
 

 Slovo úvodem 
Milé dámy, vážení pánové, 

napadlo by Vás zajít za staros-
tou a říct: „Čau, ty bejku! Po-
třebuji volno!“ Asi nenapadlo… 
Ale zamyslete se PROČ? 

Po přečtení článku Máme prů-
ser – hurááááá!! se dozvíte, že 
obtížné konflikty neexistují – 
jsou to jen konflikty, které ne-
umíme nebo nechceme řešit. 

Dalšími články Vás – jak pevně 
věřím – přimějeme zamyslet se 
nad významem každodenních 
hádek. Víte, proč se lidé háda-
jí? Protože chtějí! 

Jaká privilegia má nadřízený a zda před vstupem do kanceláře pod-
řízeného musí klepat – to zjistíte v Poradně Ladislava Špačka. 

Existuje jedno slovo, které znáte nejdéle ve svém životě a máte ho 
nejraději. Které slovo to je? Přemýšlejte… Prozradím ho v článku. 

Pokud máte pocit, že jsou tentokráte články smutné, vězte, že je to 
jen pocit. Mají Vás přimět k zamyšlení… 

Příjemné – téměř jarní – čtení Vám přeje 

Radim Martynek 
jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o. 
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Jak správně oddávat…  
s Ladislavem Špačkem 
V prosincovém Nevšedníku jsme Vás informovali o úspěchu seminá-
ře konaného 01.12.2016 v Praze určeného starostům, oddávajícím 
a matrikářkám. Díky obrovskému zájmu jsme se rozhodli v realizaci 
pokračovat a dne 02.03.2017 jsme uspořádali seminář v Olomouci 
(kapacita: 272, obsazeno: 282 míst). Kdo nestihl Olomouc, může se 
těšit na tentýž seminář v termínu 13.06.2017 v Praze. 

Detailní informace včetně přihlašovacího formuláře naleznete na 
stránce www.akademie-vzdelavani.cz/svatba. 

Vy, kdo právě čtete tyto řádky, zmiňte se své matrikářce a svému 
starostovi o tomto nevšedním semináři. Budou extaticky nadšení!  

Nutno říci, že seminář je plný legislativy, příběhů ze svateb, zážitků, 
ale také odborných rad z oblasti etikety, rétoriky, odívání. Vysoké 
odborné úrovni napomáhají lektoři – Jaroslava Ježková a Ladislav 
Špaček – ale také ukázky svatebních obřadů se snoubenci, kteří si 
řeknou své ANO, políbí se, podepíší, a přesto zůstanou svobodní! 

Termín 27.06.2017 v Českých Budějovicích jsme zrušili a účastníkům 
nabízíme účast na semináři v Praze. 

Další otevřené semináře 
Již 12 let realizuje semináře výhradně jako uzavřené v sídlech úřadů, 
ale jednou za čas připravíme otevřený seminář, abychom umožnili 
vzdělávání také menším obcím, které si nemohou dovolit seminář 
uzavřený. V nejbližších měsících připravujeme tyto semináře: 

Uveřejňovací povinnosti obcí aneb úřední deska  
přehledně a v příkladech, 23.05.2017 – Olomouc 

Lektor: JUDr. Jan Horník, Ph.D., charizmatický odborník legislativ-
ně-právního oddělení odboru dozoru a kontroly veřejné správy Mi-
nisterstva vnitra, sympatický člen zastupitelstva obce, rafinovaný 
člen kontrolního výboru, vševědoucí odborník oddělení boje 
s korupcí Úřadu vlády České republiky, báječný tajemník městského 
úřadu, neúplatný lektor a člen zkušebních komisí pro ověřování 
zkoušek zvláštní odborné způsobilosti 

Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností 
podle normy, 30.05.2017 – Olomouc 

Lektor: Radim Martynek, akční lektor, účastník připomínkového ří-
zení k normě ČSN 01 6910 z roku 2007 a 2014, autor normy 
ČSN 01 6910 z roku 2012, jednatel Akademie nevšedního vzdělávání 

Etiketa s Ladislavem Špačkem aneb umění  
společenského vystupování, 22.06.2017 – Olomouc 

Lektor: Ladislav Špaček, charizmatický mluvčí prezidenta Václava 
Havla 

Cena: 1.990 Kč vč. 0% DPH 

Informace a přihlášky: www.akademie-vzdelavani.cz/open   

Výběr referencí  
z nedávných školení  

Etiketa a normy v písemném styku – 
úprava písemností podle normy 

Městský úřad Luhačovice 

Městský úřad Dačice 

Městský úřad Klatovy 

Městský úřad Týnec nad Sázavou 

Městský úřad Chropyně 

Městský úřad Bohumín 

Městský úřad Bílina 

Městský úřad Trhové Sviny 

Městský úřad Milevsko 

Magistrát města Přerova 

Krajský úřad Jihočeského kraje 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 

 

Etiketa úředníka 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 

 

Písemná komunikace v praxi – aserti-
vita a empatie v dopisech  

Městský úřad Kaplice 

Městský úřad Šumperk 

Městský úřad Holešov 

Městský úřad Písek 

Krajský úřad Jihomoravského kraje  

 

Akademie zad 

Městský úřad Břeclav 

Magistrát města Frýdku-Místku 

 

Mozkový jogging 

Městský úřad Holešov 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/svatba
http://www.akademie-vzdelavani.cz/open
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Perličky ze svateb 
Je tomu už přes dvacet pět let, co jsem se stal zastupitelem a oddávajícím. To období trvalo prakticky jen 6 let, 
ale rád na něj i kvůli svatbám vzpomínám. Svatba je společenská událost, která pro mě byla vždy příjemnou 
příležitostí pozorovat lidi. Z jejich reakcí, se často dal i odhadnout důvod, proč se obřad koná. Od té doby ří-
kám nadneseně, přiznávám, že i s dávkou jisté ironie, že všechny svatby, kde jsem oddával, byly z lásky. Vět-
šinou to byla láska dvou partnerů, někdy ale láska k penězům nebo ke státnímu občanství.  Každý z těch ob-
řadů byl zajímavý, ale rád jsem měl samozřejmě ty, kde jsem mohl pozorovat dvojici, která chtěla spojit svůj 
život díky vřelým vztahům. 

Některé obřady se mi vryly do paměti 
pro svoji neobvyklost. Když jsem si na 
počátku koncipoval svůj projev oddáva-
jícího, samozřejmě jsem se inspiroval 
projevy zkušenějších kolegů. Většinou 
se přeje, vyzývá k úctě k rodičům atd. 
Sám jsem si ostatně nejednou vzpomněl 
na svou vlastní svatbu. Oddávající měl 
tehdy projev plný socialistických frází a 
ještě si šlapal na jazyk. Snažil jsem se 
tedy svůj proslov nějak zlidštit. Součástí 
mé snahy byla také následující pasáž: 
„Věřím, že se ve svém společném životě 
naučíte mít rádi jeden druhého i s jeho 
nedostatky a chybami. Mějte prosím 
vždy na paměti, že dokonalé bytosti jsou 
jen v pohádkách a bájích.“ Řekl jsem to 
za ta léta mnohokrát a měl jsem radost, 
že ta poznámka byla přijímána kladně a většinou vyvolávala úsměv. Jen jednou jsem zažil, že si ženich předem 
vyžádal seznámení s proslovem oddávajícího a pak požádal, abych právě tuto pasáž vynechal. Zdála se mu dle 
jeho vyjádření nedůstojná. Vyhověl jsem mu. Byl zřejmě dokonalý a tak by podobná výzva byla stejně zbyteč-
ná. Byla to tenkrát velká svatba s velkou pompou a luxusem.  

Jiná svatba se zase vyznačovala skromností. Ženich a nevěsta ve věku kolem padesáti let a dva svědci. Ženich 
se evidentně svědomitě loučil se svobodou a tak měl velmi dobrou až rozvernou náladu. Když jsme stáli proti 
sobě v obřadní síni, tak po představení, které provedla matrikářka, prohlásil: „Tak jdeme na to,“ a rozverně 
plácl nevěstu přes zadeček – až povyskočila. Pak se mě ještě zeptal, zda si to s ním nechci vyměnit. Sdělil jsem 
mu, že jsem již jednou ženatý, tak že to necháme tak. Nevěsta se červenala, ale také řekla „ANO“. 

Naprostou perlou v mých vzpomínkách je však jedna velká svatba. Konala se v době, kdy v jedné z komerčních 
televizí běžel pořad, kterému se říkalo „Gumáci“. Byl to satirický pořad, kde měli herci na hlavě nasazené pito-
reskní gumové masky politiků. Tuto vysvětlující poznámku jsem musel učinit, aby mladší ročníky nepřišly 
o pointu. Tehdejší zážitek spojený s onou svatbou jsem si pro sebe nazval „Boží mlýny“. Jak jsem již předeslal, 
jednalo se o velkou svatbu. Byl to ten krásný případ, kdy se chtěli vzít opravdu zamilovaní krásní lidé. Nádher-
né šaty, malá družička v krajkových šatech jako cukrátko, malý družba v malém smokingu, spousta distingova-
ných svatebních hostů. Mezi hosty také starší dáma – jak říkala moje babička: „módes róbes“ – lososový kos-
tým, obrovský klobouk a výrazný make-up. Když jsem vcházel do svatební síně jakožto oddávající, kamera pro-
fesionálního kameramana běžela a všichni, až na onu dámu tiše očekávali věci příští. Ona dáma potřebovala 
své sousedce však sdělit patrně něco důležitého, ale bohužel i obsažného, protože tak činila i při mém proslo-
vu. Ignoroval jsem to, přestože dáma mluvila velmi hlasitě.  Nehodlal jsem novomanželům ještě více pokazit 
videonahrávku jejich svatby a tak jsem trpělivě přednášel dále. Matrikářce se po chvíli zoufalé gestikulace po-
dařilo upoutat pozornost oné dámy a přiloženým prstem na ústech naznačit, co by se slušelo. Periferním vidě-
ním jsem zaregistroval, jak ona dáma zpražila matrikářku spalujícím pohledem a dál „hulákala jak na lesy“.  
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Vlastní obřad proběhl dle zákona a nastala chvíle gratulací od svatebních hostů. Když přišla na řadu se svou 
gratulací madam „módes róbes“, malá družička, krásná jak něžná květinka, zatahala dámu za kabátek kostýmu 
a jasným hláskem, který přehlušil šum v síni, ji oslovila:  

„Teto!“ 

 „Copak chceš broučku?“ pronesla blahosklonně dáma a sklonila se k tomu malému cukrátku. 

 „Teto, ty vypadáš jako gumák!“ zvolala malá družička. 

„To jsi mě tedy uctila!“ pronesla potrefená dáma, ale její slova téměř zanikla ve spontánním smíchu pří-
tomných svatebčanů. 

Přísloví říká o božích mlýnech, že melou pomalu, ale jistě. Tehdy mě napadlo, že to s tou pomalostí nemusí být 
vždycky tak zlé. Často jsem si vzpomněl na ty novomanžele, kterým dáma málem zkazila svatbu, a představo-
val si, že se při sledování videonahrávky své svatby i po letech smějí tak, jako se smáli tenkrát. 

Přeji všem oddávajícím, ať se jim daří. Já na to období rád vzpomínám. 

Lubomír Němejc, tajemník ÚMČ Praha 17 

Jak správně oddávat… v Olomouci 
Prvních 200 míst v březnovém termínu v Olomouci bylo obsazeno během 11 dní. Obrovský kongresový sál BEA 
centra Olomouc pojal nakonec 282 míst včetně těch na balkoně.  Účastníci přijeli z Moravy, části Vysočiny 
i z Pardubického a Královéhradeckého kraje: Jablunkovem počínaje a Jihlavou nekonče. 

 

Video části svatebního obřadu v podání pana Ladislava Špačka a fotografie pořízené Zbyňkem Maděryčem 
(www.maderyc.cz) nepotřebují komentář, přesto níže naleznete výběr komentářů účastníků semináře.  

