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Den milého slova
Je těžké mě rozesmát – těžší je mě dojmout. Ale příspěvek, který
jsem nedávno dostal (viz obrázek níže), zvlhčil mou tvář.
Na seminářích učím, abychom lidem kolem sebe říkali, co pro nás
znamenají, čím pro nás jsou. A tentokrát jsem dechberoucí feedback
dostal také já.

Výběr referencí
z nedávných školení
Etiketa a normy v písemném styku –
úprava písemností podle normy
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem
Městský úřad Třebíč
Městský úřad Dobříš

Tímto vyhlašuji

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

DEN MILÉHO SLOVA,

Městský úřad Trhové Sviny

a to na

Městský úřad Rájec-Jestřebí

PRVNÍ DEN KAŽDÉHO MĚSÍCE!
Napišme svým nejbližším, své rodině, svým přátelům a kolegům, ale
také lidem, které jsme dlouho neviděli, ale myslíme na ně, co pro
nás znamenají… Určitě jim zlepšíme den a spustíme tím lavinu dalších milých slov a skutků.

Městský úřad Beroun
Městský úřad Domažlice
Magistrát města Prostějov
Magistrát města Ostravy
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech
Městský úřad Dobříš
Etiketa s Ladislavem Špačkem
Národní bezpečnostní úřad
a desítky obecních a městských úřadů
Další témata realizována v 1. Q
Jak se v práci prací neunavit
Zvyšování psychické odolnosti
úředníků
Mozkový jogging

Obrázek jsem si vytiskl, nalepil na vstupní dveře a kdykoli odcházím
nebo se vracím, uvědomím si, že každý z nás je pro někoho dalšího
na tomto světě obrovským přínosem právě tím, že mu (nebo jí) je
kolegou, kamarádem, přítelem, partnerem nebo neocenitelnou životní oporou v dobrém a lepším.
Kdo je Vaší životní oporou, které byste chtěli říci několik milých
slov, a komu jste oporou Vy?
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Novinky v lidské sexualitě
na přelomu 3. tisíciletí

Ptáte se…
Vážený pane Radime, co považujete Vy osobně za neslušné v kontaktu s jinými lidmi? Osobně bych vyzdvihl
tyto body:
1.
2.
3.
4.

nedívání se do očí při podávání ruky
psaní e-mailů bez oslovení nebo rozloučení
volání v 6 h ráno nebo naopak ve 23 h
odpovídání jen na to, co se hodí mně, a ignorování dotazů, o kterých se mi nechce mluvit

Napadá Vás ještě něco? Srdečně zdraví Adam V.
Milý Adame, moc hezká úvaha. Donedávna mě iritovalo, když lidé psali v e-mailech to vulgární „dobrý den“,
ale pak mi došlo, že lidé se nechovají nezdvořile, protože si ráno řeknou „tak dneska někoho naštvu“, ale protože jim prostě nikdo neřekl, že ve 23 hodin už vážně
nikomu volat nemají, protože ne každý je noční sova,
a že místo „dobrý den“ mají napsat „Milý pane Honzo“.
Z praxe vím, že některým lidem je přímý pohled do očí
druhého nepříjemný, někteří mí klienti podávají ruku
jako leklou surikatu, a přesto to neubírá nic na jejich lidskosti, charizmatu či kouzlu…
A i mně se někdy stane, že odpovím jen na některé otázky a ostatní zazdím… ne proto, že bych nechtěl odpovědět, ale protože jsem dekoncentrován množstvím telefonátů a dotazů směřujících k mým očím a uším.
A to je důvod, proč lidi pořád učíme, školíme, inspirujeme… a proč se nechám i já inspirovat lidmi kolem sebe.
Víte, Adame, život je přespříliš krátký, než abychom ho strávili lpěním na maličkostech, řešením neřešitelného,
setkáváním se s blbci nebo pitím nekvalitního vína (více na další stránce v článku O štěstí).
Vážený pane Martynku, chtěla bych Vás poprosit o radu… Jsou-li na písemnosti podpisy dvou osob, vlevo se
podepisuje pracovník funkčně vyšší, tzn. starosta vlevo, místostarosta vpravo. Platí to i u legislativních dokumentů, např. u vyhlášky nebo nařízení? Kolegyně mi poslala odkaz na ministerstvo vnitra, kde jsou vzory vyhlášek a tam mají uvedenou funkčně vyšší osobu vpravo (odkaz viz www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodickymaterial-c-28-stav-od-1-1-2020.aspx). S přáním krásného zasněženého dne Iveta J.
Milá paní Iveto, Vámi zaslaný odkaz obsahuje metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce,
kterou se stanovují místní poplatky, nikoli metodický materiál k úpravě dokumentů podle ČSN 01 6910.
Ministerstvo definuje obsah, nikoli formát. Z metodického pokynu tedy vyplývá, co OBSAHOVĚ musí být
součástí takových vyhlášek a nařízení, ale už nevyplývá FORMÁT, tedy jaké máte použít písmo, velikost,
zarovnání atd. Podpisy tedy uvádějte obsahově v rozsahu, který definuje MV ČR (tj. starosta, místostarosta,
…), ale formátování ponechte v kompetenci ČSN 01 6910 (tj. nadřízený vlevo, podřízený vpravo). Vyhláška
zformátovaná podle normy (se správným pořadím podpisů) bude v souladu s metodickým pokynem (neb bude
obsahovat požadované osoby).
V žádném případě však nezasílejte dokument s naskenovanými podpisy e-mailem nebo datovou schránkou.
Podepsaný originál založte na městě, ale na MV zasílejte v elektronické podobě jen stejnopis (originál
s podpisy lze zaslat jen poštou).
Radim Martynek, účastník připomínkového řízení k normě ČSN 01 6910 z roku 2007 a 2014, autor revize normy ČSN 01 6910 z roku 2012, autor odborné publikace Písemná komunikace v praxi
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O štěstí
Z celého dne prospíme nějakých 8 hodin, ti méně
šťastni dalších 8 hodin stráví prací, která je nebaví,
a ze zbývajících 8 hodin 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 (nebo Vánoc) je jen
365 krátkých dní. Takových period za život stihneme
sedmdesát? Osmdesát pět? „Život je příliš krátký,
než abychom ho strávili hádkami,“ říkávala kamarádka během mé praxe v ČSOB a narážela na hádky
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
setkáváním se se závistivými a nepřejícnými lidmi
prázdnými sliby (o hubnutí, o bytí šťastnými, o vytoužené dovolené, …)
pitím nekvalitního vína

A i přes to, že je život krátký, lidé ho tráví nešťastně 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 zasloužil, a část jsem jí přesunul k práci. Byl jsem workoholik. Neuvědomoval jsem si, že o vztah je nutno pečovat… Květině taky nepomůže, pokud jí dáte jednou za měsíc 5 litrů vody. I o květinu se musí pečovat dennodenně.
V té době jsem měl problém se žlučníkem a jednou o půlnoci se nechal hospitalizovat. Byla to bolest tak šílená, že jsem trval na tom, aby mě v případě smrti neresuscitovali, protože jsem ji nechtěl zažít v životě podruhé. 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 motorce? 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.
Dalajláma kdysi řekl: „Jsou jen dva druhy problémů: ty, které nemůžeme ovlivnit, a proto nemá smysl se jimi
zatěžovat, a ty, které můžeme ovlivnit, a proto nemá smysl se jimi zatěžovat.“
Když tohle přijmete, najednou zjistíte, že Vás nedokáže nikdo vytočit a nic naštvat. Najednou je život chudší
o stres a bohatší o úsměv, smích a skvělou náladu.
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Uvědomme si, že nálada vzniká v hlavě. To my si po probuzení říkáme, jak se chceme cítit. Proč si každé ráno neříct:
„To bude dneska skvělý den! Probudil jsem se do nového zítřka…
Mám šanci pracovat na svém snu a posouvat jej dál…
Mohu se potkat s lidmi, které mám rád… Mohu se věnovat oblíbeným aktivitám!“
(Ať už mezi ně patří sex, debordelizace mozku nebo odklízení auta od sněhu. Nejlépe svého.)
Nebojím se smutných dní. Těším se, jakým trikem příchozí problém otočím v příležitost a případný zármutek
v radost! Nebojím se už ani smrti. Co byste jí řekli, kdyby si pro Vás přišla? Kdysi bych se hádal, argumentoval
ve třech jazycích, že je brzo, nesebekriticky vytvořil seznam 69 jiných lidí, kteří by měli dostat přednost.
Dneska bych řekl: „Jasně – pojďme. Výjimečnost a půvab mého života zastínil veškerou bolest. Vlastně…
přese všechno jsem byl šťastný.“ Kocour se schoulil na můj klín…
Radim Martynek, šťastný člověk, podnájemník svých dvou koček, autor románu On (www.roman-on.cz)

