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Zároveň doufám, že si čtenáři
nepřečetli v předchozím odstavci jen zvýrazněný text.
Kdo zažil v červnu svatební seminář a celodenní seminář etikety s Ladislavem Špačkem, má
ještě možnost v termínu 29.06.
prožít jediný otevřený seminář
etikety v písemném styku.
Jak je to s nošením kravat v létě – to zjistíte v Poradně Ladislava
Špačka.
Příjemné – letní – čtení Vám přeje
Radim Martynek
jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.

Semináře o prázdninách
Až do konce prázdnin (do konce srpna) můžete využít sympatičtějších cen seminářů:


Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy, 30 účastníků, 17.850 Kč (akreditace MV ČR)
 Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie
v dopisech, 18 účastníků, 17.850 Kč (akreditace MV ČR)
 Zákonitosti komunikace v kritických situacích – komunikace
v konfliktech (zvládání náročných situací při jednání
s občanem), 15 účastníků, 17.850 Kč
 Akademie zad aneb aby záda nebolela, 40 účastníků,
20.000 Kč
Akce se vztahuje na nově uzavřené objednávky a nelze ji kombinovat s jinými akčními balíčky (obratové bonusy, akce 3 + 1 zdarma
apod.). Ceny jsou uvedeny vč. 0% DPH.
Objednávky přijímáme na info@akademie-vzdelavani.cz.









Etiketa a normy v písemném styku –
úprava písemností podle normy
Městský úřad Strakonice
Městský úřad Třinec
Městský úřad Vizovice
Městský úřad Nový Jičín
Městský úřad Štramberk
Městský úřad Zábřeh
Městský úřad Modřice
Městský úřad Domažlice
Městský úřad Milevsko
Městský úřad Trhové Sviny

Čeština je krásná…


Výběr referencí
z nedávných školení

Krajský úřad Jihočeského kraje

Litomyšl, Libomyšl, Darmyšl, Nepomyšl, Drahomyšl, Spomyšl,
Horní Rozmyšl, Hoděmyšl, Chocomyšl, Domamyšl, Radomyšl,
Zámyšl, Nemyšl, Onomyšl, Čímyšl
Studená Voda, Zdravá Voda, Libkova Voda, Stará Voda, Dobrá Voda, Hojná Voda, Dobrá Voda Lipnická, Křivá Voda, Dlouhá Voda, Černá Voda, Hojná Voda, Bílá Voda, Kalná Voda,
Stará Červená Voda, Hrubá Voda, Červená Voda, Odolena
Voda, Čistá – Bílá – Čirá – Sklenka
Vlkovec, Vlkonice,
Vlkov, Vlkosovice,
Vlkava, Vlksice, Vlkovice, Vlkoš, Vlkošov, Vlkaneč, Vlková, Vlkančice, Vlčice, Vlčkov, Vlčí Habřina, Vlčovice, Vlčí
Důl, Vlčí Hora, Vlčí
Jámy, Dolní Vlkýš,
Volčí Doly, Vlčí Pole,
Vlčkovice, Vlčnov,
Vlčetínec, Vlčevec, Vlčtejn, Vlčí, Vlčatín, Vlkanov, Vlčetín, Povlčín, Pšovlky, Přestavlky, Podvlčí, Vlčková
Krásná, Ladná, Tichá, Veselá, Bystrá, Vysoká, Milá, Svatá,
Zbožná, Zdislava, Hošťálková
Kozojedy, Kotojedy, Mrchojedy, Máslojedy, Hubojedy, Konojedy, Mlékojedy, Srnojedy, Hřibojedy, Mrkvojedy
Polipsy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Komunikační dovednosti úředníka
Městský úřad Týnec nad Sázavou
Městský úřad Uherské Hradiště
Magistrát města Přerova

Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech
Městský úřad Třinec
Městský úřad Hranice
Městský úřad Písek

Akademie zad
Městský úřad Klášterec nad Ohří
Městský úřad Litvínov
Magistrát města Frýdek-Místek
Etiketa s Ladislavem Špačkem
Celkem 220 účastníků ze 47 obecních
úřadů, městských úřadů a magistrátů
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Jak správně oddávat… s Ladislavem Špačkem… v Praze
V úterý 13.06.2017 proběhl již třetí v pořadí seminář Jak správně oddávat… Celkem 262 starostů, oddávajících
a matrikářek si nenechalo ujít tento odborný, přesto zábavný akreditovaný vzdělávací program.
Půvab tak velkého zájmu o vzdělávání vnímám především v tom, že se oddávající chtějí ve svých dovednostech posouvat dál s cílem učinit něčí svatební den tím nejdokonalejším dnem v životě zamilovaného páru.