Odkaz na první cvičný obřad: https://youtu.be/L5vPyxIA_tw  
Odkaz na sestřih obřadu s Ladislavem Špačkem: https://youtu.be/E2TFspx95Qw  

 

Registrujte se na termín 13.06.2017 na www.akademie-vzdelavani.cz/svatba. 

http://www.maderyc.cz/
https://youtu.be/L5vPyxIA_tw
https://youtu.be/E2TFspx95Qw
http://www.akademie-vzdelavani.cz/svatba
https://youtu.be/E2TFspx95Qw
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 Hodnocení seminářů  
 

Jsme jediná vzdělávací společnost v ČR, která zveřejňuje hodnocení seminářů jejich účastníky. Na internetových strán-
kách www.akademie-vzdelavani.cz/recenze naleznete téměř 4 tisíce recenzí zaměstnanců úřadů z celé země. Sami si 
tak můžete udělat obrázek o tom, jak je které téma zajímavé odborně nebo přitažlivé svým průběhem. Z mnoha hodno-
cení vybíráme několik k semináři Jak správně oddávat… vedenému Ladislavem Špačkem a Jaroslavou Ježkovou, který 
jsme uspořádali 01.12.2016 v Praze a 02.03.2017 v Olomouci: 

 

 
Rozmanitost námětů na jedno téma, kulminující průběh 
končící dynamickým vyvrcholením. 

Líbilo se mi všechno. Organizace, prostředí, nadprůměrná 
odborná úroveň lektorů, nadstandardní přístup ke klien-
tům, pro mne nejbáječnější z dosud absolvovaných školení 
vůbec! Zajímavé školení, spousta nových informací, podané 
velmi příjemnou zábavnou formou. Jediné školení, kdy 
mne ani nenapadlo těšit se na jeho konec, kdy jsem nebyla 
po chvilce „zralá na šlofíka“. Užívala jsem si každou minutu, 
bála jsem se odejít na WC, aby mi něco neuniklo :-) Skuteč-
ně nevšední přístup. Moc díky. 

Pane Martynku, jen tak dál, je radost být na Vašich akcích. 
Nikdo se nenudil, i když jste nepřednášel Vy osobně. Paní 
Ježková – seminář byl velmi přínosným souhrnem potřeb-
ných formalit pro matrikářky a oddávající. Pan Špaček – 

třešnička na dortu!  Děkuji, velmi chválím. 

Líbila se mi profesionalita skvělých lektorů a organizátora. Na tento druh kurzu jsme s mnohými kolegyněmi už delší dobu čekaly, 
chyběl v nabídkách. Bylo to jedinečné! 

Paní Ježková a pan Špaček uměli zaujmout, jejich vyjadřování, gestikulace. Líbily se mi příklady z praxe, materiály. Děkuji za Vaši 
práci, Váš čas. Seminář budu doporučovat. Byl velkým přínosem nejen pro mne jako matrikářku, ale také pro oddávající.  

Dobrá organizace celého semináře, skvělý projev lektorů, příjemné vystupování organizátora semináře, pěkné prostředí, nový po-
znatek o existenci projektu Návraty k hodnotám – Šaty pro města a kraje. 

Lepší seminář jsem za svoji 30 letou praxi na úřadě nezažila. 

Líbilo se mi, že odborná přednáška byla doplněna ukázkami z praxe, příhodami ze života a v poslední řadě i scénkami z obřadu. 
Chtěla bych pochválit paní Ježkovou, pana Špačka, ale i Vás pane Martynku. :) Prezentace módní návrhářky byla taky příjemným 
zpestřením školení. Super profesionální catering, který zvládl velkou kapacitu lidí na školení. Moc hezké prostředí pro školení. Jen 
tak dále – pokračujte v dalším inspirativním vzdělávání s dávkou humoru, kterého není nikdy dost. :) Ať se Vám daří, děkuji za pří-
jemný čas strávený na školení. 

Milý a srdečný přístup lektorů, prezentace předaných informací, jejich postřehy z praxe, které krásně dobarvovaly tento úžasný 
seminář (školení). Pro mne byl tento seminář jednoznačně nejlepší ze všech dosud absolvovaných, a to po všech stránkách. Děkuji 
za krásný zážitek. 

Odborná připravenost a projev lektorů. Seminář neměl chybu, byl poučný a zábavný zároveň. Oddávající by měli mít účast povin-
nou. Seminář byl na vysoké úrovni, poskytl nám spoustu cenných informací a jako bonus vtipnou formou. Klobouk dolů! 

Vše v pořádku – od prostředí, ve kterém se školení konalo – což je dobrý základ pro start celodenního načerpávání a nasávání in-
formací, přes profesionální výklady až po ukončení se zajímavou možností zakoupení knih a autogramiádu 

Ještě nikdy jsem se na žádném semináři nebavila tak jak na tom Vašem. 

Děkuji za krásný den, nové poznatky a hlavně setkání s kultivovanými a příjemnými lidmi! Přeji zdraví a mnoho dalších úspěšných 
let! Rozdáváte pozitivní energii! 

Perfektně zorganizovaný seminář byl podán zajímavou formou, která zaujala a přinesla do naší práce nové poznatky. 

Jeden z nejlepších seminářů, který jsem kdy absolvovala. Byl to nevšední zážitek, vedený profesionálním přístupem obou lektorů 
k danému tématu, originálně pojatý. 

Profesionalita, jiskření, „drive“ lektorů, pozitivní energie, líbí se mi manuál od paní Ježkové a VELMI se mi líbí a budu využívat knihu 
věnující se písemnostem, vzorům písemností.  Včera jsem ji už začala číst a brala podněty, co a jak upravím, osvěžím stereotyp. 

 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/recenze
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Jednoznačně výklad pana Špačka, oba svatební obřady, oživení prezentací paní Zelené a jejich modelů. Časové vsuvky pana Martyn-
ka nezklamaly! 

Doufám, že budu mít i další příležitost zúčastnit se některého ze seminářů Akademie nevšedního vzdělávání. Vždy je to pro mě 
vzpruha pro mou další činnost. 

Seminář byl vynikající nejen z odborného hlediska, ale byl i zážitkem. Doslova a do písmene „nevšední vzdělávání“, kterému vévodil 
vtip, šarm a výborný přednes pana Špačka. Uvítáme další pro více našich kolegů. 

Dobře vedený seminář, paní Ježková zajímavě vyložila tematiku, pan Špaček okouzlil svým příjemným vystupováním. Zpestření 
v podobě přehlídky šatů jsem uvítala. 

Způsob jakým byl seminář prezentován, odborně, na vysoké úrovni, ale zároveň tak, aby tomu porozuměl každý i s dávkou humoru,  
což se vítá. 

Co se mi líbilo? Kvalita lektorů!!! Praktické ukázky. Excelentní projev pana Špačka jako oddávajícího!!! 

Paní Ježková byla skvělá, opravdu toho pro nás ví hodně a skvěle předává své zkušenosti. No a pan Špaček, to byla úplná třešnička 
na dortu. Jsem opravdu ráda, že jsem se semináře zúčastnila. Velice ještě jednou děkuji. 

Co se mi líbilo? Zpestření semináře praktickou ukázkou svatebního obřadu, návštěva hosta semináře a jeho humorná forma prezen-
tace. Přístup a profesionalita lektorů, velmi příjemná atmosféra. 

Co se mi líbilo? Přednáška Mgr. Jaroslavy Ježkové – moc se mi líbí její projev – a vystoupení pana Ladislava Špačka. Děkuji za zorga-
nizování skvělého semináře, bylo to velmi poučné. 

Co se mi líbilo? Praktické ukázky, postřehy z praxe. Co se týká lektorů, bylo vše perfektní! 

 
Co se Vám na semináři nelíbilo? 

Nezbyl na nás ráno štrúdl. Reakce: Objednali jsme 320 štrúdlů, účastníků bylo 282, k rautu jsme umístili cedulku, že na 1 osobu 
připadá 1 štrúdl. Co více říci? 

Seminář utekl příliš rychle… Přála bych si ho absolvovat ještě jednou! Reakce: Máte možnost v termínu 13.06.2017 v Praze. 

Měla jsem tam kolegyni na bezlepkové dietě. Chápu, že pro organizátory je těžko reálné vyhovět všem dietním požadavkům zájem-
ců o školení, ale možná, kdyby měl tuto informaci od zájemců již v přihlášce, bylo by možné zajistit něco málo i pro ně. Reakce: 
V přihlašovacím formuláři se nachází samostatné pole Máte nějaké přání? – stačilo jej vyplnit… 

 

Seminář pro oddávající 

Pokud jste propásli seminář v Olomouci a do 
Prahy to máte daleko, vyzkoušejte uzavřený 
seminář v sídle svého úřadu pro vlastní oddáva-
jící. Naučíte se dobře vystupovat před poslucha-
či a společností při obřadech a navázat kontakt 
s posluchači a udržet jejich pozornost. Poradíme 
Vám, jak správně a srozumitelně mluvit, aby 
Vám lidé rozuměli a Vy jste si neničili hlas 
a nervy. Naučíme Vás, jak správně s hlasem za-
cházet, aby Vám krásně a příjemně zněl. 
A seznámíme Vás také s dalšími prezentačními 
a rétorickými dovednostmi.  

Na místě si vyzkoušíte, jak správně, příjemně 
a srozumitelně mluvit, připravit si projev po 
stránce obsahové i formální, správně se pohy-
bovat a znát psychologické jevy spojené s mezilidskou komunikací. 

Osnovu semináře naleznete na www.akademie-vzdelavani.cz  
v sekci Vzdělávání  >  Měkké dovednosti  >  Rozvoj osobnosti  >  Pro oddávající. 

Cena: 23.800 Kč vč. DPH za skupinu 15 účastníků  

http://www.akademie-vzdelavani.cz/
http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/mekke-dovednosti/rozvoj-osobnosti/
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O podpoře (nejen mezi přáteli) 

V září jsem se svou nejlepší kamarádku (se kterou se 
znám skvělých 27 let a 17 týdnů) absolvoval výlet do 
brněnského Jungle parku. Lanové centrum postavené 
v lese láká ke zdolávání překážek, které se nacházejí až 
v 7metrové výšce. Kdo má strach z výšek, tady o něj zře-
jmě přijde (nebo na něj alespoň na chvíli zapomene), 
protože vždy řešíte nejbližších několik kroků v horizon-
tálním směru (a mozek už nemá kapacitu, aby ještě řešil 
vertikálu pod vámi). Ne vždy se ale daří překážky zdolat 
s úsměvem od ucha k uchu, protože síla je to poslední, 
co ke zdolání trasy potřebujete. Chce to taktiku, důvtip, 
přemýšlení… a pak trochu síly v nohou (ruce použijete 
k držení rovnováhy). A tak – když se stane, že některý 
z přátel na překážce uvízne, protože už neví, jak dál – 
ten druhý ho podpoří. 

Moje BEST FRIEND – říkejme jí Klára, protože žádnou 
Kláru neznám – na jedné takové překážce uvízla. Já ji 
pozoroval ze stanoviště na stromě a radil, jak překážku 
zvládnout. Jenže podpora taktická (kam dát kterou no-
hu) je celkem na nic, když Klářin mozek odmítal posluš-
nost (a nechtěl přidělit svalům další energii). A tak se 
podpora taktická mění v podporu psychickou (balamu-
cení mozku, že se to zvládnout dá). 