Typologie vedoucích podle Polanského
Máte šéfa, který zadá úkol a za měsíc si vzpomene, že by jej mohl zkontrolovat? Nebo se setkáváte spíše
s lidmi, kteří v pondělí v 10:07 zadají požadavek a v 10:09 kontrolují, zda je splněný? A možná, že jste šéfem
a vůbec si neuvědomujete, jak Vás podřízení vnímají.
Jeden z mých obchodních partnerů definoval 3 typy šéfů podle toho, jak spěchají na splnění úkolů:
ZÁCPA – Šéf-kliďas, který rozdá úkoly a s (naivní) důvěrou předpokládá, že budou splněny v termínu. Neorganizuje, nekontroluje, ale také se nediví, pokud splněny nejsou. Šéf-flegmatik, který hasí až vzniklý požár.
STOLICE – Racionální člověk s racionální představou, co se stane, pokud úkol bude splněn (cukříček – jeden
kus) a racionálnější vizí, co se odehraje, pokud splněn nebude (bič – opakovaně). Šéf-racionalista.
PRŮJEM – Racionálně uvažující šéf, který očekává, že budou splněny všechny zadané úkoly včetně těch, které
zadány nebyly, ale o kterých uvažoval a tajně doufal, že je zaměstnanec splní. Pošle-li šéf-průjem svého podřízeného pro kávu se dvěma mlíčky, půlkou kostky cukru a dvěma míchátky, očekává, že mu zaměstnanec kromě jmenované kávy, kterou objedná s požadavkem NETŘEPAT/ZAMÍCHAT, přinese také koblihu, středně
osmaženou s višňovou náplní a kontakt na tu sexy servírku. Šéf (mnohdy snílek) s velkými vizemi neznalý slov
TO NEJDE.
Proto je nutné – ne-li nezbytné – aby se zaměstnanci snažili pochopit své vedoucí. Správnou typologií svého
nadřízeného (nebo svého stylu u vedoucích) dosáhneme zvýšení efektivity práce a lepší pohody na pracovišti.

DNA LÍDRA 2019
Zábavná, inspirující, chvílemi rychlá, sedm
sekund sebestředná, přesto NEJLEPŠÍ
TALK SHOW, které jsem se kdy účastnil,
a to především díky božskému moderátorovi Slavomíru Jurkovi.
V prosincovém Nevšedníku jsem zveřejnil
přepis části konference, která se konala
v Bratislavě, a nyní přikládám také videozáznam z této vydařené akce, na kterou
jsem byl pozván jako jeden z řečníků:
https://youtu.be/hfeXDwO07No.
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Poradna Ladislava Špačka
Otázka: Nastoupila jsem jako učitelka do nového zaměstnání. Při přijímacím pohovoru jsme si samozřejmě s novým panem ředitelem standardně
vykali. Nicméně asi měsíc po mém nástupu přešel pan ředitel jaksi spontánně na tykání. Nemyslím si, že by se snad jednalo o úmysl ve smyslu
„tykám z pozice nadřízeného“, spíše bude důvodem, že si v pedagogickém
sboru mezi pedagogy tykáme všichni, nicméně oficiálně nebylo řečeno nic
a já úplně nevím, jak se zachovat. Vztahy na pracovišti jsou výborné,
v zaměstnání jsem spokojena. Prosím tedy o radu – mám také přejít automaticky na tykání? Nějak mi tato situace nesedí a nevím, jak se správně
zachovat. Pan ředitel je sice můj nadřízený, ale já jsem žena o pouhé čtyři
roky mladší než on, i délka praxe v oboru je srovnatelná. Prosím o radu,
jak celou situaci nenápadně a zdvořile vyřešit.
Odpověď: Jestli Vám někdo Vám rovný začne tykat, začnete mu tykat taky,
je to přechod k tykání bez obřadností. Ovšem u nadřízeného to tak není,
ten by Vás musel vyzvat, abyste mu tykala taky. Když generální ředitel
řekne své mladičké sekretářce, Aničko, uvař mi kafe, ona nemůže říct:
Jasně, Karle, kolik chceš cukříků? Správně by Vám měl ředitel říct, budeme
si tykat, a bylo by to jasné. Takhle to jasné není. Vyjděte ze zvyklostí ve
škole a zeptejte se kolegyň, jak to měly ony, když ve škole začínaly. Chápe
to šéf jako samozřejmou reciprocitu? Pokud Vám neporadí, najděte si
soukromou chvilku s ředitelem a zeptejte se ho, pane řediteli, Vy mi tykáte, znamená to, že Vám mohu tykat taky? Pokud si všichni s šéfem tykají,
asi to tak bude, pak ředitel řekne, no jasně, Evičko, budeme si tykat, tím ho přimějete k explicitnímu vyjádření.
Otázka: Mé sestře (42 let) zemřel neočekávaně manžel (51 let). Není věřící, ale nerada by porušila smuteční etiketu,
proto Vás oslovuji s dotazem, jak dlouho je nutné nosit černý šat, jak vystupovat a co dodržovat ve společnosti a co vše
je nutné nebo vhodné dodržovat. Každý jí radí něco jiného, nám se to však nepozdává a ani nezdá vhodné.
Odpověď: Dříve bývalo zvykem setrvávat nějaký čas po pohřbu ve smutku. Guth-Jarkovský předepisuje nejdelší smutek
vdově – dva roky, z toho první rok hluboký smutek a teprve poslední půlrok polosmutek, kdy kromě černé barvy může
vdova obléci již i odstíny šedivé a fialové. Tradice byla velmi silná, např. v době smutku nesměla vdova navštěvovat
divadla či koncerty, chodit na návštěvy nebo je přijímat, děti po úmrtí rodiče (18 měsíců) nesměly se věnovat sportu
a hrám… Dnes je vnější projev smutku zcela individuálním rozhodnutím, společenské povědomí ho už nevyžaduje. Stužka na rukávu nebo v klopě po dobu dvou tří týdnů je už vzácností, a i tehdy spíš než o smutek jde o signál pro ostatní –
berte na mne ohled, nemám chuť se s Vámi veselit. Není proto dnes pravidlo, jak dlouho se nosí černý šat, jak dlouho
by žena neměla chodit do divadel, na návštěvy, dnešní doba pravidla pro smutek už nestanoví.
Otázka: Nedávno k nám nastoupila nová kolegyně staršího věku. Máme s ní však jediný problém a nevíme, jak jí to říci,
že v „době deodorantů a holítek“ neustále cítíme její pot. Je to nepříjemné na poradách, při jednání s lidmi v její kanceláři a v podstatě při jakémkoli kontaktu s ní.
Odpověď: To je delikátní úkol. Proto se říká osobní nebo intimní hygiena, že do ní nikomu jinému nic není – až na ty
případy, kdy ostatní musejí snášet její nedostatečné provedení. Sedíme-li v kanceláři, a dokonce k nám přicházejí klienti, s kolegyní, která si nemění svůj svetřík celý týden, a neví, co je deodorant, padá podezření i na nás. Pak musíme sebrat odvahu a jít do toho. Nejtaktnější je, když to kolegyni řekne její nejlepší kamarádka. Vezme ji na kafe a řekne jí:
„Víš, všimla jsem si, a byla bych nerada, aby si toho všimli i ostatní, že nepoužíváš deodorant, a jsou dny, kdy je to zřetelně cítit, promiň. Říkám ti to ve tvém zájmu.“ Nepomůže-li to, pak demonstrativně otevíráme okno, i když venku mrzne, s odůvodněním, že je tady něco cítit. Položíme si na stůl deodorant a okázale ho používáme několikrát denně. To by
v tom byl čert, aby něco z toho nezabralo.
Otázka: Kdo zdraví první v ordinaci u lékaře, jestli lékař a sestra zdraví pacienta, kterého vítají, nebo pacient, který
vchází do ordinace?
Odpověď: Zdraví příchozí, a to tehdy, jestliže není jasné, jaká je hierarchie mezi příchozím a těmi, kdo jsou již
v místnosti, třeba zdravíme při příchodu do čekárny u lékaře, ostatní lidi tam neznáme. Jestli je jasné, kdo je kdo, pak
zdraví ten méně významný, třeba referent pozdraví jako první ředitele, který vchází k němu do kanceláře. Pacient je
klient, je významnější než lékař nebo sestra, proto by ho měli oba přivítat pozdravem. Ale, ještě jedno pravidlo: Jako
první zdraví ten slušnější…
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Nikdy není pozdě začít
Asi každý z nás si někdy řekl: „Jsem už moc starý na to, abych se do toho pustil.“
Vzpomínám si, když se syn začal učit lyžovat a já – účastník pouze dvou lyžařských kurzů ze základní a střední
školy – jsem si říkal, že po třicítce jsem už starý na lyže. Pak si uvědomíte, že toho 6letého prcka asi sami nepustíte nahoru na vleku a nebudete čekat, jestli vám přijede ve zdraví dolů. Tak jsem si nasadil lyže, začal jsem
se učit s ním a dnes si zimu bez několika dnů lyžování ani neumím představit.
Před 3 lety jsem měl při pádu z kola
vážný úraz levé ruky. Doktor mi při
rentgenu řekl, že hůř už to zlomit
nešlo. Po 2 operacích se mi ozval
kamarád a lákal mě na 3denní výlet
na ferraty do Alp. Ač hory miluji
a ve skrytu duše mě to lákalo i zkusit, tak jsem se začal vymlouvat. Ve
čtyřiceti pěti jsem už na to starý,
už to nezvládnu, mám levou ruku
v háji, nemám dobrou fyzickou
kondici, nevím, jestli nebudu mít
strach z výšek. Trvalo to měsíc.
Už ani nevím, co bylo tím hlavním
impulsem, jestli neodbytný kamarád, touha zkusit něco nového nebo
sám sobě si dokázat, že ještě nepatřím do starého železa.
Pak stojíte skále, pod vámi 40metrová rokle a já, kterému se dělalo špatně, když jsem se podíval přes zábradlí
z rozhledny dolů, si tam užíval dávku adrenalinu, kterou jsem do té doby nezažil.
Lidé se v určitém věku sami odepisují a kvůli tomu přestávají opravdu žít. I když ve svém okolí najdete mnoho příběhů lidí, kteří i v pokročilém věku začali podnikat, cvičit nebo cestovat, řada z nás sedí doma u televize
a říká si je mi už čtyřicet, padesát, šedesát, to už není pro mě, už jsem na to starý. Někomu ten stav může skutečně vyhovovat, ale řada z nás má nesplněná přání, která jsme z nejrůznějších důvodů odkládali, až bude
více času, až vydělám více peněz nebo až dospějí děti.
Australská spisovatelka Bronnie Ware ve své knize Čeho před smrtí nejvíce litujeme popisuje svoje setkání
s lidmi, jimž perspektiva blízké smrti naléhavě otevřela palčivá osobní témata a možná trochu pozapomenuté
hodnoty. Rozhovory s umírajícími naznačily několik hlavních směrů lítosti: „kéž bych měl odvahu žít opravdu
podle sebe a ne podle očekávání druhých, kéž bych tolik nepracoval, kéž bych měl odvahu vyjádřit své city, kéž
bych si udržel vztahy se svými přáteli, kéž bych si dovolil být šťastnější“.
Na jednom školení nám lektor položil otázku: „Kdyby vám zbývalo 5 minut do konce života, co uděláte? Zkuste si to představit, nemůžete použít mobil, nikomu zavolat, prostě pět minut a konec.“ Jak byste odpověděli?
Pak přišla změna… „Místo pěti minut máte k dispozici šest měsíců života. Co uděláte?“ Najednou se v lidech
probouzela všechna skrytá přání a touhy. To, co jste celý život odkládali, najednou chcete prožít, užít si to ještě
plnými doušky, bez starostí a obav z budoucnosti, tady a teď. Začnete žít v přítomnosti.
V létě 2019 jsem opustil budovu, ve které jsem strávil 24 let v různých úřednických pozicích na okresním
a městském úřadě. Neuměl jsem si představit, že bych to někdy udělal, ale ten pocit svobody, že si o svém
životě rozhodujete sami, je k nezaplacení. Změnil jsem místo a město a začal se zase těšit do práce.
Možná taky máte svá nesplněná přání a touhy, možná byste chtěli žít jinak,
najít si více času na rodinu, přátelé, své koníčky. Tak na co ještě čekáte?
Zdeněk Opálka, bývalý tajemník Městského úřadu Břeclav, cyklista a ferratista
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Deník Tam & zpět
Je březen 2020 a já se oddávám myšlenkám, jak jsem trávil narozeniny v březnu 2016, 2017 a 2018: kdo jsem
byl, kde jsem působil, co jsem dělal, komu a jak :-) Jen stěží si vzpomenu. Ale dnes se mi dostal do ruky originální pětiletý deník Tam & zpět, který je navržený tak, abyste do něj mohli začít psát kdykoliv v průběhu roku
a pokračovali dalších pět let. Nebo deset. Protože jakmile se tento deník stane Vaší součástí, bude to kus Vašeho „Já“ a bude stále s Vámi, aby Vám připomínal:

