kolik činí průměrná hodnota celého úřadu. Naproti tomu informační centrum má průměr nižší – viz např. MěÚ
Svitavy:

Jasně z toho vyplývá, že občané nehodnotí podle toho, co je náplní práce konkrétního odboru, ale dokážou
objektivně zhodnotit přístup, odbornost a chování úředníka (zaměstnance).

Dobrý úřad vs. Dobrá nemocnice
Ještě v prvním pololetí bychom se mohli dočkat sestřičky projektu Dobrý úřad. O systém vnějšího hodnocení
kvality poskytovaných služeb projevily zájem první nemocnice. Oproti systémům hodnocení, kdy pacienti hodnotí „pod dohledem“ personálu bude Dobrá nemocnice provozována na stejném principu jako Dobrý úřad.

SYSTÉM VNĚJŠÍHO HODNOCENÍ
Vzhledem k tomu, že např. fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích má 1,1 mln. pacientů ročně, můžeme
se těšit na úctyhodnou zpětnou vazbu. Zvažte zapojení své nemocnice do tohoto ojedinělého projektu…

Celotáborová hra
Na řadě úřadů, kde zavedli projekt Dobrý úřad, nastavili zároveň zlaté prasátko pro nejlepší odbor (tři nejlepší
odbory), aby tím podpořili soutěživost a zlepšili komunikaci v rámci odboru. Protože je člověk tvor velmi hravý,
pojali to účastníci jako celotáborovou (celoúřednickou) hru a jali se předhánět se mezi oddělení a odbory
v touze dosáhnout nejlepší možný průměr za sledované období.
Protože je systém anonymizovaný, vedení úřadu ani města, se nedozví, který konkrétní úředník je hodnocen,
ani který občan hodnocení zanechal. Hodnocení a průměrné známky dopadají tak na celé sledované místo
(oddělení/odbor).
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Poradna – ČSN 01 6910
Dotaz: V denním tisku jsem našel články k nové normě a příšernému zápisu např. časových údajů s tečkou.
Opravdu je takový zápis možný?
Odpověď: Různí „odborníci“ definují formát časových údajů různě: vídáváme zápis s čárkou (07,30), s tečkou
(07.30), v horním indexu (0730), ale podle poslední odborně zpracované normy ČSN 01 6910 z roku 2007 je
jediným správným formátem zápis s dvojtečkou (07:30). Jedná se o formát používaný na celém světě.
U konzervativních pisatelů vídáváme formát časových údajů archaicky s čárkou (07,30) a formát kalendářních
dat s římskými číslicemi (9 V 1945) přesně podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993.
Člověk moderní – v 21. století – používá moderní prvky, které jsou rozšířené po celém světě (21.03.2015,
07:30). Novináři pouze přetiskují to, co jim poskytli konzervativní jazykovědci. Doporučuji, abyste si našel
vlastní styl, který odpovídá Vašemu vzdělání a přesvědčení.

Jednotný vizuální styl v praxi
Jakmile proškolíme úředníky v jednotné úpravě písemností podle ČSN 01 6910 a dalších souvisejících zákonů,
vyhlášek a norem, zpracováváme obvykle také směrnici jednotného vizuálního stylu, která sjednocuje úpravu
v rámci celého úřadu (města) a činí dokumenty přehlednějšími a práci jednodušší.
K dokonalosti to dotáhl Magistrát města
Ostravy, který aplikoval jednotnou úpravu
velmi široce: písemnostmi počínaje, přes
flotilu magistrátních aut a konvicemi na kávu a čaj nekonče.

Tajemství paragrafů pro žáky ZŠ
Mohu natáčet učitele během výuky? Co s nalezeným tabletem? Je trestný sex se zvířetem? Zavřou mě za
posprejování budovy finančního úřadu?
Nevšední a zábavnou 90minutovou besedu se soudcem, který soudil mladistvé, naleznete na internetových
stránkách www.akademie-vzdelavani.cz/download/mini-seminare.pdf.
Seminář je vhodný pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.
Cena: 2.400 Kč/90 minut/až 60 žáků = Ø 40 Kč/žáka
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[fejs buk]
Staňte se čtenářem Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., na internetové stránce
www.facebook.com/akademie.nevsedniho.vzdelavani a získejte rafinovaný šanon2 (z každých
100 čtenářů vylosujeme jednoho příjemce).

Hodnocení semináře
Jako jediná vzdělávací instituce v České republice zveřejňujeme hodnocení seminářů jeho účastníky. Na
www.akademie-vzdelavani.cz/#!/page_RECENZE tak můžete najít jednak „hvězdičkové“ hodnocení a jednak
konkrétní komentáře a doporučení účastníků. Protože jsou mnohdy úsměvná, chceme se s Vámi o ně podělit:
Co se Vám na semináři líbilo?

