
 

 

 Slovo úvodem 
Milé dámy, vážení pánové,  

na straně 2 Vás překvapí, že také 
o prázdninách vede žebříček poptá-
vaných seminářů právě Etiketa 
a normy v písemném styku.  

Prázdniny a dovolené nám obvykle 
přivanou do cesty první lásky a také 
první rozchody, proto jsme se 
v podzimním čísle rozhodli věnovat 
vztahům nejen na pracovišti. 

Pro všechny chtivé čtenáře jsme 
připravili soutěž o wellness pobyt 
v hotelu Happy Star (viz dále). 

V červnu spuštěný projekt Dobrý úřad zaznamenává úspěch. Celých 
49 % občanů nechává zpětnou vazbu na chování a přístup úředníků. 
„Nejhorší“ hodnocení je 4,31 z 5,00 možných bodů. 

A opět jsme byli hosty Dobrého rána České televize. Závidím všem, 
kteří jsou u televizních obrazovek a nemusí se potit před kamerami. 

Abychom zpřístupnili seminář úpravy písemností a českého jazyka 
také menším organizacím (obcím, kulturním střediskům, školám, …), 
nabízíme celodenní akci za 11.900 Kč. Už nyní bychom potřebovali, 
aby měl kalendářní měsíc 45 pracovních dní. 

Radim Martynek 
jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o. 
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2014 rokem českého jazyka  
a úřední korespondence 

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

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

Seminář českého jazyka – 17 účastníků: 11.900 Kč 

Seminář úpravy písemností – 25 účastníků: 11.900 Kč  

(ceny se týkají nových objednávek a obsahují DPH) 

Varujeme před „lektory“ vydávající se za odborníky na úpravu pí-
semností, kteří nabízejí semináře na téma ČSN 01 6910, aniž by měli 
odborné znalosti a praxi. Nová norma si v řadě tezí protiřečí a záro-
veň jde proti ustáleným zvyklostem, zákonům, vyhláškám a směrni-
cím. Proto seminář s touto problematikou je nutno vždy školit 
v návaznosti na další, v mnoha případech relevantnější, odborné 
zdroje. Pozor na „odborníky“ na český jazyk a typografii! 

Perlička 

Obliby našich seminářů českého jazyka a úpravy písemností si všimla 
jedna nejmenovaná „konkurenční“ firma, která se rozhodla „obšleh-
nout“ text článku z úvodu této stránky. Na začátku července jste tak 
mohli obdržet e-mail, ve kterém byl text totožný s textem uvedeným 
v našem červnovém Nevšedníku. 

Jsme nadšeni, že nás konkurence sleduje a kopíruje. Určitě to vypo-
vídá o našich kvalitách. Jen tak dál! 

Používejte čárky! 

 

POJĎME JÍST DĚTI! 

POJĎME JÍST, DĚTI! 

Používejte čárky, zachráníte tím životy! 

Zdroj: 

www.facebook.com/photo.php?fbid=739441942781471&set=a.13560286983205

1.24931.123480187710986&type=1 

Výběr referencí  
z nedávných školení  

Etiketa a normy v písemném styku – 
úprava písemností podle normy 

Úřad vlády České republiky 

Magistrát města Brna 

Městský úřad Kolín 

Městský úřad Holešov 

Městský úřad Jablunkov 

Městský úřad Turnov 

Městský úřad Vrchlabí 

Městský úřad Frenštát p. R. 

Městský úřad Studénka 

Městský úřad Holešov 

Úřad městské části Praha 5 

Úřad městské části Brno-Královo Pole 

Městský úřad Vysoké Mýto 

 

Nový občanský zákoník a závazkové 

vztahy 

Městský úřad Stříbro 

Městský úřad Starý Plzenec 

Městský úřad Stod 

Městský úřad Zábřeh 

 

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

Úřad městské části Praha 5 

Městský úřad Třinec 

Městský úřad Chotěboř 

 

Etiketa úředníka veřejné správy 

Městský úřad Kamenice nad Lipou 

 

Transfer technologií 

Mendelova univerzita 

 

Práva duševního vlastnictví 

Mendelova univerzita 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=739441942781471&set=a.135602869832051.24931.123480187710986&type=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=739441942781471&set=a.135602869832051.24931.123480187710986&type=1
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Jak prolomit smůlu 

Máte pocit, že Vás smůla provází na každém kroku? Že cokoli, co uděláte, je dopředu odsouzeno k neúspěchu? 
Že zkrátka a dobře nejste dítě štěstěny? Máme pro Vás osvědčený návod, jak se toho zbavit. 

Předně se musíme podívat na to, co vlastně smůla je. Vy jí vnímáte jako nepřirozenou souslednost pro Vás 
negativních jevů a negativních výsledků Vaší činnosti. Uděláte práci – nevyjde to. Jednáte s lidmi – nedělají to, 
co chcete. Sportujete – prohrajete. Negativní výstupy jsou příliš časté a příliš pravidelné, než aby mohlo jít 
o náhodu, a Vy je vlastně očekáváte ještě dříve, než nastanou. Říkáte tomu „smůla“. 

Někdo má jen smolný den, ale jsou lidé, kteří věří tomu, že je smůla 
pronásleduje. Někteří za tím hledají transcendentní až ezoterické 
důvody. „Někdo mi nepřeje. Někdo mně proklel. Za to může karma…“ 
říkají takové a onaké věci. Uklidním Vás. I kdyby karma existovala, za 
žádný jeden konkrétní výstup situace nezodpovídá. Snaha házet smůlu 
na externí faktor, stejně jako ji přesouvat na neovlivnitelné kouzelno, je 
ovšem špatná. Smůla je totiž jen a pouze ve Vaší hlavě. 

Jak smůla vzniká 

Velmi pravděpodobně došlo skutečně k několika pro Vás negativním 
jevům za sebou. Byla to náhoda, ale protože to byla náhoda neobyčejná, 
Vy jste si jí všimli. Od okamžiku, kdy jste ji pojmenovali „mám smůlu“, se 
stala faktorem, který působí na všechno, co uděláte. Dokonce na 
všechno, na co pomyslíte. „Půjdeš si zahrát karty?“ „Ne, mám dnes 
strašnou smůlu.“ „Můžeš mi prosím pomoci to dokončit?“ „Tak jo, ale 
ono to stejně nevyjde, mám smůlu.“ Slyšíte?! Každý takový výrok Vás 
výrazně posouvá směrem k nesplnění úkolu, nepodání výkonu. 

Možná si říkáte, že i když „máte smůlu“, děláte vše pro úspěch. Není tomu tak. Představte si to na případu 
oštěpaře, který smůlu má. Ze všech sil se rozeběhne. Pekelně se soustředí na styl i na techniku. Je na nejlepší 
cestě podat nejlepší výkon. Ale pak… udělá drobnou, maličkou chybu. Proč? Prostě proto, že má smůlu. 
Přešlápne, změní úhel paže, krut. Maličkost napáchá velkou škodu, přitom jediná vina je na oštěpaři 
samotném. Přesně stejně si i Vy svou smůlou kazíte svou práci. Víte, že někteří lidé to dělají i vědomě? 

Jak se smůly zbavit 

Má rada je jednoduchá. Máte-li smůlu, zastavte se. Přestaňte pokud možno vykonávat jakoukoli činnost, 
kterou by smůla mohla ovlivnit. Uvolněte se. Odpočiňte si a přitom si snažte uvědomit, že žádná astrální 
smůla neexistuje. Někteří lidé chtějí smůlu vyhnat tím, že vzývají její domnělý opak – štěstí ve smyslu 
štěstěny. Ale jako není smůla, není ani štěstěna a štěstí Vám od smůly pranic nepomůže. Uvědomte si, že 
jediné, na čem záleží, je Váš výkon. 

Stanovte si úkol, na kterém to otestujete. Jednoduchý úkol. Udělejte ho co nejpomaleji,  co nejvíce se 
soustřeďte na jeho naplnění a neustále si uvědomujte, že smůla neexistuje. Povedlo se? Fajn. Nyní další, 
o něco těžší úkol. A pak další. Podařil se? Gratulujeme, právě jste prolomili smůlu. 

Samozřejmě existuje řada dalších nástrojů jak na smůlu, tento je jeden z nejjednodušších. Zajímá Vás více? 
Potřebujete pomoci ve své praxi? Obraťte se na nás – rádi pomůžeme. 

Vojtěch Bednář, publikováno na serveru www.koment.cz, převzato se souhlasem autora  

 Motto  

 
„Vztah dvou lidí je jako rovnice o dvou neznámých a jako taková je jen stěží řešitelná. Naštěstí časem v rovnici přibývá 
spousta dalších neznámých a proměnných, takže se stále máme ve vztahu čemu divit a učit.“ (Radim Martynek) 

 

http://www.koment.cz/
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 Soutěž  

 
S. r. o. Akademie nevšedního vzdělávání ve spolupráci s hotelem Happy Star připravila pro čtenáře Nevšedníku 
soutěž. Odpovězte na otázku a vymyslete slogan pro kterýkoli z níže uvedených projektů naší Akademie: 

1. Otázka hotelu Happy Star: Ve kterém z našich balíčků naleznete hodinu privátního nočního koupání 
v hotelovém bazénu a vířivce s lahví vychlazeného sektu? 

2. Projekty Akademie: vzdělávání, Škola gentlemanů, Dobrý-úřad.cz 

 

 
Své e-maily můžete zasílat do 30.09.2014 na info@akademie-vzdelavani.cz. Tříčlenná komise vybere ze všech 
správných odpovědí tu s nejzajímavějším nevšedním sloganem. Jeden výherce se může těšit na 3denní pobyt 
v hotelu Happy Star s balíčkem služeb v hodnotě 5.290 Kč. Více informací k balíčkům naleznete na interneto-
vé stránce www.hotelhappystar.cz. 

 

Manželství na dobu určitou 
Možná to už někdo vymyslel, ale já zatím o tom nečetl. Protože však vnímám, jak se mí přátelé žijící 
v manželstvích od sebe vzdalují, posledních několik let přemýšlím o manželství na dobu určitou.  

Kdykoli vztah dojde do fáze, že jeden z nich chce z manželství 
odejít, vždy se najde někdo, kdo chce v něm zůstat. A udělá 
maximum, aby takový rozvod ztížil. Co rozvod… Aby ztížil celý 
proces, protáhl soudní líčení na několik let, aby mohl handlo-
vat, kdo rozpad vztahu zavinil, handrkovat se o děti, o výživné 
(za tím účelem si nechá vystavit fiktivní příjmy na úrovni mini-
mální mzdy), … Viděl jsem takových sporů dost a nikdy netrpěla 
matka ani otec tak, jak trpělo dítě. 

A teď si představte… Ještě před svatbou – když se máte rádi 
a rozumíte si – podepíšete rozvodové papíry a související lej-
stra. V nich se domluvíte na spravedlivém vypořádání majetku, svěření dětí do péče, pravidelném styku, výši 
výživného pro děti i manžela/manželku. Pokud Vám to po roce manželství stále klape (a proč by neklapalo, 
když o vztah pečujete, a to nejen proto, že ten druhý má v ruce Vámi podepsané rozvodové papíry), lejstra 
podepíšete znovu a opět na rok. Pokud v kterémkoli roce vztah přestane fungovat, jeden z manželů podá ná-
vrh na smírný rozvod a během chvilky máte vše vypořádáno.  

Pokud manželství na dobu určitou stále neexistuje, budu první ve frontě, který bude o něj stát. Totiž, pokud 
nezaléváte vztah, nedáváte ho na slunce, neplejete (a neplayete), začne uvadat. A kdo stojí o zvadlý vztah?  

Radim Martynek, iniciátor, inovátor a životní optimista 

Reakce k článku z facebooku 
 Velice moudré! 

 Ale vysoce naivní. Já tomu v podstatě rozumím, ale ty se pokoušíš řešit projev bez ohledu na příčinu. Výsledkem 
by bylo pouze to, že by se ty konflikty přesunuly jinam 

 Zasíváš v začátku vztahu myšlenku jeho konce... To není dobrá cesta. 