Pro velký zájem našich východních sousedů připravujeme v termínu 12.10.2017 seminář Ako správne sobášiť
alebo čo by mala ovládať matrikárka a každý sobášiaci v Banské Bystrici. Pokud by někdo z českých oddávajících projevil zájem o účast, přihlásit se může na stránce www.akademie-vzdelavani.cz/sobas.

Jak uspořádat seminář pro 300 lidí?
Červen byl bohatý na otevřené semináře. V úterý 13.06.2017 proběhl již čtvrtý seminář Jak správně oddávat
pro 262 účastníků, ve čtvrtek 22.06.2017 jsme uspořádali celodenní seminář etikety s Ladislavem Špačkem pro
220 zájemců… A častou otázkou o přestávkách nebyl dotaz k oddávání nebo etiketě, ale k náročnosti uspořádání semináře téměř pro 300 lidí.
Dotaz slýchávám nejen na seminářích, ale také během schůzek s tajemníky a starosty. Je na to jednoduchá
odpověď: Pokud svou práci milujete tak moc, že i s vědomím nulového zisku akci uspořádáte, abyste nadchli
publikum, pak to jde samo. V jedné reklamě zní: Když ji miluješ – není co řešit.
V prvním kroku požádáte Ladislava Špačka o cca 12 volných termínů. Z těchto termínů si vyberou ostatní lektoři ty, které jim vyhovují (zůstane jich cca 6). Pak se hledá hotel, který má správnou kapacitu a má volno
v některém z oněch 6 termínů. A pokud tato nejtěžší část klapne, začíná marketing.
Některé společnosti mají na přípravu takových akcí vyhrazený tým 10 až 15 zaměstnanců. V Akademii zvládají
veškeré přípravy 2 lidé. Když práci milujete…
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Motto
Manželství po deseti letech je jako procházka parkem – Jurským parkem. (Murphy)

Seminář pro oddávající
Pokud jste propásli seminář v Praze a v Olomouci, vyzkoušejte uzavřený seminář v sídle
svého úřadu pro vlastní oddávající. Naučíte
se dobře
vystupovat
před
posluchači
a společností při obřadech a navázat kontakt
s posluchači a udržet jejich pozornost. Poradíme
Vám, jak správně a srozumitelně mluvit, aby
Vám lidé rozuměli, a Vy jste si neničili hlas
a nervy. Naučíme Vás, jak správně s hlasem zacházet, aby Vám krásně a příjemně zněl.
A seznámíme Vás také s dalšími prezentačními
a rétorickými dovednostmi.
Na místě si vyzkoušíte, jak správně, příjemně
a srozumitelně mluvit, připravit si projev po
stránce obsahové i formální, správně se pohybovat a znát psychologické jevy spojené s mezilidskou komunikací.
Osnovu semináře naleznete na www.akademie-vzdelavani.cz
v sekci Vzdělávání > Měkké dovednosti > Rozvoj osobnosti > Pro oddávající.
Cena: 23.800 Kč vč. DPH za skupinu 15 účastníků

Publikace v akci 1 + 1 zdarma
S dávkou humoru psanou publikaci Písemná komunikace v praxi, která se věnuje úpravě písemností podle českých norem a zákonů, českému jazyku (gramatice, stylistice, asertivitě a empatii
v dopisech) a vzorům písemností, můžete nyní zakoupit v akci 1 + 1 zdarma. Dvě publikace tak
získáte za 377 Kč + poštovné.
Své objednávky směřujte na objednávkový formulář umístěný na stránce www.jaknadopisy.cz.
K dispozici je 300 ks za zvýhodněnou cenu.