Tam & zpět je pětiletý deník s jedinečnou otázkou na každý den. Odpovědi na otázku daného dne jsou rok za
rokem psány pod sebou a přehledně mapují cestu každého autora „tam a zpět“. Kým jsi byli? Kým jste teď?
A kým se chcete jednou stát? Staňte se autorem své životní kroniky!
•
•
•

365 jedinečných otázek na každý den – 1 825 osobních odpovědí na jednom místě
Unisex – pro holky, kluky, ženy i muže – Začít můžete kdykoliv v průběhu roku
Dárkové balení a dárková karta pro osobní vzkaz – Výběrový materiál a odolná vazba
www.tamazpet.com

Soutěž
Pětiletý deník Tam & zpět získá jeden vybraný čtenář, který do 31.03.2020 pošle na info@tamazpet.com odpověď na
otázku: Kdy je možno začít se zápisky do deníku?
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Stalo se před... 100 lety
Dne 29. února 1920 byla v časných ranních hodinách Národním shromážděním československým přijata první
československá ústava. Ústavní listina Československé republiky zakotvovala rovnost občanů před zákonem
„bez ohledu na původ, státní příslušnost, jazyk, rasu nebo náboženství.“ Zrušením „výsady pohlaví, rodu a povolání“ ústava také potvrzovala plné aktivní i pasivní volební právo žen a zrušení šlechtických titulů.
Ústavní listina byla vyhlášena dne 06.03.1920 ve Sbírce zákonů a nařízení státu československého, kterou najdete také v Krameriovi: bit.ly/2PxzdLV.