 Myslím, že výše uvedeným bys manželství od začátku popíral, tudíž by nemělo takovou sílu vydržet, byla by vždy 
zadní vrátka a nedůvěra. Lidé by se spíše měli naučit se více tolerovat, nebýt sobečtí a mluvit mezi sebou i dět-
mi.  

 Na manželství a děti by se mělo dělat školení a testy jak na řidičák, předešlo by se mnohému zlu... Někdy fakt 
rodiče a škola nadělají tolik bot, že je náprava na dlouhá léta... 

 Mně milí, přes 50 % manželství končí rozvodem, který nebývá vždy hladký. Zažil jsem to nesčetněkrát. Pokud si 
na začátku ti dva rozumí, není důvod brát to nijak negativně podobně jako v případě předmanželské smlouvy, 
která nemusí chránit jen toho bohatého před ztrátou, ale kteréhokoli z nich před dluhy toho druhého. 

Přispějte svým názorem zaslaným na info@akademie-vzdelavani.cz.  

mailto:info@akademie-vzdelavani.cz
http://www.hotelhappystar.cz/
mailto:info@akademie-vzdelavani.cz


 

2014 rokem nového občanského zákoníku 

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

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

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

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

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

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

 

www.aksvejkovsky.cz  

Mini-kongres TOP asistentka 

Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., a 1. VOX, a. s., pořádá 
v úterý 07.10.2014 v pražském hotelu Barcélo Praha mi-
ni-kongres na téma Top asistentka, kdy v průběhu jednoho dne 
proběhne 8 workshopů, jejichž cílem je předat základní informace 
k tématu a probudit zájem účastnic o sebevzdělávání. Témata se-
minářů: 

1. Písemná komunikace v praxi  

2. Jak se domluvit aneb osobnostní typy v praxi  

3. Práce s časem a stresem aneb jak se nezbláznit v dnešním 
světě  

4. Jak říci NE! Jak říci ANO…  

5. Etiketa a normy v písemném styku  

6. Jak být profesionální a šik podle Heleny Bedrnové 

7. Efektivní komunikace schopné asistentky aneb jak umocnit 
úspěch svého šéfa a nezlomit mu vaz 

8. Akademie zad – aby záda nebolela 

Podrobné informace naleznete na stránce www.vox.cz/rozvoj-osobnich-dovednosti/seminar-top-asistentka-0001.htm, 
leták k akci pak na www.akademie-vzdelavani.cz/download/top_asistentka_pozvanka.pdf. 

 Motto  

 
„Je hanba, že se někdo dovede namáhat po mnoho let, aby se stal dobrým lékařem, obhájcem, učitelem nebo geome-
trem, a přitom není ochoten namáhat se příslušně dlouhý čas, aby se stal dobrým člověkem.“ (Galén) 

 

http://www.aksvejkovsky.cz/
http://www.vox.cz/rozvoj-osobnich-dovednosti/seminar-top-asistentka-0001.htm
http://www.akademie-vzdelavani.cz/download/top_asistentka_pozvanka.pdf
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Kapitálové společnosti ovládané městy – výdajová nebo příjmová 
položka městských rozpočtů? 
Na začátku školení v jednom nejmenovaném městě jsme požádali účastníky o souhlas s demonstrováním zá-
sad finančního řízení na základě výroční zprávy technických služeb, akciové společnosti, jejíž je město 100% 
vlastníkem. Na základě této výroční zprávy jsme pak uváděli, jaké informace jsou důležité pro hodnocení vý-
sledků akciové společnosti z pohledu majitele, aby se mohlo hovořit o správném finančním řízení.  

Ze stylu psaní výroční zprávy těchto technických služeb a z informací 
v ní uvedených bylo evidentní, že není určena akcionářům, ale obyva-
telům města, kde tyto technické služby působí. Informace se týkaly 
především údajů o příjmech společnosti za jednotlivé činnosti, kdy tyto 
příjmy jsou z převážné většiny současně i výdaji samotného majitele 
společnosti, tj. města. Takže se lze ve výroční zprávě dočíst, v jakém 
objemu byly vybudovány nové chodníky, nová osvětlení, nové lavičky, 
kolik město zaplatilo za údržbu zeleně, kolik stál svoz tuhého komunál-
ního odpadu apod. Ve výroční zprávě se lze dočíst i to, že společnost 
vyhrála řadu výběrových řízení, kde nízká cena je hlavním kritériem 
vítězství. Nikde však není uvedeno, jak se tyto akce po realizaci promít-
ly např. do hospodaření společnosti, alespoň celkem, aby byla zajiště-
na ochrana dat. Ono vyhrát výběrové řízení a prodělat na něm, není až 
tak velké vítězství.  

V této výroční zprávě nebyla rovněž nikde ani zmínka o tom, jaká byla 
efektivnost a rentabilnost využívání zdrojů společnosti a jejich meziroční vývoj. Jedinou informací mající urči-
tou vypovídací hodnotu z hlediska finančního řízení bylo konstatování, že tato společnost ukončila svou roční 
činnost se ziskem, jenž je velmi hluboko pod úrovní umožňující vyplacení dividend majiteli akciové společnosti, 
tj. městu, které do této společnosti vložilo desítky miliónů korun. 

Ohledně výsledku hospodaření se na školení rozvířila debata, zda by vůbec mělo město ve svých společnos-
tech tvořit zisk, ze kterého pak následně bude muset odvést daň z příjmu. Jedni účastníci tvrdili, že zisk je nut-
né tvořit na nejnižší možné hranici, která zajistí jen provozuschopnost této společnosti, druzí tvrdili, že toto je 
pokrytecké tvrzení, když město jako takové de facto „žije“ z daní.  

Z podobných školení i v jiných městech vyplynulo, že u kapitálových společností (a. s., s. r. o.) vlastněných 
městem převažuje názor, že v těchto společnostech není nutná taková tvorba zisku, která by umožňovala vy-
plácet dividendy nebo podíly na zisku. Zajímavé na tom je i to, že vedoucí pracovníci těchto společností dostá-
vají vyšší odměny než vedoucí pracovníci v obdobných soukromých společnostech, kteří jsou navíc při tvorbě 
zisku nezajišťujícího nárůst cen akcií či výplat dividend nebo podílů odvolávání ze svých funkcí. Svou roli 
v řízení uvedených společností sehrává i politika, jejímž výsledkem je pak výměna drtivé většiny vedoucích 
pracovníků při změně politického rozložení mandátů v zastupitelstvu. 

V případě, že město je současně i jediným odběratelem plně ovládané společnosti, pak lze z pohledu maxima-
lizace cash flow města souhlasit s minimalizací tvorby zisku z titulu platby co nejnižší daně z příjmu, samozřej-
mě v rámci platných zákonů a předpisů. Problém však nastává, když významnými odběrateli jsou i obyvatelé 
města, sousední města a obce nebo i soukromé společnosti. Z pohledu zásad správného finančního řízení je 
pak z dlouhodobého hlediska takto nízký výsledek hospodaření špatný.  

Snaha minimalizovat zisk ve společnostech ovládaných městy, a to z jakýchkoliv důvodů, jde často ruku 
v ruce s nízkým tlakem na minimalizaci nákladů a na maximální využívání vlastních kapacit v těchto společ-
nostech.  

V soukromých firmách s obdobným zaměřením, kde rovněž školení na téma Finanční řízení realizujeme, je 
velmi často slyšet názor, že ve společnostech majetkově ovládaných městy panuje ještě socialismus, alespoň 
co se finančního a ekonomického řízení týká. 
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Snaha o minimalizaci výsledku hospodaření (zisku) vytváří z pohledu finančního řízení velmi nebezpečnou situ-
aci při pořizování hmotného majetku z dotací. Na základě předpisů se tyto dotace nesmí promítat do nákladů 
(nulové odpisy u dotovaného majetku) a tím v podstatě dotace zvyšují výsledek hospodaření proti stavu, kdy 
by se investice realizovala z vlastních zdrojů. Dotace tak v těchto společnostech nevytváří tlak na tvorbu vlast-
ních zdrojů pro budoucí obnovu jejich majetku. 

Snahou minimalizovat výsledek hospodaření se pak dotace promítají do nižších prodejních cen a často i do 
vyšších provozních nákladů. Pokud po skončení životnosti z dotací pořízeného majetku nebudou následovat 
další dotace, což u dotací z EU lze s jistotou předpokládat, pak vznikne velký problém s obnovou tohoto majet-
ku, a to nejen pro tyto společnosti, ale současně i pro města, po kterých budou požadovány další dotace.  

Z pohledu měst je nejvyšší čas začít se dívat na společnosti, které město ovládá, jako na společnosti, které 
mají městu zajišťovat vyšší příjmy či nižší výdaje, než v případě, kdyby předmětné služby zajišťovaly jiné 
společnosti. To však není možné bez zajištění úrovně finančního řízení, které je běžné u úspěšných soukro-
mých společností. Navíc společnosti ovládané městy mají proti ostatním soukromým společnostem dvě velké 
nevýhody. Neexistuje majitel v podobě fyzické osoby, který by vytvářel účinný tlak na zajištění efektivního 
využívání vlastního kapitálu, a existují (a budou existovat) politické tlaky na fungování těchto společností. Ne-
dostatek peněz v městské podkladě snad bude dostatečnou silou na minimalizaci těchto nevýhod.  

Josef Kutáč, lektor semináře Finanční řízení měst a jimi (z)řízených organizací 

Láska jako fyzikální veličina 
Na první pohled hloupost. Ale zamysleme se… Fyzikální veličina je jakákoliv objektivní vlastnost, jejíž hodnotu 
lze změřit nebo spočítat. A v životě přeci mluvíme o tom, že něčí láska je velká, mluvíme tedy o VELIKOSTI. 
Můžeme milovat INTENZIVNĚ, ale také být zamilovaní plytce (HLOUBKA). Láska může trvat přes noc (otázkou 
je, zdali to je láska) nebo desítky let (ČAS). RYCHLOST, s jakou se do někoho zamilujeme, může být přímo 
úměrná jeho HVĚZDNÉ VELIKOSTI (veličina udává jasnost objektu na obloze). Zamilovat se nám může zabrat 
pár okamžiků, ale zapomenout kolikrát nedokážeme ani za celý život (VYTRVALOST/VÝKON). 

NAPĚTÍ mezi dvěma lidmi – které je ovlivňováno CHEMIÍ lidských těl a myslí – přímo ovlivňuje FREKVENCI. 
S rostoucí frekvencí může docházet ke ZRYCHLENÍ, zvýšení TEPLA, sekundárně také TLAKU a PRŮTOKU krve 
v srdci. Během PERIODY snižujeme VÝKON i FREKVENCI a míru vzájemného působení těles, čímž necháváme 
těla odpočinout od SÍLY a obohacujeme se poznáváním mozkových závitů protějšku (TŘENÍ). 

V neposlední řadě mohou součástí LÁSKY být také fyzikální veličiny označované jako SÁNÍ, HMOTNOST a PO-
DIVNOST. A jak jste na tom Vy? Které fyzikální veličiny u Vás převládají? 

Jiří Nováček, lektor semináře o mužsko-ženské komunikaci 

Pozvánka  
 

Zveme Vás na famózně humornou besedu  
s MUDr. Radimem Uzlem na téma 
Novinky v lidské sexualitě na přelomu 3. tisíciletí  
aneb vibrátor vám zahradu neposeká 

Beseda se uskuteční ve středu 29.10.2014 od 18:00 do 19:30  
v kině Art, Cihlářská 19, Brno. Cena: 250 Kč. 

