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n/Náměstí na 99 způsobů
Přemýšleli jste někdy, kolik je v ČR náměstí, která nesou jméno prvního prezidenta Československé republiky?
My jsme přemýšleli… Dokonce jsme koukali do našich záznamů… Pokud bychom tedy vzali v potaz pouze ta náměstí, na kterých sídlí
městské úřady obcí s rozšířenou působností (ORP – 205), pak víme o
48 sídlech nesoucích označení:




Masarykovo náměstí
nám. T. G. M.
nám. TGM

Celkem 20 úřadů sídlí na jedné z adres:



Mírové náměstí
nám. Míru

Všech náměstí, na kterých sídlí městské úřady (ORP), je 151. Mezi
nimi najdeme Velké/Poděbradovo/Staré/Mariánské/Horní/ Žižkovo/…, ale také náměstí Jiřího z Poděbrad/8. května/ Komenského/
Republiky/ Husovo/Svornosti/5. května/Jana Žižky z Trocnova a další…
Pokud doplníme ORP o POÚ (pověřené obecní úřady, kterých je 183)
a menší městské úřady, pak zjistíme, že z cca 600 úřadů vládne
268 z nich žena (na pozici tajemnice).

Výběr referencí
z nedávných školení
Etiketa a normy v písemném styku –
úprava písemností podle normy
Městský úřad Třebíč
Městský úřad Týn nad Vltavou
Městský úřad Vlašim
Městský úřad Blovice
Městský úřad Nymburk
Městský úřad Trutnov
Městský úřad Bojkovice
Úřad městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz

Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech
Krajský úřad Jihomoravského kraje
(12 běhů)

Pouze v 8 městech sídlí úřad na adrese Náměstí:









Frýdlant nad Ostravicí
Hostinné
Chrast
Kdyně
Kravaře
Mikulov
Rožmitál pod Třemšínem
Štramberk

Tipněte si, kolik měst ORP začíná na A nebo Ž. Jejich výčet naleznete
v závěru Nevšedníku.
Tomáš Garrigue Masaryk (zkratka T. G. M. i TGM, * 07.03.1850
v Hodoníně, † 14.09.1937 v Lánech) – státník, politik, filozof a pedagog, první prezident Československé republiky; za jeho zásluhy o stát
mu parlament udělil titul Prezident Osvoboditel a celkem sedmnáctkrát byl navržen na Nobelovu cenu míru.1

Akademie zad
Městský úřad Nový Jičín
Městský úřad Dačice
Městský úřad Holešov
Městský úřad Třinec

Zákonitosti komunikace v kritických
situacích
Městský úřad Kolín
Městský úřad Hostinné
Městský úřad Uherský Brod
Městský úřad Žamberk

1

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk
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Zveřejňovat, či nezveřejňovat… to je to, oč tu běží…
Jádrem sporu v projednávané věci je právní otázka, zda a případně za jakých podmínek lze při postupu podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, odmítnout poskytnutí informace o výši peněžitých plnění poskytovaných zaměstnanci zaměstnavatelem, který je povinným subjektem, v souvislosti s pracovněprávním vztahem, zejména informace o výši jeho platu či odměn poskytovaných za výkon práce. Sporné
je, zda uvedenou informaci je povinný subjekt povinen poskytnout vždy, anebo zda v některých případech,
a případně v jakých, musí či může její poskytnutí odmítnout pro neproporcionalitu takového zásahu do soukromí zaměstnance.
Celé znění judikátu Nejvyššího správního soudu naleznete pod čj. 8 As 55/2012 – 62 na internetové stránce
www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0055_8As__1200062_20141022104439_prevedeno.pdf.
[84] Námitka, že platová transparence povede k platové nivelizaci, je stejně nepřípadná jako argument, že
pokud by rozhodnutí správních orgánů či soudů nemusela být odůvodňována a mohla být čistě arbitrární, byla
by spravedlivější – je zřejmé, že pokud někdo nechce nebo není schopen svou autoritu či pravomoc uplatňovat
způsobem, který je právem či jinými normami chování předpokládán, bude hledat zástupné důvody pro omluvu své nedostatečnosti. Námitka obecné závisti nemůže již vůbec být považována za relevantní. Závist jako
lidská vlastnost vyvěrající z malosti duše není něco, čemu by se dalo právními prostředky čelit; jí musí čelit
ti, kteří jí podléhají, svým mravním úsilím, a ti, kteří jsou jejím terčem, svojí trpělivostí, vnitřním klidem
a odvahou. Obrana před závistí utajováním informací jen proto, aby se nemohly stát jejím zdrojem, by často
vedla jen k prohloubení závisti na základě nepodložených dohadů a spekulací o výši platů poskytovaných
z veřejných prostředků. Naopak, „sluneční svit“ informovanosti o platech placených z veřejných prostředků
může mnohé přehnané představy o platech ve veřejné sféře rozptýlit.
[119] V projednávané věci jde o poskytnutí informací o výši odměn ředitele Základní školy a mateřské školy
Lhota u Vsetína poskytnutých z veřejných prostředků za první pololetí roku 2011. Po skutkové stránce nebylo
v dosavadním postupu povinného subjektu a odvolacího orgánu zpochybněno, že jde o odměny ředitele školy,
která je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatel (Obec Lhota u Vsetína) je povinným subjektem ve smyslu § 2
odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, a že tyto odměny byly vyplaceny z veřejných prostředků,
neboť jejich zdrojem byl některý z veřejných rozpočtů. Pro účely řízení před Nejvyšším správním soudem není
třeba uvedené skutkové a právní otázky hlouběji zkoumat. Ředitel školy je z povahy své funkce osobou v řídící
pozici, neboť obvyklá náplň jeho činnosti je řízení školy, čítaje v to zejména manažerské řízení jemu podřízených dalších zaměstnanců (učitelů, technického personálu aj.), jednání za školu navenek a péče o celkový chod
školy po stránce ekonomické. Je tedy zjevné a není v daném případě třeba dalšího podrobnějšího zkoumání,
že informace o odměně ředitele školy je povinný subjekt povinen žadateli poskytnout a že není v daném
případě žádný prostor takovou informaci odepřít proto, že by zásah do práva na informační sebeurčení ředitele školy byl v citelném nepoměru s tím, v jakých ohledech a v jaké míře může být za cenu takovéhoto zásahu
dosaženo v konkrétním případě platové transparence při hospodaření školy s veřejnými prostředky. Korekce
doslovného znění § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím tedy v nyní projednávané věci v žádném
případě nebyla na místě, jakkoli obecně, jak bylo výše podrobně vyloženo, k ní může být výjimečně přistoupeno.
[120] Odepřít poskytnutí by v daném konkrétním případě bylo možno pouze na základě principu zákazu
zneužití práva, pokud by se ukázalo, že žádost o informace o odměně ředitele školy, jíž je jinak třeba bez dalšího vyhovět, má v konkrétním případě za cíl poškodit jej (např. jej šikanovat, vydírat, vyprovokovat vůči němu
nenávist apod.). Nic takového však nebylo při dosavadním postupu povinného subjektu a v navazujícím odvolacím řízení ředitelem školy ani samotným povinným subjektem tematizováno. V této souvislosti dlužno poznamenat, že obával-li se ředitel školy ve vyjádření povinnému subjektu ze dne 30.07.2011, že při zveřejnění
výše své odměny by se mohl stát terčem všeobecné závisti, nelze než poukázat na to, co rozšířený senát o závisti uvedl shora ve svých obecných úvahách v souvislosti s ústavní konformitou platové transparence.
Za inspiraci ke zpracování článku patří díky Bc. Václavu Kybicovi, tajemníkovi Městského úřadu Blovice
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Prázdninová akce
Až do konce prázdnin (pro dospěláky: až do konce srpna) můžete využít sympatičtějších cen seminářů:





Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy, 30 účastníků, 18.000 Kč
Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech, 18 účastníků, 18.000 Kč
Zákonitosti komunikace v kritických situacích – komunikace v konfliktech, 15 účastníků, 14.000 Kč
Etiketa úředníka veřejné správy, 20 účastníků, 18.000 Kč

Akce se vztahuje na nově uzavřené objednávky a nelze ji kombinovat s jinými akčními balíčky (obratové bonusy, akce 3 + 1 zdarma apod.).
Objednávky přijímáme elektronicky na info@akademie-vzdelavani.cz.

Hodnocení seminářů
Jsme jediná vzdělávací společnost v ČR, která zveřejňuje hodnocení seminářů jejich účastníky. Na internetových stránkách www.akademie-vzdelavani.cz/recenze naleznete více než 3 tisíce recenzí zaměstnanců úřadů z celé země. Sami si
tak můžete udělat obrázek o tom, jak je které téma zajímavé odborně nebo přitažlivé svým průběhem. Z mnoha hodnocení vybíráme několik málo k semináři Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech, který jsme
uspořádali 12krát pro zaměstnance Krajského úřadu Jihomoravského kraje:
Tak skvělou náladu na konci pracovního týdne jsem
už dlouho neměl. A to vše díky velice poutavému
semináři, podanému zábavnou formou a samozřejmě
i osobnosti paní lektorky.
Lektorka dokázala udržet pozornost účastníků. Úryvky
z naší úřední desky byly super, tyto chyby si budeme
pamatovat.
Za 33 let praxe ve stání správě řadím mezi 3 nejlepší
semináře, ty dva si nemohu vzpomenout, takže jako
nejlepší! Vynikající lektorka!
Spontánnost a vystupování lektorky, nadšení pro český jazyk, které též sdílím, kvalitní odborná úroveň,
překvapení na závěr :) Velmi užitečné a obohacující.
Zajímavé téma, zajímavá a důležitá témata bez zbytečné vaty, logická struktura celého semináře, příjemná atmosféra,
lektorka je odbornicí.
Svižnost, ucelenost, udržení pozornosti po celý průběh kurzu, kvalitní pracovní materiály. Prostě mazec :)
Děkuji za přínosný seminář, díky Vašemu energickému podání látky jsem se nestihla ani na sekundu nudit.
Seminář byl velmi dobře připravený, věcný, s informacemi z praxe, dokonce s hodnocením stávajících písemných výstupů na webu města, včetně doporučení k odstranění nedostatků. Prostě perfektní.
Úžasný seminář, který byl nejen na nejvyšší úrovni, ale současně byl zábavný, poučný a dalece předčil má očekávání.
Vynikající lektorka, která dokáže zaujmout nejen vědomostmi, ale také vtipem. Výklad byl i srdečný a bylo znát, že je
čeština blízká kamarádka lektorky. Tento seminář se řadí mezi nejlepší, které jsem měla možnost navštívit. A děkuji za
to, bylo to velmi osvěžující.
Přehledná struktura, přesné dodržení časového rozvrhu, paní lektorka dokázala po celou dobu udržet pozornost posluchačů. Stručný a přehledný učební manuál.
Díky!!! Jen tak dál... :-)) P. S. Vím, že emotikony do mailové korespondence sice nepatří, ale nemohl jsem si pomoct.
Navíc nejde vlastně o formální mail, ale jen o dotazník, takže mi za to snad hlavu nikdo neutrhne... Mějte se hezky, paní
lektorko!!!
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Jak na komplimenty II. 2
Správné komplimenty
Tohle jsou podle britských vědátorů ty nejlepší komplimenty,
co můžete říct. Zároveň je tu ale riziko, že devalvují. Říká je
totiž kdekdo, často se opakují.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Moc hezky voníš.
Máš krásný úsměv.
Máš krásné oči.
Miluju to, co máš na sobě.
Máš krásný účes.
Ty šaty ti moc sluší.
Tahle barva ti vážně sluší

Tohle raději neříkejte...
Není totiž jasné, co přesně jste mysleli. Aneb zbytečné lichotky, které ani lichotkami nejsou. A jak je ženy také
vnímají?
1. Vypadáš dobře.
Jak dobře? Jako spokojeně? Tlustě? Zdravě? Co to je, proboha, dobře?
2. Jsi hezky namalovaná…
Že jsem zase zrichtovaná jako omalovánky?
3. Vypadáš, že jsi zhubla.
Proboha, všiml si, že jsem byla tlustá jako vepřík. Ale co, snad už to docela ujde...
4. Tyhle šaty ti pěkně obepínají postavu, je to vážně sexy.
Jsem v tom určitě děsně narvaná, příště kupuju o číslo větší konfekci.
5. Páni, celá maminka!
Sakra, to vypadám fakt jako moje matka?
6. Jsi tak atraktivní…
Cože? Oblékám se snad jako děvka? Jsem zmalovaná? Proč neřekne přesně, co se mu na mě líbí?
To jste neměli vypustit z pusy...
Ve snaze vyjádřit empatii, ukázat, že soucítíme, plácáme někdy strašné hlouposti...
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trošičku jsi přibrala, viď? To je dobře. Minule ses mi zdála nějaká nemocná.
Holka, ty nejsi tak hloupá, jak se zdálo.
Nevypadáš tak špatně, jak jsem si původně myslel.
Chudáčku, vypadáš unaveně.
Poslyš, že ty máš náladu pod psa! Co se stalo?
Máš výrazné rysy. (takže vystouplé lícní kosti a obrovský
nos?)
7. Máš moc hezké zuby. (jako kůň, nebo co?)