Mně trasa nedělala žádný problém – ostatně nebyl jsem na ní prvně. Zdolávali jsme pomalu a jistě každou dal-
ší překážku – tu s menšími, tu se středně velkými problémy. Klára se vždy mohla spolehnout na relativně sta-
bilní klády pod sebou, bezpečnostní lana na očích a mou podporu v uších. Až se najednou rozhodla, že už po-
kračovat nechce a čtyři překážky před cílem trasu vzdá. Zavolala si obsluhu a s pomocí žebříku ze stromu slez-
la. Slezla a odešla k cíli, aniž by zůstala v blízkosti a poskytla podporu mně. V tu chvíli – a to jsem si nedokázal 
vysvětlit – se má kolena začala podlamovat, stabilita ztrácet, oči mlžit a hlava točit. Trasa, kterou jsem šel už 
několikrát, mi začala házet klády pod nohy a stromy do cesty. Zpocený a zničený jsem dorazil do cíle a pocho-
pil, že Klářina nepřítomnost – absence její neviditelné podpory – mě stála spoustu sebedůvěry a sil.  

Podpora druhého – ač na první pohled neviditelná – je velmi důležitá. Ostatně proto stojíme při svých dě-
tech, partnerech, přátelích, …, abychom je podporovali v těžkých situacích. Jenže tato životní lekce mě nic 
nenaučila. 

O měsíc později jsme se s Klárou dohodli, že pojedeme s horským průvodcem a instruktorem lezení na ferraty. 
„Zajištěná cesta (nazývaná také jako feráta či ferrata) je cesta v náročném horském terénu, která je vybavená 
jisticími fixními lany, železnými stupačkami, případně dalšími umělými pomůckami. Cílem takových úprav je 
zvýšení bezpečnosti procházejících osob a zpřístupnění terénu i návštěvníkům, kteří nemají zkušenosti s nároč-
nými horolezeckými výstupy.“1 

Jsem sice 5hvězdičkový člověk, který doposud největší dobrodružství zažíval v hotelovém bazénu s all-inclusive 
a adrenalin do krve dodával až při absenci wi-fi na pokoji, ale až víkend v Alpách2 mi přinesl nejeden luxusní 
zážitek, kterému se ani 7hvězdičkový hotel nevyrovná, a nejednu životní lekci, když tou klíčovou byla ta 
o podpoře. 

                                                           
1
 Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zaji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%A1_cesta  

2
 Fotogalerie: https://www.facebook.com/radim.martynek.90/media_set?set=a.10207683128818308.1294897973&type=3  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zaji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%A1_cesta
https://www.facebook.com/radim.martynek.90/media_set?set=a.10207683128818308.1294897973&type=3
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Cílem bylo zdolat naprosto rovnou skálu – sklon 
90° (viz fotografie) – a dostat se k žebříku. Kdy-
byste stáli v tělocvičně na první příčce a měli 
žebřiny zdolat, nedělalo by vám to problém. 
Tady je to podobné, když nemyslíte na to, že je 
pod Vámi 300metrová hloubka. A najednou 
jsem se zasekl. Mozek mě zásoboval informací, 
že to nezvládnu, že se musím vrátit. „Dělej si, co 
chceš, ale to nedáš,“ podsouval. „To nedám,“ 
podělil jsem se s instruktorem Standou. A on 
řekl: „Je to jen stěna, kterou jsi dneska šel už 
několikrát. Tahle je jen o pár (stovek) metrů výš. 
To zvládneš – soustřeď se na každý další krok.“  

Když si uvědomíte, že dolů se vrátit nelze 
a 7 metrů nahoru je lepší než 300 metrů dolů, 
pak to dáte. Standova podpora mi hodně dala. 
A tu jsem si uvědomil, že jsem si sáhnul na 
psychické dno. Uvědomil jsem si, že když jsem 
zvládnul tu skálu, zvládnu v životě už cokoli. Všechny páry, než si řeknou u oltáře ANO, by měly absolvovat 
takovou túru, aby si uvědomily, že zvládnutí žádného problému není tak náročné jako zvládnutí této skály 
v Alpách. Večer na penzionu jsem si uvědomil, před kolika životními oříšky a ořechy jsem v životě utíkal s tím, 
že jsou neřešitelné, před kolika komunikačními šumy ve vztahu jsem se skrýval, abych je nemusel řešit. 

Když zaměstnáte mozek tím, že má zajistit každý další krok, nemá prostor uvažovat nad tím, v jaké výšce se 
nacházíte. A i kdybyste ztratili balanc a rozhodli se spadnout, díky ferratové brzdě sletíte jen 120 cm hluboko. 

Při jednom z výstupů, kdy jsem šel před Klárou, abych překáž-
ku otestoval a mohl se podělit o taktiku, jsem zdolal skálu 
a čekal nahoře. Na Kláru jsem kvůli skále neviděl, ale slyšeli 
jsme se. Je fakt, že mi vadilo, když odpočívala každé dva kroky 
a zdržovala celou výpravu. Nepomáhala taktická ani psychická 
podpora – ona prostě chtěla odpočívat. Tak jsem se dohodl se 
Standou, že já půjdu dál a on na Kláru počká. 

Zradil jsem svou dlouholetou přítelkyni tím, že jsem jí nepo-
skytl podporu ve chvílích, kdy mě nejvíce potřebovala. Udělal 
jsem podvědomě to, co ona v Jungle parku – nechal jsem ji 
napospas skále. Díky Standovi však celou trasu zvládla. 

Odteď už vím, že vlastní touha být první, touha po zdolání 
překážky, touha po přívalech adrenalinu nikdy nemůže stát 
před přátelstvím a podporou druhému člověku v okamžicích, 
kdy vás potřebuje nejvíc. 

Ferraty to není jen sport, to nejsou jen litry adrenalinu, to je 
dokonalé sebepoznání. Na skále nemyslíte na nezaplacené 
složenky, problémy s autem nebo tchyní, nepřemýšlíte nad 
všedními tématy. Na skále přesunete ta témata do šuplíku 

NEŘEŠIT a vnímáte svůj dech, své kroky, svůj postup vzhůru. 

Všem – jednotlivcům, přátelům, ale i zamilovaným párům – od 
srdce doporučuji 1denní nebo víkendové tuzemské i zahraniční ferratové výlety se Standou Bartoškem – zaži-
jete nevšední chvíle v přírodě, kterou jste možná v takové podobě neviděli nikdy neviděli (www.horokurzy.cz). 

Radim Martynek  

Skála má sklon 90°. Ocelové hřeby jsou asi 12 cm 

dlouhé a člověk se jistí na ocelovém laně. 

Výstup zajištěnou cestou Echernwand – Klettersteig nad Hallstattem. 

Ten mastný flek na skále jsem já.  

http://www.horokurzy.cz/
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Máme průser! Hurááááá!! 
Podivné tvrzení že? Nadnesené ale pravdivé. Proč? Protože: 

 V klidu a pohodě začíná jen zánik! 

 Konflikty jsou hybnou silou vývoje společnosti.  

 Konflikty jsou přímo základem života. 
Proč se tedy bojíme konfliktů, lidově „průserů“? Neumíme 
je totiž řešit. Máme před nimi paradoxní strach, bojíme se, 
co bude, jak na ně. Něco jako se bojíme trémy – nevíme 
proč ale bojíme se. 

Konflikt je běžnou součástí lidského bytí. Máme konflikty 
s nepříjemnými spoluobčany, s neznámými lidmi, ale i 
s těmi, které máme rádi, ba dokonce i sami se sebou.  

Konflikty nastávají obvykle při řešení úkolů – problémů. 
Chceme všichni pro všechny jen to nejlepší. Pokud si bu-
deme navzájem naslouchat, bude postup vedoucí k řešení 
obsahovat jenom samá pozitiva a sociální jistoty. 

Že se i při řešení banální situace – jako třeba jestli půjdeme 
do kina nebo do divadla – nedohodneme, ba dokonce se 
popereme a budeme si vyhrožovat rozvodem? Konflikt 
jsme nezvládli. Neuměli jsme se k němu správně postavit, 
spíše jsme se přeli o něco jiného, než kam půjdeme.  

Velmi mnoho konfliktů vzniká po zcela zbytečném nedorozumění. Třeba právě proto, že neslyšíme, co druhý 
říká, nebo slyšíme, ale slovům rozumíme úplně jinak, než byla vyřčena. A pro nás ta slova zní nepříjemně nebo 
dokonce urážlivě. 

Malý tip na řešení konfliktů: Aktivně naslouchejte, nejen jako – to se pozná. Poslouchejte! Poslouchejte, co 
druhý říká – nechte ho vymluvit. A přemýšlejte, co říká. A teprve potom v klidu odpovězte. 

Co říci závěrem? 

 Obtížné konflikty neexistují.  

 Jsou jen konflikty, které neumíme řešit. 

 Ze správně pochopených a zvládnutých konfliktů můžeme čerpat sílu k rozletu. 
Chcete se naučit, jak ke konfliktům přistupovat, jak konflikty a „průsery“ řešit správně, ke spokojenosti všech 
ale hlavně vaší, jak je překonávat a nebát se? 

Přijďte na naše semináře, naučíte se to. 

Jiří Svoboda, lektor seminářů měkkých dovedností 

 Blog  
 

Nevšedník si za 4 roky publikování našel spoustu věrných čtenářů a nové nachází dnes a denně (kromě víkendů). Proto 
jsme se rozhodli některé články publikovat také na blogu. Na adrese  

http://radim.martynek.cz  

naleznete články již publikované, ale také příspěvky nové. Jejich cílem je inspirovat, vzdělávat a deburanizovat českou 
společnost (ne zrovna v tomto pořadí). 

 

  

http://radim.martynek.cz/
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O problémech ve vztazích (nejen na pracovišti) 

Řada výzkumů potvrzuje, že problémy ve vztazích – na pracovišti nebo v rodině – vznikají z nedostatečného 
oceňování druhého člověka a přemíry kritiky. I já – jako Beran, puntičkář a člověk, který touží po uklizeném 
stole, pokoji i mysli – jsem mnohokrát káral své kolegy, přátele i partnerku za věci malicherného charakteru, 
ale po přečtení několika souvětí z knihy Dale´a Carnegieho Jak získávat přátele a působit na lidi jsem si uvě-
domil, že není nic snazšího, než se dopustit prostého přehlédnutí smítek nedokonalosti na jinak bezchybných 
charakterech mně blízkých osob. 

Dalajláma říká: „Jsou jen dva druhy problémů: ty, které může-
me ovlivnit, a proto nemá smysl se jimi zatěžovat, a ty, které 
nemůžeme ovlivnit, a proto nemá smysl se jimi zatěžovat.“ 
Klasik dodává: „Co tě nezabije, to tě posílí.“ 

Zase vyhodila papír do směsného odpadu místo do tříděného? 
Opět zapomněl vynést odpadky? Přinesl ze školy pětku, proto-
že zapomněl domácí úkol? Murphy říká: „Když nejde o život – 
jde o …“ 

Musíme mít na paměti, že vždy jednáme s lidmi – živými tvo-
ry, kteří mají své dny, nálady, jsou marniví, plní předsudků 
a ne vždy jednají logicky. Nemůžeme očekávat od ostatních 
totéž, co očekáváme od sebe. Nemůžeme podle sebe soudit 
jiné. 

Dale Carnegie říká: „Kritizovat je pošetilé. Protože ten, koho 
kritizujeme, se brání a své chování se snaží ospravedlnit. Kriti-
zovat je i nebezpečné, poněvadž zraňujeme hrdost kritizova-
ného, urážíme jeho sebevědomí a vyvoláváme tím jeho hněv.“ 
Abraham Lincoln3 dodává: „Nekritizujte lidi. Jsou takoví, jací 
bychom byli my na jejich místě.“ 

Vyměnil jsem ve vztahu kritiku za oceňování. Začal jsem si 
všímat těch velkých věcí (uvařila úúúžasný oběd) a přestal 
vnímat ty nevýznamné (nechala vařečku od omáčky na lince). Přestal jsem kritizovat (zase jsi hodila papír mezi 
plasty) a začal oceňovat (koupila jsi moc hezké ubrousky). Dopad na vztah byl neskutečný. Partnerka si mě 
začala více vážit, častěji mě zásobuje komplimenty, všímá si drobností, těší se na setkání po náročném dni 
v práci, na společně trávený čas a je více pozitivní. A přitom stačilo tak málo. 