Vstupenky lze zakoupit v květinářství Bellis, Křenová 58, Brno, 
a provozovně Alfa – zdravá výživa, Moravské nám. 13, Brno.  
Hromadné rezervace zasílejte na info@akademie-vzdelavani.cz.  
Nebojte se rozesmát se k slzám :-) 

nevěra * harašení * úchylky * očekávání ve vztahu * neplodnost * mnohoženství * mužsko-ženská komunikace 
 

 

mailto:info@akademie-vzdelavani.cz
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Dobré ráno 
Byl jsem pozván do ostravského studia České televize, abych odlehčenou formou seznámil 
diváky se současnou úpravou dopisů a e-mailů. Je čtvrtek 24.07. – den D. Vstávat v 02:57 
nebylo tak náročné jako 180km cesta na sever Moravy (naštěstí v tuto dobu slušní dopravní 
policisté spí). 

V 05:30 se rozeběhl maratón líčení, osazování mikrofonem, nervování se, jak to dopadne, a seznamování 
s dalšími hosty, mezi kterými jsem potkal svého kolegu a lektora, MUDr. Radima Uzla.  

Na níže uvedených odkazech se můžete seznámit s obsahem rozhovorů i velmi zajímavým vstupem 
MUDr. Radima Uzla. Faktory, které měly vliv na ranní výkon, snad není nutno ani zdůrazňovat: vstávání krátce 
po půlnoci, 2hodinová cesta po D1, tuna make-upu, tréma a všudypřítomné kamery. 

Odkazy: 

 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/414236100071069/?video&index=339857#video 
(Radim Martynek: časté chyby v e-mailech) 

 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/414236100071069/?video&index=339859#video 
(MUDr. Radim Uzel: o oslovování, 01:40) 

 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/414236100071069/?video&index=339866#video 
(Radim Martynek: struktura dopisu, pozdravy, akademické tituly) 

 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/414236100071069/?video&index=339876#video 
(Radim Martynek: alternativní způsoby oslovování v e-mailech) 

V návaznosti na účast v Dobrém ránu jsem byl osloven ředitelkou jednoho kulturního střediska, abych nefor-
málně promluvil průřezově o různých stránkách etikety – o společenské etiketě, společenských prohřešcích, 
etiketě stolování, etiketě v písemném styku, … Máte-li i Vy zájem uspořádat humorně laděnou besedu pro své 
občany, kontaktujte nás na info@akademie-vzdelavani.cz.  

Radim Martynek, iniciátor, inovátor a životní optimista 

 Nový seminář v nabídce  

 
ZOO pro zastupitele 

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

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

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

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

 

  Cena za skupinu do 30 účastníků – 29.000 Kč vč. DPH (v průměru 967 Kč/osobu) 
 Cena za skupinu do 60 účastníků – 42.000 Kč vč. DPH (v průměru 700 Kč/osobu) 

Objednatel zajišťuje školicí místnost, dataprojektor, plátno, notebook, mikrofon (od 40 účastníků) a vzdělá-
níchtivé posluchače, které poutavou formou vtáhneme do děje. 

 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/414236100071069/?video&index=339857#video
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/414236100071069/?video&index=339859#video
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/414236100071069/?video&index=339866#video
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/414236100071069/?video&index=339876#video
mailto:info@akademie-vzdelavani.cz
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Pohádka o třech tečkách 
Norma ČSN 01 6910 říká: „Tři tečky (…) naznačují vynechaný text. Zapisují se pomocí znaku tři tečky; není-li to 
technicky možné, zapisují se pomocí tří po sobě následujících teček.“ Tři tečky používáme ve 3 významech: 

1. Vynechaný výčet: Koupil kyselé okurky, sýr, plnotučné mléko, … 
2. Zámlka: Tak tak doběhl… 
3. Emoční rozpoložení: Já se na to můžu… 

Ač se to zdá logické, tři tečky jsou vždycky TŘI, nikdy ne DVĚ ani ČTYŘI. To znamená, že neděláme tečku na 
konci věty. Se třemi tečkami se ale v praxi setkáváme spíše ojediněle. 

 Tip na bolavá záda  

 
Ohlas na články Dr. Soni Neubauerové týkající se prevence bolestí zad jsou nádherné. Často se nás ptáte, zdali bychom 
přijeli a uspořádali mini-seminář pro Vaše kolegy. A tak jsme se zamysleli a vymysleli: 

 

 Akademie zad aneb aby záda nebolela (90 min) 

Jedná se o aplikovaný výklad s diskuzí a praktickými ukázkami na konkrétních příkladech. Velký důraz je kladen na 
praktické procvičení, které vede k lepšímu pochopení teoretických informací a poznatků. Zaručujeme osobní přístup ke 
každému účastníkovi kurzu. 

S bolestí zad se dnes setká téměř 98 % obyvatelstva. Bolest plyne většinou z nesprávného držení těla, špatné chůze, 
nesprávného sezení a omezuje naše pracovní výkony. Zanedbání těchto obtíží potom vede nejenom k ochabování 
svalového systému, ale i k přidruženým obtížím jako jsou bolesti hlavy, špatné trávení, výhřez meziobratlové ploténky, 
pocit nepohodlí. 

 

 
Osnova: 

 Příčiny bolesti zad a jejich vliv na náš pracovní výkon 
 Správné sezení, zvedání břemen, vstávání 
 Vhodné pohybové návyky 
 Praktické ukázky protahovacích cviků 

Organizační informace: 
 4 skupiny po 10 účastnicích po 90 minutách (celkem 8 vyučovacích hodin) 
 3.000 Kč za skupinu, tj. v průměru 300 Kč/osobu, tj. 12.000 Kč vč. DPH za školicí den 
 objednatel zajišťuje místnost s prostorem pro cvičení  

Objednávky směřujte na info@akademie-vzdelavani.cz. 

 

Pohádka o třech vykřičnících 
V úřední a obchodní korespondenci se s vykřičníkem téměř nesetkáme. Používá se ojediněle a v situacích, kdy 
chceme zdůraznit určitou informaci, např.: 

 Zaplaťte do 15 dnů! 
 Pozor, klouže! 
 Účast na semináři nutná! 
 Je v tom!!!!! 

Vykřičník je emoční interpunkční znaménko – vyjadřuje naše emoce. Můj učitel češtiny říkával: „Tři vykřičníky 
odhalují počínající šílenství pisatelovo!“ Roztomilou výjimkou je marketingová značka Ostravy. 

Svého času byl odeslán z jednoho nejmenovaného ministerstva e-mail, který byl psán 5 fonty (vč. Comic Sans), 
8 barvami (vč. růžové) a který měl za posledním odstavcem 12 vykřičníků. (!!!) 

 Motto  

 
„Nepracujte – jen milujte svou práci – pak to není práce, ale zábava.“ (Radim Martynek) 

 

mailto:info@akademie-vzdelavani.cz


 

Interview s osobností 
Ing. Pavel Dvořák (*1967, Vyškov) absolvoval 4letý obor strojírenská technologie na Fakultě strojní a elektro-
technické na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Od roku 2000 zastával funkci tajemníka na 
Městském úřadě Slavkov u Brna. V lednu 2014 byl jmenován do funkce vedoucího Úřadu vlády ČR. 

1. Jak se vypořádáváte se špatnou náladou?  
Málokdy mívám špatnou náladu. Pokud ale přesto 
tato situace nastane, pomohou většinou mí blízcí, 
anebo zajedu do kostela, kde působím jako varha-
ník a „vyhraju“ se z toho. 

2. Jaké je Vaše nejoblíbenější místo v ČR a proč? 
Mými nejoblíbenějšími místy jsou vesnice, kde nyní 
žiju a pak ta, kde jsem trávil dětství. Ačkoliv to bu-
de znít trošku jako fráze, tak nejoblíbenější místa 
jsou vlastně ta, kde mám svoji rodinu a své blízké. 

3. Máte nějaké životní motto (moudro), podle kte-
rého žijete? 
To snad ani ne, ale mám rád citát Horatia: „Po ne-
vlídných časech zas přijdou lepší.“ Ten totiž vyja-
dřuje můj optimismus, že když se nedaří, tak se to 
jistě změní. 

4. Čemu by se, podle Vašeho názoru, měli lidé 
v dnešní době (na)učit? 
Nemám ambici takto zevšeobecňovat, protože kaž-
dý člověk je individualita, ale napadá mne, že poko-
ra a slušnost by měly být v popředí. 

5. Máte nějakou radu/recept na spokojený život? 
To snad není ani rada nebo recept, ale nikomu ni-
kdy nic nezávidím a přeju všem jen to nejlepší. 
A pak také, a to s tím souvisí, nepěstovat zbytečné 
konflikty v nepodstatných věcech. 

6. Co si představujete pod pojmem štěstí? 
Pojem štěstí neumím definovat, ale napadá mne, 
že to může být třeba pocit, že mě má někdo rád, je 
mu se mnou dobře a mně s ním, že mám blízké, o 
které se mohu opřít, a cítím, že nejsem na nic sám. 
Ale to asi opravdu není definice štěstí, protože to je 

kombinace výše uvedeného 
třeba s tím, že se něco dobré-
ho podaří, že jsme zdraví, že 
jsem někomu udělal radost... 
To vše a mnoho dalšího do-
hromady. Příliš těžká a pro 
mne těžko uchopitelná otázka. 
A to ještě neřeším pojem „mít 
štěstí“ a pojem samotného 
„štěstí“. 

7. Co myslíte, že lidem v dneš-
ní době chybí nejvíce, čeho 
mají nedostatek? 
Souvisí to s mojí odpovědí na 
otázku č. 4 – řekl bych, že tole-
rance a ohleduplnosti. 

8. Máte během dne nějaké 
zlozvyky, kterých byste se rád 
zbavil? 
Ano, mám, odhaduji, středně těžkou závislost na 
sladkostech. Ale po pravdě řečeno, doopravdy se jí 
asi zbavit nechci.  

9. Co pro Vás bylo v životě nejtěžší? 
S ohledem na to, že odpovídám po pravdě, tak je to 
velmi intimní otázka. Nejtěžší byla smrt mého ta-
tínka, který byl pro mne nejdůležitějším člověkem 
z hlediska formování mé osobnosti. 

10. Myslíte, že existuje přátelství mezi mužem 
a ženou? 
Myslím, že ano, ale aby to bylo čisté přátelství, mu-
sí být asi přítomna jistá velká míra osobní – nejlépe 
oboustranné – řekněme, tělesné nepřitažlivosti. 

 

 K zamyšlení – Nikdy nevstoupíš dvakrát do stejné řeky  

 Řecká moudrost Nevstoupíš dvakrát do téže řeky by mohla znamenat, že nebudeš nic dělat dvakrát, že nezopakuješ 
tutéž chybu, stejný postup při pečení štrúdlu. 

Co když ale Nevstoupíš dvakrát do téže řeky není rozkazem, ale jen konstatováním toho, že řeka se mezi prvním a dru-
hým vstupem proměnila, že není tou samou řekou. Nelze vstoupit do téže řeky. Najednou to smysl dává. 

Toto měl na mysli Hérakleitos, když řekl: „Do téže řeky dvakrát vstupujeme i nevstupujeme.“ Jméno řeky totiž trvá, 
ačkoli voda už odtekla. Na říčním proudu je to nápadnější než na člověku.  I když znovu vstoupím do řeky, kam jsem 
vstoupil před minutou, tak už do té řeky nevstupuje stejný člověk, ani řeka už není stejná. 

I ve vztazích si tak můžeme přát: „Rád bych po měsících vstoupil do téže řeky a opět od A zakusil poznávání, oťukávání 
a vztah – tentokráte v mnohém poučen, v tom špatném jiný, ale v tom dobrém lepší – protože nebylo v mém životě nic 
hodnotnějšího než měsíce strávené s Tebou.“ 
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Odpovědnost zaměstnavatele za úraz při sexu na pracovní cestě 
Právní řády různých zemí chrání zaměstnance v případě pracovních úrazů, k nimž dochází i na pracovní cestě. 
Zajímavý případ musel v nedávné době řešit Australský federální soud (Federal Court of Australia), který dne 
19. května 2012 vydal své rozhodnutí o tom, zda lze za pracovní úraz považovat i zranění, které zaměstnanec 
utrpí při sexu na pracovní cestě.  