Etiketa s Ladislavem Špačkem…
První celodenní seminář Etiketa s Ladislavem Špačkem aneb umění společenského vystupování ještě nedozněl a už
přicházejí dotazy na další termín. Inu, seminář se uskuteční v termínu 02.11.2017 v Olomouci. V případě zájmu můžete
provést rezervaci na www.akademie-vzdelavani.cz/etiketa/. Cena pro veřejnou správu činí 1.000 Kč vč. DPH za osobu
od 10 osob (jednotlivě pak 1.990 Kč).
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Hodnocení seminářů
Jsme jediná vzdělávací společnost v ČR, která zveřejňuje hodnocení seminářů jejich účastníky. Na internetových stránkách www.akademie-vzdelavani.cz/recenze naleznete téměř 4 tisíce recenzí zaměstnanců úřadů z celé země. Sami si
tak můžete udělat obrázek o tom, jak je které téma zajímavé odborně nebo přitažlivé svým průběhem. Z mnoha hodnocení vybíráme několik k semináři Jak správně oddávat… vedenému Ladislavem Špačkem a Jaroslavou Ježkovou, který
jsme uspořádali 13.06.2017 v Praze:
Ze semináře jsem přímo nadšená. Vše bylo nad očekávání výborné a na velmi profesionální úrovni. Vzhledem k mé
dlouholeté 37leté pracovní praxi, hodnotím jako jeden z nejlepších seminářů.
Na semináři se mi líbilo vše – způsob prezentace paní Ježkové i pana Špačka. Informace byly předávány příjemnou formou, s konkrétními zkušenostmi a s vtipem. A to si člověk vše lépe zapamatuje. Příjemné prostředí, výborná dostupnost
pro mimopražské z jakéhokoli nádraží. Rády se s kolegyní zúčastníme dalších seminářů Vaší Akademie nevšedního vzdělávání. Díky.
Paní Ježková a pane Špačku, děkuji Vám za příjemně
strávený den, během kterého jsem si rozšířila znalosti
v oblasti oddávání a zároveň i získala nové zkušenosti
a poznatky. To vše jste nám předávali přirozenou
formou a hlavně s humorem a vtipem. A o to lépe si
člověk vše zapamatuje. Budu na seminář s Vámi dlouho vzpomínat a určitě ráda navštívím nějaký další.
Seminář byl připraven profesionálně, užila jsem si ho.
Přinesl mi mnoho poznatků a byl velkým přínosem
pro moji matrikářskou práci. Úžasní lektoři, kteří mě
svým přednesem zaujali od začátku semináře až do
konce. (cítila jsem se svěží, měla jsem dobrou náladu,
což se o některých jiných školeních říct nedá, tam mě
občas padají i víčka únavou.) Také mě oslovilo veselé
oblečení pro nemocnice, upozorním na něj moji dceru, která pracuje jako lékařka v Karlovarské nemocnici.
Jako matrikářka malého úřadu oceňuji skvělý výklad ze strany paní Ježkové. Vystoupení pana Špačka bylo také vynikající. Z tohoto semináře máme nezapomenutelné zážitky a ještě jednou děkuji, že jsme se mohli zúčastnit.
Seminář byl na vysoké úrovni, velice příjemný, perfektní. Byl to nejlepší seminář, který jsem dosud absolvovala.
Buďte stále takto nevšední a dál dávejte vzdělávání nový směr, děláte moc dobře. Děkuji :-)
Děkuji za úžasný seminář. Organizátoři jiných školení a seminářů by se měli mnohdy od Vás učit.
Doporučuji prosadit povinně seminář etikety vedený Dr. Špačkem pro veškeré naše politiky, abychom alespoň částečně
obnovili kredit ČR v zahraničí, který nastavil pan prezident Havel.
Škoda, že není možnost hodnotit více hvězdičkami :-)
Perfektní organizace i profesionální přístup lektorů, velmi příjemné prostředí. Po obsahové stránce poučný a přínosný.
Velká spokojenost.
Vše bylo super, získal jsem mnoho nových zkušeností, mám ze všeho výborný pocit.
Poutavý vtipný projev p. L. Špačka a ukázky svatebních obřadů. Vtipné vsuvky p. Martynka.
Vážený pane Martynku, děkuji za úžasný seminář se skvělými lektory. Nebyla v něm ani minuta nezajímavá, protože oba
lektoři jsou nejen odborníci na nejvyšší úrovni, ale zároveň i příjemní a charizmatičtí lidé. Tento seminář byl mým prvním setkáním s Vámi a Akademií nevšedního vzdělávání. Děkuji za skvělý obsah semináře, příjemné prostředí a za krásný doprovodný program. Vaše osoba byla v tomto celku nezastupitelná.
Co se Vám na semináři nelíbilo?
Bylo málo kávy. Reakce: Polepšíme se…
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Jak se drží příbor…
„Ze všech oblastí etikety je stolování nejobtížnější. Vyžaduje totiž určitou manuální zručnost, která je věcí cviku
a vytříbeného chování. To, jak sedíme u stolu, jak bereme do ruky příbor, jak s ním zacházíme a jak se u jídla
chováme, poukazuje na naše společenské chování a zdvořilost. Pokud si etiketu stolování zažijete, tak uděláte
vždy dojem. Chováte se taktně, s noblesou a přitom přirozeně. V tom je to kouzlo,“ říká Ladislav Špaček.
Správné držení lžíce, vidličky, nože, kleštiček, …, není jen elegantní, ale také nejjistější ze všech. Díky němu
můžete konzumovat i svině klouzavý1. Někdo přisuzuje správnému držení příboru nulovou hodnotu a pobouří
ho, až když jeho spolustolovník olízne nůž nebo si říhne. Každému vadí něco jiného, protože máme různé
úrovně vnímání toho, co je a není zdvořilé. Jenže ono neexistuje žádných padesát odstínů etikety – buďto jsme
zdvořilí, nebo nejsme. Tedy: ani olizování nože, ani sklápění hlavy nad stůl k vidličce či držení příboru se střenkami čouhajícími z dlaní není správné.
Příbor držíme tak, že konce střenek tlačíme do středu dlaně. Vidličku držíme hroty dolů. Jsou ale výjimky
u některých jídel, kdy můžete vidličku uchopit jako lžíci a odložit nůž. Například když jíte čínská jídla, rizota,
těstoviny a podobně. Když ale s jídlem skončíte, je třeba i nůž dát společně s použitou vidličkou do talíře.