Níže přikládám úryvky z publikace Jak získávat přátele a působit na lidi. 

Radim Martynek  

Jak získávat přátele a působit na lidi4 

Jak si naklonit lidi 
Rybařím každý rok v Maine. Mám tuze rád jahody se smetanou, ale pozoruji, že z jakéhosi podivného důvodu 
má ryba raději červy. Proto, když jdu rybařit, nemyslím na to, co mám rád já, ale na to, co rády ryby. Nechy-
tám je na jahody se smetanou, raději jim mávám před nosem červem nebo kobylkou a říkám: „Neráčila byste 
tohle?“  

Proč si nepočínat stejně rozumně, když se snažíme získat lidi? Vzpomeňte si na to, až se pokusíte někoho 
k něčemu přimět. Chcete-li například, aby Váš syn nekouřil, nedělejte mu kázání, že si to nepřejete, ale ukažte 
mu, že bude-li kouřit, nebude moci hrát úspěšně baseball nebo že nevyhraje běh na sto yardů. Toto vše je 
dobré si zapamatovat, a to ať jednáme s dětmi nebo s telaty nebo se šimpanzi.  

                                                           
3
 Wikipedie: Abraham Lincoln [eibrhem linkoln] byl 16. prezident USA a první prezident z řad Republikánské strany. 

4
 CARNEGIE, Dale. Jak získávat přátele a působit na lidi. 8. vyd. Praha: Talpress, 1992. ISBN 80-900630-6-3 (redakčně kráceno) 
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Jiný příklad o přesvědčování je od Stana Novaka z Clevelandu ve státě Ohio, účastníka mého kursu. Jednoho 
večera přišel Stan domů z práce a uviděl, jak jeho nejmladší syn Tim skáče po podlaze obýváku a piští, že ne-
chce do školky. Měl tam totiž zítra nastoupit. Stanova normální reakce by byla zavřít děcko do jeho pokoje 
a říct mu, ať hned přestane vřeštět, že stejně musí zítra jít. Neměl na výběr. Ale toho večera si uvědomil, že 
zrovna tohle by příliš nepomohlo Timovi začínat docházku do školky v tom nejlepším duševním rozpoložení. 
Sedl si a přemýšlel. Čím bych byl nadšen v souvislosti se školkou já na Timově místě? Udělal se svou ženou 
seznam všech zábavných činností, které Tim chtěl dělat, jako malování, zpívání písniček, seznamování se 
s novými kamarády. Pak se dali všichni do díla: „Já, moje žena Lil a druhý syn Bob jsme s požitkem malovali na 
stole v kuchyni. Tim brzy nakukoval zpoza rohu. A chtěl se také účastnil. ,Ale ne! Musíš nejdříve jít do školky 
a tam se to naučit.' S maximálním nadšením, jakého jsem byl schopen, jsem prošel celý seznam oblíbených 
činností a vysvětlil mu, jak si ve školce bude užívat.  

Druhý den ráno jsem myslel, že jsem vstal jako prvý. Sešel jsem z ložnice dolů a našel Tima, jak vsedě tvrdě spí 
v křesle obýváku. ,Co tady děláš?' zeptal jsem se. ,Čekám až půjdu do školky, nechci přijít pozdě.' Nadšení celé 
rodiny vzbudilo v Timovi tak velkou touhu, jakou by nedokázalo vzbudit sebevíce diskusí nebo hrozeb."    

Jak oceňovat lidi 
Přejete si, aby lidé, s nimiž se stýkáte, s Vámi souhlasili? Přejete si, abyste byli oceněni podle své skutečné 
hodnoty? Rádi byste měli pocit, že něco znamenáte v tom malém světě kolem sebe? Nepřejete si povrchní, 
falešné pochlebování, toužíte po poctivém poznání? Chcete, aby Vaši přátelé a společníci byli podle výroku 
Schwabova poctivě uznalí a nešetřili chválou? Všichni si to přejeme. Proto dbejme tohoto zlatého pravidla 
a čiňme druhým to, co si přejeme, aby oni činili nám. Jak? Kdy? Kde? Odpověď zní: stále a všude.  

Pochvalte každé sebemenší zlepšení. Buďte poctivě uznalí a nešetřete chválou. Když před pár lety byly zkou-
mány důvody, proč ženy opouštějí manžely, co myslíte, že se ukázalo jako hlavní důvod? Byl to „nedostatek 
ocenění“. A vsadím se, že obdobný průzkum mezi odcházejícími muži by dopadl stejně. Často pokládáme své 
životní partnery za natolik oceněné, že jim nikdy nedáme znát, jak si jich ceníme.  

Poskytujeme svým dětem, přátelům a zaměstnancům potravu pro zachování jejich života, ale zřídkakdy jim 
dáváme potravu pro zachování jejich sebeúcty. Dáváme jim roštěnou s brambory, aby byli tělesně zdatní, ale 
zapomínáme na laskavá slova uznání, která by jim zněla v mysli po léta jako hudba nebeských chórů.  

Někteří čtenáři si po přečtení těchto řádků řeknou: „Stará vesta! Mazání medu kolem úst! Lichocení! Pochle-
bování! Zkusil jsem to. Není to k ničemu, aspoň ne u lidí inteligentních.“ U rozumných lidí se, pravda, 
s pochlebováním pořídí zřídka, neboť je povrchní, sobecké a neupřímné. Musí se minout cíle a zpravidla také 
mine.  

Na svých denních pochůzkách zanechávejte za sebou jiskřičky vděčnosti. Budete překvapeni, jak z nich 
vzniknou plamínky přátelství, z nichž vyrostou vatry při Vaší příští návštěvě.  

 K zamyšlení: Proč psát do adresového pole IČ?  
 

Pokud adresujete zásilku občanovi, často za jméno a příjmení dopisujete pro snazší doručení také rok narození: 

Vážený pan 
Jan Novák, r. 1982 
Palackého tř. 8 
612 00  BRNO 

Důvod je prostý… Pokud mají doma Honzů více, díky roku narození je doručení snazší. Ze stejného důvodu je vhodné 
psát do adresy příjemce, jímž je právnická osoba, identifikační číslo (IČ).  

Bez IČ v adresovém poli by se mohlo stát, že písemnost by byla nedoručitelná (a praxe ukazuje, že to není jen hypoté-
za). V obchodním rejstříku vedle sebe existují dva stejně pojmenované subjekty, které neodlišuje ani právní forma: 

T A L P A , s.r.o.  (IČ 49549227) 
T A L P A , spol. s r.o.  (IČ 47473894) 
T A L P A spol. s r.o.  (IČ 45241856) 
TALPA, spol. s r. o.  (IČ 44739656) 
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Absolventi našich seminářů již vědí, že mezery ani čárky nejsou jedinečným rozlišovacím prvkem podnikatelských sub-
jektů, tedy první tři zápisy jsou totožné (čárka není součástí názvu společnosti). S podivem zůstává, jak mohl rejstříkový 
soud povolit zápis, když i obchodní zákoník, který v době založení těchto společností platil, říkával: K odlišení firmy ne-
stačí rozdílný dodatek označující právní formu. (§ 10) 

Nejen v těchto případech je velmi praktické psát do adresy identifikační číslo. 

Umíte mluvit? 
Připadá Vám to jako hloupá otázka? Neřekl bych. Co kdybyste slyšeli od někoho větu: 

Z osmdesáti cestujících naštěstí nikdo nepřežil. 

Ne, to nebyl cynik, to bylo hlášení komentátora v rozhlasu. Ale tento komentátor NEUMĚL MLUVIT! Protože 
měl říci: 

Z osmdesáti cestujících NEŠTĚSTÍ nikdo nepřežil. 

A jak jste na tom Vy? Rozumí Vám ti, ke kterým mluvíte? 

Mnoho zbytečných konfliktů vzniká po zcela obyčejném nedorozumění. Třeba právě proto, že druzí neslyší, co 
říkáte, nebo slyší, ale slovům rozumí úplně jinak, než byla vyřčena. A ta slova zní divně, nepříjemně nebo do-
konce urážlivě. 

Co k mluvení potřebujete? 

Dýchání – bez dechu není života ani řeči. 
Znělý hlas, který dokáže okouzlit. 
Dobrá výslovnost, aby se Vaše myšlenky, přetavené ve slova, dostaly nezměněně až k posluchačům. 
Schopnost vytvořit obsažný projev… 
… a dokázat ho přednést 

My Vás to všechno naučíme. Braňte chybám ve své řeči. Naučte se u nás mluvit! 

A ještě malý tip:  

Nebojte se dělat v řeči občas pauzy, i dlouhé. Posluchači Vás budou lépe chápat. 

Jiří Svoboda, lektor seminářů měkkých dovedností 

P. S. Co myslíte, že se skutečně skrývá pod výrokem: 

Vymáčkni celýho psa…? 

 Hra na dlouhé zimní večery II.  
 

Vážený pane Martynku, 

jsem Vaším nevšedně spokojeným zákazníkem. Pro mě byste mohli vydávat Nevšedník každý týden. Jste moje zpestření 
a radost v běžném pracovním procesu. 

Musím reagovat na článek o znovuobjevené hře pro dlouhé zimní večery – my ji hrajeme stále. Naučily se ji i naše děti 
(cca od 9 let) a využíváme každé chvilky (dokonce v restauraci při čekání na oběd po náročné túře). Nesmírně si to uží-
vají. Dokonce jsme ji jednou hráli ve skupině 12 osob o Silvestru. 

Doporučuji také vylepšenou variantu – první osoba načrtne jednoduchý obrázek, pošle dalšímu, který si obrázek pro-
hlédne a stručné ho popíše, poté přehne obrázek a pošle sousedovi svůj popis, soused podle popisu nakreslí obrázek, 
přehne popis a pošle dál. Vznikají nádherná výtvarná díla. 

Přeji Vám i nadále spoustu nápadů.  

Jana Jonešová, Městský úřad Jaroměř 
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Proč absolvovat seminář Akademie zad aneb aby záda nebolela? 
Na začátku letošního roku jsem připravoval pro klienta nabídku semináře Akademie zad… a náhodou jsem 
narazil na zajímavý dokument vydaný Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR s názvem Ukončené 
případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2015. 

Několik let na svých seminářích říkám, že podle WHO (Světové zdravotnické organizace) je druhou nejčastější 
příčinou pracovní neschopnosti funkční porucha pohybového aparátu. 

Podle dokumentu Ústavu zdravotnických informací a statistiky z roku 2015 jsou druhou nejčastější příčinou 
pracovní neschopnosti nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: 

Počet osob v neschopnosti 
Muži   141 992 osob 
Ženy   132 726 osob 
Celkem  274 718 osob 
 

Počet prostonaných dnů 
Muži    8 705 754 dnů 
Ženy    9 684 982 dnů 
Celkem 18 390 736 dnů 

Vzhledem k našemu životnímu stylu, kdy převládá převážně sedavý způsob života, je přetěžován náš pohybový 
aparát určitým směrem, který vede k degeneraci pohybového aparátu, potížím, bolestem a při dlouhodobém 
přetrvávání ke strukturálním změnám na pohybovém aparátu (např.: výhřezu meziobratlové ploténky). 

Málokdo ví, že těmto potížím se dá předcházet nejen 
správnými pohybovými návyky, dobrým nastavením 
pracovního prostředí, ale i kompenzačním cvičením. 
Toto cvičení nám může zlepšit kvalitu života, předchá-
zet funkčním poruchám pohybového aparátu, snížit 
četnost a počet dní strávených v pracovní neschopnos-
ti. 

Ve školách nás nikdo neučí, jak předcházet těmto potí-
žím a běžný člověk bez znalostí anatomie a funkce po-
hybového aparátu netuší, co mu hrozí. Netuší, že zdra-
votnický personál může zmírnit následky, potlačit potí-
že, ale nevyřeší příčinu vzniku potíží. Běžný člověk ne-
tuší, že operace nevyřeší příčinu, ale jen následek. To 
znamená, že i operace vyhřezlého disku bez odstraně-
ní příčiny vede jen k další operaci. 