Skutkové okolnosti případu byly zřejmé. Zaměstnankyně australské 
vládní agentury byla vyslána na pracovní cestu do místa, kde shodou 
okolností pobýval i její druh. S tímto mužem měla pak ve večerních ho-
dinách v zaměstnavatelem sjednaném motelovém pokoji pohlavní styk, 
v jehož průběhu jí omylem vytržená lampička z průčelí postele způsobila 
zranění v oblasti obličeje.   

Z příslušných ustanovení australských zákonů přitom plyne, že úraz bu-
de způsobilý ke kompenzaci, pokud byl utržen při výkonu zaměstnání (in 
the course of employment). Pro vyloučení všech pochybností je stano-
veno, že dané kritérium splňuje i úraz, ke kterému došlo mimo obvyklé 
místo výkonu práce při činnosti související s výkonem zaměstnání.  

Soud první instance nárok zaměstnankyně zamítl s odůvodněním, že ke zranění došlo v průběhu volnočasové 
aktivity, která nikterak nesouvisela s výkonem zaměstnání a svým charakterem se vymykala běžným činnos-
tem v rámci pracovní cesty.  

S touto argumentací však nesouhlasil Australský federální soud jako odvolací instance. Pokud ke zranění došlo 
v místě, kam zaměstnanec odcestoval z podnětu zaměstnavatele, jde podle soudu o výkon zaměstnání vždy 
kromě případů, kdy zranění bylo způsobeno vědomou nedbalostí zaměstnance. Přitom je nepodstatné, zda 
k úrazu došlo při samotném výkonu pracovní činnosti či v době odpočinku. Rovněž povaha činnosti, při které 
ke zranění došlo, je pro soud irelevantní. Roli by mohlo hrát jen to, pokud by zaměstnavatel výkon takové čin-
nosti zaměstnankyni výslovně zakázal. V případě, že ne, půjde podle soudu o pracovní úraz stejně, jako kdyby 
se přihodil například při hraní karet či osobní hygieně. 

Zatímco australské zaměstnavatele tak čeká složitý úkol doplnit vnitřní předpisy o příslušné zákazy tak, aby 
byly dostatečně určité a přesto nepobouřily konzervativnější zaměstnance, jejich čeští protinožci se, jak se zdá, 
obdobného vývoje v české judikatuře zatím obávat nemusí.  

I český zákoník práce v obecné rovině stanoví, že pracovním úrazem je poškození zdraví, k němuž došlo při 
plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (nebo případně pro plnění pracovních úkolů). V souvis-
losti se zásadou, že pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět, 
se vyvinula bohatá judikatura k problematice úrazu na pracovní cestě. Podle převažujících právních názorů se 
v kontextu pracovní cesty za úkon v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů považuje ještě přesun do 
cílové destinace, který však končí vstupem do ubytovacího zařízení. Viz například rozhodnutí Nejvyššího soudu 
ČR ze dne 5. ledna 2012, sp. zn. 21 Cdo 4834/2010, z něhož podle našeho názoru vyplývá, že úraz v intervalu 
mezi okamžikem, kdy zaměstnanec na služební cestě dorazí do svého ubytovacího zařízení, a okamžikem, kdy 
se zaměstnanec dostaví na místo určené k plnění pracovních úkolů,  bez dalšího za pracovní úraz považovat 
nelze.  

Aby tak český zaměstnanec mohl čerpat výhody pojištění odpovědnosti svého zaměstnavatele za úraz z po-
volání, nezbylo by mu, než aby se radovánkám oddával přímo na pracovišti, kam byl na pracovní cestu vy-
slán. I v takovém případě by ale byl jakýkoli nárok vůči zaměstnavateli velmi sporný. Lze tak očekávat, že se 
s obdobnými nároky českých zaměstnanců nebudeme v soudní praxi setkávat příliš často a odvážnější nároky, 
než byl například ten z úrazu při lyžování na služební team-buildingové akci (viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR 
ze dne 12. února 2009, sp. zn. 21 Cdo 5060/2007), vznášeny nebudou. 

Jakub Šindelář, Jakub Tomšej, advokátní kancelář CMS Cameron McKenna, převzato se souhlasem autorů ze 
serveru epravo.cz 

http://www.pojistenivpraxi.cz/
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 Poradna – ČSN 01 6910  

 
Dotaz: Dostal se mi do ruky nový výtisk normy ČSN 01 6910 a jsem z něj dost zmatená. U řady kapitol norma 
zavádí prvky, které tam dříve nebyly a které probouzí dojem, že jsou archaické. Jak si mám vybrat při úpravě 
naší firemní korespondence? Která pravidla doporučujete? 

 

 
Odpověď: ČSN 01 6910, která letos vychází, není nejšťastnější dílo. Nová norma vznikla tak, že do tisku 
z roku 2007 autoři „nasypali“ část z Pravidel českého pravopisu z roku 1993. Předpis se tak posunul o 20 let 
zpět. Normy vždy sjednocovaly úpravu písemností – ta letošní úpravu tříští s tím, že všude alibisticky uvádí, 
že úprava má být jednotná, ač pravidla v ní uvedená jednotná nejsou. 

Autoři nerespektovali názory odborníků, kteří mají dlouholetou praxi v úpravě dokumentů a v obchodní 
a úřední korespondenci, ignorovali její stav a vývoj v 21. století, a dokonce také vývoj pravidel v samotné 
normě od roku 1997 do roku 2007. 

Na našich seminářích se už proto nesetkáte s výkladem „čisté“ normy, ale u témat, kde nová „norma“ umož-
ňuje dubletní (a ne vždy logické) řešení, upozorňujeme na úpravu popisovanou v souvisejících normách 
a zákonech. Zmiňujeme také výhody použití úpravy stanovené v ČSN 01 6910:2007 z rukou vážené 
PhDr. Olgy Kuldové, která úpravě písemností vskutku rozuměla. 

ČSN 01 6910:2014 jde proti ustáleným zvyklostem a je v rozporu s dalšími normami, směrnicemi a zákony. 
V úpravě písemností je proto nutno zohlednit také další zdroje, jejichž spletí Vás provedeme a ukážeme, jak 
má vypadat moderní úprava zrcadlící požadavky české i evropské společnosti. 

K Vaší otázce: Pokud svou společnost považujete za moderní organizaci 21. století, postačí, pokud budete 
respektovat pravidla uvedená v normě z roku 2007. 

 

 
Informace týkající se normy ČSN 01 6910 jsou názorem a přesvědčením autora ČSN 01 6910 z roku 2012 
a člověka, který je považován za odborníka v oblasti etikety v písemném styku a úpravy písemností. Ostatně: 
o jak velký normativní paskvil se jedná, může zjistit každý, kdo srovná normy z let 1997, 2002, 2007 s „tiskem“ 
z roku 2014. Norma z roku 2007 a čistopis revize normy z roku 2014 jsou k dispozici na internetové stránce 
http://uloz.to/xFJx3Kug/normy-zip (3,1 MB). 

 

 Poznámka: Na www.akademie-vzdelavani.cz můžete pod odkazem Ověřeno zákazníky najít přes 1 200 hod-
nocení absolventů našich seminářů. Vybíráme některá z nich – tentokráte k semináři Etiketa a normy 
v písemném styku: 

 Velmi kladně hodnotím široký odborný přehled lektora, jeho připravenost a v neposlední řadě i inter-
aktivní způsob vedení semináře, který vtáhl účastníky příjemným způsobem do vzdělávání. 

 Umění přednášejícího svým výkladem zaujmout úplně všechny zúčastněné. 

 S podobnou přednáškou jsem se ještě nesetkala. Nemyslím tím téma, ale Vaši schopnost. Děkuji 

 Vtipný a poutavý přednes lektora, bezva příklady z praxe, spousta nových informací, přehledná forma 
skript a cvičení. 

 Seminář byl hodně, ale hodně uvolňující. Přes veškeré výbuchy smíchu jsme si odnášeli hodně dob-
rých rad, doporučení a znalosti o nových normách v písemném styku s našimi klienty. 

 Za 30letou praxi jsem nezažila lepší školení. 

 Překvapilo mě jakým skvělým, zábavným způsobem lze vysvětlit Etiketu a normy v písemném styku. 
Naprosto úžasná atmosféra... 

 Velmi odlehčená a zajímavě vedená přednáška, která však neztratila nic z odborné úrovně výkladu na 
dané téma. Jen tak dál, a více takových lektorů, kteří vědí, o čem mluví, a ještě to umí zajímavě podat. 

 Připravenost lektora reagovat na jakoukoliv situaci. Dlouho jsem se už tolik nenasmála. 

 Doporučuji rozšířit nabídku i v jiných oblastech činnosti obcí, protože Vaši firmu po proběhlém kurzu 
považuji za absolutní špičku v tomto oboru. 

Děkujeme za sympatickou zpětnou vazbu, ale také za to, že spoluvytváříte atmosféru našich seminářů! 

 

http://uloz.to/xFJx3Kug/normy-zip
http://www.akademie-vzdelavani.cz/
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 K zamyšlení – O vztazích  

 Vztah je v zásadě jednoduchý: 

 Koho zajímáte, ten Vás vyhledává. 
 Kdo Vás chce vidět, ten si najde čas. 
 Kdo Vás chce slyšet, ten Vám aspoň zavolá. 
 A všechno ostatní jsou výmluvy. 

Netrapme se kvůli těm, kteří se netrápili kvůli nám. Přestaňme být stále tím, kdo dělá první krok. Není žádný 
zázrak mít tisíce přátel. Ale mít jednoho člověka, který stojí po Vašem boku, když jsou tisíce lidí proti Vám, to 
je zázrak. To je opora. To je partner. A ne člověk, který odejde, když ho potřebujete. 

 

Vánoce 
Taky máte dojem, že sotva v obchodech dohrají koledy, po „pár dnech“ je spustí nanovo? 

Dnes mi připadá neuvěřitelné, že byla doba, kdy jsme s přáteli měli pocit, že čas mezi jedněmi Vánoci k těm 
dalším je velmi dlouhý. Ostatně byl to čas, kdy jsme byli mladí, plní nápadů i ochoty je realizovat.  

Tak jsme si vymysleli, že si založíme novou tradici – letní 
Vánoce, které oslavíme vždy první sobotu v srpnu. Budeme 
se střídat (byli jsme v tom 2 manželské páry, z toho jedni 
zatím bezdětní a my se 2 dětmi ve věku 10 a 6 let) tak, aby 
vždy v 16 hodin jedni přišli k hotovému jako vítaná 
návštěva. Ono „k hotovému“ znamenalo pro hostitele 
udělat vánoční výzdobu, připravit tabuli s bramborovým 
salátem, smaženým kaprem a přírodními kuřecími prsíčky 
pro děti. Cukroví jsme si odpustili. 

Nejdůležitější ale bylo, abychom dohodli, jak to bude 
s dárky. Protože to bylo hlavní náplní našeho setkání, 
nikoliv se najíst, ale obdarovat se. Pro dárky jsme si 
stanovili pravidla, že každý obdaruje každého a že dárky 
musí sám vyrobit. Rozbalovat se budou postupně tak, že 
jako první si jeden z dárků rozbalí nejstarší z nás a ti ostatní 
se budou dívat a obdivovat. A následně další v pořadí dle 
věku, vždy za pozornosti ostatních. 

Ty první byly báječné, děti nám každému něco namalovaly a co jsme vyrobili my dospělí, už si nepamatuju. Jen 
obraz, který jsem dostala od kamaráda, akademického malíře, visí v každém bytě, ve kterém jsem od té doby 
bydlela. 

Pro druhé Vánoce jsme se dohodli, že dárky se budou kupovat. A že každý z těch dárků musí stát přesně 5 Kčs 
(pět korun československých). Děti už měly kapesné a na nákupy chodily spolu, takže v tom žádný problém 
nebyl, jen sehnat něco, za co dáte přesně pět korun, to tehdy docela problém byl. Musela to být jediná věc, 
nesmělo se do balíčku dát několik věcí, jejichž cena by v součtu dala kýžených pět korun. Tady už si pamatuju 
jen na jediný dárek – Pangamin – tablety s obsahem pivovarských kvasnic, který dárce obdarovanému 
prezentoval jako instantní pivo. 