2

Zdroj: www.ahaonline.cz/clanek/laska-a-sex/72315/manual-pro-muze-jak-lichotit-zenam-umeni-komplimentu.html
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O zdravení nejen v e-mailech3
Lidé v dopisech často zapomínají v úvodu na oslovení (nahrazují ho tím neohrabaným DOBRÝ DEN) a v závěru
na zdvořilý pozdrav (který nahrazují prostým S POZDRAVEM).
Pod dopisem vždy uvedeme pozdrav – jako zdvořilostní prvek. Výjimkou mohou být typicky úřední písemnosti,
ve kterých by mohl text Udělujeme Vám pokutu… S přátelským pozdravem vyznít poněkud ironicky. Pokud
dopis obsahuje oslovení, v jeho závěru bude obsažen také pozdrav.
Od dřívějších pozdravů Čest práci! Míru zdar! se dostáváme k těm neutrálním S pozdravem nebo stále zdvořilejším S přáním hezkého dne. Obzvláště v e-mailech.
V pátek přejeme S přáním hezkého víkendu. V pondělí – chcete-li úředníka pozlobit – S přáním pohodového
zbytku pracovního týdne…
Čím méně formální vztah k příjemci máte, tím méně formální oslovení a pozdrav lze použít:
S přáním lukrativního/sympatického/čtyřlístkového dne/týdne/víkendu
S přáním pohodového večera/víkendu
S přáním co nejvzdálenějšího návratu z dovolené
S přáním betonové trpělivosti
Půvabný víkend přeje
Šťastné a veselé… dny nadcházející!
S přáním dne plného padesáti odstínů šedi
(S)mějte se!
S omluvou (a přáním lepších zítřků)
Poslední 3 roky se nám vracívá dříve archaický pozdrav S úctou. Není v praxi nic zdvořilejšího než S úctou nebo
Ctěný pane/paní…
Ale i zde platí, že čeho je moc, toho je příliš, proto bychom měli s těmito nejvýznamnějšími projevy zdvořilosti
kořenit jen čas od času, neb opakované používání s úctou ztrácí lesk, šmrnc a grácii…
Jak říká MUDr. Radim Uzel, na opačném konci pomyslného řetězu zdvořilosti je pak V povinné úctě…
Pozdrav se považuje za samostatný odstavec nebo může být součástí odstavce posledního. Začíná vždy od
stejné svislice jako předcházející odstavec (kromě osobního dopisu).
Srdečně zdraví a zdraví přeje
Těším se na setkání s Vámi a srdečně zdravím
Zdraví zdravý a zdraví přející
S přáním bezchybných dnešků a dokonalých zítřků
Různé typy pozdravů nikdy nekombinujeme (pozdravy nedublujeme).
S pozdravem a v úctě
S pozdravem a přáním hezkého dne
3

Zdroj: MARTYNEK, Radim, Jiří PONDĚLÍČEK a Zuzana STOLARSKÁ. Písemná komunikace v praxi: úprava obchodních a úředních písemností v 21. století. Vydání první. Praha: 1. VOX, a. s., 2015. ISBN 978-80-87480-41-0.
6

Nový seminář
„S tímhle pitomým zákonem běžte do háje, pane… Kterej negramota tohle vymyslel? Řídím firmu o 50 zaměstnancích,
starám se, aby měli dost práce a jejich děti pak neumřely hlady a kvůli Vám většinu času vyplňuji jenom nějaký podělaný
lejstra!“
Zažíváte ve své kanceláři taky takové situace? Cítíte se pak jako spráskaný pes? Musíte to pak rozdýchat nebo to pak
v sobě dusíte či pro změnu hodíte na někoho jiného? Co kdybyste měli jednoduchý nástroj, jak z toho všeho ven. A co
víc, jak v budoucnu takovým situacím předcházet.

ZÁKONITOSTI KOMUNIKACE V KRITICKÝCH SITUACÍCH ANEB JAK KOMUNIKOVAT S NAŠTVANÝM OBČANEM
Kapacita: 16 účastníků
Cena: 14.000 Kč vč. DPH (do 31.08.), 18.000 Kč (od 01.09.)

Vlastní rukou (v. r.) – v zastoupení (v z.)
Často vídáváme, že se pan starosta podepíše pod pozvánku na zasedání zastupitelstva a ta se vyvěsí
i s podpisem na úřední desku, v horším případě se pak naskenuje na elektronickou úřední desku. Málokoho
přitom napadne, že z bezpečnostních důvodů je nesmyslné podpisy kopírovat a skenovat. A pokud se jedná
o podpis statutárního zástupce … je to velmi riskantní.
Pokud dokument rozmnožujeme nebo skenujeme (např. na centrální adresu) nebo vyvěšujeme (např. na
úřední desku), nepodepisujeme jej, nebo podpis při kopírování/skenování z bezpečnostních důvodů částečně/zcela zakryjeme. Nikoli razítko, ale podpis nás může stát nemálo starostí, pokud dojde k jeho zneužití.
Příkladem budiž situace, která vyvstala na Městském úřadě Bystřice pod Hostýnem: Úřad pro hospodářskou
soutěž se obrátil na město s žádostí o informaci, zda vystavili osvědčení o referenční zakázce, kterým dodavatel
(pojišťovna) v rámci veřejné zakázky prokazoval splnění technických kvalifikačních předpokladů. Osvědčení, které nemělo formu ani náležitosti, jež obvykle městem vyhotovené písemnosti mají, bylo opatřeno pravděpodobně skenem podpisu pana starosty. „Úřadu pro hospodářskou soutěž jsme sdělili, že toto osvědčení k referenční
zakázce nebylo městem Bystřice pod Hostýnem vystaveno a zároveň, že s touto společností nemá a ani v minulosti nemělo uzavřenou žádnou smlouvu,“ říká Mgr. Eva Studená, tajemnice městského úřadu.
Jelikož se jedná o velmi čerstvou záležitost, lze předpokládat další dohru. „Pro zajímavost jen podotýkám, že se
jednalo o zakázku v oblasti pojišťovnictví a o nikoliv neznámou společnost,“ dodala paní tajemnice.