Fotografie: www.menstyle.cz/kdy-se-cesi-nauci-spravne-drzet-pribor.html

Motto
Víte, kde si přečtete článek o tom, jak zeť vyhodil tchyni z bytu? V časopise Krásné bydlení. (Murphy)

1

„Svině klouzavý“ zazněly ve filmu Pretty Woman z úst herečky J. Roberts (1990), viz www.youtube.com/watch?v=eDXHVF15GIM.
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Shoda zápisu společnosti v OR a v dopise
V březnovém vydání Nevšedníku jsme vyhlásili odměnu pro toho, kdo dodá judikáty týkající se shody zápisu společností v obchodním rejstříku a v písemnostech obchodního a úředního charakteru. Po třech dnech jsme díky Mgr. Andree
Kovářové z Městského úřadu Modřice získali několik judikátů, z nichž tři nejzajímavější naleznete níže.
Jejich obsah je velmi zajímavý, když říkají, že:




v názvu lze zaměnit malá a velká písmena – Alfa versus ALFA – a přesto se jedná o tentýž subjekt,
lze použít libovolnou z variant právní formy podnikání – s. r. o. versus spol. s r. o. – a přesto se jedná o tentýž
subjekt,
uvedením správného IČ nezáleží, jak nepřesně jsme uvedli samotnou obchodní firmu (název a právní formu).

Judikáty tak potvrzují to, co učíme už 12 let – že shoda se týká obsahu zápisu, nikoli formy, jakou je ona společnost
zapsána v OR:
Rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Labem usnesením čj. 14 C 282/96-14
V případě, že žalobce uvedl v žalobě některou z přípustných alternativ označení žalovanou společnost, ale ne tu, která
je zapsána v obchodním rejstříku, nemá takový nedostatek v označení právní formy zásadní právní význam.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.03.1998, sp. zn. I Odon 100/1997
Je-li účastník řízení označen v názvu (obchodním jménu) namísto velkých písmen malými písmeny, jde o nepřesné
uvedení obchodního jména oproti tomu, jak je např. zapsáno v obchodním rejstříku. Z tohoto pochybení nelze bez dalšího dovozovat, že by v řízení vystupoval jako účastník někdo, kdo nemá způsobilost jím být, vč. způsobilosti procesní.
Pochybení tohoto druhu nezpochybňuje identifikaci takto označeného účastníka řízení…
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.01.2001, sp. zn. 22 Cdo 2480/2000
Pokud je právnická osoba v právním úkonu označena nepřesně obchodním jménem nebo názvem, který nenáleží jiné
právnické osobě, avšak v tomto úkonu je uvedeno správné identifikační číslo této právnické osoby, není právní úkon
neplatný pro nedostatek způsobilosti této osoby mít práva a povinnosti…
Jedná se tak o další vyvrácení mýtu, který je rozšířen napříč celou zemí – v komerčním sektoru i ve veřejné správě –
a další důkaz o tom, že znalost úpravy písemností autory zpackané normy ČSN 01 6910 je vskutku mizivá. Pozor, koho
si na úřad objednáváte na toto téma. „Odborníků“, kteří nás napodobují, aniž by tématu rozuměli, je spousta.
A aby to nevypadalo příliš samolibě, jedním dechem dodávám, že nejsme dokonalí. Neumíme všechno a nerealizujeme semináře za každou cenu jako některé vzdělávací firmy. To raději úřadu řekneme „sorry jako – tohle neumíme“.