Při třetích jsme si dávali dárky, jejichž název musel začínat písmenem „S“. Nezáleželo na tom, zda byl koupený 
či vyrobený, důležité bylo ono první písmeno v názvu. Bohužel kromě sýra mi nic jiného v paměti neutkvělo. 
Byly to taky poslední letní Vánoce, protože se psal rok 1989. Příští rok už měli přátelé miminko a oba pánové 
hlavy plné podnikání a minimum času… Ale vzpomínka je to milá, co říkáte? 

Ivana Doležalová, vedoucí personálního odboru Magistrátu města Zlína  
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„Čárkování“ může zachránit nejen životy... 
Facebook je místem neomezených sdílení i sdělování, taktéž „lajkování“, je studnicí zaručených rad 
a vychytaných nápadů, místem, kde můžeme bezostyšně okomentovat opravdu cokoliv, chatovat opravdu 
s kýmkoliv (se Šmoulinkou i Mickey Mousem, s Václavem Havlem i  papežem Františkem) a mít stovky přátel 
i nepřátel... Ale i v této neomezené spleti se občas objeví zajímavé, poučné, zábavné a velmi vtipné příspěvky.  

Na facebookové stránce Milujeme češtinu se rozmlouvá o češtině vážně i nevážně... V parných červencových 
dnech se zde rozvířila diskuze o psaní čárek. Proč je vlastně máme? K čemu jsou? Nebylo by lepší je zrušit? 
Několik přispěvatelů pak vložilo úsměvné věty, na nichž se dá jasně ilustrovat, proč je interpunkce v českém 
jazyce nezbytná. Neboť vynecháním čárky či jejím umístěním změníme význam celé věty. 

Začtěte se se mnou do několika převzatých příkladů.  

 Udělit milost, nelze popravit! – Udělit milost nelze, popravit! 

 Zde se pracuje, zbytečně nerušte. – Zde se pracuje zbytečně, nerušte. 

 Neposlouchej Radku! – Neposlouchej, Radku! 

 Udělal jsem si novou díru, do ...! (Stačila by jedna čárka pryč, a hned by se měnila anatomie.) 

 Pojďme jíst, děti! – Pojďme jíst děti! 

Poslední příklad jasně dokazuje, že „čárkování“ může zachránit dokonce i životy! A to je důvod k jejímu užívání 
opravdu pádný! Co myslíte?  

Celou diskuzi (včetně příkladů zde nepublikovatelných) si můžete přečíst na internetové stránce 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=739441942781471&set=a.135602869832051.24931.123480187
710986&type=1.  

Krásné dny plné sdílení, milí čtenáři! 

Zuzana Stolarská, lektorka semináře Písemná komunikace v praxi 

[fejs buk] 

Staňte se čtenářem Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., na internetové stránce 

www.facebook.com/akademie.nevsedniho.vzdelavani a získejte rafinovaný šanon1 (z každých 

100 čtenářů vylosujeme jednoho příjemce). 

Adventní kalendář trochu jinak 
Advent – chtělo by se říci – je ještě daleko, ale jak znám prodejce, od října budou mít vánoční výzdobu. A proč 
ne. My svým klientům rozdáváme vánoční přání již od dubna. A zatím jsme pokaždé zabodovali a byli zatím 
všude s „PFkem“ první. 

Proč ale nevěnovat adventní kalendář také partnerovi nebo partnerce a čokoládky nahradit něčím rafinova-
nějším? Pro inspiraci přikládáme pár tipů: 

 Adventní kalendář s dvaceti čtyřmi obálkami (dárky) 

 Poukaz s výběrem ze tří variant: masáž chodidel, kino, restaurace 

 Dlouho dopředu obdarovávané osobě v diáři vymezíte 2hodinový prostor a do obálky vložíte poukaz na 

manikúru, pedikúru nebo kosmetiku 

 Vzkaz: Dnešní dárek si vychutnáš jen nahá… Dárek: sůl do koupele 

 Vzkaz: Život je jako bonboniéra. Člověk nikdy neví, co ho čeká. Denně si vychutnej jeden bonbón. Dá-

rek: bonboniéra 

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

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=739441942781471&set=a.135602869832051.24931.123480187710986&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=739441942781471&set=a.135602869832051.24931.123480187710986&type=1
http://www.facebook.com/akademie.nevsedniho.vzdelavani
http://www.akademie-vzdelavani.cz/download/sanon_web.jpg
http://www.facebook.com/akademie.nevsedniho.vzdelavani
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 Vzkaz: Nepouštěj dnes telefon z ruky… Pointa: Pošlete jí každou hodinu nějakou hezkou SMS. Když se 

po poledni zpozdíte o 5 minut, určitě to bude urgovat. 

 Tip na výlet: na vánoční trhy, na Zelný trh, na náměstí Svobody (zrovna v Brně se jedná o tutéž lokalitu) 

 Připravte do krabice 1 ks oblečení, který si vezme večer na sebe (zda to bude kravata nebo zimní bun-

da, nechávám na Vás) 

 Vzkaz: Čokoládka (na smutek) a los (pro štěstí) 

 Vzkaz: Dneska Ti udělám pizzu… Pointa: Vaše partnerka bude maximálně nadšená z toho, že nemusí 

vařit. Ale to je na omylu. Vaše pizza je úplně jiná. Nemá žádné kalorie! Až přijdete domů, stoupnete si 

před ní v kuchyňské zástěře. Místo těsta a kečupu využijete tělové mléko.  

 Poukaz na umělé řasy 

 Vzkaz: Setkáme se v 15 hodin v restauraci La Bouchée. Pointa: Hrajte, že se vidíte poprvé v životě a če-

káte tam na své partnery 

 Vzkaz: Dnes odpoledne focení v ložnici. Připrav si oblečení. Poznámka: připravit sekt, svíčky a jahody 

 Vzkaz: Vyber si výlet na víkend: 

o výstava zlatých cihel v České národní bance, Křižíkova fontána a butikování 

o středověká krčma v Dětenicích 

o privátní whirlpool s šampaňským  

 Dárek: Poukaz na masáž 

 Vzkaz: Dnes od 10 h budu uklízet. Jestli chceš, pusť si televizi. Poznámka: uklízet učesaný/neučesaný, 

obutý/neobutý, oblečený/neoblečený  

 Vzkaz: V 08:40 odjíždíme na badminton. Pointa: připravit na kurtu piknik 

 Vzkaz: V 19:07 ve vaně? Dárek: poukaz na mytí celého těla 

 Vzkaz: Co takhle někam spolu odjet? Dárek: voucher do hotelu Happy Star 

Poznámka: S ohledem na zaměření Nevšedníku, a i přes často vyzývavé články, jsem nezveřejnil všechny tipy. 

Chybějící dny můžete doplnit o drobné dárky: mix čajů, rtěnku oblíbené značky, kostku cukru (a pozvání na 

kávu). 

Náš adventní kalendář má tu výhodu, že se nedá vymlsat, protože aktivity, které jsou v něm obsaženy, neza-
nechají dopad pouze na těle, ale zanechají paměťovou stopu s příslušnou emoční hodnotou. 

Radim Martynek, iniciátor, inovátor a životní optimista 

 K zamyšlení – Jaký jste typ?  

 Jste ženatý? Doma uklízíte, perete, žehlíte, vaříte, 
vynášíte odpadky, chodíte nakupovat a máte stále 
pocit, že děláte první poslední, ale pořád Vám vztah 
neklape na 101 %? Možná nejsou domácí práce tím, 
co Vaše žena očekává. Možná chce „jen“ obejmout. 

Jste vdaná? Chodíte s mužem do společnosti, dáváte 
mu dárky, po 22. hodině jste dračicí, a přesto není 
vztah „to pravé ořechové“? Možná dárky a společ-
nost nejsou tím, co Váš muž očekává. Možná chce 
„jen“ Váš zájem o to, co dělal celý den a jak se mu 
v práci daří. 

 

 Zhruba o tomto vypráví Gary Chapman a jeho kniha 5 jazyků lásky. Chcete-li prožít harmonický vztah, pak se 
potřebujete naučit hovořit jazykem lásky svého partnera a zjistit, který je jeho primární: slova ujištění, pozor-
nost, dárky, skutky, služby nebo fyzický kontakt. Test je k dispozici na stránce www.moje-rodina.cz/vztahy-a-
intimita/pet-jazyku-lasky-test.html. 

 

 Seminář 5 jazyků ocenění v pracovním prostředí je ale o něčem trošku jiném. Většina placených zaměstnan-
ců by ráda vydělávala víc peněz. Jak však dokládají výzkumy, hlavním faktorem nespokojenosti v zaměstnání 
a důvodem ke změně zaměstnání není výše platu, nýbrž to, zda člověk cítí, že je za svou práci oceňován. Ně-
co hluboko v nitru volá po ocenění. 

 

http://www.moje-rodina.cz/vztahy-a-intimita/pet-jazyku-lasky-test.html
http://www.moje-rodina.cz/vztahy-a-intimita/pet-jazyku-lasky-test.html
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Mistery šopyng? Neee! DOBRÝÚŘAD spuštěn! 
„Pilotní projekt, do kterého se zapojila města napříč republikou. Břeclav chce znát názory lidí na práci úřední-
ků. Od července tak mají návštěvníci úřadu možnost vyplnit kartičku se svým e-mailem a během několika dní 
pak zpětně vyjádřit názor k tomu, zda byli se službami spokojení.“2 

Řada měst – v rámci zkvalitňování výkonu veřejné služby – sbírá zpětnou vazbu pomocí služeb MYSTERY 
CLIENT (mystery shopping) nebo PAPÍROVÉHO DOTAZOVÁNÍ. Jedno i druhé má své zastánce i odpůrce, své 
výhody a nevýhody. 

Výhody těchto systémů jsme zdokonalili a nevýhody eliminovali. Tím vznikl systém DOBRÝÚŘAD. Pomocí něho 
budete moci získávat nejen zpětnou vazbu k odvedené práci – očima občana – ale také ke kvalitě života ve 
svém městě. Systém pojme i další otázky, které Vás zajímají: strategické a anketní otázky, otázky na inovace, 
interní hodnocení, hodnocení vedoucích, …  

Hlavním cílem projektu však není získávání zpětné vazby, ale podpoření soutěživosti mezi odbory, snaha 
o zlepšení komunikace mezi zaměstnanci konkrétních odborů, kteří mají nově společný cíl, podpora komuni-
kace mezi městem a jeho občany, zlepšení poskytovaných služeb a – v neposlední řadě – získání pozitivní 
a konstruktivní zpětné vazby od občanů. Objektivita systému spočívá ve spoustě subjektivních komentářů. 

Stavební odbor vede! 
Jak můžete vidět na obrázku napravo, Odbor staveb-
ního řádu a územního plánování městského úřadu ve 
Studénce vede, ač mu tajemníci dávají z principu ne-
jmenší šance. Mezi otázkami totiž není dotaz na vý-
sledek správního řízení, ale na přístup úředníka. 

Textové komentáře občanů nejsou na webu přístup-
né. 

Řada měst pojala systém jako podporu zdravé soutě-
živosti a přistoupila k němu jako k celotáborové (ce-
loúřední) hře. Nejlepší odbor získá na konci roku ja-
kési „zlaté prasátko“. 