Na písemnosti, které hodláme vyvěsit na (elektronickou) úřední desku, umístíme za přepis jména a příjmení
zkratku v. r. a místo razítka vložíme do závorky otisk úředního razítka.
Podepisuje-li písemnost někdo jiný, než kdo je na písemnosti uveden, pak před svůj vlastnoruční podpis uvede
zkratku v z. (v zastoupení). Jedná se o písemnosti, které na základě pověření, plné moci či ustanovení smlouvy
či zákona smí podepisovat osoba odlišná od původce (autora) písemnosti (např. místo starosty smí
v nepřítomnosti určité druhy písemností podepisovat místostarosta).
V praxi bohužel vídáme kombinaci obou přístupů:
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Uvědomme si, že zkratky v. r. a v z. (za předložku v nepatří tečka) se používají ve zcela odlišných případech:
v. r.

v z.

jen v tištěné podobě na stejnopisu

jen při podepisování rukou na originál
Na příklad:

PŮVODCE DOKUMENTU – ING. NOVÁK – VYTVOŘÍ PÍSEMNOST
původce dokumentu je přítomen

původce dokumentu není přítomen

původce dokumentu podepíše originál
(k založení do spisu a zaslání účastníkům řízení)

pověřený pracovník podepíše originál svým podpisem s uvedením zkratky v z.

Jan Novák

v z. Petr Hlavatý

Ing. Jan Novák
vedoucí odboru majetkového

Ing. Jan Novák
vedoucí odboru majetkového

původce dokumentu opatří stejnopis zkratkou v. r.
(je-li dopis zveřejňován na úřední desce
nebo elektronické úřední desce)

pověřený pracovník opatří stejnopis zkratkou v. r.
(je-li dopis zveřejňován na úřední desce
nebo elektronické úřední desce)

(otisk úředního razítka)
Ing. Jan Novák v. r.
vedoucí odboru majetkového

(otisk úředního razítka)
Ing. Jan Novák v. r.
vedoucí odboru majetkového

Fakt, že musí existovat dokument, na jehož základě smí být osoba, která by v situaci jinak obvyklé vyhotovenou písemnost signovala (osoba oprávněná), zastoupena někým jiným (osoba pověřená), napovídá, že není
podstatné, aby byl na písemnosti vytištěn přepis jména a příjmení osoby pověřené, ale vždy jen osoby oprávněné, k níž bude rukou doplněn podpis pověřeného zaměstnance. Nesprávně tak vídáme:
S pozdravem
v z. Petr Zástupný

v z. Petr Zástupný
Ing. Jan Svoboda
vedoucí Odboru životního prostředí
Radim Martynek, lektor semináře Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy

Nevšedník statisticky
Březnový Nevšedník byl rozeslán ve středu 16.03.2016 v 06:01. První den si ho stáhlo 4 543 čtenářů – většinou
z území ČR – většinou jednou. Celých 666 e-mailů se vrátilo jako nedoručitelných (zřejmě zrušení schránky
z důvodu ukončení pracovního poměru). Rekordmanem v počtu stažení je čtenář z Duchcova, který si
e-měsíčník stáhnul 87x! Demografický report uvádí, že čtenáři stahovali také v Maďarsku (49 osob), Francii
(30 osob), v USA (19 osob), v Německu (9 osob), ve Spojených Arabských Emirátech a v Itálii (po jedné osobě).
Pro milovníky IT uvádíme ještě podrobnější statistiku:
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Osobnost semináře
Účastníci našich vzdělávacích akcí nás inspirovali, a tak jsme se rozhodli udělovat za nevšední přínos atmosféře semináře titul
OSOBNOST SEMINÁŘE
účastníkům, kteří se dopustili:
sympatického vyrušování,
bezvadného připomínkování,
příkladného podsouvání námitek,
příjemného doplňování lektorova výkladu a
vytrvalé snahy o dekoncentraci lektora,
čímž rozesmívali lektora i ostatní účastníky, aniž by narušili odbornou stránku vzdělávacího programu.
Dalšími oceněnými jsou:
Jan Král, Městský úřad Týn nad Vltavou
Lubomír Pavlíček, Městský úřad Týn nad Vltavou
Zdeněk Hlinák, Městský úřad Vlašim
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Nahraďte ve svém slovníku dvě slova
a Váš život se citelně změní4
„Dost snění, začněte jednat. Vezměte život do vlastních rukou.“ To je devíza knihy Achievement habit Bernarda Rotha, profesora Stanfordské university. Podle autora stačí zbavit se v řeči dvou slov, abychom dosáhli
svého cíle. Seznamte se s profesorovou metodou, kterou v knize uvádí. Skutečně může Váš život obrátit lepším
směrem.
1. Nahraďte „ale“ slůvkem „a“
Co když místo „Chci jít do kina, ale musím pracovat,“
řeknete „Chci jít do kina a musím pracovat…“? Podle
profesora Rotha když použijete „ale“, máte psychologicky na mysli konflikt zájmů, i když třeba ve skutečnosti žádný neexistuje. Když ale použijete spojku „a“,
nutíte podvědomě mozek realizovat obě části své věty.
Gramaticky jde v prvním případě o souvětí odporovací,
ve druhém o slučovací. V tom prvním spojky typu „ale,
avšak, však, …“ mají odporovací význam, což jednu část
věty staví do konfliktu s druhou částí. Druhá část tu první popírá, je s ní v rozporu (nebo ji alespoň omezuje).
Spojka „a“ naopak má slučovací, pozitivnější funkci, věty
k sobě přiřazuje, jejich obsah je si navzájem rovný.
Teď, když už to víte, neříkejte „Chci si koupit nový nábytek, ale musím před tím vymalovat.“ Řekněte: „Chci
koupit nový nábytek a před tím chci vymalovat.“
2. Nahraďte „musím“ slovem „chci“
„Tohle cvičení je velmi užitečné k tomu, abychom pochopili důsledek svého jednání, zvláště pak nepříjemného, které jsme si sami zvolili,“ zdůrazňuje ve své knize Roth.
Obyčejná záměna slovesa může změnit Váš životní směr. Budete-li se každé ráno probouzet s myšlenkou, že
musíte jít do práce, dát se do nedokončených a nikdy nekončících úkolů a nějak přežít další pracovní den,
změní se Váš život v chaos.
Úplně jinak to dopadne, když se probudíte a soustředíte se na to, co se Vám na Vaší práci líbí. Třeba na to,
jak lehko Vám bude, až odevzdáte rozdělanou práci, jak budete s kolegy popíjet kávu a žertovat, jak se vrátíte domů ke svým milým a strávíte s nimi pěkný večer. Věřte, že to vše Vás naladí na pozitivitou nabitý den.
Místo trpitelského „odesezení“ pracovních hodin myslete na to, co chcete pro svého zaměstnavatele udělat,
co Vám umožní dostat odměnu, projevit své schopnosti, realizovat se. Budete-li tiše a tupě sedět a nenávidět
svou práci a život vůbec, bude všechno špatné a vinni tím budete jen a jen Vy.
Vidíte jistě sami, jaký rozdíl je mezi větami „Musím zajet k rodičům.“ a „Chci zajet k rodičům.“ Vždycky je lepší použít „chtít“ než „muset“, ať se jedná o cokoli.
Uplatnit tato doporučení není vůbec snadné, ALE je to potřebné, pokud úspěšní být MUSÍTE. Zároveň je to
jednoduché A potřebné, pokud úspěšní být CHCETE. Vidíte ten rozdíl?