Tip
Jen Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod se píše s počátečním písmenem velkým. Všechny
ostatní zákony, směrnice, nařízení, vyhlášky, …, a názvy dokumentů (kupní smlouva, smlouva o dílo, …) a databází
(rejstřík trestů, tel. seznam, …) píšeme s počátečním písmenem malým. Více na https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=190.
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Nemarníte svůj čas?
Můj kamarád barista říká, že káva se pije
hned. Do 30 vteřin ztrácí svou lahodnou chuť
a vůni. Později se pít dá, ale nestojí za moc.
S životem je to to samé. Žít se má hned. Plnit
si touhy, dělat to, co nás baví a naplňuje, co
nás posouvá výš, z čeho máme radost. Pokud
to neděláme, život se dá žít, ale nestojí za
moc. Nosíme-li v sobě nerealizovanou touhu,
potlačujeme ji, pak prožíváme stres, obavy,
frustraci, vztek, smutek, lítost, úzkost. Zasouváme a odkládáme naše touhy někam hluboko a bojíme se na ně podívat. Můžeme z toho
onemocnět, a to psychicky i fyzicky.
Byla jsem odborníkem na potlačování toho,
co bych v životě chtěla realizovat. Prostě jsem
si na to netroufala. Necítila jsem se dostatečně dobrá, vzdělaná, nebo jsem byla na to už
stará nebo moc mladá. Bála jsem se, že to
nezvládnu. No jo, ale já nebyla vůbec v životě
spokojená. Bylo mi 34 let, moje práce psycholožky na magistrátu byla důležitá a stabilní,
přiměřeně finančně ohodnocená, ale po několika letech jaksi rutinní. Prostě nuda.
Už na vysoké škole jsem měla touhu cestovat, nějakou dobu žít v zahraničí a pracovat tam. Jen tak člověk pozná zemi, druhé lidi a především sám sebe. A tak jsem si to představovala, jaké by to bylo! Z té představy jsem
čerpala nadšení, inspiraci a radost. Jenže já stále byla na bezpečném místě, své jasně definované pozici, kde
jsem se už nic nového neučila.
Vyprchala z mého života radost, nadšení, inspirace. Já chtěla ale od života víc! A tak ten rozpor mezi tím, co
jsem žila, a tím, jak jsem chtěla žít, vytvářel propast, kam padala moje síla uskutečnit změny a moje schopnost radovat se. A tak jsem každý den dělala to samé, myslela stejným způsobem a cítila se stejně mizerně.
Znáte to také? Nic moc.
Tu se ozvala a naléhavým hlasem ke mně promlouvala: „Nemarníš svůj čas? Dává ti radost to, co děláš??
Rozvíjí tě to? Naplňuje tě to? Dělá tě to lepší nebo to nějak dělá lepší druhé? Má to pro tebe smysl? Chceš to
vůbec dělat? Jak dlouho to takto vydržíš? Nemáš být někde jinde?“ Možná se divíte, kdože se to ozval. Jednoduše kmotřička Smrt, která mi stála za zády. Vyděsila mě! Co tady dělá, když já si tady ještě žiji! Sice nic
moc, ale dobrý. Byla neodbytná a já musela přiznat, že marním svůj čas a jsem nespokojená a nešťastná.
Pokračovala: „Po čem toužíš? Co tě naplní? Co chceš zažít? Co se chceš naučit?“ Díky ní jsem si ale uvědomila,
že takhle žít nechci. Zastavila jsem se v tom každodenním vykonávání stejných věcí a uvědomila si, že to, co
žiji, není to, co chci. Věděla jsem, co teď chci. Chci žít a pracovat v zahraničí. Ale jak na to? Hned se ozvali
moje pochybnosti: „Už jsi na to stará! Z práce tě nepustí! Přijdeš o jistotu! Na tebe tak čekají! Stejně na to
nemáš!“ A ona se mě ptala dál: „Až tě budu držet v náruči, nebude ti tahle zkušenost chybět? Nebude tě to
mrzet, že jsi do toho nešla?“ A já věděla, že bude.
Rozhodla jsem se! Práce delegátky přesně obsahovala to, co jsem chtěla. Jediný jazyk, který jsem uměla, byla
španělština, takže volba destinace byla jasná. Zahájila jsem pátrání, vyhledala patřičné cestovky a nabízela své
služby. Odmítaly mě. Byla jsem bez zkušeností a místa byla již beznadějně obsazená. Ptala jsme se kamarádek,
které tuto zkušenost měly. Marné! Já to věděla! Ztrácela jsem naději, že by se mi to mohlo podařit. Tak jsme
se opět vrátila ke svému rutinnímu způsobu života.
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Ale nabídka přišla! Úplně jiná, úplně jinak a úplně jinam. Volné místo delegátky na Krétě. Velmi mě to zklamalo. Vyžadovali výbornou angličtinu, jenže ta moje byla tak dobrá do hospody k pivu. Řekla jsme si, že se aspoň
půjdu podívat, jak vypadá výběrové řízení. Bylo tam několik studentů a brali si nás po jednom do místnosti.
Modelové situace, problematičtí klienti. To byla moje parketa, věděla jsem jak na lidi, jak v klidu vyřešit problém. Vše jsem věděla, perlila. A co angličtina? „Jistě, výborná, domluvím se!“ zalhala jsem. „Stejně mě nevezmou…“ říkala jsem si.
K mému velkému překvapení mi za pár dní volali, že mě vybrali, ať přijdu podepsat smlouvu. Výborně! Já mám
práci svých snů! Ale popadla mě panika! Neumím anglicky! Z práce mě nepustí a nechci o ni přijít. Bojím se!
Help!
V práci jsem zahájila jednání s vedoucí. Chtěla jsem dovolenou a neplacené volno. Byla jsem připravena i místo
opustit. Vyjednávání trvalo tři dny a dohoda zněla, že mi dávají 1,5 měsíce. A to jsem právě potřebovala. Nemohla jsem se z toho vzpamatovat. Cože? Povolili? Jakože fakt? Výborně!
Smlouva podepsaná. Takže jedu. A co angličtina??? Vyhledala jsem 10denní intenzivní kurz angličtiny těsně
před odletem. Rozmluvila jsme se.
Uff. Konečně. Ještě jsem neodletěla na Krétu a už jsem cítila hrdost sama na sebe, jak jsem vše zařídila. Zvýšilo
se mi sebevědomí a sebedůvěra. Stále jsem měla velký strach, že to nezvládnu. Ale přidala se i odvaha a radost. Najednou to, co před několika měsíci byl jen pouhý sen, se začalo jevit jako realita. Uvědomila jsem si,
co mi nejvíce bránilo uskutečnit moji touhu… Bylo to moje přesvědčení, že by to stejně nešlo, a strach
z toho, co by vše mohlo nastat.
Nádherná Kréta. Minojská civilizace. Vřelí Řekové, čeští turisté a já. Tolik situací, do kterých jsem se dostala.
Tolik chyb, kterých jsem se dopustila. Tolik situací, které jsem zvládla. Každý den jsem dělala něco jiného, každý den jsem myslela jinak a každý den jsem se cítila jinak. Bylo to jako ve snu.
Když jsem přiletěla zpět do Prahy, byla jsem jiná. Jinak jsem jednala, myslela, vnímala a cítila. Zkušenost mě
změnila. Zjistila jsem mnoho informací sama o sobě. Vnitřně jsem se cítila bohatá. Silná. Povyrostla jsem.
Naprosto chápu, proč kmotřička Smrt, za mnou tenkrát přišla a nenechala mě na pokoji. Nevím, zda bych dnes
byla tam, kde jsem. Ale musím přiznat, že tato zkušenost byla pro mě zásadní. Dnes už nechci být delegátkou
ani za nic. Vyzkoušela jsem si to. Ale kdybych si to nevyzkoušela, stále bych měla pocit, že jsem o něco přišla.
Od té doby uběhlo hodně let. Dnes mě kmotřička Smrt už drží za ruku a ptá se opět: „Nemarníš čas? Děláš to,
co tě naplňuje? Žiješ tak, abys byla spokojená, šťastná a zdravá? Rozvíjíš se a stáváš se lepší?“
A já ji poslouchám. Diskutuji ji s ní. Vím, že je moudrá. Mnohdy si sednu, napíšu si, co nyní dělám a jak moc
jsem spokojená a šťastná a zda je to to, co mě naplňuje a dává smysl. Pokud ne, hledám, zkouším, dělám změny, dokud si neodpovím: „Ano, to je ono!“ Až mě totiž bude držet v náruči, popovídám si s ní, kdy jsem čas
marnila a kdy ne. A poděkuji jí. Ale tam už nebudu mít čas na nic.
A co Vaše kmotřička Smrt? Má také otázky? Posloucháte ji? Děláte to, co Vás naplňuje?
Jste s lidmi, o které stojíte? Děláte věci, které mají pro Vás význam?
Zdenka Tmějová, psychoterapeutka, certifikovaná lektorka tréninku paměti a mozkového joggingu, lektorka
seminářů Mozkový jogging, Jak se v práci prací neunavit, Zvyšování psychické odolnosti úředníků ÚSC, …

Vtipy
Jediné, co je horší než najít pavouka ve vlastní ložnici, je ztratit pavouka ve vlastní ložnici.
Dneska na poštu přišli dva v rouškách. Nastala panika. Nakonec se ukázalo, že to je přepadení. Tak jsme si oddychli.
Vidět Neapol a zemřít… má teď naprosto nový význam…
Děkuji svému zaměstnavateli za to, jak mi platí. Zachránil nám život, neb jinak bychom byli s rodinou na lyžích v Itálii.
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Dekagram: dkg nebo dag?
Během jednoho ze seminářů jsem byl upozorněn úřednicí krajského úřadů, že značka dkg neexistuje.
V učebnici matematiky pro 5. třídu ZŠ totiž zahlédla značku dag. Vsadil jsem se s maminkou 11leté žákyně, že
to určitě není možné, neb i já se mezi lety 1984 až 1992 učil, že značka pro dekagram je dkg.
Oslovil jsem tedy Český metrologický institut, abych zjistil, co to je ono dag. A nyní máte možnost, milí čtenáři,
tipnout si, kdy byla zrušena značka dkg:
a) 1960

b) 1980

c) 2000

Správnou odpověď naleznete na konci Nevšedníku. A já prohrál celý kyblík medvídků Haribo :-) Jak rád!
Mimochodem: Jsme jediní na světě, kteří říkají v obchodě dvacet deka, když si chtějí koupit 200 gramů. Jde
o pozůstatek z dob Rakouska-Uherska.