Vhodné by bylo vzdělávat širokou veřejnost 
v principech vzniku problémů s pohybovým aparátem. 
Nestačí jen nutit lidi více sportovat. V praxi se ukazuje, 
že ti, kteří sportují bez znalostí, si ubližují více, než ti, 
kteří nemají tolik pohybu. Bez dostatečných znalostí 
volí nevhodné sporty jako kompenzaci pracovní zátěže. 

Na semináři Akademie zad aneb aby záda nebolela se 
dozvíte základy anatomie funkce pohybového aparátu, naučíte se, jak si správně upravit pracovní prostředí 
a prostředí doma a ukážeme Vám jak kompenzovat a předcházet potenciálním potížím. Naučíme Vás správně 
sedět, chodit zvedat břemena, aby Vás nebolela páteř, oči a záda.  

Akademie zad… má vliv na snížení pracovní neschopnosti, větší výkonnost a ve finále šetří firemní i veřejné 
finance a snižuje počet dnů v pracovní neschopnosti. 

Martin Trávník, fyzioterapeut, lektor seminář Akademie zad aneb aby záda nebolela  

P. S. Celodenní seminář stojí 23.800 Kč vč. DPH za skupinu 50 účastníků. 
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O lásce, štěstí a odkládání věcí na pak 

„Co byste řekli Smrti, kdyby si pro Vás přišla?“ 

Z celého dne prospíme nějakých 8 hodin, ti méně šťastni dalších 8 hodin stráví prací, která je nebaví, a ze zbý-
vajících 8 h část věnují úklidu, vaření, učení se s potomky a možná zbude čas i na relax, do kterého nepočítám 
koukání na televizi, která nic kloudného nepřináší, ale posezení s přáteli, tanec, kreslení, cokoli nás dokáže 
přenést na chvíli do světa, kde se cítíme být šťastni. Den je krátký. 

A život? Mezi oslavami narozenin 
najdete jen 365 krátkých dní. Tako-
vých period za život stihneme sedm-
desát? Osmdesát pět? „Život je příliš 
krátký, než abychom ho strávili hád-
kami,“ říkávala kamarádka během 
mé praxe v ČSOB a narážela na hád-
ky s mou první přítelkyní. Byl jsem 
mladý a hloupý.  

Do věty ale můžeme dosadit cokoli. 
Život je příliš krátký, než abychom ho 
vyplnili: 

 odkládáním věcí na pak 

 stýkáním se závistivými 
a nepřejícími lidmi 

 pitím nekvalitního vína 

 prázdnými sliby (o hubnutí, o bytí šťastnými, o vytoužené dovolené, …) 

 … 

A i přes to, že je život krátký, lidé ho tráví v nevyhovujících vztazích jen proto, aby nebyli sami. 

Před lety jsem měl vztah s ženou, která mi obden říkávala, jak je se mnou šťastná. Nebylo to dárky – bylo to 
díky pozornosti, kterou jsem jí věnoval, díky společně trávenému času a touze znovu a znovu se vídat, díky 
opětované lásce, která byla všudypřítomná. Rozuměli jsme si ve všem. Rozjel jsem nádherný vztah a mylně se 
domníval, že svou setrvačností poběží sám. Po roce jsem mu přestal věnovat takovou pozornost, jakou by za-
sloužil, a část jsem jí přesunul k práci. Byl jsem workoholik. Neuvědomoval jsem si, že o vztah je nutno pečo-
vat… Květině taky nepomůže, pokud jí dáte jednou za měsíc 5 litrů vody. I o květinu se musí pečovat denno-
denně. 

V té době jsem měl problém se žlučníkem a jednou o půlnoci se nechal hospitalizovat. Byla to bolest tak šíle-
ná, že jsem trval na tom, aby mě v případě smrti neresuscitovali, protože jsem ji nechtěl zažít v životě podru-
hé. Bál jsem se smrti. Byl jsem strašpytel. 

Celý život jsem se jí bál. Bunjee jumping? Skvělý nápad, ale mohl bych zemřít, takže ne – díky. Jízda na motor-
ce? Lákavé… ale ne – díky. Drogy? Přátelé mě lákali… Teď už vím, že to přátelé nebyli. A takových situací má 
každý dost, kdy s ohledem na sebe nebo své blízké neriskuje. 

Po operaci jsem se probudil a zjistil, že jsem přišel o žlučník a přítelkyni. Opustila mě v nejtěžší chvíli života. 
Nemůžu jí nic zazlívat, protože to já se choval nezodpovědně, když jsem dával přednost práci před vztahem, 
nekypřil jej každý den, nedával mu sluneční svit, ale věnoval se klientům, tabulkám a výpisům z účtu. Byl jsem 
idiot. Neztratil jsem zájem o svou lásku, ale prací jsem zastínil kvítí svého života. Ano, práce je důležitá – platí 
nám účty – ale ta míra, s jakou čas dělíme mezi rodinu a pracovní závazky, je důležitější.  

Nebojím se smrti. I ta nejkrutější bolest, kvůli které jsem se tehdy o půlnoci válel v čekárně ambulance, není 
totiž ničím ve srovnání s bolestí, když přijdete o vztah, který považujete za osudový. Po čase jsem se dostal 
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z trápení, pochopil, že Ona má právo na nový vztah, a otevřel se novému vztahu. Žádný nebyl tak dokonalý, 
žádná nedokázala zastínit Její výjimečnost. Ostatně – nebyla dokonalá – ale právě v té nedokonalosti spočíval 
ten půvab jinak dokonalé bytosti. Jsou to 2 roky a 7 měsíců a já … nepřestal jsem ji milovat. 

„Nehledej dokonalý vztah. Z toho současného ten dokonalý vytvoř.“ 

V rámci úsloví jsem začal hledat v novém vztahu, který zatím nesahá tomu původnímu po ledviny, to hezké. 
Nacházel jsem denně něco nového a zajímavého, něco překvapujícího, ale obden i něco negativního. Starý vtip 
říká, že žena dokáže Z NIČEHO udělat 3 věci: klobouk, salát a hádku. Když žijete s někým, kdo vládne umění 
uvařit hádku z vody, máte zaděláno na malér.  

Nemám rád hádky – nechci se hádat – a to jí dávalo energii. Z původní hádky na téma PŘESOLIL JSI PALAČINKY 
se tak rázem stala nová hádka s podtitulem NECHCEŠ SE HÁDAT. 

 „Miláčku, stihla si zaplatit to nájemné, které jsem ti 
minulý týden převedl na účet?“ ptám se. 

„Vypadám snad jako nějaká kráva?!! Jako že neumím 
ani zaplatit nájemné?!! Co si o mně jako myslíš?!!! … 
Celý den makám v práci, sotva se zastavím!!!“ 

„To bylo ano, nebo ne?“ 

„Ty si ze mě děláš srandu?!! Přijdu z práce, musím se 
najíst, převléct, …“ 

„Zaplatila jsi to nájemné?!“ 

„Ano!“ 

Nebojím se smrti. Nebojím se být sám. Bojím se, že 
dny a týdny trávím s nesprávným člověkem. Ač tomu 
vztahu dávám pozornost, kypřím ho a snažím se vyva-
rovat chyb z toho předchozího, mám pocit, že zrovna 
tady jsme se potkali, abychom se něco málo naučili 
a šli zase o vztah dál.  

Jejím úkolem je možná naučit se komunikovat a mým 
úkolem je trénovat na výšlap na Antarktidu. Ostatně: 
ona v klidu spí v ložnici v 15 stupních s otevřeným ok-
nem (je prosinec!) a ignoruje fakt, že mně je zima. A já 
se nechci hádat. Tak sedím ve 2 h ráno v pracovně 
a píšu článek, abych si po jejím odchodu do práce 
mohl v 5 h v ložnici zatopit a jít spát. Kocour se schoulil 
na můj klín… 

Jenže… Kde je ta hranice? Kdy má člověk ještě bojovat o vztah a kdy má kapitulovat? Kdy smí doufat, že boj 
má smysl, ale kdy má vzdát svou válku s prostotou, ignorací, netolerancí, hádavostí? 

Co byste řekli Smrti, kdyby si pro Vás přišla?  

Kdysi bych se tvrdě hádal, argumentoval v pěti jazycích, že je brzo, nesebekriticky vytvořil seznam 158 jiných 
lidí, kteří by měli dostat přednost. Dneska bych řekl: „Jasně – pojďme. Výjimečnost a půvab onoho vztahu za-
stínily veškerou bolest. Vlastně: i přes to všechno BYL JSEM ŠŤASTNÝ.“ 

Jste šťastni? Žijete tak, aby se Vaši známí začali nudit, až jednou odejdete?5 

Radim Martynek  

                                                           
5
 „Žij tak, aby se tví znáámí začali nudit, až zemřeš.“ (Julian Tuwim) 
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 Poradna Ladislava Špačka  
 

Otázka: Do mé kanceláře vejde matka mého zaměstnavatele (je jí asi padesát), nepozdraví, čeká, až pozdravím já, 
a potom odpoví. Je to správně? Neměla by mě v takové situaci, když vejde do místnosti, kde jsem už já, pozdravit jako 
první, přestože je starší než já?  

 

 
Odpověď: Pravidlo, že zdraví příchozí, platí tehdy, vstupuje-li do prostoru, kde nelze určit společenskou významnost 
osob, třeba do čekárny u lékaře, do obchodu, do firmy. Jestli je ovšem jasné, kdo je příchozí a kdo je uvnitř, pak platí 
obvyklá povinnost společensky méně významného pozdravit toho významnějšího bez ohledu na to, kdo přichází nebo 
kdo je přítomen. Vstupuje-li ředitel do kanceláře referenta, zdraví referent, pozice obou je jasná. Vstupuje-li otec do 
pokoje syna, zdraví syn. Měl byste tedy ženu, navíc podstatně starší, zdravit jako první. Ještě jedno pravidlo bych do-
dal: Jako první zdraví ten slušnější.  

 

 
ETIKETA U STOLU ANEB STOLOVÁNÍ  
S LADISLAVEM ŠPAČKEM 

To je 3hodinový program vhodný jako odměna pro zaměstnance, bě-
hem kterého se při 5chodové večeři naučí účastníci všem pravidlům 
společenského stolování (zasedací pořádek, večeře s klientem, chování 
na banketu i v restauraci, zásady společenského stolování – prostírání 
stolu, ubrousek, držení příboru, překládací příbor, sklenice, jak zachá-
zíme s pečivem, degustace a dekantace vína, jak jíst běžná i exotická 
jídla atd.). 

DEGUSTAČNÍ MENU ASISTOVANÉ VEČEŘE 
Welcome drink CODA Sekt 
Degustace tří druhů předkrmů z buffetového stolu 
Grilované tygří krevety s petrželovým máslem a hráškovými lusky 
Ryzlink vlašský, pozdní sběr, Volařík, 2010 
Tagliatelle s parmazánovou omáčkou a restovanými hříbky 
Vepřová panenka připravená metodou Sous Vide s vařeným brambo-
rem a přírodní šťávou  
Cabernet Sauvignon, pozdní sběr, Moravíno Valtice, 2010 
Vanilková Panna Cotta s malinovou omáčkou 
Carmes de Rieussec Sauternes, Francie 2008 
Káva 

Více informací získáte na stránce www.ladislavspacek.cz. 

 

 
Otázka: Smí nadřízený vejít do kanceláře podřízeného bez zaťukání? 

 

 
Odpověď: Ano – nadřízený a vlastně kdokoli z organizace smí vstupovat do služebního prostoru bez klepání. Klepeme 
při vstupu do soukromých prostor, např. hotelového pokoje, pokoje sourozenců a rodičů, sousedního bytu. Kancelář je 
prostor otevřený všem zaměstnancům. Jistě, podřízený bude klepat na dveře nadřízeného vlastně jen ze slušnosti, ale 
nadřízený klepat nemusí, protože referent nepožívá ve své kanceláři žádného soukromí. 