Forma výuky, průběžné testování, vtipy, mnemotechnické pomůcky (ti,
ti, ti), mělo to spád, nenudili jsme se ani chvilku. Velmi příjemná forma
předávání informací vzhledem k nudnému (povinnému) tématu.

Nelíbilo se Vám na semináři něco?

Nemám co vytknout. Nejlepší školení, které jsem kdy absolvovala! :)

Vzkaz pro lektora, organizátora:

Líbilo se mi sladění tkaniček s košilí, to jsme v Hranicích ještě neviděli...

Co se Vám na semináři líbilo?
Nelíbilo se Vám na semináři něco?

lektor
lektorova košile

Co se Vám na semináři líbilo?

Nezvykle zajímavý způsob přednášky jinak suchých údajů z normy, který
udržoval posluchače v pozornosti. Kladně hodnotím způsob komunikace s jednotlivými posluchači přes oslovení, které si každý jednotlivě napsal.

Vzkaz pro lektora, organizátora:

Vaše přednáška se mi velmi líbila a to jsem už absolvoval množství školení a přednášek. Dovedu si Vás představit při výkladu jednotlivých paragrafů správního řádu. Ať se Vám daří. Jirka – třetí – prošedivělý na
pravé straně od Vás :-)

Co se Vám na semináři líbilo?

Pozitivní, optimistický a zdvořilý přístup lektora.

Vzkaz pro lektora, organizátora:

Vážený pane Martynku, měla jsem trochu obavy, protože z minulého
semináře jsem měla dojem, že sebe a normy berete příliš vážně. Ale mé
obavy se nepotvrdily. Byl jste velmi milý, příjemný a vše bral
s přiměřeným nadhledem, který je nutný při výkladů všech našich bláznivých norem a zákonů. Už jsem si opravila podpis v e-mailové poště –
měla jsem tam uvedeno referent. Přeji hodně úspěchů a těším se na
setkání za pár let na obdobném semináři. S úctou J. Č.

Co se Vám na semináři líbilo?

Seminář byl pro mou osobu velkou inspirací. V prvním dopise, který
dnes ráno přišel, jsem našla spoustu chyb. Takže mohu konstatovat, že
se na svět korespondence dívám novým pohledem.

Nelíbilo se Vám na semináři něco?

Příliš krátký.

Vzkaz pro lektora, organizátora:

Jen tak dál!! (pouze dva vykřičníky, abych nemusela kvůli třetímu do
Kroměříže)

Co se Vám na semináři líbilo?
Nelíbilo se Vám na semináři něco?
Vzkaz pro lektora, organizátora:

Gumídci!
Málo gumídků!!
Příště více gumídků!!!

2

Fotka šanonu: www.akademie-vzdelavani.cz/download/sanon_web.jpg
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Piješmikrev.cz
Smrdí ti nohy! Čistíš si zuby?! Nežér tolik! Jak říct příteli, kolegovi, šéfovi, tchyni, že Vám pije krev tím, že nechodí včas, páchne mu z úst či příliš strká nos do Vašeho života, abychom se jich nedotkli?
Cílem projektu je adresně sdělit příjemci (kolegovi v práci, příteli, tchyni, sousedovi, ...), že nám něčím pije
krev (chodí pozdě, nemyje se příliš často, nepoužívá žvýkačky, ...), a doporučit mu, co by měl dělat, aby nám
krev přestal pít.
Často bývá ale problém říct cokoli tak citlivého komukoli – natož někomu blízkému. Díky internetovému portálu PiješMiKrev.cz můžete – i anonymně – sdělit lidem kolem sebe, co se Vám na nich nelíbí, čím by mohli zlepšit svůj postoj či přístup k životu.
Bude-li Vaše „stížnost“ korektní, konkrétní a doplněná o doporučení, pak pomůže příjemci uvědomit si jeho
„nedostatek“ a zamyslet se, zda by jej dokázal eliminovat.

Vývoj hlavičkových papírů MěÚ Uherský Brod v čase

Je mi ctí, že můžeme spolupracovat s městskými úřady na vytváření směrnic jednotného vizuálního směru
a vzorových šablon úředních, obchodních a osobních dopisů.

Řešení jazykové hříčky ze strany 2:
První slovo je podstatné jméno, druhé je přídavné jméno atd. Na poslední místo je potřeba doplnit jakékoli citoslovce,
např. MŇAU!
NEVŠEDNÍK, elektronický měsíčník Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., s pořadovým číslem 01/2015
vyšel 30.03.2015. 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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