4

Zdroj: www.pronaladu.cz/nahradte-ve-svem-slovniku-dve-slova-a-vas-zivot-se-citelne-zmeni (redakčně upraveno)
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Motto
„V kavárně jsem zahlédl muže, který seděl u stolu, neprohlížel telefon, tablet ani notebook. Jen pil kávu. Byl to asi psychopat.“ (neznámý autor)

Nejvtipnější jmenovky ze seminářů
Na našich seminářích si účastníci sami nadepisují jmenovky podle toho, jak si přejí být oslovováni. Kromě tradičních křestních jmen můžeme někdy vídat velmi vydařené přezdívky:
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Jak POČASÍ (ne)má vliv na NÁLADU…
„Venku prší… to bude dneska příšerný den!“
„Pět ráno a já musím vstávat… dnešek nedám…“
„Sněží! Ne – to je herák… :) Není! Fakt sněží… :( To bude smolný den!“
Znáte to! Nebo jste jako já a neznáte… Možná je vídáte ve svém okolí. Lidi, kteří se nechají ovlivnit tím, co se
děje za oknem, za dveřmi, za hranicemi naší mysli…
Předběhl Vás někdo ráno ve frontě? Cestou do milované práce jste na silnici potkali neohleduplného řidiče ve
voze s protekční espézetkou? Nebo se Váš šéf od rána mračí, jako by mu tchyně oznámila, že přijede v pátek
na návštěvu a přitom se nezmínila, kdy hodlá odletět? (Ne, není to překlep: TCHYNĚ se píše s krátkým „y“.)
Tvorové mužští i jejich ženské protějšky – bez ohledu na věk, vyznání, délku nosu či vlasů – se nechávají
v mnoha případech ovlivnit mnoha věcmi, které sami nemohou ovlivnit.
Dalajláma kdysi řekl:
Jsou jen dva druhy problémů:
1. Ty, které nemůžeme ovlivnit, a proto nemá smysl se jimi zatěžovat.
2. Ty, které můžeme ovlivnit, a proto nemá smysl se jimi zatěžovat.
Lidé se často nechávají ovlivnit počasím… Ale proč by počasí mělo mít vliv na naši náladu?? Nálada je stavem
mysli – vzniká v hlavě. Nevzniká v bouřkových mracích na nebi, v kapkách deště za oknem, nepadá s vločkami
za stěrače řidičům, kteří naštvaně přijdou ráno k vozu, protože sníh je přeci důvodem jejich špatné nálady.
Nálada vzniká v hlavě. To my si po probuzení říkáme, jak se chceme cítit. Proč si každé ráno neříct: To bude
dneska skvělý den! Probudil jsem se do nového zítřka – mám šanci pracovat na svém snu, posouvat jej dál –
mohu se potkat s lidmi, které mám rád – budu se věnovat oblíbeným aktivitám (ať už mezi ně patří sex, úklid
nebo odklízení auta od sněhu).
Uvědomme si, že život je příliš krátký na to, abychom:
1. jej trávili hádkami
2. promrhali ho nicneděláním
3. pili špatné víno
Horatius, římský básník, kdysi řekl: Carpe diem, což lze volně přeložit jako užívej dne. A já ho rád doplním do
smysluplnější verze: Carpe diem – carpe night.
Radim Martynek, pozitivista a smíšek

Motto
Existují 3 jednoduchá pravidla úspěchu:
1. Když nepůjdeš za tím, co chceš, nikdy to nebudeš mít.
2. Kdykoli se nezeptáš, odpověď bude vždycky ne.
3. Když neuděláš krok vpřed, vždycky zůstaneš na stejném místě.
Když chtěl Edison uspět rychleji, zdvojnásobil počet chyb. (neznámý autor)
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Jak na konfliktního občana?
„Takovéhle vyžírky, které jenom vymýšlejí nesmyslná lejstra, já platím ze svých daní!“ hřímá nespokojený občan na úřadě. Jak na něj?
Na školeních Zákonitostí komunikace… se často bavím s úředníky o jejich zkušenostech s konfliktními občany.
Někteří nadávají na systém, jiní na vládu, další rychlost vyřizování žádostí či na nesmyslnost paragrafů. Častým
dotazem je: „Jak jej zvládnout či nějak jednoduše odpálkovat?”
V publikacích jsem četl různé tipy: natrénuj si univerzální odpálkovávací hlášku nebo vymysli si na danou
situaci vhodné přísloví. Praxe mi ukázala něco jiného. Než řešit toho druhého, radši řešte sebe. A sice to, jak
se nenechat rozhodit či vytočit. Na semináři učíme jednoduché techniky, z nich většina vychází z neverbální
komunikace.

Krok stranou
Představte si, že stojíte a máte před sebou agresora. Ať už je to šéf, kolega nebo zákazník. Při jeho verbálním
útoku udělejte po jeho monologu krok stranou (ne dozadu – tím ukazujete ústup) – malý úkrok doleva či doprava. Co se stane? Jako byste z nepříjemné situace vystoupili a najednou měli na celou záležitost jiný pohled.
Nový postoj může být dobrým základem pro pohotovou odpověď. Získáte tím odstup od dané situace.

Pozorujte svou řeč těla
Během situace, kdy na Vás někdo útočí, dojde ve Vašem těle k několika změnám, které se většinou dějí na
podvědomé úrovni:
1. Vaše tělo se schoulí. Přikrčíte se, dech je mělčí. Snažíte se být neviditelní. Podvědomě zavíráte oči. Toto
je reakce zvaná ustrnutí. Díky ní se z Vás pro agresora stává snadná oběť a to je to, co řada agresorů
potřebuje. Bez obětí není útočníků. Na tuto tělesnou reakci je většinou navázána pasivita či strach, který paralyzuje Vaše myšlení. Tím Vaše komunikace skončila.
2. Zatnete pěsti, narovnáte se a vykročíte (někdy jen pomyslně) směrem k útočníkovi. Srdce se rozbuší,
před očima rudo. Svaly jsou napjaté. To Vám adrenalin rozpumpoval srdce a připravil Vás na další nejčastější reakci – útok. Řada agresorů útok očekává a je na něj připraveno. Boj není to, co je v tu chvíli
řešením.
3. Krok vzad, případně otočení se zády, vyděšený pohled, rozklepaná kolena, stažené hrdlo. Touto třetí
nejčastější reakcí je útěk. Tuto reakci nám naprogramovala příroda pro přežití. V komunikaci je ale neužitečná.
Tyto tři předchozí reakce jsou „darem“ našich předků ještě z dob, kdy jsme žili v jeskyních a lovili zvířata. Stejně tak jsme byli loveni. Mozek ve chvíli útoku nevidí rozdíl mezi šelmou a agresorem.

