
 

 Slovo úvodem 
Milé dámy, vážení pánové, čte-
náři, 

každé naše rozhodnutí vychází 
z toho, co cítíme (i auto si kou-
píme, jaké se nám líbí, a až pak si 
to logicky zdůvodníme). Kolega 
to nazývá inteligence duše, aneb 
jak naše rozhodnutí vycházejí 
z toho, co cítíme.  

Únor nám přináší jednak nový, 
stmelovací seminář o kreslení 
pravou mozkovou hemisférou, jednak zamyšlení, jak krásné by bylo 
dělat jen to, co nás baví, a jak krásnější by bylo, kdyby práce, kterou 
děláme, nás nejen živila, ale také bavila. 

Jak dodává náš nový lektor, když omezíme množství myšlenek (které 
nás odvádí jinam) a zaměříme se jen na to, co děláme, dokážeme být 
produktivnější. To se daří u věcí, které nás baví a naplňují. 

S přáním, aby Vás práce bavila, 

Blanka Vafková  
koordinátorka kurzů 
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 Motto  
 

„Můžete stokrát dokázat nepravdivost lživého výroku; stejně se vždycky najdou lidé, kteří mu uvěří.“  
(Murphy) 
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Najděte svou strategii vyjednávání 
Existuje řada strategií vyjednávání, které můžeme použít při komu-
nikaci s partnerem. Některé jsou spíše ofenzivní, další obranné. Ně-
které mají za cíl partnera prozkoumat, zjistit jeho možnosti. Všechny 
by nám ale měly pomoci k tomu, abychom ve vyjednávání dosáhli 
svého cíle a současně, aby naše protistrana, partner, se kterým vy-
jednáváme, byla také pokud možno co nejvíce spokojená.  

Strategie si lze popsat a lze se je 
naučit používat (k tomu slouží náš 
seminář). Jedno ale nezměníme. 
Každý člověk má svou přirozenou 
strategii vyjednávání, která nejlépe 
odpovídá jeho možnostem, dispozi-
cím, jeho schopnostem i tomu, jak je 
vybaven fyzicky a komunikačně. 
Většina lidí používá svou přirozenou 

strategii mimoděk a zcela intuitivně. Existují ale i tací (a není jich 
nijak málo), kteří ji nepoužívají, respektive používají jinou, protože 
nevědí, jaká strategie se přesně k nim hodí, jaká je pro ně ta správ-
ná. To je ale škoda.  

Poznat svou vlastní strategii vyjednávání lze různě. Člověk si může 
udělat test, může zpětně analyzovat svá minulá vyjednávání a jejich 
(ne)úspěchy a také může k jednání přizvat odborníka, který mu po-
může. Nejlepší a nejlevnější možnost je ale vědomá reflexe 
a pozorování vlastního chování v době, kdy probíhá. Když se bude-
me v průběhu vyjednávání ptát sami sebe, zda to, co děláme, dělá-
me v souladu s naším přesvědčením, s našimi možnostmi a s reálnou 
situací, přiblížíme se odpovědi na otázku, zda strategie, kterou jsme 
zvolili, je pro nás ta nejlepší rychleji a přesněji než použitím jakékoli 
jiné cesty.  

Najít svou strategii vyjednávání je veliká výhoda. Člověk je pak při 
jednání mnohem pevnější, sebejistější a také působí lépe na pro-
tistranu. I když nás to stojí čas a úsilí, vyplatí se to. S přirozenou, 
nejvhodnější strategií budeme vyjednávat lépe, efektivněji a za cenu 
menších nákladů. 

Vojtěch Bednář, ze semináře Strategie vyjednávání   

 

 

Soutěž s facebookem 
Staňte se fanouškem Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., 

na www.facebook.com/akademie.nevsedniho.vzdelavani a zís-

kejte rafinovaný šanon1 (z každých 100 fanoušků vylosujeme 

jednoho příjemce).  

                                                           
1
 Fotka šanonu: www.akademie-vzdelavani.cz/download/sanon_web.jpg  

Výběr referencí  
z nedávných školení  

Hodnocení zaměstnanců v podmínkách 
veřejné správy 
Objednatel: Městský úřad Dvůr Králové n. L. 

Kapacita semináře: 16 

Reference: Ing. Ondřej Kudrnáč, tajemník, 

e-mail: kudrnac@mudk.cz  

Osobnost vedoucího úředníka jako fak-
tor pracovní výkonnosti 
Objednatel: Městský úřad Turnov 

Kapacita semináře: 14 

Reference: Ing. Jana Chlupová, personalistka, 

e-mail: j.chlupova@mu.turnov.cz  

Time management ve veřejné  

správě – efektivní řízení času  

Objednatel: Městský úřad Turnov 

Kapacita semináře: 14 

Reference: Ing. Jana Chlupová, personalistka, 

e-mail: j.chlupova@mu.turnov.cz  

Základy manažerských dovedností 

Objednatel: Městský úřad Frýdlant n. Ostr. 