Hodina: h nebo hod.?
Jedinou správnou značkou pro hodinu v soustavě SI (i podle vyhlášky 264/2000) je h (bez tečky). Uvádění mezinárodních značek (h, min, s) má přednost před používáním národních zkratek (hod., min., s.).

Hysterie s názvem koronavirus
V souvislosti s nákazou COVID-19 se šíří napříč ČR hysterie, lidé skupují potraviny, podnikavci předražují roušky, přitom nemáme v zemi jediné úmrtí.
V roce 2018 zemřelo v ČR 260 lidí na chřipku (viz článek), v současné sezóně
už 12 lidí (viz článek). K 31.01.2020 máme v ČR 3 609 lidí HIV pozitivních (viz
článek), ale šílíme kvůli koronaviru. Přitom právě stres oslabuje organismus
a zvyšuje pravděpodobnost nakažení různými nemocemi (viz článek).
I na naše akce dolehla hysterie, když – kupříkladu – se ze semináře etikety
s Ladislavem Špačkem, který jsme pořádali 10.03. v Olomouci, odhlásilo cca
55 účastníků právě z obavy nakažení koronavirem.
Celý článek naleznete na http://radim.martynek.cz/?p=582, ale mrkněte i na
slova prof. Pirka na www.reflex.cz/clanek/rozhovory/100072/v-cine-prirodakoronavirem-reguluje-prelidneni-na-premnozena-prasata-take-prisel-prasecimor-rika-jan-pirk.html.

Hledá se parťák jednatele
Tento příspěvek není určený typickým čtenářům
našeho Nevšedníku – ti už svou práci mají – ale
třeba máte kolem sebe někoho velmi nevšedního,
kdo hledá uplatnění.
Málokdo stíhá mé vražedné tempo a šílenou kreativitu, proto hledám opravdu nevšedního člověka,
kterého baví obchod a chce si užívat práci jako
parťák jednatele a parťák mých klientů.
Smyslem mé práce jsou nadšení klienti, kterým
ukazuji, jak se z lidí a ze života nepodělat, jak hledat radost v maličkostech a jak si užívat i takovou
práci, která je nebaví. Otevírám jim obzory a ukazuji nové úhly pohledu především vzděláváním,
ale také myšlenkami předávanými mezi řádky.
Pokud máte kolem sebe někoho, kdo nehledá jen obyčejnou práci, baví ho komunikace s lidmi, umí zdolávat
výzvy, pak mu předejte odkaz na informační leták: www.akademie-vzdelavani.cz/download/spoluprace.pdf.
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V padesáti život teprve začíná!1
Dobrá zpráva pro ty, kteří jsou teď ve věku 40, 50, 55 let: dnes začíná stáří až v 75 až 80 letech, tj. o 25 let
později než u generace našich rodičů!
Ještě do nedávné doby se lidský život dělil pouze na tři části: mládí, dospělost a stáří. Nyní však dospělost začíná až po padesátce, kdy vstupujeme do zvláštního a nového životního období, které dříve prostě neexistovalo.
Co víme o dospělosti?
1. Toto období trvá skoro od 30 do 50 let věku – přibližně do 75 let.
2. Navzdory zastaralým představám se dnes díky správnému přístupu fyzické ani duševní schopnosti lidí
v tomto věku nesnižují, ale zůstávají na stejné úrovni jako v mládí – občas se dokonce zlepšují!
3. Jedná se o potenciálně nejkomfortnější životní období, protože se v něm snoubí dobrý zdravotní stav,
velké množství možností a získané zkušenosti. Podle nejnovějších statistických údajů označují lidé za
své nejšťastnější období to, kdy dosáhnou 65 let.
4. Ti, kterým je teď 55 až 65 let, poprvé v dějinách lidstva prožívají toto období dospělosti. Nikdy před tím
neexistovalo, protože dříve stáří začínalo dříve.
5. V dalším desetiletí se lidé ve věku 50 až 75 let stanou nejpočetnější věkovou skupinou na planetě.
Jen zřídka se v životě zamýšlíme na tím, že fungujeme
podle programu, který nastavily předcházející generace. Stejně jako nad tím, že všechny knihy, filmy a učebnice našeho dětství napsali lidé z předcházejících generací.
Ale předcházející generace neměly žádné představy
o životě po padesátce prostě proto, že se s žádným
životem po padesátce už nepočítalo. A životní program
této generace, v němž se o aktivním životě po dovršení
50 let nic neříká, jsme po ní bohužel zdědili.
Ale statistické údaje svědčí o tom, že pro generaci, která je teď ve věku 50 až 55 let, začne stáří nejdříve
v 80 letech. A z toho bychom se měli radovat!
Vždyť tato generace dostala darem celých 25 dodatečných let aktivního života! Ale problém je v tom, že ji
nikdo nenaučil, jak tento dar využít.
V důsledku toho se mnozí z nás z důvodu neznalosti
smíří s předčasným stárnutím a riskují, že ztratí 25 až
30 let života, které by se klidně mohly stát jejich nejlepšími roky (a to bez jakéhokoliv přehánění)!
Po dosažení 50 let věku začíná zázračné životní období, kdy máte čas, zdraví, možnosti, svobodu, bohaté zkušenosti a celých čtvrt století do začátku stáří!
Neztrácejte zbytečně čas, abyste toho později nelitovali!
Pokud vám již bylo 50 let, otevírají se před vámi neomezené možnosti: nové koníčky, nové radosti a zážitky,
nová kariéra, nová láska, nové cesty … A kvalita nových zážitků překoná vše, co jste znali z mládí, když jste ještě neměli dostatek zkušeností a svazovalo vás množství závazků.
Život teprve začíná!
1

Zdroj: https://electropiknik.cz/zena/zdravi/co-podle-nazoru-vedcu-potrebujete-vedet-kdyz-je-vam-nad-50-let-toto-by-si-melprecist-kazdy/2018/12/
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O zdravení v e-mailech
Lidé v dopisech často zapomínají v úvodu na oslovení (nahrazují ho tím
neohrabaným DOBRÝ DEN) a v závěru na zdvořilý pozdrav (který nahrazují prostým S POZDRAVEM).
Pod dopisem vždy uvedeme pozdrav coby zdvořilostní prvek. Výjimkou
mohou být typicky úřední písemnosti, ve kterých by mohl text Udělujeme Vám pokutu… S přátelským pozdravem… vyznít poněkud ironicky. Pokud dopis obsahuje oslovení, v jeho závěru se má nacházet také
pozdrav.
Od dřívějších pozdravů Čest práci! Míru zdar! se dostáváme k těm neutrálním S pozdravem nebo stále zdvořilejším S přáním hezkého dne.
Obzvláště v e-mailech. V pátek přejeme S přáním hezkého víkendu.
V pondělí – chcete-li úředníka naštvat – S přáním pohodového zbytku
pracovního týdne…
Čím méně formální vztah k příjemci máte, tím méně formální oslovení
a pozdrav lze použít:
S přáním lukrativního/sympatického/čtyřlístkového dne/týdne/víkendu
S přáním pohodového večera/víkendu
S přáním co nejvzdálenějšího návratu z dovolené
S přáním betonové trpělivosti

S omluvou (a přáním lepších zítřků)

Půvabný víkend přeje

Šťastné a veselé… dny nadcházející!

(S)mějte se!

Mějte se(x)!