 

Nadřízený má i další výsostná práva: 

 Nadřízený jako první nabízí tykání podřízenému – mladšímu i staršímu, ženě i muži. To už však neplatí 
za branami pracoviště – v osobním životě patří společenská významnost ženě a staršímu. 

 Nadřízený jako první podává ruku podřízeným, ale také obchodním partnerům (bez ohledu na pohlaví 
a věk), pokud k setkání došlo na „území“ nadřízeného (v sídle organizace). 

 Nadřízený smí podřízeného oslovovat křestním jménem bez jeho souhlasu, zachová-li vykání. To nepla-
tí opačným směrem (podřízený nesmí oslovovat nadřízeného jménem, dokud si to ten sám nebude 
přát). 

 Nadřízený při vstupu do kanceláře podřízeného nemusí zdravit jako první. Společenská významnost je 
na první pohled zřejmá, proto podřízený zdraví jako první svého nadřízeného. 

http://www.ladislavspacek.cz/
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Na kulečník? Na bowling?? Na ferraty!!! 
Zajištěná cesta (via ferrata nebo též klettersteig) je označení pro samostatnou disciplínu v horách. Zjednodu-
šeně jde o něco mezi vysokohorskou turistikou a horolezectvím, kdy je pomocí umělých pomůcek, žebříků 
a ocelových lan zajištěn daný úsek nebo celý výstup vedoucí ve skalních stěnách a horách, které by jinak byly 
přístupné pouze lezcům. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o novinku, ale opak je pravdou. První 
zmínky lze najít už v roce 1492, kdy francouzský král Karel VIII. požádal důstojníka své armády, aby mu bez-
pečně zajistil výstup na Mont Aiguille (2 089 m v Dauphiné, Francie). Další písemně doložené údaje pocházejí 
z 19. století a jsou spjaty s výstupy na nejvyšší horu Německa – Zugspitze, dále pak známý Dachstein nebo nej-
vyšší horu Rakouska – Grossglockner. V pozadí nezůstal ani výstup na nejvyšší vrchol Dolomit na Marmoladě 
nebo zajištěné cesty v Pyrenejích.  

Dost bylo historie a v čase se přesuneme do 
současnosti, kdy pohyb a zdolávání jednot-
livých via ferrat je velice oblíbenou a stále 
populárnější činností v horách. Na zajiště-
né cesty se můžeme podívat ze dvou úhlů – 
první by byl pohled ostříleného horolezce, 
pro kterého zde vlastně není nic nového a 
ferraty jsou tak pro něj do jisté míry zby-
tečné. Pokud člověk leze v horách nebo na 
skalách, tak vlastně žádné ocelové lano a 
žebříky k postupu nepotřebuje. Na druhé 
straně existuje násobně větší skupina zá-
jemců, kteří se věnují (vysokohorské) turis-
tice a mají rádi pobyt v přírodě a horách 
obzvláště. Současně nechtějí být tito lidé 
horolezci, aby se podívali do jinak turisticky 
nepřístupných míst. No, a pro ně jsou právě 
zajištěné cesty určeny. 

Na první pohled to vypadá jednoduše – 
prostě se držíte ocelového lana a lezete 
nahoru. Sem tam překonáte žebřík nebo 
lanový most a jste rázem na vysněném vr-
cholu. Tak by to vlastně celé z dálky mohlo i 
vypadat… Na druhou stranu je potřeba si 
uvědomit, že pohyb na zajištěných cestách 
vyžaduje určitě znalosti a dovednosti spo-
jené s používáním horolezecké výbavy (se-
dák, prsní úvazek, přilba, ferratová brzda), 
dále pak důkladné naplánování celé túry 
(volba trasy, její obtížnost, délka, převýšení 
atd.). S tím souvisí taktéž předpověď poča-
sí, stav sněhové pokrývky a volba vhodného 
termínu. Dále je nutné počítat, že ne všichni, se kterými vyrazíte, jsou na tom stejně tak dobře jako Vy – a pak 
se Vám budou hodit znalosti lanových technik (dojištění, spuštění, vytažení apod.) a základy první pomoci.  
Rázem je toho docela dost, co byste měli vědět a ovládat, než se vydáte na svou první ferratu. 

Ale pokud si chcete výstup užít bez odborných znalostí, svěřte se do odborné péče horských průvodců. Pak si 
výšlap užijete v rámci pořádaných ferratových kurzů. Termíny a podrobnosti naleznete na internetové stránce 
www.horokurzy.cz. 

Stanislav Bartošek, mezinárodní horský průvodce UIMLA, www.horokurzy.cz  

http://www.horokurzy.cz/
http://www.horokurzy.cz/
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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 člo-
věka 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.  

Na přehlídkách měst se však neprezentují pouze šaty. K nim nechává Marie Zelená připravit speciální obrazo-
vou projekci, fotografie a s popiskami i namluveným textem o městě a jeho historii, památkách a důležitých 
informacích. Diváci si tak mohou procestovat republiku a rozhodnout se, které město by chtěli více poznat 
a strávit v něm třeba dovolenou. 

Některé města šaty využívají na zahájení svých reprezentačních plesů nebo důležitých akcí města.  

 Reprezentační šaty pro město Ostravu – korunka znázorňuje most Miloše Sýkory 

K projektu se již připojila Praha, Brno, Bratislava, 
Ústí Nad Labem, Jablonec nad Nisou, 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 pro-
jekci pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj. Vytvořila 
také již čtyři modely národních reprezentačních 
šatů České republiky, které naši zemi reprezento-
valy na světových soutěžích např. na Filipínách, ve 
Španělsku, v Itálii, v Koreji či na celosvětové kon-
ferenci ICCN za účasti zastupitelů 25 zemí světa na 
Pražském hradě. Vytvořila také šaty pro Rusko 
a Itálii. 

Pro rok 2018 připravuje Marie Zelená společnou 
prezentaci České republiky a Slovenské republiky 
v rámci oslav 100 let od vzniku Československa. 
Vybereme města, která budeme představovat 
u nás i na Slovensku. 

 

 

Martina Hrnčířová, tvář projektu Návraty k hodnotám, www.mariezelena.cz 

 

 

 Reprezentační šaty pro město 
Ústí nad Labem – korunka zná-
zorňuje hrad Střekov 

 

http://www.mariezelena.cz/
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Existuje jedno slovo… 
… které znáte nejdéle ve svém životě a máte ho nejraději. Které slovo to je? Pravdu mají ti, kteří si uvědomili, 
že se jedná o křestní jméno. Když nám byl rok nebo dva, nevěděli jsme, co to je televize, rohlík nebo tulipán, 
ale znali jsme význam toho, když nás někdo oslovil nebo zavolal. 

Křestní jméno nás provází od malička, slýcháváme ho 
nejčastěji a je něčím, co máme rádi. Představujeme se 
jím, podepisujeme se jím, koukáme se, kolik lidí nosí 
stejné jméno (www.kdejsme.cz), hledáme jeho vý-
znam, a přesto nejsme schopni oslovovat jiné tím, co 
oni sami mají nejraději. 

Slavný spisovatel kdysi poznamenal: „Není nic krás-
nějšího pro nikoho z nás než zvuk vlastního jména.“ 
Proto bychom měli lidi oslovovat při osobním setkání, 
při telefonickém rozhovoru, ale také v písemném sty-
ku. 

Není nic nezdvořilejšího v písemné komunikaci, než 
začít e-mail slovy DOBRÝ DEN. Ano, vím: etiketa není 
závazná – nemusíme se podle ní chovat. Její znalost 
nám ale otevírá dveře a její neznalost ostatním řekne, s kým mají tu čest. DOBRÝ DEN je pozdrav a jako takový 
se odjakživa nacházel v závěru každého dopisu, e-mailu, sdělení, kdežto začátek se vždy honosil oslovením.  

DOBRÝ DEN v e-mailu je projev člověka nezdvořilého nebo líného 
oslovit příjemce. Jsme vážně tak zaneprázdnění, abychom nemohli vě-
novat 3 sekundy napsání oslovení? Již v normě z října 1949, kterou mi 
věnovala PhDr. Olga Kuldová, autorka norem k úpravě písemností, se 
autoři zmiňují o tom, že dopis začíná oslovením. 

Každý z nás má určitou elementární znalost etikety – a pokud ani tu ne, 
máte alespoň určitý pocit, jak se chovat. Asi by Vás nenapadlo zajít za 
starostou a říci: „Čau, ty bejku!“ Proč? No, protože to není zdvořilé. 
Osobám nadřízeným, starším lidem a ženám projevujeme vždy patřič-
nou úctu. 

Lidé si všimnou, že se k nim ostatní chovají jinak… někdy dříve – někdy 
později. Možná si všimnete, milé dámy, že Vás kolega na chodbě ne-
zdraví. Možná si všimnete, vážení pánové, že Vám kolegyně už týden 
neodpovídá na pozdrav. To jsou do očí bijící situace. Ale obrovská spousta čtenářů vnímá – byť mnohdy na 
podvědomé úrovni – že něco není s tím dopisem/e-mailem v pořádku. Srovnejte tyto dva úvody e-mailu: 

Dobrý den…     Vážená paní magistro, … 

A srovnejte tyto dva úvody e-mailu: 

Vážená paní magistro, …    Milá paní Dagmar, … 

Vnímáte ten obrovský jazykový a emoční rozdíl? 

Již 12 let se dopouštím zajímavého experimentu, když na začátku každého semináře říkávám účastníkům: 
„Napište na přiloženou cedulku, jak si přejete být dnes oslovováni.“ Neříkám jim, aby napsali křestní jméno. 
A lidé si tam píší … hádejte co … to, co mají v životě nejraději. 

Nejpočetnější jména  Nejpočetnější příjmení 

       

 Poř. Jméno Počet  Poř. Příjmení Počet 

1 Jiří 298 725  1 Nováková 35 187 

2 Jan 294 344  2 Novák 33 881 

3 Petr 272 426  3 Svobodová 26 423 

4 Marie 266 952  4 Novotná 25 271 

5 Jana 266 149  5 Svoboda 25 219 

6 Josef 216 068  6 Novotný 24 269 

7 Pavel 201 783  7 Dvořáková 23 318 

8 Martin 187 417  8 Dvořák 22 241 

9 Tomáš 180 366  9 Černá 18 481 

10 Jaroslav 175 755  10 Černý 17 758 

Zdroj: www.kdejsme.cz  

http://www.kdejsme.cz)/
http://www.kdejsme.cz/jmeno/Ji%C5%99%C3%AD
http://www.kdejsme.cz/jmeno/Jan
http://www.kdejsme.cz/jmeno/Petr
http://www.kdejsme.cz/prijmeni/Svobodov%C3%A1
http://www.kdejsme.cz/jmeno/Marie
http://www.kdejsme.cz/prijmeni/Novotn%C3%A1
http://www.kdejsme.cz/jmeno/Jana
http://www.kdejsme.cz/prijmeni/Svoboda
http://www.kdejsme.cz/jmeno/Josef
http://www.kdejsme.cz/prijmeni/Novotn%C3%BD
http://www.kdejsme.cz/jmeno/Pavel
http://www.kdejsme.cz/prijmeni/Dvo%C5%99%C3%A1kov%C3%A1
http://www.kdejsme.cz/jmeno/Martin
http://www.kdejsme.cz/prijmeni/Dvo%C5%99%C3%A1k
http://www.kdejsme.cz/jmeno/Tom%C3%A1%C5%A1
http://www.kdejsme.cz/prijmeni/%C4%8Cern%C3%A1
http://www.kdejsme.cz/jmeno/Jaroslav
http://www.kdejsme.cz/prijmeni/%C4%8Cern%C3%BD
http://www.kdejsme.cz/
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A co na to říkají naši klienti? 
Moje osudové setkání s jiným e-mailovým oslovením než s četným „dobrý den“ bylo provázeno provinilým 
pocitem, že dělám něco špatně než je žádoucí. Nenápadné post skriptum v e-mailu pana Martynka probudilo 
moji zvědavost a nahlédla jsem do tajů oslovování. Pocit provinění se brzy změnil v pocit vděčnosti. Díky 
p. Martynkovi jsem se naučila neodbývat ani oslovení e-mailu, ani jeho obsah a číst i mezi řádky. E-mail přece 
neobsahuje jen prázdnou skladbu slov bez významu, jsme to právě my sami, kdo jim dává konkrétní smysl. 
Nemusela jsem si zvykat na změnu písemné komunikace, bylo to naprosto přirozené a setkám-li se virtuálně 
s někým stejně naladěným, je to jako symfonie. Většina příchozích e-mailů ale stále začíná tím stereotypně 
naučeným a líbí se mi, jak právě Radim tomu nevšedně a nenuceně pomáhá. 