Co dalšího se může dít?
4. Uvolněný klidný postoj. Téměř lhostejný. Na tváři se Vám rozlije lehký úsměv při pomyšlení, že další
debil si ten den přišel na Vás otvírat hubu. Pro útočníka může být tento lhostejný postoj dalším olejem do ohně.
5. Sebevědomý postoj nebo posed. Otevřený postoj směrem k agresorovi. Narovnaná záda, nohy souběžně vedle sebe. Oční kontakt či pohled směrem k agresorovi. Sebevědomý výraz podpořený vnitřním
klidem.
Toto je optimální výchozí situace pro další komunikaci. Jak jí docílit? Nejlépe trénovat průběžně. Sedět
či stát s rovnými zády. Nohy od sebe lehce rozkročené. Ruce lehce podél těla.
Vsedě nohy nekřížit či nezapírat kotníky za nohy židle, kontakt obou chodidel s podlahou dává pocit
maximální stability. Sedět pokud možno na celé ploše židle, ruce na stole volně položené, otevřené
dlaně.
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Během útoku agresora pouze pozorovat jeho řeč těla a u toho zhluboka dýchat až do spodního břicha. Toto je
dobré si trénovat. Pokud se během útoku agresora soustředíme na svůj vlastní dech a jeho řeč těla, odvede
nás to od jeho verbální komunikace (poslouchat, co nám v danou chvíli říká, je úplně zbytečné). Zároveň prohloubený dech okysličí mozek, pro který je pak jednodušší reagovat.

Výsledek?
Když sedíme či stojíme vzpřímeně, tělo dává mozku signál, že jsme sebevědomí a dokážeme vyřešit danou
situaci. Prohloubený dech zbaví tělo nahromaděného stresu a okysličí mozek. Vaše další reakce pak bude vycházet z Vašeho tělesného rozpoložení – sebevědomí a klidu. Agresorovi Váš postoj může ubrat útočnosti.
Sebevědomý postoj a sezení spojené s hlubokým dechem Vám bude stejně dobře sloužit i při jakékoliv běžné
činnosti. Díky němu budete mít lepší pocit sami ze sebe a navíc Vás nebudou bolet záda.
Na seminářích Zákonitosti komunikace v konfliktní situaci si zkoušíme ještě další techniky. Kterou
z nabízených technik si při nejbližší příležitosti vyzkoušíte?
Petr Popek, lektor seminářů měkkých dovedností

Manželská idylka
Moje žena a já chodíme dvakrát týdně na večeři do nějaké dobré restaurace. Nejdřív si dáme nějaký aperitiv a potom
obvykle místní specialitu. Přitom si užíváme příjemné společnosti. Ona chodí v úterý, já pátek.
Máme oddělené ložnice. Její je v Brně, moje je v Praze.
Beru svou ženu všude. Ona však vždycky najde cestu zpátky.
Když jsem se ženy zeptal, kam by chtěla jít na výročí naší svatby, řekla, že někam kde dlouho nebyla. Tak jsem ji navrhl
kuchyň.
Vždycky se držíme za ruce. Kdybych ji pustil, šla by nakupovat.
Má elektricky vyhřívanou postel, elektrický mixér, elektrický opékač topinek, elektrickou kulmu, elektrickou troubu,
elektrickou myčku nádobí. Jednou povídá: „Všude spousta elektrických vymožeností a já si přitom nemám kde sednout.“
Tak jsem ji navrhl, že jí koupím křeslo.
Žena řekla, že ji zlobí auto. Prý má vodu v karburátoru. Vzal jsem tašku s nářadím a zeptal se, kde je auto. Odpověděla,
že v rybníce.
Podle statistik je manželství jednoznačně hlavní příčinou rozvodu.
Nemluvil jsem se svou ženou dva měsíce. Nechtěl jsem ji přerušovat.
Poslední hádku jsem zavinil já. Když se mě žena zeptala, co je v televizi, odpověděl jsem, že tištěné spoje, obrazovka
a prach.

Šťastný nový rok 2026! (co dělat, aby byl)
Představte si, že se nepíše rok 2016, ale rok 2026. Co se změnilo ve Vašem životě? Dokážete si představit, že
všechno – absolutně všechno – bude v životě v roce 2026 stejné tak jak je nyní? Stejná štěstí, stejná práce,
stejný finanční příjem, stejné vědomosti, stejná fyzická kondice, …
NELÍBÍ? V tom případě je potřeba dělat jiné věci, než jsme dělali doposud!
Stejně tak jako z nejlevnějších špaget a rajčatového protlaku před expirací neuděláte „šmakózní italskou
mňamku“, kterou by stálo za to sdílet na sociální síti, stejně tak i Vašemu životu musíte dát kvalitní suroviny
a dobře s nimi naložit proto, aby byl pevně ve Vašich rukou.
Správná otázka zní, jak moc velkou kvalitu chcete, s čím se spokojíte, jaký je Váš standard? Máte ho stanoven
nebo jen tak čekáte, co přijde? Máte plán pro svůj život, nebo plníte plán života někoho jiného?
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Stanovili jste si plán pro rok 2016? Víte jasně, co chcete a co je pro to potřeba udělat? Chcete se v životě posunout ještě kousek dál a „průměrnost“ Vás neláká? Většina lidí NEchce být průměrným (většinovým) Čechem5.
Co si na tento rok tedy naplánovat? K tomu, abyste se posunuli dál, potřebujete dvě věci: skvělý a přesný
„energický plán“ a realizaci. Realizaci je potřeba pravidelně vědomě kontrolovat, lze k tomu využít
např. deníček nebo elektronickou hliněnou tabulku a dláto.
Jaké energie máme?