Mezi hlavní výhody systému patří:  

 hodnocení je dlouhodobé – celoroční (ne jen 2x ročně jako u papírových hodnocení) 

 aktivita je kladena na město (úřad), které žádá o zpětnou vazbu  

 zhodnotit Vás smí pouze oslovený občan, který úřad navštívil  

 prosba o hodnocení je odeslána občanovi e-mailem další den po návštěvě úřadu (nezastavujeme ob-
čana na ulici jako u dotazníkových šetření)  

 občan může hodnotit odbor nejpozději 5. den od obdržení e-mailu  

 hodnocení je anonymní pro občana (nikdo se nedozví, jak hodnotil, zdali vůbec) i pro úředníka (jde na 
úroveň oddělení/odborů, nikoli na úroveň konkrétního jména) 

 do hodnocení mohou být zařazena pouze vybraná sledovaná místa, oddělení a odbory (nemusí být 
hodnocen celý úřad) 

„Chceme získat zpětnou vazbu od návštěvníků úřadu, kteří služeb našeho úřadu využívají. Dostaneme tak další 
podněty k našemu zlepšování. Každá zkušenost, nápad na zlepšení nebo inspirace nás zajímá,“ prozradil ta-
jemník Zdeněk Opálka.2 Poměr občanů, kteří navštívili úřad a hodnotících občanů dosáhl za necelý měsíc 
hodnoty 49,24 %! Na www.dobry-urad.cz pod mapou najdete hodnocené úřady. Přibývají každým dnem. Kdy 
tam bude ten Váš? 

                                                           
2
 Dobrý úřad hodnotí i v Břeclavi | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran [online]. [cit. 2014-07-21]. Dostupné z: 

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Dobry-urad-hodnoti-i-v-Breclavi-325905 

http://www.dobry-urad.cz/
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Dobry-urad-hodnoti-i-v-Breclavi-325905
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Srovnání s „konkurenčními“ projekty 

  Služba Mystery client3 DOBRÝÚŘAD 

Jak probíhá tajně veřejně 

Obsah 
max. 50 návštěv 
max. 50 telefonických „testů“ 
max. 50 e-mailových „testů“ 

tisíce návštěv občanů 
stovky telefonátů  
stovky e-mailů 

Cíl zpětná vazba 

zpětná vazba 
celotáborová hra: podpoření soutěživosti mezi 
odbory (odměna pro nejlepší) 
zlepšení komunikace mezi zaměstnanci 
zlepšení komunikace mezi občany a úřadem 

Orientační délka průzkumu 3 dny 365 dní 

Cena od 21.599 Kč 
do 51.219 Kč 
za průzkum 

od 21.780 Kč (u POÚ a ORP) 
do 33.880 Kč (u magistrátů a KrÚ) 
za rok 

K získání certifikátu… … stačí zaplatit. … je nutno díky hodnocení občanů dosáhnout 
předem stanoveného průměru … Úřad, který 
nedosáhne průměru 4,5 z 5,0, nezíská osvěd-
čení, i kdyby si zaplatil pětinásobek ceny. 

Zkušenosti s projektem DOBRÝÚŘAD 

Městský úřad Kuřim 
S projektem jsem spokojená, funguje a zatím je ze strany občanů vel-
ký zájem. Teď jsme to ještě víc zpropagovali, tak doufám, že od září 
bude míra zapojení občanů ještě vyšší. 

Kolegové byli, jako vždy ke všemu novému, skeptičtí a samozřejmě 
vymýšleli, proč mají být hodnoceni zrovna oni a tamti vedle ne a že od 
nich vzhledem k agendě odchází lidé nespokojeni apod., což se ale 
zatím v hodnocení neprojevilo. 

Vedoucím chci výsledky průběžně sdělovat na pravidelných měsíčních 
poradách, které jsou vždy na začátku měsíce. Ale předpokládám, že 
poté, co jim sdělím první výsledky, opravdu to v nich vyvolá soutěži-
vost a budou se víc snažit a i více možnost hodnocení nabízet.   

Mgr. Alena Zimmermannová, tajemnice Městského úřadu Kuřim 

Městský úřad Svitavy 
Když jsem byl osloven nabídkou účasti v projektu Dobrý úřad, položil 
jsem si otázku, zda nepůjde o jeden z mnoha projektů, který bude stát 
hodně času, peněz a výsledný efekt – nic moc. Po krátkém seznamo-
vání se s principy projektu a diskuzi s autorem projektu ve mně začal 
převládat názor, že by nemuselo být marné zkusit podívat se do zrcadla, které, jak se mi zdálo a zdá dodnes, 
nemá sebemenší důvod k poskytování pokřiveného obrazu. Zdálo se mi, že by to mohl být jeden z dobrých 
nástrojů, jehož prostřednictvím by se mohlo dát zjistit, jak ten náš úřad hodnotí lidé, kteří s ním mají čer-
stvou zkušenost a mohou ji anonymně sdělit a nejsou pod tlakem otázek – co se může stát, až zjistí, že jsem 

                                                           
3
 Data byla získána z oficiální nabídky poskytovatele služby. 

Ing. Miroslav Šmiraus, tajemník MěÚ Turnov 
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jim tu nepříjemnou pravdu řekl já? Přesto se otázky jiného druhu honily hlavou mojí. Jak mohou úřad hodno-
tit pozitivně lidé, kteří odcházejí z odboru dopravy s pokutou za dopravní přestupek? Jak mohu porovnávat 
hodnocení odboru, kde dostanu s vlídným úsměvem něco, po čem toužím (např. cestovní doklad nebo rodný 
list svého dítěte) s jednáním, kde se na mě také vlídně usmějí a sdělí mi, že jednání, kterého jsem se dopustil 
je přestupkem a já z jednání odcházím o několik set korun lehčí? A podobných otázek bylo více. Však si je asi 
každý umí představit.  

Dnes bych takové otázky označil za maličko, jak se krásně česky říká, irelevantní. Mám pocit, že lidé skutečně 
odpovídají na otázky, které jim jsou kladeny, a nejsou přitom svým podvědomím ovlivňováni podle toho, jak 
dopadli. I v případě, že nepochodili podle svých představ, oceňují, že s nimi bylo jednáno vlídně a slušně 
a informace, které obdržely byly podány srozumitelně, rychle a ochotně. Že zkrátka jednali s úředníky-
profíky. V tomto ohledu prozatímní zkušenost předčila má očekávání. A ještě jedna dobrá zkušenost by se 
v souvislosti s projektem Dobrý úřad dala a měla zmínit. Pokud prezentujete svůj názor, že webové stránky 
jsou složité a nepřehledné a lidé z nich raději odejdou, než aby na nich složitě příslušnou informaci hledali, je 
to názor jednoho člověka, nad kterým se snadno mávne rukou. Pokud ale tento člověk svůj názor může podlo-
žit totožným názorem padesáti dalších občanů, kteří zjevně nemohli být domluveni nebo zmanipulováni, pak 
se to mete ze stolu daleko obtížněji. 

Stále platí VOX POPULI... tedy HLAS LIDU... Přeji každému, kdo se rozhodne a k projektu Dobrý úřad se připojí, 
aby z tohoto rozhodnutí měl stejně dobré pocity jako já. 

Bc. Lubomír Dobeš, tajemník Městského úřadu Svitavy 
 

 Motto  

 
„Život je jako večírek. Pozvete na něj spoustu lidí, někteří odejdou brzy, jiní zůstanou celou noc, jedni se smějí s Vámi, 
druzí se smějí Vám, třetí se nesmějí vůbec. Ani na jedněch nezáleží. Přátele totiž nepoznáte během párty. Ale až po ní. 
To totiž zůstane jen pár těch, kteří Vám pomohou uklidit. A mnohdy to jsou ti, kteří nedělali nepořádek. Tito lidé jsou 
skuteční přátelé.“ (Richard Branson) 

 

Demografické údaje občanů hodnotících v projektu DOBRÝÚŘAD 
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Oslovování a pozdravy 

Na seminářích Etiketa a normy v písemném styku učíme, že v dopise či e-mailu můžeme buď použít to nejne-
utrálnější oslovení s přívlastkem „Vážený…“ (Vážený pane řediteli, … Vážený pane inženýre, ...), nebo můžeme 
použít takový přívlastek, který zrcadlí příjemce: Milá paní Dvořáková, … Charismatický pane řediteli, … 
Vstřícný pane tajemníku, …  

Jak půvabně může vypadat korespondence v praxi, to ukazuje výtah z jednoho e-mailového vlákna: 

 Půvabná paní magistro, potvrzuji naše setkání v úterý 05.08. v 10:07 na … S pozdravem Radim Martynek 
 Ctěný pane inženýre, počítám se setkáním, ale prosím o posun na 10:07:21 ;-) Pěkný večer přeje NN 

(odesláno z iPadu) 
 Promptní paní magistro, děkuji za informaci… S posunem času budu počítat. Radim Martynek (odeslá-

no z koupelny) 
 O hygienu dbající pane inženýre, perfektní... ;-) Těším se na úterní setkání. S pozdravem NN 

V závěru e-mailu pak můžeme používat neutrální S pozdravem, méně formální S přáním hezkého veče-
ra/víkendu nebo S přáním co nejvzdálenějšího návratu z dovolené, Půvabný víkend přeje či Šťastné a veselé 
dny nadcházející! A vracívá se nám dříve velmi archaický pozdrav S úctou. Na opačné straně zdvořilosti je pak 
V povinné úctě, jak mě poučil můj kolega MUDr. Radim Uzel. 

Buďte rafinovaní a odlište se … budete nevšední a zaujmete! 

Radim Martynek, iniciátor, inovátor a životní optimista 
 

 Motto  

 
“The difference between ordinary and extraordinary is that little EXTRA.” (Jimmy Johnson) 

„Rozdíl mezi všedním a nevšedním je v tom drobném NE.“ 

 

Jak nepřijít o vztah (partnerský i pracovní) 
Představte si, že máte přítele a ten vztah skončí. Pak si najdete dalšího a je 2x lepší než ten předchozí, ale 
vztah skončí. Ponaučíte se z toho a poznatky aplikujete v dalším vztahu, kde je partner opět lepší než ten 
předchozí (ve vlastnostech, v komunikaci, v sexu), ale vztah skončí. Opět se z něho ponaučíte, odstraníte 
všechny neřesti, které zapříčinily jeho konec. A pak potkáte muže, který je dokonalý, 8x lepší než ten posled-
ní, se kterým si rozumíte absolutně ve všem… Ano! Ve všem!! A ten vztah po roce ze dne na den skončí… Ptáte 
se proč. Ptáte se sebe, jeho, boha…  

Kráčíte v dešti (ač déšť stékající po tváři nemáte ráda), vše Vám je ukradené 
a Vy se ptáte nebes, proč Vám vzal to nejcennější ve Vašem životě. Čím je život 
bez člověka, kterému plně důvěřujete, milujete jej a se kterým toužíte strávit 
život v dobrém i zlém, v nemoci i ve zdraví?  

Ponaučení: Žijte svůj vztah s myšlenkou, že každý den může být tím posledním 
dnem vztahu. Nechci říct, že máte žít smířená, ale že máte dělat všechno pro-

to, aby to poslední den nebyl. Nevěřte, že je tak silný, že nemůže ze dne na den skončit. Věnujte se mu, zalé-
vejte, dávejte ho na slunce. Jinak se Vám může stát, že až příště potkáte svou právničku, kadeřnici, sousedku, 
jen ona bude tušit, kolikrát se během Vaší poslední služební cesty setkala u šálku kávy s Vaším přítelem.  

A dá se to aplikovat také na zaměstnání: plňme své úkoly tak, aby se nespokojenost nenakupila a pověstný 
pohár trpělivosti nepřetekl. Žel bohu, existuje převis nabídky práce nad její poptávkou. 

Charlie Woodman, koučka partnerských vztahů 
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Jak se zbavit starostí 
Byl jsem ve 2. ročníku vysoké školy, když mi od okresního 
soudu přišla obsílka. Byl den před Štědrým dnem. Uvnitř se 
skvěla žaloba. Říkáte si, kdo by mohl chtít cokoli po vysoko-
školákovi…  Vlastní mamka – zdroj mé krve, mého života, 
bytí. 

Byl jsem na mrtvici. Prostřednictvím soudu požadovala, 
abych ji živil, platil nájemné a hradil výdaje spojené 
s bydlením. Řekli byste si, „ale to je normální“, pokud byste 
netušili, že na svého syna dostávala přídavky na dítě, sirotčí 
důchod, sociální příplatek, příspěvek na bydlení a další 
neméně zajímavé platby. 