Kapacita semináře: 16 

Reference: Pavlína Šustaiová, personalistka, 

e-mail: psustaiova@frydlantno.cz 

Etiketa úředníka veřejné správy 
Objednatel: Městský úřad Turnov 

Kapacita semináře: 20 

Reference: Ing. Jana Chlupová, personalistka, 

e-mail: j.chlupova@mu.turnov.cz  

Zvládání obtížných situací při spolupráci 

s klientem – komunikace v konfliktech 

Objednatel: Úřad městské části Praha 13 

Kapacita semináře: 16 

Reference: Eva Vyhnálková, personalistka, 

e-mail: vyhnalkovae@p13.mepnet.cz   

Písemná komunikace v praxi – asertivita 

a empatie v dopisech (obchodní kore-

spondence) 

Objednatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna 

ČR, RP Hradec Králové 

Kapacita semináře: 16 

Reference: Bc. Martina Petrová, personalist-

ka, e-mail: martina.petrova@vzp.cz  
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Interview s osobností 
Do uzávěrky únorového čísla se nám nepodařilo zajistit rozhovor s osobností, který jsme měli přislíbený, a tak 
doufáme, že Vám to vynahradíme v březnovém čísle. Dnes opakujeme rozhovor, který zaplavil náš e-mailový 
server nádhernými emocemi… rozhovor s MUDr. Radimem Uzlem, CSC., ze září 2012. 

1. Jak se vypořádáváte se špatnou náladou?  

Už několik let jsem neměl špatnou náladu, takže jsem 
už všechny recepty zapomněl. Pokud si vzpomínám, 
většinou jsem si dal panáka. Ne vždycky to ovšem 
pomohlo. 

2. Jaké je Vaše nejoblíbenější místo v ČR a proč? 

Znám několik vynikajících jihomoravských vinných 
sklepů. Schválně nebudu žádný jmenovat, abych ty 
zbývající neurazil.   

3. Máte nějaké životní motto (moudro), podle které-
ho žijete? 

Většinou jsem na tuto otázku novinářům odpovídal 
starým heslem Nic lidského mi není cizí. (Umím to i 
latinsky.) Nedávno mi někdo řekl, že se to hodí do 
sexuologie, nikoliv však do politiky. Asi měl pravdu.   

4. Čemu by se, podle Vašeho názoru, měli lidé 
v dnešní době (na)učit? 

Slušnému chování a vzájemné toleranci.  

5. Máte nějakou radu/recept na spokojený život? 

Pokud možno se vyhýbat blbcům. Naštěstí je už dnes 
docela dobře poznám. Nikoliv na první pohled jako 
třeba moje manželka, ale dost brzo.   

 

 

6. Co si představujete pod po-
jmem štěstí? 

Volný čas a dobří přátelé.  

7. Co myslíte, že lidem v dnešní 
době chybí nejvíce, čeho mají 
nedostatek? 

Tolerance, vzájemného pocho-
pení, ochoty domluvit se.  

8. Máte během dne nějaké 
zlozvyky, kterých byste se rád 
zbavil? 

Mám strašně rád sladká jídla a 
rád bych se v jejich konzumaci 
omezil. Bohužel se mi dost často 
nedaří.  

9. Co pro Vás bylo v životě nej-
těžší? 

Opustit v roce 1969 vědeckou kariéru na univerzitní 
klinice.  

10. Myslíte, že existuje přátelství mezi mužem a že-
nou? 
Samozřejmě. Pokud jsou oba dva heterosexuálně la-

dění, má takové přátelství vždycky sexuální podtext.  

 Motto  
 

„U nás se vždy platilo více za muziku než za fyziku, a proto tady není žádný Einstein.“ (Jan Werich) 
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Historky z natáčení 

 Soutěžní story #1 – hlasujte na www.akademie-vzdelavani.cz/homepage/#!/page_ANKETA  
 

Nové koště Z vyprávění mého kolegy, bývalého strážníka: Jako velitel brával čas od času nováčky na zaučení do 
terénu ke kontrole dodržování rychlosti, vjezdů do zákazů vjezdů a stání na zákazech stání. Jednou tak přistihli 
řidiče, který stál na žluté čáře, kde je zastavení zakázáno. Přišel s kolegou k okénku, pozdravil a v osobě řidiče 
poznal tajemníka úřadu. Říká: „Víš, že stojíš na zákazu? Měl bys odjet…“ Pan tajemník řekl, že hned odjíždí, 
když tu náhle zasáhl nováček slovy: „Tak to by nešlo! Pane řidiči, Vaše doklady, prosím, doklad od vozidla…“ 
Velitel se s překvapeným výrazem v obličeji snažil situaci zlehčit tím, že to je přeci pan tajemník, ale nováček se 
nenechal: „Zákony platí pro všechny… Jste ochoten, pane řidiči, zaplatit pokutu?“ Než řidič odpověděl, všiml si 
strážník tajemníkovy spolujezdkyně, zjemnil své chování a říká: „Aničko, Ty tu jsi taky?? Tak šup šup, ať už jste 
z toho zákazu pryč…“ 

Jan N., Liberec 

 

 Soutěžní story #2 – hlasujte na www.akademie-vzdelavani.cz/homepage/#!/page_ANKETA  
 