Nedávno mi z jednoho ministerstva přišel e-mail s pozdravem S přáním dne plného padesáti odstínů šedi… Od
muže! Něco je špatně!!
Poslední roky se nám vracívá dříve archaický pozdrav S úctou. Není v praxi nic zdvořilejšího než S úctou nebo
Ctěný pane… Ctěná paní… Ale i zde platí, že čeho je moc, toho je příliš, proto bychom měli s těmito nejvýznamnějšími projevy zdvořilosti kořenit jen čas od času, neb opakované používání s úctou ztrácí lesk, šmrnc
a grácii… Jak říká MUDr. Radim Uzel, na opačném konci pomyslného řetězu zdvořilosti je pak V povinné úctě…
Pozdrav se považuje za samostatný odstavec nebo může být součástí odstavce posledního. Začíná vždy od
stejné svislice jako předcházející odstavec (kromě osobního dopisu).
Srdečně zdraví a zdraví přeje

Těším se na setkání s Vámi a srdečně zdravím

Zdraví zdravý a zdraví přející

S přáním bezchybných dnešků a dokonalých zítřků

Různé typy pozdravů nikdy nekombinujeme (pozdravy nedublujeme).
S pozdravem a v úctě

S pozdravem a přáním hezkého dne

Nedávno jsem jedné tajemnici napsal S přáním aromatického dne… Odpoledne přišla odpověď: „Už dvě hodiny přemýšlím, jak vypadá aromatický den.“ Tak jsem jí odepsal: „Nechte mě přivonět a řeknu Vám to…“ Reagovala slovy: „Kdy budete v Plzni?“ Od té doby se Plzni logicky vyhýbám.
Radim Martynek, účastník připomínkového řízení k normě ČSN 01 6910 z roku 2007 a 2014, autor revize normy ČSN 01 6910 z roku 2012, autor odborné publikace Písemná komunikace v praxi
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Jak říkat ANO, jak říkat NE
Nestíháme! Máme málo času! Čím dál méně! Za to hodně povinností, úkolů! A jsme více nespokojeni, frustrováni. V životě je na nás vyvíjen tlak, abychom zvyšovali obrátky svého života, byli výkonnější a efektivnější, aby
se do pracovního týdne vtěsnalo ještě víc. Náš čas, energie a peníze jsou nedostatkovým zbožím. A přesto jím
plýtváme!
Jak často vkládáte energii a čas do akcí, které nemají pro Vás význam?
Jak často děláte věci, které dělat vlastně nechcete?
Jak často trávíte čas s lidmi, o které nestojíte?
Myslíte si, že musíte. Ale není tomu tak.
Je to Váš život a Vy určujete, kde budete, s kým budete a zda tam budete, pokud tedy máte odvahu a patřičnou sebeúctu a sebevědomí a zároveň jste
schopni určit své hranice a říci NE na
nepřijatelný požadavek či podmínky.
Je tedy na čase začít říkat NE tomu, co
nás stresuje a co nám ubírá energii,
a začít říkat ANO tomu, co nás naplňuje
a energii dává.
Na seminářích a osobních konzultacích
radím lidem, aby byli k dispozici druhým
lidem (rodině, kamarádům, kolegům),
pokud jim to činí radost a vnitřně spouští pozitivní emoce. Pokud je tomu naopak, pak je na čase změnit taktiku a diplomaticky začít odmítat. A proč? Protože:
Pokud si chcete zničit vztahy a nemít u druhých respekt, kývněte na všechno.
Co nám ale brání? Strach z důsledků, když odmítneme? Co se může ale stát? A nejsou to jen neoprávněné
strachy?
•
•
•
•
•
•

„Když odmítnu úkoly navíc, šéf si bude myslet, že jsem neschopná, neochotná, sobecká
a nezvládám své úkoly.“
„Kdybych nevyhověla, měla bych pocit viny. Když vyhovím, jsem naštvaná na sebe (měla bych přeci
vyjít každému vstříc – to se ode mě očekává).“
„Budu mít pocit úzkosti, že nesplním očekávání druhých a zklamu je.“
„Je slušností vyhovět druhému, když mě o něco požádá.“
„Strach a obavy z reakce toho, komu odmítám vyhovět (agrese a konflikt, přestane mě mít rád,
ztráta vztahu, bude si o mně myslet, že jsem neslušná, sobecká apod.).“
„Když odmítnu, ublížím mu.“

Tohle všechno se stát může, ale také nemusí. Uvědomme si ale, jaké následky má říkání ANO na to, co nechcete. Kdy tedy říkat NE?
•
•
•
•

Na cokoli, co přesahuje naše hranice.
Když se přestáváme cítit komfortně.
Kdykoli nám ANO přináší nepříjemnosti a stres.
Kdykoli je pro nás požadavek nepřiměřený.
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Jak tedy odmítat, aby zůstaly zachovány dobré vztahy? Odmítání je umění, které je třeba trénovat. Má několik kroků:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

„Ne. Já nechci.“ „Nejde to.“ „Ráda bych pomohla, ale nejde to.“
Vysvětlení: krátce vysvětlím příčiny svého rozhodnutí.
Empatie (vcítění se do situace člověka, kterému nechci vyhovět)
Návrh kompromisu, pokud je z mé strany možný
Sdělení vlastních pocitů v „já“ formě, pokud je třeba
Definitivnost (teď NE, dnes NE, já NE)

Představte si, že jste v práci již přetížení, práce až nad hlavu a přichází za Vámi kolega a chce po Vás pomoc na
projektu. Týká se to pouze Vašich dvou hodin práce. Uvědomíte si, že když dnes přikývnete, nestihnete svoji
práci, budete muset zůstat přesčas a domu přijdete pozdě. Právě dnes jste si ale naplánovala důležitou schůzku se svým partnerem, abyste probrali další pokračování vztahu. Jak odmítnete?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ráda bych ti pomohla, ale dnes opravdu nemohu.
Nemám na to čas. Dnes mám večer důležitou schůzku.
Rozumím tomu, že sám máš hodně práce. Těší mě, že sis vybral pro pomoc mě.
Napadlo mě, že mohu přijít ráno dříve a popracovat na materiálech a odpoledne to dodělat. Stačilo
by to?
Prosím, netlač na mě, je mi to nepříjemné.
Opravdu dnes ti pomoct nemohu.

Anebo jen takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ráda bych ti pomohla, ale dnes nemohu.
Dnes mám již jiný program.
Vím, že toho máš hodně.
Jestli chceš, pomohu ti zítra ráno.
Netlač na mě!
Dnes opravdu ne.

Několik rad při říkání NE
•
Uvědomte si, že když říkáte NE, neříkáte NE člověku, ale jen a pouze jeho žádosti.
•
Uvědomte si, že druhý má právo Vás požádat o cokoli.
•
Uvědomte se, že máte právo se rozhodnout, zda požadavek přijmete nebo ne.
•
Za svoje rozhodnutí si berete zodpovědnost.
•
Uvědomte si, že i druhý člověk má právo říci NE Vašemu požadavku.
A nezapomeňte:
Pomáhejte a buďte k dispozici, kdykoli můžete a kdykoli
Vám to nezpůsobuje stres, nepříjemnosti a negativní emoce, a NE říkáte beze strachu a pocitu viny.
Zdenka Tmějová, psychoterapeutka, certifikovaná lektorka tréninku paměti a mozkového joggingu, lektorka
seminářů Mozkový jogging, Jak se v práci prací neunavit, Zvyšování psychické odolnosti úředníků ÚSC, …

Vtip
Po třech hodinách strávených ve frontě na finančním úřadě a jednáních s otrávenými a nepříjemnými úředníky se
vytočený chlápek vydal do supermarketu koupit synkovi baseballovou pálku.
U pultu se ho prodavačka ptá: „Budete platit kartou nebo hotově?” Muž naštvaně vyhrkne: „Hotově!”
Pak si ale uvědomí, že prodavačka si takové chování nezaslouží a vysvětluje: „Promiňte, strávil jsem dopoledne na
finančním úřadě…” Prodavačka: „Nic se nestalo. Chcete tu pálku zabalit, nebo se tam ještě vracíte?"
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Prolog: Lidé během života odkládají spoustu věcí z mnoha hloupých důvodů: ve 40 jsou příliš zaneprázdnění,
než aby začali s jazyky, v 50 jsou příliš tlustí, než aby začali se zlézáním skal, v 60 jsou příliš staří, než aby začali
s psaním knihy. Ve svém životě jsem už pomohl spoustě lidí rozmlátit tyto stereotypy o parkety a začít si užívat života v oblastech, po kterých ve skrytu duše toužíme, které milujeme, pro které máme slabost.