Příjmení i zdvojená aneb paní Pomalá i Rychlá
Příjmení, skloňování příjmení i přechylování příjmení – to jsou témata, která na semináři Písemná komunikace
v praxi – asertivita a empatie v dopisech vždy zaujmou, ba někdy i rezonují. Proč? Protože se s nimi
v administrativě setkáváme dennodenně, a tak jsme nuceni mnohdy řešit nesnadné otázky… Jak správně skloňovat? Jak správně oslovovat?
Přece jen vedle příjmení pro naše prostředí zcela běžných se můžeme setkat s příjmeními byť původem českými, avšak neobvyklými, ojedinělými, výjimečnými, … Nevím – Nevímová, Haspeklo – Haspeklová, Sysel – Syslová, Jebavý – Jebavá, Guláš – Gulášová, Chalabala – Chalabalová, Uher – Uhrová, Drbal – Drbalová, Meliška –
Melišková, Fuk – Fuková, Píč – Píčová, Nehněvajsa – Nehněvajsová, Píchal – Píchalová, Pošta – Poštová, Kočička – Kočičková, Hajzl – Hajzlová, Klobáska – Klobásková, Žaludek – Žaludková, Buran – Buranová, Bobr – Bobrová, Pagáč – Pagáčová, Zřídkaveselý – Zřídkaveselá, Cicvárek – Cicvárková, …
V zásadě platí, že užíváme k oslovení vždy 5. pád, což v současnosti zpravidla nečiní větší potíže u mužských
ani ženských příjemní – tedy jsou-li ženská příjmení přechýlená. U mužských příjmení si musíme dát pouze
pozor na to, že velmi často jsou v 5. pádě možné dva (někdy i tři) správné tvary.




Vážený pane Řezníčku, Svobodo, Navrátile, Moudrý, Přívratský, Reczi
Vážený pane Langere i Langre i Langře, Adamci i Adamče, Grosi i Grose
Vážený pane Gavalski i Gavalský, Šerých i Šerýchu, Krejčí, Macků, Filippi
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Vážená paní Řezníčková, Moudrá, Přívratská, Reczová, Krejčí, Macků, Filippi
Na dotaz jedné účastnice kurzu, co dělat s Tchořem, byla odpověď jednoduchá. V administrativní praxi neřešíme příjmení jako taková… Pán je Tchoř, jeho táta Tchoř, děda Tchoř, je to prostě rodina Tchořova… Tudíž
5. pád je Tchoři. A je to!
Dnes se lze setkat i s tzv. zdvojenými příjmeními, která vznikají tehdy, jestliže po sňatku jeden z manželů přijme příjmení partnera a zároveň si ponechá své rodné příjmení (to se uvádí vždy na druhém místě).
V písemném projevu, chceme-li oslovit, nikdy z tohoto složeného příjmení nevybíráme „to jedno pěknější“,
nelosujeme, … Oslovujeme vždy celým složeným příjmením uvedeným v 5. pádě.



Vážená paní Kovářová Červená
Vážený pane Kováři Červený
Dříve se takto vzniklá příjmení psala se spojovníkem, dnes v souladu s § 70 odst. 1 zákona číslo 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a § 660 až 662 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění se spojovník již neužívá. U dříve takto vzniklých
příjmení však psaní se spojovníkem dodržujeme.



Vážená paní Koukalová-Macků
Vážený pane Koukale-Macků
A jak je to s ženskými nepřechýlenými příjmeními? K tomu se snad dostaneme příště… snad na stránkách Nevšedníku… snad přímo na semináři. Budu se těšit.
Zuzana Stolarská, lektorka semináře Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech

Blog
Nevšedník si za 5 let 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).

Sex a alkohol na pracovišti – a judikáty
Judikát
Zaměstnankyni byl doručen dopis, ve kterém ji zaměstnavatel sdělil, že s ní okamžitě ruší pracovní poměr
z důvodu zvlášť hrubého porušení povinností [§ 55 odst. 1 písm. b) zák. práce]. Důvodem bylo navázání milostného poměru s vedoucím pracovníkem, dále účelově fingované služební cesty, účelové a nesprávné udávání jmen osob, se kterými se měla setkat, zneužívání fondu pracovní doby atd. – to vše jen proto, aby byla
v kontaktu s „objektem svého zájmu“.
Nejvyšší soud měl v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 4902/2014 ale odlišný názor: Pouhé navázání takovéhoto vztahu
není důvodem k ukončení pracovního poměru zaměstnance ze strany zaměstnavatele. Důvodem ukončení
pracovního poměru však mohou být další okolnosti, respektive porušování povinností, které mohou
s navázáním tohoto milostného vztahu souviset, např. výrazný pokles pracovní výkonnosti, trávení pracovní
doby jinak než prací, vyzrazení obchodního tajemství – tato porušení je vždy nutné řádně vyspecifikovat, např.
kde, kdy, jakým jednáním a které konkrétní povinnosti byly porušeny.