O policejních trubičkách Vyprávěl mi kamarád, jak jeho známý byl se synem u přátel na návštěvě, kde se celý 
večer bavili a popíjeli různé druhy vína. Asi taková degustace. Tenkrát měli pětiletého syna, který byl s nimi na 
návštěvě. Při tom veselí na něj ale trochu pozapomněli  a stalo, že kluk dostal žízeň a tak, když objevil láhev 
s voňavou tekutinou, tak se z ní řádně posilnil a v rohu kuchyně usnul. Ale co se nestalo. Volala maminka, že se 
doma něco stalo a aby se urychleně vrátili všichni domů. No, nechtělo se, ale co se dalo dělat. Navíc všichni již 
požili. A tak s největší opatrností vyrazili směrem domů. Zákon schválnosti, před jejich domem je zastavil poli-
cista a že provede orientační dechovou zkoušku. No, trubička se samozřejmě zabarvila dozelena. „A je zle,“ 
říkal si řidič, ale nedal na sobě nic znát a policistům s naprostou okázalostí tvrdil, že nic nepil a že ty jejich tru-
bičky jsou stoprocentně špatné. Policisté jsou na takováto tvrzení zvyklý, tak se počali na silnici s řidičem doha-
dovat, ale ten tvrdil svou, že nepil a policisté taky svou. Napjatý rozhovor nebral konce. Pak jednoho policistu 
napadlo, že tedy ať jejich malý kluk nafoukne trubičku a že se jasně pozná, kdo má vlastně pravdu. Nastalo zdě-
šení. Nafouknutá trubička malým dítětem byla rovněž zelená. Ani otec, ani policisté tomu nechtěli věřit. Všichni 
kroutili hlavami, ale trubička byla jasně zelená. Policisté se rychle řidiči omluvili a ihned jej propustili, že sice 
nechápou jak je to možné, ale asi jsou ty trubičky opravdu vadné. Nikdo z rodiny situaci nechápal, ale byli rádi, 
že to takto dopadlo a na příhodu se rychle zapomnělo. Až po čase, když se zastavili u svých známých a vyprávěli 
jim tuto celou příhodu se jejich malý kluk přiznal, že  při minulé návštěvě v kuchyni, když měl velikou žízeň vypil 
asi půlku láhve a pak ukázal na láhev od jejich domácího vína. 

(příspěvek anonymního pisatele z Moravskoslezského kraje) 

 

 Soutěžní story #3 – hlasujte na www.akademie-vzdelavani.cz/homepage/#!/page_ANKETA  
 Po úřadě běhá KOCOUR Během víkendu se u mého 2letého kocourka projevily zdravotní problémy, a tak jsem 

s ním zašla na veterinu. Lékařka naordinovala nějaké tabletky k perorálnímu užití (perorální = adrenalinové, 
protože zkuste kocoura přimět, aby dobrovolně spolkl tabletky, které mu nevoní jednak z principu, jednak pro 
typické aroma). Doporučila také, aby někdo s kocourkem zůstal pro případ, že by se mu přitížilo nebo se objevi-
ly vedlejší účinky léků, mezi kterými nechyběla malátnost (může být rád, že má čtyři nohy), nechuť k jídlu (ráda 
si nabídnu) a průjem. Jenže nastal pracovní den, děti odešly do školy, manžel odjel na služební cestu a mně 
nezbývalo než vzít Charlieho do práce (pracuji na odboru školství). Charlie si chodil po kanceláři, jako by mu 
patřila, hledal cesty k vyskočení z okna, očichával vše nové: nohy od židle, nohu od stolu, nohu pana vedoucí-
ho… ten si ho rychle oblíbil. 

Odběhla jsem na poradu a po návratu Charlieho v kanceláři nenašla. Vzápětí se z  rozhlasu ozvalo: „Po úřadě 
běhá zmatený KOCOUR. Vykadil se tajemníkovi na koberec…“ Zděšená jsem vyběhla na chodbu, potkala kole-
gyni, která s úžasem v hlase zvolala: „Pojď se mrknout… inženýr Kocour se konečně zbláznil…“ 

Ivona Šlesingerová, Brno 
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 Soutěž  

 Přispějte vtipnou historkou a soutěžte o 3 láhve firemního vína (které podle § 25 odst. 1 písm. t) zákona 
o daních z příjmu nejsou úplatkem :) 

 

 Hlasujte  

 Která historka Vás pobavila nejvíce, která se Vám nejvíc líbí? Hlasujte pro jednu z povídek na internetové 
stránce www.akademie-vzdelavani.cz/homepage/#!/page_ANKETA. Autor vítězného příběhu získá dárek. 

 

 Výhercem…  

 … tří láhví Rulandského šedého (výběr z hroznů) se za článek O dopravním přestupku, který zaujal 96 % čtená-
řů, stává Josef P. z Prahy. Kontaktujte prosím redakci… Blahopřejeme! 