Jak jsem se dostal (v tomhle věku) k pole dance
LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ, ale nemusíte se zamilovat,
abyste dokázali věci, které jste dříve považovali za nemožné…
Krátká verze: Jak jsem se dostal v 41 letech k pole dance? Začal jsem randit s ženou, která ho miluje. (Pole
dance není barový tanec u tyče, ale sportovní disciplína – gymnastika na tyči.)
Středně dlouhá verze:
1. Primárním cílem bylo poznat sport, který ona miluje, pochopit jeho kouzlo a náročnost a být jí tak
blíž… překvapit ji… a v neposlední řadě společně trávit čas (ať už dováděním na tyči nebo pod tyčí :)
2. Pak mě ovládla zvědavost… Jak náročné je začít s novým sportem v tomhle věku? Zjistil jsem, že to je
o obrovské vytrvalosti (ať už je člověk sebevíc otlučený a podřený od tyče) a trpělivosti (když desetkrát spadnete ze dvou metrů z tyče na záda a pojedenácté na ni vylezete s cílem to zkusit znova).
A když dvanáctý pokus úspěšně dáte, dlouho ležíte pod tyčí s takovým zvláštním pocitem štěstí :)
3. Taky se mi zalíbila ta široká škála fyzikálních zákonů, které lze u pole dance uplatnit: odstředivá síla,
tření, přilnavost, gravitace (a odolávání gravitaci), setrvačnost a taky zákon zvědavé kočky, která sedí
pod tyčí a kouká na svého podnájemníka se všeříkajícím výrazem v očích: „BLB!“
4. Pak mě zajímalo, zda zvládnu držet se slečnou Božskou krok. Budu v životě flexibilní, abych se adaptoval na nové podněty a požadavky? Co když si vymyslí, abych jí snesl modré z nebe nebo černý písek
z Bali, abych začal s tai-chi nebo se naučil ragú? Odpálkoval bych ji nebo bych pro nás udělal první/poslední? A udělala by ona pro mě stejně bláznivou věc?
5. A taky mám rád výzvy… Říct, že něco nejde, je snadné. Ale dokázat, že to jde, to je o úsilí a trpělivosti.
A když něco chcete dělat pořádně, tak to může dost bolet. Bolelo. Byl to ten typ příjemné bolesti svalů
a kloubů, kdy víte, že se sportu věnujete na 101 %.
6. V závěru: Bylo pozoruhodné
pozorovat vlastní mysl i tělo.
Po 3 týdnech trénování jsem
se začal probouzet se závislostí. Aniž bych si dal ranní
kávu, už jsem šel na rozcvičku a na tyč. Hned po ránu mi
cvičení chybělo tak moc, že
jsem ignoroval nutnost odpočinku po večerním tréninku. A to se přitom celý život
řadím mezi líné tvory…
Pokračování textu a fotogalerii naleznete na mém blogu na adrese
http://radim.martynek.cz/?p=526.
Radim Martynek,
nadšenec do života a nakopávač
„Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu.“ (Henry Ford)
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Nikdy není pozdě!!!
Mně blízký člověk přišel nedávno – ve věku 45 let – o práci. A jeho reakce byla: „Teď? Před důchodem??“ Vytřeštila jsem oči! Jaký důchod? Vždyť je tak mladý! Je to přece příležitost pro novou cestu! „Co takhle dostudovat?“ zeptala jsem se ho. Zazněla ale typická odpověď: „Na to už je pozdě.“
A kdy už je vlastně pozdě? Jako bychom se každou minutu chystali do věčných lovišť, a tak reagujeme větou
„na to už je pozdě“ neustále a v různých situacích: když chceme změnit práci, dostudovat, zhubnout, začít cvičit, začít se učit anglicky, …, a doplňte si cokoli, co Vás právě teď napadne. A každého určitě něco napadne.
Taky to znám.
Když si obleču ve svých 42 letech krátkou sukni a řeknu si: „No, na to už jsem fakt stará…“ Tady to ale výjimečně platí. Ale schválně uvádím takový příklad, protože tady je to úplně jedno, jestli na krátkou sukni jsem
nebo nejsem stará. Život půjde dál, ať v ní půjdu nebo ne. Nic zásadního se nezmění, když v ní půjdu. Maximálně si bude okolí ťukat na čelo. Ale jsou oblasti, které jsou v životě důležité natolik, že každé rozhodnutí má
pak fatální dopad na budoucnost.
Jako středoškolačka jsem nastoupila pracovat jako sekretářka. Představa, že to budu dělat celý život, mě sice
tenkrát ještě vůbec neděsila, ale tak nějak uvnitř jsem cítila, že půjdu dál. Přihlásila jsem se před třicítkou na
vysokou školu a při zaměstnání dostudovala. A to mi všichni říkali, že to je nemožné. A důvodu měli tisíce: že
jsem už stará, že už bych raději měla mít děti, že nikdo v mé rodině neměl nikdy vysokou školu, a tak že ani já ji
mít nemůžu, že u práce to nejde a mnoho dalších skeptických důvodů, proč by to nešlo. Já měla jen jeden důvod. Asi se ptáte jaký. Tím důvodem bylo, že CHCI.
Mnoho lidí hledá důvody k tomu, proč něco nejde. I slova „chtěla bych“ přirozeně vyvolávají pokračování:
„chtěla bych, ale…“ a už máme tisíce důvodů, proč ne. Mně stačí pouhé CHCI k tomu, abych se do toho pustila.
Vůbec přece nemusím hledat důvody k tomu, proč to chci. Uvnitř mě – jakési mé vnitřní já – přece ví, co chci
a že ta touha je tak silná, že mě k cíli dovede. Stejně tak jsem potom pokračovala ve studiu vysoké školy. Její
ukončení jsem si nadělila ke čtyřicátinám, a to už jsem byla šťastnou matkou dvou dětí. A zase se všichni
mysleli, že to nepůjde. A ono to šlo.
A pak jsem si řekla, že chci být tajemnice. Neměla jsem žádný důvod, který bych komukoli mohla říct pro tuto
touhu. Stačilo chtít. Bez důvodů. Bez podmínek. Bez odkladů, že až od zítra. Ale hned. Hned to samozřejmě
nešlo. Ale hned jsem pro získání takové práce začala něco dělat. Malými krůčky vpřed. Jasný cíl. Často si totiž
dáváme cíle, které jsou málo konkrétní – získat vyšší post a vlastně nevíme ani jaký, zhubnout, ale nemáme
plán o kolik, za jak dlouho a co pro to uděláme. A pořád běháme v kruhu, stále ten cíl odkládáme na jindy.
A z jindy už je téměř nikdy.
A stejně tak jsem se rozhodla, že neztloustnu. Nepotřebovala jsem hledat výmluvy, že v tomto věku nejde neztloustnout. Dennodenně přemýšlím nad tím, co jím a jak často jím, ale také od té své šťastné čtyřicítky cvičím
jógu. A někteří mi říkají pružinko, protože jsem ohebnější než někteří náctiletí.
Kdybychom všichni při narození dostali informaci, kolik času nám do konce života zbývá, nezabývali bychom
se tolik myšlenkami, proč to nejde, ale užívali bychom si času, který nám byl dán s myšlenkou toho, že jednoho dne, a přesně určeného dne, život skončí a že si ho opravdu chceme užít do poslední vteřiny. A přitom
je to jen v našich hlavách. Jak zpívá Petr Janda „taky jsem se narodil bos“. Často je samozřejmě náš život
o zdrojích, které už máme dány a které nám ulehčí cestu k cíli. Ale mnohdy stačí jenom ten náš vnitřní hlas,
který nám říká, že to CHCEME a je to tak správně. Jsem toho skvělým příkladem. Mám, co chci, a neměla jsem
o mnoho víc, než měli jiní. Snad je to tím, že mám slovo CHCI v hlavě. Opakujte si ho stále! Neříkejte si „nechci“ nebo „chtěl bych, ale...“. Ani neposlouchejte ty, kteří Vám říkají, že na to nemáte, nebo Vás přesvědčuji,
že to ani nechcete. Žijeme teď a tady. Slovy Winstona Churchilla:
„Jsem si jist, že jsme pány svého osudu, že naše úkoly, jež před námi leží, nejsou nad naše síly,
a že žádná dřina a úsilí nejsou větší, než můžeme snést.
Dokud věříme tomu, co děláme a dokud máme nezdolnou vůli vítězit, vítězství je naše.“
Andrea Kovářová, tajemnice Městského úřadu Bučovice, lektorka seminářů práva ve veřejné správě
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Citáty
„Při překonávání hranic našich schopností, při dosahování nejzazších mezí lidského světa, jsme teprve poznali něco
z jeho skutečné krásy.“ (Maurice Herzog)
„Tam, kde se prolínají všechny hranice a potkávají všechny protiklady, tam je bod, za kterého tryská život.“ (Christian
Friedrich Hebbel)
„Člověk, když dosáhne nějakého cíle, žádá si opět jiný cíl, aniž se zastaví na nějaké hranici a aniž kdy dospěje k nějakému konci.“ (Avicenna)
„Láska nezná hranic, ale my bychom měli znát, co je naší hranicí…“ (Adam Mészáros)
„Každý primitiv nenávidí vše, co přesahuje hranice jeho chápání.“ (Roman Skružný)
„Jediný způsob, jak se můžeme dostat za hranice možného, je ponořit se do nemožného.“ (Arthur C. Clarke)
„I génius má své hranice, kdežto hloupost je nekonečná.“ (Jonathan Swift)
„Posunujte hranice, od toho tady jsou.“ (Colleen Hoover)