Sexuální etiketa a další pravidla
1. Žena má přednost.
2. Pokud si přestávku v práci zpestříte sexem, berte v potaz možný úraz. Z dalšího judikátu vyplývá, že na
pracovní úrazy nutno pohlížet individuálně. Pokud se budete v místnosti, kde je kopírka, oddávat hrátkám a spadne na Vás lustr, pak se jedná o pracovní úraz, neboť lustr by spadl, i kdybyste se oddávali
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3.

4.
5.
6.

kopírování. Pokud ale jednomu z Vás lupne v zádech (zpravidla muži – ženy bývají ohebnější), pak se
o pracovní úraz nejedná.
Kopírka navíc není vhodné místo pro hrátky: sklo má nosnost pouhých 50 kg, při nechtěném stisknutí
tlačítka můžete naskenovat aktuální obsah skla a obraz rozeslat napříč celým úřadem, navíc Vás může
někdo v místnosti vyrušit (přeci jen kopírka bývá nejvytíženějším strojem na úřadě hned po kávovaru).
Volíte-li pro sex svou kancelář, neopomeňte zamknout a kliku opatřit cedulkou VRÁTÍM SE ZA x MINUT
(za x doplňte obvyklou hodnotu). Kliku opatřete cedulkou zvenčí – ne zevnitř.
Něžnosti si nechte na doma, na hotel, na louku. Na úřadě máte zpravidla omezený časový fond.
Nepoužívejte pro intimní komunikaci úřední e-mail.

Judikát
Zákoník práce v ust. § 106 odst. 4 písm. e) stanoví zaměstnanci povinnost: „…nepožívat alkoholické nápoje …
na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště … “ Nejvyšší soud ČR však neposvětil
nulovou toleranci alkoholu na pracovišti, když ve svém rozsudku spis. zn. 21 Cdo 4733/2015 ze dne 19.12.2016
říká: Stav, kdy zaměstnanec vstupuje na pracoviště zaměstnavatele pod vlivem alkoholického nápoje, nemusí
být dán již pouhým požitím alkoholického nápoje, nýbrž k jeho požití musí dojít v takové míře, že má vliv na
snížení duševních funkcí a celkové pohotovosti zaměstnance. Pozitivní zjištění (alkoholu v organismu zaměstnance) neznamená vždy (bez dalšího) porušení povinností takové intenzity, aby je bylo možné kvalifikovat
jako závažné porušení povinnosti ve smyslu ust. § 52 písm. g) zákoníku práce.

Alkoholová etiketa a další pravidla
1. Nezapomeňte se rozdělit se svým nadřízeným.
2. Sedmička vína je ideální pro dva, pokud jeden z nich nepije.
3. Není jen důležité, s kým pijete, ale co pijete (co je napsáno na etiketě).

„Dobrý den, pane Novák“
V posledním Nevšedníku jsme se rozsáhle věnovali pravidlům o oslovování v písemném styku a argumentaci, proč nepoužívat v úvodu e-mailu slova „dobrý den“. Dopad do praxe byl velmi nečekaný a nečekaně sympatický. Příchozí
e-maily – od čtenářů našeho Nevšedníku – se najednou začaly značně lišit od jejich obvyklé úpravy. Zveřejňujeme tak
záznam jednoho e-mailového vlákna, jehož obsahem bylo smluvení realizace semináře přímo na úřadě. Personalistka
tak svou práci odvedla, ale zároveň se u toho nenudila:
Vážený a skvělý pane Martynku,
…
Děkuji za jistě rychlou a pohotovou odpověď – s přáním krásného dne
Báječná paní Nováková,
…
S díky za milou spolupráci
Ještě báječnější pane Martynku,
…
Děkuji za odpověď – s přáním pěkného slunečného dne
Nejbáječnější paní Nováková,
…
Božsky klidný víkend přeje
Božský pane Martynku,
…
Přeji Vám pekelně vyhřátý a slunečný víkend.
A teď by se už hodilo zajít na rande :)) Co děláte v pátek v 10:22? Zvu Vás na kávu a zákusek!
Radim Martynek
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Předložky na koncích řádků
Zapomeňte na mýtus, že na konci řádku nesmíme ponechat žádnou předložku. Pravidlo se totiž týká pouze
těch neslabičných – v, k, s, z – a i zde nalezneme výjimky. Neslabičné předložky dokáže MS Word v textu sám
spojit s dalším slovem tzv. pevnou mezerou (která zamezí rozdělení na konci řádku). U spojení V Praze,
k potoku, s tátou, z Třince se nemusíme bát, že by je textový procesor na konci řádku rozdělil. Podobně je
tomu u čísel, kdy Word vkládá mezi číslice pevnou mezeru a nedovolí rozdělení čísla 10 000 na konci řádku.
Problém nastává, pokud za číslo dopíšeme značku kg, m nebo l (nikoliv však Kč – zde by musela částka obsahovat tečku bez ohledu na názor „odborníků“ v nové ČSN 01 6910). V takových případech je nutno mezi číslo
a značku vložit pevnou mezeru, aby nebylo spojení na konci řádku rozděleno.
V obchodní a úřední písemnosti mohou na koncích řádků zůstat slabičné předložky na, do, ke, ve, o, u, … –
a také spojky a, i. Poněkud nevzhledně vypadá, pokud na konci řádku ponecháme spojky psané velkým písmenem – A, I. V dopisech zvláštního významu – diplomové práce, osobní dopisy, prezentace, reklamní materiály, zpravodaje, newslettery, … – se však slabičným předložkám na koncích řádků raději vyhneme.
Na konci řádku bychom neměli také nikdy oddělit titul od jména (Ing. Čáp), číslo od značky (10 cm, § 9), část
zkratky dvou nebo více slov nebo iniciálové zkratky (s. r. o., č. j., č. or., MV ČR), den a měsíc (3. září). Z výjimek,
kdy na konci řádku může neslabičná předložka zůstat, jmenujme případ, kdy napsána s dvojtečkou uvozuje
další informaci – viz poznámka pod čarou na této straně2.
Pevnou mezeru vkládáme do spojení pomocí nabídky Vložit – Symbol – Speciální znaky:

Další tipy, triky a vychytávky Vás naučíme na semináři Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy (23.800 Kč vč. DPH za skupinu 32 účastníků).
Radim Martynek, lektor semináře Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy, autor
revize ČSN 01 6910 z roku 2012, účastník připomínkového řízení k normě ČSN 01 6910 z roku 2007 a 2014
2

Nevšedník: zábavně-vzdělávací e-měsíčník [online]. Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., 2017 [cit. 2017-06-11]. Dostupné z:
www.akademie-vzdelavani.cz
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Úsměv a jeho vliv
Úsměv je prostředkem, který nám pomáhá ulehčovat komunikaci s ostatními a zároveň pomáhá ovlivňovat
náladu ostatních. Při správném načasování může být i významným nástrojem motivace a povzbuzení ostatních.
Úsměv je součástí naší neverbální komunikace, která tvoří minimálně 65 % lidské komunikace. Mezi nejdůležitější patří gestikulace (pohyby rukou), mimika (výraz tváře) a dále jsou významné fyzická vzdálenost osob (tzv.
proximita) i jejich vzájemné postavení (proxemika).
Výraz tváře má silnou výpovědní hodnotu, protože odráží naše vnitřní stavy. Úsměv zároveň patří mezi naše
nejstarší mimické výrazy. Díky 3D ultrazvukovým technologiím je prokázáno, že úsměv je jedním z nejčastějších výrazů dětí v děloze. Úsměv je tedy jedním z nejpřirozenějších projevů, který mají všichni lidi na světě
společný.
Při kontaktu s ostatními lidmi dochází ke
čtení jejich neverbální komunikace a nejedná se o zcela vědomý akt. Na základě mimiky obličeje vnímáme druhého jako
ne/přátelského už dlouho před tím, než se
dá přesně říci, které rysy tento dojem vyvolávají.
V interakci s mimikou druhého lze někdy
sledovat až „fyziognomickou“ empatii. Jeden partner sleduje mimiku druhého (např.
bolest), nevědomě ji napodobuje a toto
napodobování vyvolává odpovídající pocity.
V tomto ohledu naším vlastním nastavením a projevem ovlivňujeme náladu ostatních kolem sebe, protože napodobují náš
projev. Čím je tento projev „vývojově“ starší, tak je brán jako „nakažlivější“. A úsměv je jeden z vývojově
nejstarších.
Úsměv je nejen jeden z nejnakažlivějších, ale i nejčetnějších. Podle výzkumů se více než třicet procent lidí
usmívá více než dvacetkrát denně. Čtrnáct procent z nás se usmívá méně než pětkrát denně. A nejčastěji se
usmívají děti – a to více než čtyřistakrát denně. A právě díky jeho nakažlivosti se v jejich přítomnosti tak často
smějeme.
A na závěr jedno z důležitých zjištění, které se povedlo výzkumnému týmu Dr. Lewise. Úsměv stimuluje mechanismus našeho mozku takovým způsobem, se kterým se ani čokoláda, která je považována za nabuzovač
radosti, nemůže měřit. Jeden úsměv má stejný vliv na stimulaci našeho mozku jako 2 000 tabulek čokolády.
Takže nejen zdravější, ale i levnější.
Teď můžete udělat něco sami pro sebe a lidi kolem sebe. Usmát se.
Petr Hlušička, firemní sociolog, www.firemni-sociolog.cz