 

 
 

 Kuriozita města… Pelhřimov  
 

Pelhřimov je okresní město v jihočeské části kraje Vysočina. Nachází se v údolí říč-
ky Bělé v Křemešnické vrchovině (součást Českomoravské vrchoviny). Leží 27 km 
západně od Jihlavy, 74 km severovýchodně od Českých Budějovic a 93 km jihový-
chodně od Prahy. V roce 2011 zde žilo přes 16 tisíc obyvatel. 

Město je významnou dopravní křižovatkou 2 silnic I. třídy a turistickým východiš-
těm na Českomoravskou vrchovinu. Aglomerace je střediskem rozsáhlé bramborář-
ské oblasti. Pelhřimov je také známý jako město rekordů a kuriozit. 

Každoročně druhý víkend v červnu probíhá v Pelhřimově setkání lidí, kteří ve svých 
oborech předs tavují špičku mnohdy nejen v ČR. Jedná se o setkání rekordmanů 
s příznivci netradiční zábavy, širokou diváckou veřejností a se zástupci sdělovacích pro-
středků. Festival „Pelhřimov – město rekordů“ je akce, při níž vznikají desítky výkonů ukládaných do databan-
ky rekordů a následně uváděných v České knize rekordů, popř. v českých dodatcích knihy Guinnessovy světo-
vé rekordy. Tato akce je zdrojem neobvyklých situací, postřehů a námětů celoročně využívaných redaktory 
nejrůznějších médií.  

Zdroj: www.muzeumrekorduakuriozit.cz, www.wikipedia.org 

 

 Zašlete nám kuriozitu Vašeho města na info@akademie-vzdelavani.cz.  

 

 Vtip  

 V Polsku v dobách tuhého socialismu si jeden docent matematiky spočítal, že dělník v loděnici vydě-
lá 3x více než on. Tak si řekl, kašlu to, proškrtal tituly před a za jménem a šel do fabriky. Ve fabrice 
se mu samozřejmě dařilo, moc se nepřetrhl a dostával 3x víc než na škole. Pak fabrika představila 
večerní školu pro dělníky, a že kdo tam bude chodit, dostane přidáno. Tak se tam docent napsal a 
začal chodit. Hned první hodinu matematika. Obtížnost jako v prvním ročníku na střední, takže do-
cent jen tak pospává a nedává pozor. Všimne si ho učitel, vyvolá k tabuli a dá mu spočítat obsah 
kruhu. Docent začne psát, ale zaboha si nemůže vzpomenout na vzorec pro obsah kruhu, takže se to 
rozhodne odvodit. Napíše si převod do polárních souřadnic, pak to integruje a vyjde mu –pi*r2, tak 
tam stojí a přemýšlí, kde se tam vzalo to mínus. A z poslední řady někdo zašeptá: „Otoč interval 
integrace!“ 

 

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

Naše představení je součástí prvního dojmu při setkání, 
jednání, pracovní schůzce, a proto bychom si na něm měli 
dát záležet. 

Představování by mohlo vypadat například takto: 

 „Já jsem Jan Novák.“ 
 „Já jsem Helena Nová.“ 
 „Jmenuji se Jan Novák.“ 
 „Moje jméno je Helena Nová.“ 

Chybějící křestní jméno je méně zdvořilé:  

 „Jmenuji se Novák.“ 
 „Moje jméno je Nová.“ 

V některých situacích můžeme představení doplnit: 

 „Jmenuji se Jan Novák, jsem asistent Ing. Hladíka.“ 
 „Jmenuji se Helena Nová, zastupuji dnes svou kole-

gyni Marii Horkou, která s Vámi jednala telefonic-
ky.“ 

Jak by představování nemělo vypadat: 

 „Jmenuji se inženýr Jan Novák.“ 
 „Jsem doktorka Nová.“ 
 „Já jsem pan Novák.“ 
 „Mé jméno je slečna Nová.“ 
 „Já jsem nějakej Honza Novák.“ 
 „Moje jméno je Helenka.“ 

V některých specifických prostředích je forma představování předepsána. Např. vojáci a příslušníci bezpeč-
nostních sborů se představují i s uvedením hodnosti: 

 „Jsem poručík Novák.“ 

Radka Sobotková, ze semináře Etiketa úředníka veřejné správy 

 Nový seminář v nabídce  
 

Seminář Kreslení pravou mozkovou hemisférou popíšu na příběhu: před sedmero týdny, za sedmero křižovatkami, pod 
sedmi tisíci luxy jsme se sešli ve skupině dvanácti zájemců v brněnské učebně a dostali za úkol nakreslit obrázek podle 
donesené předlohy. V mém případě vznikl obrázek na úrovni předškoláka. Po sérii cvičení na zapojení pravé mozkové 
hemisféry vznikl druhý den nádherný portrét (který má sice k dokonalosti daleko, ale který je ve srovnání s výtvorem 
prvního dne vskutku nádherný). Inu srovnejte: www.akademie-vzdelavani.cz/download/TD.jpg.  

Seminář měl i další přidanou hodnotu: stmelil dvanáct lidí z naprosto odlišných oborů. Atmosféra byla přátelská a my se 
setkáváme i po kurzu.  