Ode dne, kdy žalobu podala, uplynulo téměř půl roku. Celé-
ho půl roku se chovala normálně – nedala na sobě nic znát – 
nevyjádřila se jakkoli ke svým požadavkům. 

Den před Vánocemi – nálada v kelu – srdce probodnuté ro-
dičovským mečem – slzy na krajíčku… Přesto odjel jsem za 
rodinou své přítelkyně a pod stromečkem našel knížku Jak 
se zbavit starostí od Dale´a Carnegieho. Od těch Vánoc 
uplynulo již 10 let a já z celé knihy přečetl jen 38 stran, pro-
tože dál jsem číst nemusel, abych pochopil, jak zamést 
s trápením, se starostmi, se špatnou náladou. Používám to už 10 let a knížku jsem ještě ani nedočetl. 

Ta prostá metoda má 3 kroky: 

1. Máte-li starost, uvědomte si, co nejhoršího Vám hrozí, co se může stát, pokud se hrozba vyplní. 
2. Smiřte se s tou nejhorší možnou variantou. Toto je nejtěžší bod, který může trvat i několik dnů/týdnů. 
3. S čistou hlavou pak začněte pracovat na zmírnění dopadu té „tragické“ varianty. 

Aplikoval jsem tyto 3 kroky na svou situaci: 

1. Uvědomil jsem si, že nejhorší možná varianta spočívá v tom, že budu muset mamce zaplatit zpětně 
10.000 Kč za půl roku a hradit jí měsíčně náklady spojené s bydlením. 

2. Smířil jsem se s tím… po několika dnech. Toto smíření s sebou přináší vyčištění hlavy, díky kterému se 
můžete vrhnout na třetí krok. 

3. Podíval jsem se do legislativy a zjistil, že vyživovací povinnost je na straně rodičů do doby trvání denní-
ho studia dítěte, pokud není schopno se samo o sebe postarat. 

Stejně to viděl soud, který se však táhl 3 roky, nikomu na náladě a nervech nepřidal. Neodpírám a nepopírám 
právo rodiče na to, aby se o něj dítě staralo, pomáhalo mu, přispívalo na domácnost. Ironií celé situace bylo 
to, že se rodič obrátil přednostně nikoli na dítě, ale rovnou na soud. Ironií je to, že rodič pobíral nemalé dávky 
na dítě, a přesto chtěl víc, víc a víc. 

Protože vše zlé je k něčemu dobré, uvědomil jsem si, jak nevychovávat vlastní děti, s jakou úctou přistupovat 
ke svým potomkům, jak je důležité komunikovat, pomáhat jim a ukazovat směr… ale nechat jim právo na 
vlastní názor, jeho vyjadřování. 

Smířit se s tou špatnou variantou… můj kolega-psycholog tomu říká „přeplavat ten bazén plný sraček“, protože 
dokud si nevyčistíte hlavu, nemůžete do ní zvát další myšlenky. 

Jiří Nováček, lektor semináře o mužsko-ženské komunikaci  
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Umění odpočinku je součástí umění práce4 

Zvolil jsem filozofický nadpis, abych k článku o jednom souvětí přiložil všeříkající fotografie, jak si naši klienti 
umí po práci odpočinout ruku v ruce se šanonem plným vzdělávacích programů. 

   

 

Kompletní fotky šanonu naleznete na www.akademie-vzdelavani.cz/download/sanon_web.jpg. 

                                                           
4
 John Ernst Steinbeck 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/download/sanon_web.jpg
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 Pro odbory školství: neziskový projekt mini-seminářů pro ZŠ  

 
Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol jsme přichystali neziskový projekt 45–90minutových mini-seminářů, které 

i přes seriozní téma přinášejí vzdělávání svižnou a zábavnou formou: 

 

 
Tajemství paragrafů aneb základy trestního 

práva 

Soudce, který soudil mladistvé, se zaměřuje v 90minutovém 

bloku na nejčastější trestné činy páchané mládeží a na mláde-

ži. Jedná se o svižně pojatý mini-seminář, který naplňuje Ko-

menského příznačné „škola hrou“. 

Cena: 2.400 Kč/90 minut/až 60 žáků = Ø 40 Kč/žáka 

 
 

 
Etiketa pro žáky II. stupně základních škol 

aneb co s chlebíčkem spadlým na zem 

Dvaadvacetiletý lektor se zálibou v etiketě přednáší obvykle 

žákům 8. a 9. tříd základních škol poutavou a zábavnou for-

mou o pravidlech společenského chování. Důležité je podpo-

rovat takt a slušnost v pubertě a během dospělosti si připo-

menout hlavní zásady. 

Cena: 1.800 Kč/45 minut/až 30 žáků = Ø 60 Kč/žáka 

 
 

7 staromódních způsobů, jak vybudovat dlouhodobý vztah5 
U zahradní restaurace zastavil nablýskaný sedan. V něm pár sedmdesátníků. Muž vystoupil, ve slejváku oběhl 
příď a rozepjal deštník nad otevřené dveře, aby za rámě pomohl ven společensky oděné ženě. 

„Kráva!“ zvolal mladík, který seděl u vedlejšího stolu. „Byla to strašná kráva!“ Mluvil do mobilu. 

Když pár došel k přednímu stolu, přispěchal číšník s padesáti červenými růžemi. Před ohromenou ženu muž 
obřadně poklekl a poděkoval za tolik společně prožitých let. 

„Woe, čtrnáct dní bylo ažaž! Vozovej 
park musíš pravidelně obměňovat!“ 
křičel na celou restauraci mladík. 

Muž přisunul dámě židli, sám se po-
sadil naproti, sevřel obě její ruce do 
dlaní, a co špitl, šlo odečíst z jeho 
výrazu a rtů: „Tak rád se Ti zblízka 
dívám do očí.“ 

„Jo, už mám další v merku! Zatím 
jenom skajpujeme, to stačí. Uvidíme 
se, až mi bude chtít dát. Pak zas po-
pojdu o dům dál.“ 

V jedné restauraci se srazily dva 
světy. Dva přístupy. Večer však spěl 

                                                           
5
 CASANOVA, Petr. 7 staromódních způsobů, jak vybudovat dlouhodobý vztah – FirstClass.cz. [online]. [cit. 2014-08-24]. Dostupné z: 

http://www.firstclass.cz/2014/07/7-staromodnich-zpusobu-jak-vybudovat-dlouhodoby-vztah/   

http://www.firstclass.cz/wp-content/uploads/2014/07/star%C5%A1%C3%AD-p%C3%A1r21.jpg
http://www.firstclass.cz/2014/07/7-staromodnich-zpusobu-jak-vybudovat-dlouhodoby-vztah/
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k mnohem překvapivější koncovce. Stále více mi totiž hlodalo v hlavě výborné oblečení páru, gurmánská volba 
jídel, lehkost, s jakou muž objednával kvalitní ročníky vín. Kde na to berou – v důchodovém věku? 

Úderem desáté u restaurace přibrzdil druhý vůz. Vystoupil distingovaný řidič, uctivě pokynul, dáma se zvedla, 
rozloučila a nastoupila na přední sedadlo místo dýchavičného manažera, který spěchal opačným směrem – 
u stolu s mužem pak asi dvacet minut probíral nějaká čísla. Asi tržby, výhledy, náklady. 

Když odešel, všiml jsem si, že jsme již v restauraci osiřeli, zatímco muž si všiml, že ho pozoruji. Osmělil jsem se 
a přisedl k jeho dezertní kávě. Dozvěděl jsem se, že i v pokročilém věku podniká – dodává kuchyňská zařízení 
do fastfoodových řetězců. „Když jsem před dvaceti lety dostal tento nápad, potřeboval jsem ženu, která přijme 
vysokou míru rizika, protože to nemuselo vyjít. Především jsem ale potřeboval být sám běžcem na dlouhou trať, 
umět řešit problémy i jinak, než že obyčejně vzdám to, co zatím nejde podle představ,“ povolil si vázanku. 

„Všiml jste si?“ ukázal jsem na stůl, kde ještě před chvílí seděl mladík. Ve vzduchu ještě poletovaly jeho nadáv-
ky na zaměstnavatele „Kretén! Seknu mu s tím, rozjedu svůj byznys!“  

Muž se rozesmál: „Když člověk považuje dokonce za svou přednost, že neumí vyjít s lidmi a udržet si dlouhodo-
bě ani partnerku, natož vztah k zaměstnavateli, nemůže očekávat, že dosáhne jakéhokoli dlouhodobého úspě-
chu v čemkoli. V byznysu totiž nikdy neuspějete sami. Potřebujete si vytvářet dobré a dlouhodobé vazby přine-
jmenším se zaměstnanci a zákazníky. Pro všechny musíte znamenat přidanou hodnotu a začínáte obvykle tak, 
že ty přidané hodnoty v první řadě vnášíte do svého osobního života. Jste alespoň dobrým partnerem, pro začá-
tek.“ 

Nakonec mi vychladla káva, jak jsem byl zaujat jeho popisem přidaných hodnot, které partnerce i dnes, po 
půlstoletí vztahu, dává. 

Nemusel by. Mohl by si také najít jinou. Mohl by seknout i s firmou. Vždyť odepsat vztah při první krizi je stej-
né jako odříznout start-up při prvním neúspěchu. 

Proč lidé neumí bojovat? Proč se raději vzdávají a říkají, proč to nejde, než by hledali cesty, kudy to jde? Proč 
se domnívají, že něco jiného/někdo jiný bude lepší, když problém zjevně není v okolí, ale v nich samotných? 
Proč chybí ve vztazích naprosté maličkosti, které nestojí ani korunu, a přesto jsou pro většinu lidí pracné 
a „drahé“? A naopak na co všechno si dokážou udělat čas lidé, kteří si opravdu váží druhého? 

Upozornění: Jsem připraven na to, že následující řádky budou odsouzeny. Protože nepatří do moderní doby. 
Nezastírám, že jsem zaostalý až zastydlý. Co nadělám… 

„Láska je úžasná, když o ní mluvíme. Ale ještě úžasnější, když ji prokazujeme.“ Liliane Bettencourt, nejbohatší 
Evropanka 

1. Zkusme trávit společný čas bez technologií a práce 

Zdá se to nemožné, ale někteří lidé toho jsou opravdu schopni. Odloží chytrý telefon, zavřou notebook a zkusí 
si povídat s partnerem face to face, ne Face to book. Zjišťují, že má i jiné výrazy než na rigidní fotografii u cha-
tu, že nemluví tak trhaně jako přes Skype, zkrátka že je to opravdový člověk, ne jen slova a smajlíci. Že se ho 
dá dotknout, pohladit, cítit jeho energii. Že líbat rty je jiné než líbat monitor. 

Vím, že jsme se všemi iVěcmi velmi in, cool a moderní, nicméně je jen málo krásnějších věcí než živý smích, 
procházka za ruku, tanec, kdy cítíte dech, rozpaky i srdce druhého. A snad nic na světě nepřebije mačkavé 
objetí. 

Ano, patří to minulosti. Dnes i ty nejobyčejnější věci jsou již nejNEobyčejnější. Zvláště když je můžeme dělat 
s těmi pravými lidmi. Snažme se mít takové lidi kolem sebe a travme s nimi čas – oni jsou totiž reálnější než 
Spiderman nebo Angry Birds. 

Vím, že jsme děsně busy. Ale zkusme občas neřadit důležité lidi až za práci. Ne proto, že „se to sluší“, ale pro-
to, že to stojí za to. 
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2. Buďme plně přítomni ve společnosti druhých 

Jedny z nejsilnějších emocí, jaké člověka potkávají, jsou 1. slast, že jsme v přítomnosti někoho, kdo je pro nás 
důležitý, a 2. svírání, že nám tentýž člověk schází. Ačkoli jde o protipolné pocity, měly by vést k témuž chování: 
Dávat tomu člověku najevo, co pro nás znamená. Nejlépe tehdy, když jsme s ním. Jak? 