Fyzická – Vaše kondice a Vaše zdraví: chci pracovat se svou nadváhou, např.
cíl  zhubnout 12 kg (každý měsíc 1 kg)
akce  kontroluji, co jím, aktivně cvičím každý den, jednou za týden se vážím



Emoční – jak se cítíte, jak Vás věci těší: mrzí mě, že se doma občas hádám, např.
cíl  efektivně pracuji se svými emocemi
akce  pokud někdo něco řekne, co se mnou zacloumá, uvědomím si, že je potřeba pochopit, proč to
řekl, dříve než reagovat



Duševní energie – je veškeré vědění, které máte: chci se vzdělávat v angličtině, např.
cíl  naučit se lépe anglicky
akce  věnuji procvičování angličtiny každý den 10 minut, sleduji přednášky v angličtině s českými titulky a následně si je pouštím znovu bez titulků



Duchovní energie – energie, kterou cítíme, když věci, které děláme, nám dávají smysl: chci se naučit
efektivněji vyhodnocovat svůj čas a získaný čas strávit s rodinou a sám se sebou, např.
cíl  mít ještě více radosti ze života
akce  dělám akce, které mi dávají smysl; pokud v nich smysl nevidím, měním úhel pohledu, a pokud
stále smysl nenacházím, vím, že to není teď pro mě a jdu od toho pryč nebo je deleguji

Která je z nich nejdůležitější? Všechny jsou STEJNĚ DŮLEŽITÉ! Pokud nebudete pracovat na všech naráz
a vyrovnaně i Váš život bude nevyrovnaný.6
Co dodat? Přeji Vám do nového roku 2016 hodně kvalitních surovin a inspirací pro Váš život, hodně zdraví
(které si můžete ovlivnit do velmi značné míry sami), štěstí (které je jen otázkou Vaší práce s emocemi), lásky
(kterou tvoříme sami v sobě a pokud jí NEZIŠTNĚ dáváme, nikdy nemůžeme dostat méně nazpět), peněz (které
jsou symbolem svobody, kterou si každý dopřává v jeho vlastním rámci) a štěstí (univerzální slovo, za které si
dosadí každý to co chce, pokud teda ví, co chce).
Teď, když jste na konec článku, se můžete cítit nějak takhle:
1. Dělám to správně a jsem se vším spokojen a jsem rád, že mě v tom tento článek ujistil.
2. Sednu si a napíšu, co vlastně od života chci (aby mi to mohl život dát).
3. Odložím to na zítra a zítra na pozítří a díky tomu budu mít dva dny volno (tím odložím žití SVÉHO života).
Martin Luňák, publikováno na serveru www.JaNekdo.cz, převzato se souhlasem autora

5

Být průměrným Čechem možná znamená dlužit alespoň půl milionu, mít alespoň jedno nepodařené manželství, číst Blesk, mít
kočku nebo psa a mít nadváhu nebo minimálně špatně operovaný slepé střevo.
6
Pro odvážlivce: Můžete jednu formu energie vyměnit za druhou (vynecháte například tu fyzickou). Špatně se hledá čas na to učit se
nový jazyk, když kvůli tomu, že nepracujete s Vaší životosprávou, budete spát 10 hodin místo možných 6 hodin.
15

Jak se odlišit…
BAREVNÉ TKANIČKY = DOKONALÝ ICE BREAKER
„Zajímavé tkaničky,“ řekla a nechala se vést po parketu…
„Děkuji… Slaďuji je s ponožkami, košilí a spodním prádlem…“
„Dokažte! Ukažte mi spodní prádlo…“
Propukl jsem ve smích a zeptal se: „Co byste mi provedla, kdybych tutéž větu řekl já Vám?“
„Jednu Vám ubalila…“
BAREVNÉ TKANIČKY = DOKONALÝ ZVEDAČ NÁLADY
V Trutnově stála u městského úřadu žena s evidentně špatnou náladou, opírala se o zeď a pohledem omývala schody
vedoucí ke vchodu.
Když jsem procházel kolem, všimla si bot se žlutými tkaničkami. Naklonila hlavu k rameni, jako by nechápala, a pomalu
začala zvedat oči... Když viděla moje žluté tričko ladící s tkaničkami, vyprskla smíchy. Říká:
„Dost dobrý!“
A já říkám:
„A to nevíte, že mi ladí i ponožky…“
O spodním prádle jsem se raději nezmiňoval... Co kdyby ho chtěla vidět...
A jak to souvisí s nevšedním vzděláváním? Už dávno máme v nabídce seminář Jak se mnohem lépe oblékat aneb proč
se od partnerky většinou nedozvíme pravdu. Zvykli jsme si slaďovat barvu oblečení s doplňky. Ale proč nesladit barvu
košile s barvou tkaniček a ponožek?! No, ano!
V tom Vám pomůže nový projekt Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., s názvem TwoShoes: www.two-shoes.cz.

Veselé zástěrky pro dětské lékaře a sestry
O tvorbě módní a oděvní návrhářky Marie Zelené a jejím projektu Návraty k hodnotám jsme již psali
v souvislosti s reprezentačními šaty
pro města a kraje. Nyní Vám chceme
představit část projektu, která se
zaměřuje na pomoc nemocným dětem.
Marie Zelená vytvořila veselé zástěrky pro lékaře, kteří ošetřují nemocné děti. Cesta k tvorbě obrázkových šatů a zástěrek pro dětské lékaře a sestry do nemocnic začala
osobní zkušeností. Člověk blízký Marii Zelené onkologicky onemocněl a
ta se seznámila s MUDr. Pavlem
Šlampou, přednostou Kliniky radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně.
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„Když jsme stáli společně u jedné z ozařoven, tak mi pan profesor řekl, že by bylo moc krásné, kdybych vymyslela něco barevného pro lékaře a asistenty dětí, které musí být ozařované,“ vzpomíná Marie Zelená. Nápad přišel
hned… než vyšla z ústavu, měla ujasněný střih i styl tvorby veselých zástěrek. Zanedlouho přinesla panu přednostovi první hotovou zástěrku s usměvavým sluníčkem a kytičkami.
Na zástěrkách můžete vidět sluníčko, mráček, kytičky, zvířátka, … Všichni mají očička, usměvavou pusinku a
nosík. Existují dva druhy tvorby
našívané obrázky, lemované barevnými šňůrkami – ty jsou plastické a dají se pohladit, protože zvířátka
jsou heboučká, jako by měla kožíšek
obrázky natištěné na látky – na každé zástěrce je nakreslená nějaká situace se zvířátky, o které může lékař
s dítětem mluvit a odpoutat tak jeho pozornost a zmírnit strach
Každý se může stát podporovatelem – město, odbor i jednotlivec – a přispět na vytvoření zástěrky pro nemocnici ve svém městě. Zástěrky slouží v některých odděleních nemocnice Motol, v Dětské nemocnici při FN
Brno, v Nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, v Uh. Hradišti, v Kyjově, v Olomouci, ale také ve Fakultní dětské nemocnici v Bratislavě, ve Vídni. Hodně jich bylo předáno do Masarykova onkologického ústavu v Brně a Onkologického ústavu svaté Alžběty v Bratislavě.
A dopad zástěrek, když je mají lékaři na sobě? Děti se zklidní, zmírní to jejich strach z vyšetření, ale také mají
možnost si říci, jaký motiv má mít lékař v den, kdy přichází dítě na ozařování. Marie Zelená připravuje na léto
pro lékařky dokonce bavlněné šaty se stejnými motivy…
„Pokud touto tvorbou dokážu zmírnit dětský strach, pak je to nejhodnotnější, co jsem vymyslela a co můžu dál
v životě dělat… Je to největší smysl veškeré mé práce,“ dodala Marie Zelená.
Kontakt pro zájemce o podpoření projektu: marie@mariezelena.cz, www.mariezelena.cz