 

 
Seminář měsíce 

 

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

 
„K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staré knihy.“ (Francis 
Bacon) 

 

Problémy s nadřízenými 
Společenská nerovnost odedávna velí prokazovat úctu vybraným skupinám v našem okolí. Se ženami 
a staršími to není až tak komplikované, zdravíme je jako první, pomáháme jim do kabátu v šatně divadla, 
pouštíme je sednout na své místo. Jedna ze společensky významnějších kategorií má ale jistá specifika – 
nadřízení. 

Představme si několik situací. Jedeme s výše postaveným kolegou přeplněným metrem, v němž jsme se 
náhodně potkali. Pustíme ho sednout? Jdeme s ním po schodech – poskytujeme mu garde tím, že budeme 
vždy o pár schodů níže? Když nám podává ruku, zůstává sedět? Pomáháme mu v divadle do kabátu 
a necháváme jej sedět na lepším místě?  

Pokud uvažujeme o vztahu muž – žena nebo mladík – senior, odpovědi jsou poměrně jasné, s šéfy ale můžeme 
mít problémy. Seminář etikety pro základní školy připravuje budoucí zaměstnance a nadřízené i v této oblasti. 
Žáci se tak dozví, že obvykle je pozice vedoucího méně významná než kategorie ženy a staršího, včetně 
výjimek. Budou vědět, čím se liší pracovní setkání u oběda oproti vztahům v kanceláři, a připomenou si, že 
slušnost a empatie jim pomohou řešit zcela nenuceným způsobem také tyto situace. Nejen vstup do 
budoucího pracovního světa se tak pro ně stane o dost snazším. 

Karel Střelec, ze semináře Etiketa pro žáky II. stupně ZŠ aneb co s chlebíčkem spadlým na zem 

 Motto  
 

„Kdo se směje, místo aby zuřil, je vždycky silnější.“ (japonské přísloví) 

„Kdo se směje, když jiní zuří, většinou schytá.“ (česká praxe) 

 

Poradna: IČ versus IČO 
Dotaz: Která zkratka je správná: IČ nebo IČO? 

Odpověď: Zkratka IČ je obsažena ve třech zákonech:  

 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
 zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 
 zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, 

zkratka IČO v jediném: 

 zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech,  

kde je v § 24 uvedeno, že označuje identifikační číslo osoby, kterou může být právnická osoba, podnikající 
fyzická osoba a další subjekty. 

Z toho vyplývá, že obě zkratky jsou správné, avšak s ohledem na jednotný vizuální styl organizace je nutné se 
domluvit na používání jedné z nich. 

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

 Krásy jazyka 

Prodáme pejska. Žere všechno a má moc rád děti. 

Hledáme muže pro práci v továrně na dynamit. Podmínka: musí být ochoten cestovat. 

Každého půl roku povánoční výprodej. 

Speciální nabídka obědů: Krocan $2.35; kuře nebo hovězí $2.25; děti $2.00. 

Prodá se starožitný psací stůl vhodný pro ženy s tlustýma nohama a velkým šupletem. 

Nyní máte příležitost nechat si propíchnout uši a ještě dostat domů náhradní pár. 

Netrháme vaše prádlo v automatických pračkách. Děláme to pečlivě manuálně. 

Nabízíme velmi staré šaty po babičce v perfektním stavu. 

Ojetá auta. Proč máte chodit jinam a nechat se tam okrást. Navštivte nejdřív nás. 

Za jediný dolar naolejujeme váš šicí stroj a vyrovnáme napětí u vás doma. 

 

 Motto  
 

„Chovej se ke každé ženě roztomile a přívětivě, i když už není mladá a krásná. Mohla by to být třeba žurnalistka.“ (au-
tor neznámý) 

 

Akademické tituly v praxi III.  
Na semináři velmi rád ukazuji dopravní značku PARKOVIŠTĚ PRO 
INŽENÝRY. Častou reakcí je, že taková značka neexistuje, ale já 
mám s ní úžasnou zkušenost. 

Stalo se tak předloni v Tatrách, kdy jsem zaparkoval pod značkou 
IP11a Parkoviště, na níž bylo dotištěno slovo „ING“. 

Než jsem stačil vzít z auta doklady a vůz uzamknout, stál za mnou 
policejní vůz s blikajícími majáky a z něj vystupující hlídka bdělých 
slovenských městských strážníků požádala o „občianský a vodič-
ský preukaz“. Bleskurychle našli na druhé straně akademický titul, 
zasalutovali, odjeli. 

Byl to nádherný zážitek, když jsem si uvědomil, že za sloupem, na 
němž značka visela, byla pobočka pojišťovny ING. 

Radim Martynek, ze semináře Etiketa a normy v písemném sty-
ku – úprava písemností podle normy 

 

 Motto  
 

„God is dead.“ (Nietzsche) 

„God is dad.“ (Jesus) 

„Nietzsche is dead.“ (God) 
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Kuřimané, Brňané aneb jména obyvatelská 
Díky svým pracovním povinnostem (ale i radostem) jsem dvakrát navštívila malebnou jihomoravskou Kuřim 
a dvakrát padaly tytéž jazykovědné otázky. Jak se vůbec skloňuje Kuřim? A co obyvatelé – jsou Kuřimáci nebo 
Kuřimani?  