Věnujte noční oblohu
Čeká Vás výročí, každoroční narozeniny nebo jen omluva, že jste zapomněli dorazit na romantickou večeři při
sedmi svíčkách a dvou kaktusech? Nevíte, co originálního byste partnerce/partnerovi věnovali? Kosmetiky
máte plnou koupelnu a v komodě už není místo na ponožky? :-) Věnujte, co nikdo jiný jen tak věnovat nemůže. Emoci. Něco, co spojuje jen Vás dva.
Celý život žiju podle hesla: „Z první schůzky odejde muž bez polibku jako gentleman, z druhé jako gay.“ Když
jsme se na ulici se slečnou Božskou loučili, hlavou se mi na segwayích proháněly myšlenky:
„… chce být políbena?? – ne, nechce – ale hraje si s klíči – neodchází – chce být políbena!!“
Ten okamžik byl tak nádherný, že jsem zatoužil zjistit,
která hvězda zrovna stála nad námi, když se odehrálo
ono 3P: pohled – přiblížení – polibek.
Když přes mraky nevidíš oblohu a hvězdy…
… ale chceš si pamatovat, jak vypadalo nebe,
když jste se poprvé políbili.
Plakát se skutečným postavením planet a hvězd na
nočním nebi vytvořený na základě Vámi zvoleného
data, času a místa kdekoliv na zemi můžete objednat
na www.nightstars.cz.
Na druhou stranu plakátu můžete nalepit něco osobního: romantický vzkaz, účet z kavárny, v níž jste se
poprvé setkali, ručně psaný dopis s vyznáním…
Kde koupit:
•
•
•

plakát: NightStars (399 Kč)
rám: formát A4 (165 Kč)
rám: formát A3 (260 Kč)

Více inspirace naleznete v erotickém románu On na
stránce www.roman-on.cz.
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Všechno začíná v naší hlavě2
Jeden podnikatel uvízl až po
uši v dluzích a opravdu už neviděl východisko ze své situace. Dlužil všude možně a dodavatelé na něj naléhali každý
den.
Šel do parku, aby se aspoň na
chvíli vymanil ze stresující situace, ale myšlenky na ni ho
ustavičně trápily. Posadil se na
lavičku a opřel hlavu do dlaní.
Neustále v duchu probíral
všechny možné varianty, které
by ho mohly zachránit před
bankrotem. Náhle se před ním objevil jakýsi stařík: „Vidím, že Vás něco trápí. Nechcete se mi svěřit?“
Snad i s jistým ulehčením mu podnikatel pověděl všechno o svých těžkostech, o tom, že nemá peníze a banka
mu odmítá další úvěr, aby problémy mohl zvládnout.
Starý pán ho pozorně bez přerušování vyslechl a pak mu řekl: „Myslím, že Vám mohu pomoci.“
Zeptal se podnikatele na jméno, pak vypsal šek a vložil ho ohromenému muži do ruky:
„Vezměte si ty peníze. Sejdem se tu přesně za rok – to už mi dluh budete moci vrátit.“
Než ze sebe mohl muž vypravit jediné slovo, stařík se mu ztratil mezi lidmi na ulici.
Podnikatel pohlédl na šek. V políčku pro uvedení sumy bylo pečlivě vypsáno USD 500.000 a jméno vystavitele
John Rockefeller. John Rockefeller, jeden z nejbohatších lidí na světě!
„Teď můžu jedním rázem zlikvidovat veškeré problémy!“ pomyslel si podnikatel. Místo toho však se rozhodl
zamknout šek do trezoru. Už pouhé pomyšlení na něj mu dodávalo sílu znovu se pustit do boje o záchranu
svého podnikání.
S takto nabytým novým optimismem uzavřel výhodnější smlouvy a zajistil si lepší podmínky splácení. Podařilo
se mu dosáhnout dvou/tří velkých prodejů. Během několika měsíců se vyhrabal z dluhů a začal znovu vydělávat. Za rok se vrátil na místo setkání s šekem v ruce.
A starý pán se opravdu v dohodnutý čas objevil. Podnikatel se už už chystal vrátit mu šek a povědět mu
o svých úspěších, když najednou po cestičce přiběhla žena oblečená jako zdravotní sestra a popadla staříka
v podpaží: „Bože, jsem tak ráda, že jsem ho dohnala!“ řekla udýchaně. „Doufám, že Vás neobtěžoval. Každou
chvíli uteče z domu a vypráví lidem, že je John Rockefeller.“
Do podnikatele jako když uhodí hrom. Po celý rok si počínal zcela suverénně, zachraňoval a rozvíjel své podnikání, nakupoval, prodával a podepisoval smlouvy s naprostou jistotou, že v nejhorším mu vždycky pomůže ten
půlmilion dolarů.
Náhle si uvědomil, že to nebyly peníze, ať už skutečné nebo jen představované, které změnily jeho život. Byla
to jeho nová sebejistota. To ona mu dodala sílu dosáhnout všeho toho, co má dnes.
Chopte se iniciativy vlastníma rukama.
V rozhodujících chvílích právě sebejistota sehrává klíčovou roli.
2

Zdroj: https://www.pronaladu.cz/vsechno-zacina-v-nasi-hlave/
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Dekagram: dkg nebo dag?
Značka dkg byla ze soustavy SI jednotek vyňata v roce 1960 – odpověď a).

Věčný kalendář s 365 fotografiemi
Kalendář nebo designový doplněk? Věčný kalendář nabízí obojí: 365 dní, každý den s novou, unikátní fotografií
hradů a zámků z osmi zemí (ČR, SR, Francie, Rakousko, Španělsko, Švýcarsko, Skotsko, Německo). Jeho autor
trpělivě fotil hrady a zámky Evropy při cestách za inspirací. Během osmi let tak vznikla jedinečná kolekce profesionálních fotografií historických sídel, kterou se rozhodl potěšit všechny, kteří mají rádi hrady, historii a cestování. Kalendář má nekonečné použití, bez ohledu na to, jaký je rok. Hledáte nevšední, nadčasový, elegantní
a praktický dárek za příznivou cenu? Už jste ho našli. Vytvořte si svůj každodenní rituál při otočení strany
kalendáře a potěšte se krásou historické architektury. Den za dnem – 365 dní v roce.
Speciální cena pro čtenáře Nevšedníku: 490 Kč. Informace a objednávky na info@gecco.cz.

NEVŠEDNÍK, elektronický měsíčník Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., s pořadovým číslem 01/2020
vyšel 11.03.2020. Tvůrčí tým řídí: Radim Martynek, radim@martynek.cz. ISSN: 1805-7292. Newsletter zasíláme našim klientům, absolventům seminářů, nejvýznamnějším osobnostem, úřadům, podnikům a firmám
ČR. Nevšedník si můžete stáhnout v Galerii informací z www.akademie-vzdelavani.cz. Dotazy, připomínky
a články 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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