Andrea Kovářová, vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Modřice 

„Dobrý den“ v e-mailech jste nás odnaučil psát Vy, Radime, a že to hodně bolelo. Nebo lépe řečeno: zvyk je 
opravdu železná košile, takže nám to stále občas ujede a e-mail začínáme železo-košilovým „dobrý den“. Ač 
osobně na tom tolik špatného nevidím, tak Vám musím dát za pravdu, že začít e-mail oslovením „Miliónový 
pane Milane“ či „Úžasná paní Ulriko“: 

1. není nudné a zní to lépe a originálněji 
2. je daleko pozitivnější než „dobrý den“ 
3. vede k většímu obchodnímu úspěchu 

Jsme tedy rádi, že Vás, přívlastkový Radime, známe, máme, nikomu Vás neprodáme  

Martin Herzig, ředitel hotelu Happy Star 

Kdy jsem v e-mailech přestal používat pozdrav „Dobrý den“ si přesně nepamatuji, nicméně dohledal jsem ve 
svých uložených zdrojích, že ještě v roce 2008 jsem v e-mailové korespondenci s redaktorkou Týdeníku Kromě-
řížska, kterou jsem zřejmě pěkně namíchnul, neboť celou naši korespondenci následně v týdeníku uveřejnila 
pod titulkem Když nemusím, proč bych to dělal, jednotlivé e-maily pozdravem Dobrý den začínal. Obsahem 
korespondence bylo to, že si novináři chtěli ulehčit práci a chtěli, aby jim sekretářka zasílala výpisy z jednání 
rady města, aby měli o čem psát, a já jsem se proti tomu ohradil. Ale to je vedlejší. Důležitější je, že pro mne je 
to důkaz, že jsem v e-mailu zdravil jako na ulici. 

Patrně mě k používání oslovení v korespondenci přivedl některý z absolvovaných seminářů. Jestli to byla 
Úprava písemností podle normy nebo Písemná komunikace v praxi, to nevím.  

Každopádně jsem následně pod svými kontaktními údaji začal používat větičku, kterou předpokládám, že jsem 
si vypůjčil od Vás, a to bylo upozornění, zda ostatní vědí, že pozdrav „Dobrý den“ patří na ulici, že e-mail je 
vlastně dopis, který začíná oslovením.  

A stalo se mi, že pár lidí mi na tuto větičku dokonce odpovědělo a pomalu se se mnou dalo do sporu, že přece 
mohou e-mail začít, jak chtějí.  

Ing. Jiří Rosecký, tajemník MěÚ Chropyně 

Po pravdě si neumím představit – a nejsem určitě sám – že bych klasický dopis začínal slovy „Dobrý den“ – a je 
jedno, zda by šlo o dopis úřední nebo určen osobě blízké. Ale v elektronické komunikaci se tento prvek objevu-
je docela často. Ptám se tedy, co k tomu pisatele vede? Může to být např. představa, že sdělením v podobě 
e-mailu jako by okamžitě vstupovali do soukromého světa adresáta podobně, jako když vstupujeme do míst-
nosti a první co udělá slušně vychovaný člověk, že pozdraví. To je jenom mé, možná zvláštní, vysvětlení.  

A protože existují pro chování lidí ve společnosti určité normy a pravidla, které je přinejmenším dobré při sty-
ku dodržovat, platí to bezesporu i pro styk elektronický, písemný. K tomu, abychom jisté normy dodržovali, je 
občas potřebné určitého impulzu či poučení. To se dozajista dostaví, např. při absolvování nevšedního seminá-
ře na téma Etiketa a normy v písemném styku. 
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Na otázku, co se změnilo, když jsem přestal používat „dobrý den“ v e-mailech, se mi chce odpovědět, že nic. 
Ale není tomu úplně tak. Nejde sice o životně důležité a nezbytně nutné pravidlo, ale při jeho nedodržování 
bych se cítil podobně jako při porušování některého základního pravidla ve společenské etiketě. 

Přeji všem jenom dobré dny 

Leoš Zhorný, tajemník MěÚ Kamenice nad Lipou 

V uplynulém roce jsme na našem úřadě zrealizovali školení zaměřené na etiketu a normy v písemné komuni-
kaci a asertivitu a empatii v dopisech. V rámci školení došlo i na téma, jak správně psát e-mailové zprávy. 
Pozdrav „dobrý den“ v úvodu e-mailu považuji za „barbarství“ a osobně jsem jej nepoužíval. Ostatně, dovede-
te si představit, že byste použili v úvodu dopisu „dobrý den“? Já ne. „Dobrý den“ však používala řada mých 
kolegů patrně ze zvyku či neznalosti. Jsem přesvědčen, že po školení pana Martynka mnoho z kolegů prozřelo 
a svůj přístup k psaní e-mailových zpráv (tedy nejen oslovení) změnilo. Říká se, že zvyk je železná košile, avšak 
v tomto případě sejmutí tohoto „brnění“ je jen a jen přínosem v komunikaci jak mezi kolegy, tak také mezi 
kolegy a veřejností. Tato změna není nijak náročná, vyžaduje jen chtít. Věřte, že po napsání několika zpráv se 
správným oslovením Vás již oslovit v e-mailu kohokoliv prostým „dobrý den“ nenapadne.  

Jan Seidel, tajemník MěÚ Trutnov 

Nejvtipnější jmenovky ze seminářů  
Na našich seminářích si účastníci sami nadepisují jmenovky podle toho, jak si přejí být oslovováni. Kromě tra-
dičních křestních jmen můžeme někdy vídat velmi vydařené „kousky“: 

 

 Pro pobavení  
 

Když nepřijde hora k Mohamedovi, kokain nebyl kvalitní. 

Život nekončí vždy smrtí. Někdy končí už svatbou. 

V životě je potřeba se pro něco zapálit. V krematoriu už bude pozdě. 

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

„Vegetarián“ je starý indiánský výraz pro „špatný lovec“. 

Včera ve 3 hodiny ráno u mě zvonil soused. Normálně přišel 3 hodiny po půlnoci a zazvonil! Tak jsem se lekl, že mi má-
lem vypadla vrtačka z ruky. 

Jsem jako džin… Zjevím se všude, kde se otevře láhev. 

Když Graham Bell vynalezl telefon, měl už tři zmeškané hovory od Járy Cimrmana. 

Zdroj: Internet 
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Veselé oblečení pro dětské lékaře a sestry 
O tvorbě módní a oděvní návrhářky Marie Zelené a jejím projektu Návraty k hodnotám jsme již psali 
v souvislosti s reprezentačními šaty pro města a kraje. Nyní Vám chceme představit část projektu, která se 
zaměřuje na pomoc nemocným dětem. 

Marie Zelená vytvořila veselé oblečení pro léka-
ře, kteří ošetřují nemocné děti. Cesta k tvorbě 
obrázkových halenek, šatů a zástěrek pro dět-
ské lékaře a sestry do nemocnic začala osobní 
zkušeností. Člověk blízký Marii Zelené onkolo-
gicky onemocněl a ona se seznámila s MUDr. 
Pavlem Šlampou, přednostou Kliniky radiační 
onkologie Masarykova onkologického ústavu 
v Brně. 

„Když jsme stáli společně u jedné z ozařoven, tak 
mi pan profesor řekl, že by bylo moc krásné, 
kdybych vymyslela něco barevného pro lékaře 
a asistenty dětí, které musí být ozařované,“ 
vzpomíná Marie Zelená. Nápad přišel hned. Než 
totiž vyšla z ústavu, měla ujasněný střih i styl 
tvorby veselých zástěrek. Zanedlouho přinesla 
panu přednostovi první hotovou zástěrku s us-
měvavým sluníčkem a kytičkami. Nyní již tvoří 
i bavlněné šaty a úpletové halenky. Všechny 
obrázky kreslí sama a pro malé pacienty z nich 
vytvořila omalovánky. Tak si děti mohou vybar-
vit obrázky, které nosí jejich ošetřující lékaři 
i sestry. 

Na oblečení můžete vidět sluníčko, mráček, ky-
tičky, zvířátka, …, celkem již 25 druhů obrázků. 
Existují dva druhy tvorby: 

 našívané obrázky – pouze na zástěrkách, lemované barevnými šňůrkami – ty jsou plastické a dají se po-
hladit, protože zvířátka jsou heboučká, jako by měla kožíšek, 

 obrázky natištěné na látky – na každé zástěrce, halence i šatech je nakreslená nějaká situace se zvířátky, 
o které může lékař s dítětem mluvit a odpoutat tak jeho pozornost a zmírnit strach. 

Každý se může stát podporovatelem – město, odbor i jednotlivec – a přispět na vytvoření zástěrky pro ne-
mocnici ve svém městě. Zástěrky slouží v některých odděleních nemocnice Motol, v Dětské nemocnici při FN 
Brno, v Nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, v Uh. Hradišti, v Kyjově, v Olomouci, ale také ve Fakultní dětské ne-
mocnici v Bratislavě, ve Vídni. Hodně jich bylo předáno do Masarykova onkologického ústavu v Brně a Onkolo-
gického ústavu svaté Alžběty v Bratislavě. 

A dopad zástěrek, když je mají lékaři na sobě? Děti se zklidní, zmírní to jejich strach z vyšetření, lékař se pro 
dítě stává dospělým přítelem, který si kvůli němu oblékl něco s dětským obrázkem. 

 „Pokud touto tvorbou dokážu zmírnit dětský strach, pak je to nejhodnotnější, co jsem vymyslela a co můžu dál 
v životě dělat… Je to největší smysl veškeré mé práce. A jsem moc ráda, že v některých nemocnicích má perso-
nál zájem nosit toto oblečení také na geriatrických odděleních, a pohladit tak po duši lidi, kteří jsou často na 
sklonku života,“ dodala Marie Zelená. 

Martina Hrnčířová, tvář projektu Návraty k hodnotám, www.mariezelena.cz 

http://www.mariezelena.cz/
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Městský úřad Kocourkov, nebo Městský úřad v Kocourkově? 
Úřady mnohdy uvádějí různé zápisy – tu s předložkou, tu bez ní. Přikládám velmi jednoduché rozuzlení z pera 
Ing. Jiřího Roseckého, tajemníka MěÚ Chropyně: 

„Zapátral jsem ohledně onoho pojmenování úřadu: Městský úřad Chropyně (jak by měl asi být psán) versus 
Městský úřad v Chropyni (jak ho někteří užíváme). Vysvětlení nedává zřizovací listina (protože žádnou nemá-
me), ale zákon o obcích, který obecní úřady definuje. S odkazem na § 111 odst. 2, ve kterém je uvedeno, že 
písemnosti vyhotovené orgánem obce v přenesené působnosti orgánů obce … se v záhlaví označují slovy 
„Obecní úřad“ ... s uvedením názvu obce... Samozřejmě podobně se pravidla užije v případě městského úřadu. 
Tedy, a to Vám dávám za pravdu, je Obecní úřad Záříčí a nikoli Obecní úřad v Záříčí, stejně jako Městský úřad 
Chropyně a nikoli Městský úřad v Chropyni. Já bych byl však velmi rád, kdyby se užívalo označení jako v případě 
městyse, tedy např. Úřad městyse Litenčice. Spojení Úřad města Chropyně by znělo krásně. 