A tak – abychom při další návštěvě, ve kterou tajně doufám, řešili společně i jiné zajímavé otázky – rozhodla 
jsem se nenechat odpovědi jen ve čtyřech zdech městského úřadu a říci je všem, které budou zajímat. Začně-
me tedy…  

…skloňováním samotného názvu města. Nejvíce nápaditých a rozmanitých námětů nabízí především druhý 
pád – Kuřimi, Kuřimě a Kuřimu. Chceme-li se však dopátrat správné odpově-
di, musíme si říci, že Kuřim je ženského rodu (tedy ano, ten Kuřim neexistuje) 
a skloňuje se podle vzoru kost. Odpovídající a správné jsou tedy tvary: (ta) 
Kuřim, (bez) Kuřimi i Kuřimě, (ke) Kuřimi, (vidím) Kuřim, (hej) Kuřimi, (o) Ku-
řimi, (s) Kuřimí. Stejně se skloňuje např. i Vlašim či Čáslav. Zdá se, že jednu 
záhadu jsme vyjasnili, a tak rychle k druhému problému… 

…názvu obyvatelských jmen. Tato jména vyjadřují příslušnost osoby k určitému místu a tvoří se zpravidla pří-
ponami -an (Brno – Brňan) a -ec (Brazílie – Brazilec), přípona -ák (Kuřim – Kuřimák) je spíše hovorová a stojí 
mimo oblast spisovnosti. Samo tvoření nebývá obtížné, přesto existují zeměpisné názvy, a to domácího i cizího 
původu, jejichž tvoření je buď velmi problematické, anebo zcela nemožné. No, zkuste vytvořit obyvatelské 
jméno od názvu obce Česká či od názvu státu Pobřeží slonoviny. Napadají Vás hypotetické pojmenování jako 
Českan, Českec, Slonopobřežan a Pobřežíslonovec?  

Naštěstí Kuřim se s takovým problémem potýkat nemusí – má na výběr dokonce z několika možností. Tou prv-
ní je slovotvorně náležité a plně spisovné obyvatelské jméno Kuřiman, v množném čísle pak Kuřimani i Kuři-
mané (nikoliv však Kuřimáci). O druhý opisný způsob – obyvatelé Kuřimi či kuřimští obyvatelé – se opírá po-
slední možnost Kuřimští. Záleží jen na nás, které obyvatelské jméno použijeme, přičemž dbejme vždy na kon-
textovou srozumitelnost, přijatelnost a vhodnost.  

A že Vás zajímá, jak je to s těmi Českany a Slonopobřežany? V tomto případě lze užít jedině opisu – obyvatelé 
obce Česká a státu Pobřeží slonoviny. Říkáte si, že český jazyk není dokonalý? Pak odpovídáme, že nikoliv. Na-
bízí-li čeština neutrální opisné vyjádření, je přece vše v pořádku. Nechtějme jazyk dokonalý, přesný a jedno-
značný. Bylo by tak prosté, kdyby silná žena byla silnice, partnerka hada hadice, od kraba pak krabice. Jenže 
tak jednoduché to není… 

…tak končíme své pojednání. Snad vyčerpávající odpovědi někoho poučily, snad pobavily. Pokud však kdokoliv 
dočetl až k těmto slovům, jsem spokojená.  

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

 Motto  
 

„Definice úspěchu: Vezmeme-li A za úspěch, platí formule: A = X + Y + Z, kde X je práce, Y odpočinek a Z je držet jazyk za 

zuby.“ (Albert Einstein) 

 

Já hořím, jupí!! Pomoooc, já HOŘÍM! Jsem spalovaný, grrrr… Jsem 
vyhaslá, pardon… 
Kolik podobných slovních spojení můžeme nalézt v obratech týkajících se našeho vnitřního světa! „Je zapálený 
do práce, doslova pro ni hoří!“ Jak často jsme (na začátku) do práce „zapálení“, cítíme příval nové energie, 
zaplavujeme se ideály. Proč někdy tak rychle „vyhoříme“? Proč se nám zdají lidé okolo nás často vyhořelí a jak 
je možné, že se můžeme dokonce nakazit? 
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Syndrom vyhoření nebo tzv. burnout syndrom se dá definovat např. jako ztráta profesionálního zájmu nebo 
osobního zaujetí či vyhoření jako výsledek procesu, v němž lidé velice intenzívně zaujatí určitým úkolem nebo 
ideou ztrácejí své nadšení. 

Jak jej poznáme? Může se nám tiše vkrádat do našeho pracovního života? Příznaky můžeme pociťovat v něko-
lika rovinách. V první řadě jsou to příznaky psychické. V kognitivní rovině můžeme cítit: 

 ztrátu nadšení, schopnosti pracovního nasazení, zodpovědnosti  

 problémy se soustředěním, časté úniky do fantazie  

 pocit lhostejnosti 

V rovině emocionální to mo-
hou být pocity bezmocnosti, 
nespokojenosti, agresivity či 
nedostatku uznání (pocit „je 
mi všechno ukradené“ – viz 
obrázek).  