Ve vztazích se asi nic necení více než upřímná soustředěná pozornost. Proč? Protože čas je ta nejdražší komo-
dita v našem životě a my jsme se ji rozhodli obětovat v tento okamžik tomuto člověku. BÝT s ním, naslouchat 
mu bez pohledu na hodinky, bez myšlenek na další schůzku, která nás čeká… to je zřejmě nejhodnotnější ges-
to, které můžeme projevit jiné osobě. 

Lidé, na kterých nám záleží, by měli být příliš cenní na to, abychom je ignorovali. Proto zbytečně neztrácejme 
čas výběrem luxusních dárečků, které nejsou nic víc než jenom věci. Šetřeme raději to nejdražší, co máme, 
a co nás nestojí ani korunu – SEBE. Svůj čas. 

A víte, proč je společně strávený čas ve vztazích to nejhodnotnější? Protože se nikdy nerozbije, neroztrhá, ne-
ztratí. A vždycky zůstane v paměti. 

3. Dokažme vyjádřit komplimenty a podporu 

Není důležité, co si o počinech druhých myslíme. Nejsme soudci. Jsme partneři. Jen proto, že se druhému ne-
daří, ho nemusíme kritizovat. Jen proto, že jde těžkou cestou, ho nemusíme zrazovat. Jen proto, že neuspěl, 
ho nemusíme ponižovat. Jen proto, že jsme měli pravdu, ho nemusíme zesměšňovat. Vztah není fotbalový 
zápas, kde by jeden vyhrál a druhý prohrál. Ve vztahu totiž buď oba vyhrají, nebo oba prohrají. 

Nezáleží na tom, jestli je partner momentálně hoden našeho obdivu, oceňme ho. I když dnes vyhrávají jeho 
slabé stránky, připomeňme mu ty silné. Když se topí, pomáhejme mu nad vodu. Ne, my skutečně nejsme 
rozhodčí, kteří vyčítají, co dělá špatně, ani trenéři, kteří mu radí, co dělat lépe. My jsme podpora, která dělá to 
nejtěžší – stojí při něm. 

Nevěřme, že existuje Pan Božský, který přijde a vyřeší všechny naše problémy. Nevěřme, že existuje láska na 
první pohled, která trvá celé věky bez práce a tolerance. 

Věřme ale, že existují lidé, o které a za které stojí za to bojovat. Ne proto, že by byli tak dokonalí, ale proto, 
že jsou tak nedokonalí, jak nám vyhovuje. Viděli jste někdy znamení jin a jang? Nejsou to dokonalé kruhy. Ale 
dokonalý kruh vytvoří. Právě proto, že si vzájemně nevyčítají, co druhému chybí. To, co druhému chybí, sami 
dodají. 

Pravého člověka, Váš jang, poznáte velmi jednoduše. Ačkoli Vás možná v první chvíli přitahoval jeho zevnějšek, 
všechny tělesné přednosti se náhle rozpustí ve Vaší mysli. Začnete vnímat jeho energii, poznávat jeho smysly, 
oceňovat jeho myšlení. Začnete vidět podstatu té osoby, ne jeho schránku. 

Proto lidé ve skutečnosti nepropadají lásce z fyzických důvodů. Po někom takovém můžeme toužit ke zbláz-
nění, chtít ho vlastnit. Ale dokážeme ho „milovat“ jen s otevřenými očima, ne srdcem. Tedy ne dlouhodobě, 
protože fyzická krása se s věkem mění. Proto když potkáme správného člověka, jeho fyzické nedokonalosti 
se stanou druhořadými. 

A my ho začneme podporovat bez ohledu na to, co vidíme. Budeme ho totiž podporovat pro to, co cítíme. 

4. Říkejme pravdu 

Tak rádi upřednostňujeme milosrdné lži před tvrdými fakty! Vždy si najdeme dost důvodů, proč to označit za 
přednost. Tvrdíme, jak nám na druhém záleží, a proto mu neříkáme nepříjemné věci. A přitom nám na něm 
záleží tak málo, abychom k němu byli upřímní. Označujeme to za projev citlivosti, ale na konci je vždy lepší být 
zraněn pravdou než obluzován lží. Vztahy založené na lži vždy umírají mladé. Protože fakticky zemřou už 
v okamžiku lži bez ohledu na to, jak dlouho ještě trvají. 
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Lež je jako sněhová koule. Z nevinné vločky vzniká lavina. Musí. Protože musíme lhát jiným i sobě. Nejsme nic 
více než lháři. Kdo by chtěl s lhářem žít? A my s ním musíme žít. Dennodenně. Permanentně. Se svým svědo-
mím. 

Lží chráníme své křehké ego. O nic víc nejde. Jsme jen tak zbabělí, že neumíme nést následky činů, za které 
jsme odpovědni. Co kdybychom to zkusili z jiného konce? Přestaňme být alibističtí. Přijměme osobní odpo-
vědnost za to, co jsme kdy udělali špatně. Pokud víme, že některé naše činy nebo slova zranily člověka, na kte-
rém nám ve skrytu záleží, přiznejme své chyby a čelme realitě – vyhodnocení našich činů. Udělejme to ne kvůli 
druhému, ale kvůli sobě. Zasloužíme si vidět druhého se zlomeným srdcem, povodeň jeho slz. Jestli máme 
duši, ten strašlivý obraz si zapamatujeme na celý život. 

Omluva je nejlepší lepidlo, které drží dlouhodobý vztah. Možná na to, co jsme druhému způsobili, už nebude 
stačit, ale v takovém případě je to dobře pro oba. Pomůžeme tím druhému, aby si našel lepšího partnera, 
a pomůžeme tím sobě, abychom konečně začali být co k čemu. A chovat se tak, abychom se jednou nemuseli 
stydět za pravdu. 

Každý chybuje. Buďme tedy upřímní. I v omluvách. Říkejme to, co děláme, a dělejme to, co říkáme. Nikdy 
nedegradujme svou omluvu výmluvou. Výmluvy nejsou omluvy. Udělali jsme to. Basta. Nedodávejme víc. Na-
konec to, že jsme chybovali, neznamená nic více než obsah 3. bodu. Ať se teď ukáže náš partner, jak dobře ho 
četl. Dokáže nás v těžké chvíli podpořit? Dokáže na nás přesto najít to dobré? Dokáže překonat problémy 
a najít s námi řešení, jak jít dál? Nebo potopí start-up při prvním neúspěchu? Naše chyba je i jeho spoluodpo-
vědnost. 

5. Co si doma navaříme, doma také snězme 

I když se to zdá jako samozřejmě, není to pravidlo do této doby. O to více bychom o něm měli přemýšlet. To 
pravidlo zní: NIKDY nezveřejňujme nic negativního o svém partnerovi na sociálních médiích. Je to stejné, jako 
kdybychom otevřeli okna a zakřičeli do světa něco „vtipného“, čím ho degradujeme. 

Vím, že děti rády vypalují ponižující statusy o svých kamarádech, učitelích, rodičích. Přitom podstata informa-
ce není v obsahu příspěvku, nýbrž v jeho jmenovce. V tom, kdo jej vydal. Ten křičí, jak málo má zdravého 
úsudku a jak rád nechává místo nadhledu mluvit své rozhořčení. Ne, to není post o jiných lidech, ale o něm 
samotném. 

Ve vztahových problémech se nikdy nesnažme získávat další lidi na svou stranu. Protože vztah je zvláštní váha 
– má jen jednu misku. Misku obou partnerů. Kdo přitíží „té své“, přitíží oběma. Navíc – ruku na srdce – drtivá 
většina vztahů nám zvenku nedává smysl. Jak spolu mohou být? Co na něm vidí? Je to jako s melounem: Kdo 
pozná, že je uvnitř opravdu zralý? 

Nedovolujme tedy okolí, aby nám radilo či za nás dokonce rozhodovalo. Jestliže jsme si nadrobili problémy, 
vyluxujme je s partnerem. Ostatní by nám na pomyslném koberci ještě našlapali. Dva jsou dost na to, aby na-
lezli kompromisní řešení – pokud ovšem jsou schopni spolu pokračovat. 

6. Nedodržujme, ale přímo překonávejme své sliby 

Životní úspěch je založen na dvou věcech: 1. na rozhodnutích a 2. na činech uskutečněných ve směru těchto 
rozhodnutí. 

Dělá nám práci už to dát si závazek. A ještě větší práci ho dodržet. Proto tak málo lidí dosahuje úspěchu. Jo, je 
to dřina. A udržet si dlouhodobý vztah nemenší. A víte proč? Protože jsme denně konfrontováni se svými 
vlastními sliby, které nemůžeme okecat – nedali jsme je totiž sobě, ale druhým. Proto je kdekdo raději sám. 
Sebe může obelhat snáz. Bez následků na své pověsti, bez poškození ega. 

Dobrý partner je oddaný svým slibům. Dodržuje je bez ohledu na to, že čas a nálada, ve kterých slib složil, 
dávno pominula. To je rys důležitý nejen pro dlouhodobý vztah, ale i dlouhodobý úspěch v životě. Držet zací-
lení. Být dlouhodobě fér. 
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Opět nestačí jen říkat. Je nutné činit. Nestačí slibovat. Je nutné to prokazovat. Nebo ještě lépe, předčit své 
sliby. Být o krok před očekáváním partnera. Dát víc, než vyžadoval. To je princip úspěchu ve všem, i v byznysu. 

Ještě nikdo na světě nezchudl 
dáváním. Zní to paradoxně. Ale 
je to fakt. Naopak už mnoho 
lidí zchudlo jen braním. Získali 
totiž věci, ale ztratili lidi. A bez 
lidí se nedá v ničem uspět. 

Vztahy, v nichž oba více dávali, 
než brali, jsou nezapomenutel-
né. Žijí dokonce ještě dávno 
potom, co jeden ze vztahu 
odešel. A víte proč? Protože 
nám toho dal na mnoho let 
dopředu. 

7. Buďme loajální 

Je snadné spolu být, když je 
nádherně. A je důležité stát při druhém, když se v životě zatáhnou mračna. Stůjme při něm v takových oka-
mžicích. Ne proto, že bychom snad chtěli stát v temnotě. Ale proto, že nechceme, aby v temnotě stál on sám. 

Buďme vždy na jeho straně a nelekejme se stínů. Pochopme, že nám ukazují, kde je světlo. Naučme se se stí-
ny, našimi problémy, pracovat. Rozumět jim. Hledejme jejich příčiny. 

Být věrný ve vztahu není volba, ale základní priorita. Věrnost může znamenat úplně všechno pro člověka, 
který je po našem boku. Jestliže nám důvěřuje natolik, že si přeje, abychom ho celý život jistili, nezklamme ho. 
Už kvůli sobě. Sice nikdy nemůžeme slíbit, že budeme při někom po celý zbytek jeho života, ale rozhodně mů-
žeme být při něm po celý zbytek toho svého. 

Petr Casanova, převzato se souhlasem autora ze serveru firstclass.cz 

Sexuální úrazy na úřadech 
Nelze nezmínit povídání MUDr. Radima Uzla, který na besedách Novinky v lidské sexualitě na přelomu 3. tisí-
ciletí vypráví příběh jednoho exstarosty, který jistého deštivého dne předával vstoje své asistentce informaci 
genetického charakteru. Během předávání si nevšiml pootevřeného prvního šuplíku, který se v průběhu nára-
zů o stůl zavřel a uzamkl mu tak část těla. Starosta se domáhal bolestného za pracovní úraz… A jak to dopadlo, 
to se dozvíte na besedě. 
 

 

 

 

 

 
NEVŠEDNÍK, elektronický měsíčník Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., s pořadovým číslem 02/2014 
vyšel 08.09.2014. Tvůrčí tým řídí: Ing. Radim Martynek, radim@martynek.cz. ISSN: 1805-7292. Newsletter 
zasíláme našim klientům, nejvýznamnějším osobnostem, úřadům, podnikům a firmám ČR. Nevšedník si 
můžete stáhnout v Galerii informací z www.akademie-vzdelavani.cz. Dotazy, připomínky a články do soutě-
že 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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