 Osobnost semináře  

 
Účastníci našich vzdělávacích akcí nás inspirovali, a tak jsme se rozhodli udělovat za nevšední přínos atmosfé-
ře 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 dalšími oceněnými, kteří získali diplom a plaketu, jsou: 

 Tomáš Buksa, Městský úřad Chropyně 

 

Pořadí podpisů (nejen) ve smlouvách 
Podpis bývá povinný vždy, neboť deklaruje pravost dokumentu a záměr jeho původce (autora). Při použití 
blokové úpravy se umísťuje podpis od levé svislice. Tvrzení uvedené v ČSN 01 6910 z roku 2014, že podpis 
smí být vpravo, je dáno neznalostí vývoje pravidel. Akademický titul není součástí podpisu (výjimkou jsou 
podpisové vzory, např. u bank). 

Pod podpis se uvede přepis titulu, jména, příjmení a  funkce. Obrácené pořadí – příjmení, jméno, titul – patří 
pouze do abecedně řazených seznamů. Jméno lze zkrátit. Žádný z údajů se nezvýrazňuje. Mezi pozdravem 
a přepisem jména a příjmení vynecháme dostatek místa pro vlastnoruční podpis, popř. pro razítko. 

(nepovinné razítko) 

       podpis původce dokumentu 

Ing. Marek Knapp       přepis titulu, jména a příjmení 
vedoucí odboru rozvoje města    

Časté dilema vzniká v situacích, kdy si nevíme rady, jak detailně popsat funkci pisatele. Stačí uvést tajemník, 
nebo je vhodnější tajemník městského úřadu, popř. tajemník Městského úřadu Uherský Brod? Rada je jedno-
duchá. Pokud je v hlavičce dokumentu uvedena organizace (nebo dokonce konkrétní odbor), pak není nutno 
dublovat poskytované informace. 
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Jsou-li na písemnosti dva podpisy, vlevo se podepisuje pracovník funkčně vyšší (nebo společensky význam-
nější), vpravo pracovník funkčně nižší. Podpis uvedený napravo se nemusí nutně nacházet na milimetr přesně 
v pravé části textového sloupce.  

(vlastnoruční podpis)   (vlastnoruční podpis) 

Ing. Johny English   MVDr. Soňa Neubauerová 
ředitel a. s.    personální ředitelka 

Jestliže je na písemnosti více podpisů, umísťují se po dvojicích pod sebou (s dostatkem místa pro podpis) – 
v případě lichého počtu podpisů se poslední uvede na střed. Jestliže jsou pracovníci funkčně na stejné úrovni, 
následují podpisy za sebou v abecedním pořadí.  

Sofia Kočí        Jaroslava Fadrná  
starostka       místostarostka 
 
 
    Marek Pavlík  
    místostarosta 

Pokud rozlišujeme funkce, pak opět platí společenská významnost a princip nadřízenosti: 

Sofia Kočí        Marek Pavlík  
starostka       1. místostarosta 
 
 
    Jaroslava Fadrná  
    2. místostarostka 

Pokud písemnost podepisují dvě organizace, vpravo je podpis té, která dopis vyhotovila. V dopisech je spole-
čensky významnější levá strana (píšeme zleva – tedy ta první), ve společenské etiketě je významnější strana 
pravá (ženy chodí zpravidla po mužově pravici). Pokud kupní smlouvu vyhotovuje magistrát, původce doku-
mentu (osobu oprávněnou dopis za magistrát podepsat) uvede vpravo – zástupce druhé smluvní strany uvede 
vlevo (dává tím najevo, že je pro něj důležitým obchodním partnerem a dává ho na významnější místo). 

Ing. Dana Navrátilová   Ing. Petr Svoboda 
ředitelka    hejtman 

Pokud je zastoupeno více osob za každou smluvní stranu, pak jejich strany zachováme, ale budeme je uvádět 
pod sebou: 

Ing. Jan Dvořáček   Mgr. Petra Šikovná 
jednatel    starostka 

 

Ing. Albert Kamenný   Bc. Delfínie Cappyová 
jednatel    místostarostka 

Linka pro podpis se v dopisech neuvádí. 

Příklad – špatný 

Charlie von Martynek 
generální ředitel 

Příklad – správný  

Chilli con Carne 
Chilli con Carne 
poskok 

Zleva: od významnějšího 

po méně významného 

Zleva: od významnějšího 

po méně významného 

Zleva: od významnějšího 

po méně významného 

Zleva: od významnějšího 

po méně významného 

Shora:  

v abecedním pořadí 

Shora:  

podle významnosti funkce 



 

 K zamyšlení – Není email jako e-mail, není lektor jako lektor  
 

„Napodobování je nejvyšší stupeň vyznamenání pro toho, kdo je napodobován.“ (Konfucius) 

Můžeme tedy být nadšeni, že se někteří zaměstnanci Ústavu pro jazyk český dopouštějí plagiátorství, můžeme být rádi, 
že některé vzdělávací agentury kopírují naše semináře, můžeme se těšit z toho, že pravidelně ohodnocují naši odbor-
nou a vysoce ceněnou práci jako hodnou kopírování. 

Co je oblíbené, mívá tendenci býti napodobováno. 

Když jsme před 12 lety začínali se seminářem Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy, 
školili toto téma jen dva lektoři – v tom Olga Kuldová, autorka normy. Během posledních let se i zde vyrojila řada rádo-
by odborníků, kteří papouškují normu vhodnou pro komerční sektor, resp. firmy, které se zapomněly v minulém století. 

Při úpravě písemností vznikajících na úřadech veřejné správy je nutno zohlednit tucet dalších zákonů, vyhlášek, směrnic 
a norem – ta ustanovení, která mají vliv na správnou a moderní úpravu písemností. Neodborně zpracovaná 
ČSN 01 6910, která je zčásti plagiátem6, nezrcadlí úpravu obchodních a úředních písemností vytvářených veřejnou sprá-
vou v 21. století. 

 

Tip na dárek 

Publikace Písemná komunikace v praxi, která je od prosince k dostání 
v rozsáhlé sítí knihkupectví, ale také na www.JakNaDopisy.cz, přináší do 
strnulé praxe mnohých společností a úřadů obrovský vodopád změn. Ne-
jde přitom o obyčejnou jazykovou příručku, ale o nevídanou smršť ne-
všedně podaných informací. Kniha se skládá ze tří částí: 

 Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle 
normy  

 Pravidla českého pravopisu a stylistika v každodenní praxi, aserti-
vita a empatie v dopisech 

 Vzory dopisů k nejrůznějším příležitostem (také v e-podobě) 

Video s panem Ladislavem Špačkem o přínosu publikace, ale také záznam 
křtu naleznete na www.JakNaDopisy.cz. 

Publikace je průvodcem při psaní dopisu a skvěle poslouží všem: počína-
je začátečníky, kteří vyťukávají svá první písmenka na klávesnici, přes od-
borníky, kteří vytvářejí náročné úřední/obchodní dopisy, a lektory, kteří 
neodborně přednášejí úpravu písemností, nekonče.  

Norma ČSN 01 6910 z roku 2014, které se publikace ve své nejobsáhlejší části věnuje, obsahuje celou řadu 
polopravd a archaických pravidel převzatých z Pravidel českého pravopisu z roku 1993. V knize Písemná ko-
munikace v praxi učíme čtenáře, jak má vypadat úprava písemností v 21. století podle mnohem relevantněj-
ších norem, zákonů, vyhlášek a směrnic. Po přečtení knihy budou i mnozí lektoři chytřejší a budou tak moci 
předávat účastníkům seminářů pravdivé informace oproštěné od vlastních mylných přesvědčení a představ. 

 K zamyšlení  
 

„My musíme název firmy psát do dopisu přesně, jak jsou zapsaní v obchodním rejstříku…“ slýchávám již několik let. 
Vskutku – to je pravda – ale jedním dechem dodávám, že ta shoda se týká obsahu zápisu, nikoli formy, jakou je ona 
společnost zapsána v OR.  

Zamyslete se, zdali záleží na velkých/malých písmenech? Váháte? Pokud je společnost zapsána jako PEGAS, smím ji 
napsat v rozhodnutí jako Pegas? Pokud je součástí právní forma s.r.o., smím přidat za tečky mezery a napsat s. r. o.? 

 

                                                           
6
 Plagiát: dílo, jež někdo jiný než skutečný autor neprávem vydává za své. 

http://www.jaknadopisy.cz/
http://www.jaknadopisy.cz/
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Začněme u fyzických osob. Pokud v rejstříku najdu pána jménem Jan Novák, je zcela lhostejné, zda jej budu psát jako 
JAN NOVÁK, Jan NOVÁK nebo jAn nOváK, neboť cílem je zapsat jej v souladu s daným rejstříkem. Souladem máme na 
mysli soulad obsahový, tzn. že všechny varianty jsou si rovny – jen některé vypadají komicky. 

U společností je princip totožný: Název společnosti PEGAS je totožný s názvem PeGaS i pEGAs. Obsahově se jedná o 
tutéž společnost. Co se mezer za s. r. o. a dalšími zkratkami označujícími právní formu podnikání týče, opět existuje 
rovnost mezi zápisem s. r. o., s.r.o., SRO, s.r.o. 

Rejstříkový soud nezapíše společnost, kterou by odlišovala pouze právní forma podnikání. K existující Pegas, s. r. o., 
nelze zapsat Pegas, a. s. Tedy ani k Pegas, a. s., nelze zapsat Pegas, a.s. 

Na nedávném semináři realizovaném na Krajském úřadě Jihomoravského kraje mě upozornila jedna účastnice, že 
existuje judikát, který brání úředníky před malicherným lpěním na těchto nedůležitých rozporech. Pokud čte tyto 
řádky, nechť se ozve. Velmi rád bych ten judikát získal a šířil díky němu osvětu dál. Za odměnu: medvídci Haribo. 

Ideální místo pro svatební obřad  
s vhodnými květinami 
Páry, které se rozhodují, zda uspořádat svatební obřad na klasickém nebo nějakém 
výjimečném místě, by měly poslechnout své srdce. Každá volba má své kouzlo a 
nejdůležitější je vztah páru k ní. Rozhodnout se tak mohou pro oddací místnost na 
úřadě, pro kostel nebo historickou či významnou budovu v lokalitě.  

Při svatebních obřadech na úřadech se používají květiny na oddací stůl, případně 
na dekoraci místnosti. V kostele se využívá více květin, bývají zdobené kraje lavic 
a oltář. 

V poslední době přichází do trendů tzv. vin-
tage style, který je spojený s myšlenkou využít pro svatební obřad jaké-
koliv místo, které je spjato s životem svatebního páru. 

Parky a zahrady nabízí malebné venkovní prostředí, které je perfektním 
místem pro svatební obřady konané v teplých měsících. Hojnost přírod-
ních scenérií může dokonce eliminovat potřebu nákladné dekorace. 

Historické budovy – nádherné ar-
chitektonické divy jsou také skvělým zdrojem inspirace pro nezapomenu-
telný svatební obřad. 

Řeky, jezera, pláže Pokud se svatební hostina bude konat v blízkosti vod-
ní plochy, lze zvážit konání obřadu na jejím břehu. 

Přírodní monumenty a netradiční místa Nic nedodá takovou atmosféru 
tomu společnému ANO jako zvuk vodopádu, skalní útes, vrchol hory nebo 
let horkovzdušným balónem. 

Dům nebo zahrada člena rodiny Dokonalý obřad se může odehrát přímo na zahradě snoubenců. Obřad ve 
vlastních prostorech vytváří osobitou atmosféru.  

Ivana Holubová, Carmen Flora, www.carmen-flora.cz, dodavatelka svatební kytice pro seminář Jak správně 
oddávat v termínu 02.03.2017 v Olomouci 
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