Můžeme ale také vnímat pří-
znaky na úrovni tělesné, jako 
je např. porucha spánku, ná-
chylnost k nemocím, vysoké 
napětí či rychlá unavitelnost.  

V poslední řadě si můžeme 
všimnout též změn 
v sociálních vztazích, jako je 
omezení kontaktu s kolegy, 
snahy pomáhat klientům v řešení jejich situace, ale i přibývání problémů v soukromí. 

Je velmi účinné znát tuto skladbu příznaků a být citlivý sám k sobě i k ostatním potenciálně ohroženým (buď 
jim poradím, nebo se vůči nim vymezím). 

A jaká je tedy prevence – jak se mu mohu bránit? 

 Na „preventivním programu“ mohu pracovat na mnoha frontách! Je dobré se nejprve zamyslet nad 
tím, jak se mohu postarat o vlastní smysluplný a fyzický aktivní život. Mohu si hledat podporu 
v rodině, přátelských vztazích, sportovním vyžití nebo duchovní sféře (někdo zajde na mši, jiný si přečte 
knihu).  

 Sledujme vlastní příznaky stresu. V akutních stavech dýchejme zhluboka, a máme-li možnost, před-
stavme si něco, co nás potěší (teplá koupel, oblíbená barva, jídlo nebo pohyb). 

 Pracujme s iracionálními myšlenkovými vzorci, které nás chorobně nabádají, že „musíme všechno stih-
nout, musíme být všude včas, musíme být přáteli se všemi anebo být vždycky příjemní“. Nemusíme. To 
je osvobozující. Ale v mnoha situacích se pro tu nebo jinou skutečnost můžeme rozhodnout.  

Práce by neměla být mým jediným smyslem, ale smysl by měla obsahovat! 

 Pátrejme nad tím, jak si můžeme zlepšovat svůj pocit na pracovišti. Někdo si uvaří dobrou kávu, jiný 
řekne vtipnou historku z víkendu, paní naproti si zalije oblíbenou kytičku a pustí klidnou hudbu, já při-
jdu včas a pochválím sebe i ostatní ☺ Každý máme své drobné návyky a může být pro nás hodně efek-
tivní je rozšiřovat. 

 Jaké jsou příjemné aspekty mé profese? Pracuji s inteligentními lidmi? Mám sociální jistoty? Je na 
mně, jak naložím s pracovním časem? Mohu se dále vzdělávat? Mám hezké pracovní prostředí? 
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 Co mne může v práci nabít? Pochvala? Vtip kolegy? Úspěch nebo zpětná vazba? 

 Jak vypadá kolega, který mi dokáže zpříjemnit pocity na pracovišti? Je zvědavý, pohledný, férový, ve-
selý nebo ochotný pomoci? 

 Jaký je klient nebo žák, který mi dokáže dodat energii? Možná mi je něčím blízký, má příjemný vzhled, 
sedí mi jeho temperament nebo sebevědomí. 

A já Vám na závěr přeji, abyste nehořeli (jedině možná láskou), nevyhasínali (vyhasínat nechte třeba stres ne-
bo hádku s tchyní), ale příjemně hřáli a svítili a rozdávali tento pocit i do svého okolí. Věřte, vyplatí se Vám to. 

Lucie Šmahelová, ze semináře Prevence stresu a pracovního vyhoření  

 Motto  
 

„Genialita je jedno procento inspirace a devadesát devět procent potu.“ (Thomas Alva Edison) 
 

Jídlo jako afrodiziakum 

Některé ženy jsou obdivuhodnými bytostmi. Doká-
žou dosá  hnout orgasmu drážděním kterékoliv části 
těla počínaje lechtáním plosky nohy až po dloubání 
v nose. Existují dokonce i psychické orgasmy vyvo-
lané pouhými představami. Taková ženská třeba 
jenom letmo uvidí muže svých sexuálních snů a už 
je to tady… 

Také tělesná aktivita je někdy startérem orgastické-
ho prožitku. O tom by mohly vypravovat ně které 
špičkové sportovkyně, které před normální sexuální 
aktivitou dávají přednost usilovnému cvičení a pře-
konávání všelijakých rekordů. To se ostatně týká i 
některých mužů, protože jeden známý se mi nedáv-
no svěřil s tím, že chodí raději do posilovny než do 
nevěstince. Ten orgasmus s činkou ho přijde dokon-
ce levněji než stejný požitek s prostitutkou.  