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




Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle
normy
Pravidla českého pravopisu a stylistika v každodenní praxi, asertivita a empatie v dopisech
Vzory dopisů k nejrůznějším příležitostem (také v e-podobě)

Video s panem Ladislavem Špačkem o přínosu publikace, ale také záznam
křtu naleznete na www.JakNaDopisy.cz.
Publikace je průvodcem při psaní dopisu a skvěle poslouží všem: počínaje začátečníky, kteří vyťukávají svá první písmenka na klávesnici, přes odborníky, kteří vytvářejí náročné úřední/obchodní dopisy, a lektory, kteří neodborně přednášejí úpravu písemností, nekonče.
Norma ČSN 01 6910 z roku 2014, které se publikace ve své nejobsáhlejší části věnuje, obsahuje celou řadu
polopravd a archaických pravidel převzatých z Pravidel českého pravopisu z roku 1993. V knize Písemná komunikace v praxi učíme čtenáře, jak má vypadat úprava písemností v 21. století podle mnohem relevantnějších norem, zákonů, vyhlášek a směrnic. Po přečtení knihy budou i mnozí lektoři chytřejší a budou tak moci
předávat účastníkům seminářů pravdivé informace oproštěné od vlastních mylných přesvědčení a představ.
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Nabídka semináře
Již přes rok nám zasíláte skripta různých lektorů a „odborníků“ na úpravu písemností (máme jich v Akademii
docela zajímavý štůsek). Po pečlivém zvážení jsme přistoupili na Vaše výzvy a nabízíme revizní seminář
Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy
pro skupinu 30 účastníků za 12.000 Kč vč. DPH
úřadům, které byly proškoleny některou z těchto lektorek:
 Hana Šundová
 Vlasta Šormová
 Renáta Drábová
 Eva Kroupová (Stránská)
 Marie Homolková
Podmínkou fakturace s 50% slevou je předložení učebního materiálu (skripta) „konkurenčního“ lektora.

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

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

Šest humorných lekcí od života pro Vaši kariéru7
1. lekce: Manželka zrovna vystoupila ze sprchy a manžel se chystá sprchovat, když v tom zazní dole v hale zvonek. Manželka si přes sebe přehodí osušku a jde otevřít. Před dveřmi stojí soused Franta. Ještě dříve, než žena
stačí otevřít ústa, Franta spustí: „Dám ti 1.000 Kč, když si tu osušku na chvíli sundáš.“ Po krátkém rozmyšlení
nechá žena osušku sklouznout a zůstane před Bobem jen v Evině rouše. Bob chvíli kouká, pak dá ženě 1.000 Kč
a odejde.
„Kdo to byl?“ ptá se manžel, když se žena vrátila.
„Jenom Franta odvedle.“
„To je fajn, že přišel. Dal ti těch tisíc korun, které mi visí?“
Poučení: Existuje-li důležitá informace ohledně budoucích zisků, je lépe riskovat a akcionářům to
sdělit včas. Zamezíte tím možnému nepříjemnému odhalení v budoucnosti.
2. lekce: Duchovní nabídl jeptišce svezení. Když nastupovala, odhalila na okamžik lýtko. Duchovního ten pohled tak vzrušil, že vzápětí téměř naboural. Když vyrovnal řízení a uklidnil se, položil opatrně jeptišce ruku na
koleno. „Otče, pamatujete na žalm 129?“ zeptala se s nevinným výrazem jeptiška. Duchovní ruku sundal. Ale
po chvíli mu to nedalo a znovu ji položil jeptišce na koleno. Jeptiška se znovu zeptala: „Otče, pamatujete na
žalm 129?“
„Promiňte, sestro, opravdu nevím, co se se mnou dnes děje,“ mumlal duchovní.
Když přijeli do konventu, rozloučili se a duchovní spěchal nahlédnout do Bible. Nalistoval žalm 129 a čte: „Pokračujte v hledání. Nebojte se stoupat výše. Najdete štěstí.“
Poučení: Nemáte-li ve své profesi hluboké znalosti, můžete propást skvělou příležitost.
3. lekce: Prodavač, pokladní a jejich šéf jdou společně na oběd. Cestou najdou starou lampu. Když ji začnou
otírat, objeví se džin: „Splním každému jedno přání,“ hřímá.
7

Zdroj: internet
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„Prvnímu mně, prvnímu mně,“ volají prodavač s pokladní.
„Přejte si,“ vyzve je džin.
„Chtěl bych být na Bahamách, řídit rychlý sportovní člun a nemít žádné starosti,“ říká prodavač. Puf – a prodavač je pryč.
„Chtěla bych se opalovat na Havaji se svým milým, nechat si dělat masáž a po ruce mít neustálý přísun pina
coladas,“ říká prodavačka. Puf – a prodavačka je pryč.
„Tak jste na řadě, “ obrátí se džin na manažera.
„Chci ty dva zpátky, než skončí polední přestávka,“ říká manažer.
Poučení: Nechte svého šéfa, ať mluví první.
4. lekce: Ve větvích stromu seděla vrána a nedělala vůbec nic. Přišel k ní zajíc a ptá se: „Co děláš?“
„Jen tak sedím a koukám.“
„Mohu si sednout také?“
„Ale jistě, proč ne.“
A tak si zajíc sedl pod strom. Vtom se objevila liška, zajíce chytila a snědla.
Poučení: Abyste mohli sedět a nic nedělat, musíte sedět hodně vysoko.
5. lekce: Na lodi se plaví medvěd, myš a žába. Medvěd si zpívá, ale žábě se to nelíbí a strašně medvědovi vynadá. Medvěd ji ignoruje. Myš se jen dívá a když vidí, že medvěd nepřestal zpívat, vynadá mu také. Medvěd se
naštve a myš i žábu hodí do vody. Ve vodě se ptá žába myši: „Umíš plavat?“
„Ne,“ pláče topící se myš.
„Tak proč nadáváš medvědovi?“
Poučení: Když si kolega dovoluje na nadřízeného, neznamená to, že si to můžeš dovolit i ty.

Výčet ORP začínajících na A/Ž
Adamov – Aš
Žacléř – Žamberk – Žamberk – Žatec – Ždánice – Žďár nad Sázavou – Žďár nad Sázavou – Žebrák – Železná
Ruda – Železný Brod – Židlochovice – Žirovnice – Žlutice – Žulová

NEVŠEDNÍK, elektronický měsíčník Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., s pořadovým číslem 02/2016
vyšel 13.06.2016. 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 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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