Podobný zážitek pro někoho může představovat i jídlo. Také se při něm uvolňují mozkové endorfiny, 
které působí pocit rozkoše a blaženosti. Ostatně i to orgastické vyvrcholení není zase tako-
vou kuriozitou, jak by se na první pohled zdálo. V USA se vyskytla občanka vážící 223 kg, 
která když se nacpe, tak dosáhne orgasmu. Samozřejmě by se mohla vyskytnout i u nás, 
myslím ale, že v USA má však taková osoba zaručenou větší slávu. Může o svém orgastic-
kém tloustnutí třeba napsat knihu, kterou si koupí tisíce lidí. U nás mají větší publicitu zase 
knížky o hubnutí a všelijaké ty hladové redukční diety. Zatím se však žádná redukční dieta 
nehonosí možností dosažení orgasmu z hladu. A taky si nejsem jistý tím, zda snad ta obří 
Američanka na tom není snad ještě o něco lépe než ty vychrtlé modelky, které jsou nejen 
bez orgasmu, ale navíc ještě vypadají jako čerstvě propuštěné z koncentráku. Obezita je 
sice považována za vážnou nemoc, ale mentální anorexie je často smrtelná.    

MUDr. Radim Uzel, CSc., ze semináře Novinky v lidské sexualitě na přelomu 3. tisíciletí 

aneb sexuální harašení na pracovišti  
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5 nejčastějších chyb v oblékání – část 1. 
Pánská móda a oblékání mužů je stále v našich zemích opomíjeným tématem. Dobře oblečený muž, tedy myš-
leno vkusně a stylově oblečený muž, je spíše vzácností a mnohdy je vystaven nelichotivému hodnocení slovy 
„šampon“ nebo „seladon“. 

Většina mužů upřednostňuje v odívání praktičnost a ekonomiku pořizování před vkusem a estetikou a přitom 
je zcela jednoduché, jak tyto oblasti chytře a účelně spojit. Možná, že si říkáte, že jsou důležitější věci, než je 
oblečení. Možná, že si myslíte, že u mužů záleží na „jiných kvalitách“ než je samotný oděv... 

V jistém směru máte pravdu, podívejte se však na to z jiného úhlu: nejdůležitější na oděvu je použitý materiál 
a střih oděvu… 

 Když to víte, nakupujete s rozvahou a neutrácíte zbytečně. 
 Když kupujete chytře, máte z toho radost :) 
 Dobře nakoupené věci se dobře nosí.  
 Pokud nosíte „dobré“ oblečení, cítíte se lépe. 
 Když se cítíte dobře, je to na vás vidět, jste zapamatovatelní. 
 Snadněji tak dosahujete svých cílů v osobním nebo profesním životě. 

Před tím, než se však začneme zabývat otázkami, jak se lépe oblékat, jak vytvořit svůj vlastní styl, vypadat 
dobře a uvolněně, je dobré vědět, které jsou ty nejčastější chyby v oblékání mužů.  

Nedorozumění č. 1 – Příliš dlouhé nebo naopak krátké kalhoty 

Délka kalhot rozhoduje o tom, jak celková silueta obleče-
ného muže působí. Příliš dlouhé kalhoty vytvářejí nad 
botami vlny a tím deformují tvar spodní části kalhot. Na-
víc se dlouhé kalhoty více špiní na vnitřní straně a nevě-
domým přešlapováním zadní části se ničí. Dlouhé nohavi-
ce se nekontrolovatelně při chůzi vlní a nevypadají hezky.  

Druhým extrémem jsou 
kalhoty, které jsou příliš krátké. Nesprávná délka v tomto případě má za následek 
úsměvné poznámky o blížící se povodni, působí jistou formou dětinsky a nositel je 
často vystaven posměchu. Správná délka kalhot je ta, která utvoří jednu lehkou 
vlnu na přední straně nad nártem a vzadu dosahuje konec kalhot přesně do bodu, 
kde se setkává podpatek s botou. 

Nedorozumění č. 2 – Nesprávná délka kravaty 

Kravata je oděvním doplňkem, kterým můžete Váš oděv oživit nebo zcela „zabít“. 
Posuďte sami, jak vypadá krátká kravata... A dlouhá kravata? Kam Vám sahá její 
špička již tušíte... Vždy dbejte na to, aby Vaše kravata měla správnou délku. Její 
konec musí krýt spodní část košile, respektive dotýkat se horní hrany kalhot nebo 
pásku. 

Pokračování naleznete v březnovém Nevšedníku. 

Daniel Šmíd, Jak se lépe oblékat aneb proč se od partnerky nedozvíme pravdu 
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Last but not least čili v neposlední řadě 

Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., se „dopustila“ v posledních 14 dnech několika úspěchů, když: 

 byla oceněna reportáží České televize a následně také článkem zveřejněným na internetové stránce 
www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/213965-nejcastejsi-prohresek-mladistvych-kradez 

 získala zakázku pro realizaci seminářů pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky 

 se stala po boku Student Agency hlavním partnerem celostátní literární soutěže Ze šuplíku fantasie po-
řádané Střední školou KNIH 

 uspořádala s MUDr. Radimem Uzlem, CSc., benefiční akci, jejíž výtěžek byl věnován SOS dětským ves-
ničkám 

Jsem hrdý na Akademii nevšedního vzdělávání, s. r. o., všechny kolegy a kolegyně, spolupracují osoby a sub-
jekty, že dělají maximum pro spokojenost klientů, účastníků našich seminářů z řad dospělých i žáků a děkuji 
jim za to.  

Radim Martynek  
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