Motto
Když jsem šla večer do fitka, byl takový vítr, že mě to zafouklo do vinotéky.
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Nové semináře v nabídce
Pracovněprávní vztahy
Seminář seznamuje nejen s právními aspekty vztahů na pracovišti, ale i těmi faktickými — dává odpovědi na mnoho
praktických problémů, např. proč nemít sex s kolegou zrovna u kopírky a jak pít alkohol na pracovišti a nebýt pod
jeho vlivem. V semináři se budeme zabývat mnoha praktickými otázkami s použitím aktuální soudní judikatury. Cílem je
ukázat, že pracovněprávní vztah není jen právním vztahem, ale především vztahem společenským.
Osnova: Právní rámec. Základní pojmy, jejich obsah a význam. Výběr vhodného zaměstnance. Adaptace a zkušební doba. Průběh pracovního vztahu. Skončení pracovního poměru.
Odměňování za práci
Pracovněprávní vztah je úplatný, jak tvrdí definice závislé práce. Ne vždy odměňuje ale zaměstnavatel penězi. Má
k dispozici mnoho jiných motivačních nástrojů k dosažení maximálně možného výkonu zaměstnance. Seminář poskytuje
nejen právní rámec odměňování zaměstnanců, ale i praktické návody k optimalizaci nákladů na práci zaměstnanců a co
udělat se zaměstnancem, který neslyší ani na peníze.
Osnova: Právní rámec s podtextem zásady rovnosti v odměňování a zákazu diskriminace. Základní pojmy, jejich obsah
a význam. Stanovíme mzdu, plat nebo odměnu. Nefinanční odměny. Motivace zaměstnanců.
Základní interní směrnice měst a obcí
„Ministerstvo řídí úřad“ je jedním ze špatných příkladů právního jazyka, použitého při tvorbě pravidel chování. Cílem
semináře je nejen vyhnout se těmto typickým chybám, ale i vytvořit interní směrnici, která je perfektní jak po stránce
obsahové, tak po stránce grafické.
Osnova: Význam interních směrnic a základní právní úprava. Grafická úprava interní směrnice. Okruh obligatorních
a fakultativních interních směrnic. Životní cyklus směrnic. Sladění stavu faktického se stavem právním. Kontrola dodržování stanovených pravidel.
Zaváděcí cena: 17.850 Kč vč. DPH pro skupinu 50 účastníků
Informace: www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/personalistika-a-pravo/pravo/

Veselé oblečení pro dětské lékaře a sestry
Projekt VESELÉHO OBLEČENÍ, který se zaměřuje na pomoc nemocným dětem, jsme prezentovali přítomným
starostům na obou posledních seminářích Jak správně oddávat… V obou případech velmi zaujal a řada přítomných se dotazovala, jak může pomoci.
Máte-li ve svém městě nemocnici, v níž
se ošetřují děti, nebo dům pro seniory,
můžete za sebe, svůj odbor nebo svou
organizaci přispět přímo svému zařízení.
Kontaktujte paní Marii Zelenou e-mailem
na adrese marie@mariezelena.cz a domluvte se na konkrétním počtu zástěrek,
které chcete pro svou polikliniku, nemocnici, domov důchodců, …, pořídit.
Nemocnice Vám pak vystaví potvrzení o
přijetí daru v podobě zástěrek.
A dopad zástěrek, když je mají lékaři na
sobě? Děti se zklidní, zmírní to jejich
strach z vyšetření, lékař se pro dítě stává
dospělým přítelem, který si kvůli němu
oblékl něco s dětským obrázkem. Každý obrázek má svůj příběh, o kterém si může zdravotní sestra nebo lékař
s dítětem povídat. Zástěrky slaví úspěch také v domovech seniorů.
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„Pokud touto tvorbou dokážu zmírnit dětský strach, pak je to nejhodnotnější, co jsem vymyslela a co můžu dál
v životě dělat… Je to největší smysl veškeré mé práce. A jsem moc ráda, že v některých nemocnicích má personál zájem nosit toto oblečení také na geriatrických odděleních, a pohladit tak po duši lidi, kteří jsou často na
sklonku života,“ dodala Marie Zelená.
Radim Martynek, podporovatel projektu VESELÉHO OBLEČENÍ

Poradna Ladislava Špačka
Otázka: Je správné, že moderátoři zpráv na Nově, až na jednoho, nenosí kravatu? V letních měsících – jsem myslel – že
je to povolená úleva kvůli vedru (i když ve studiu bude určitě klimatizace). Vedra jsou pryč a nic se nezměnilo. Ptám se
také proto, že v mém zaměstnání se dbá na nošení kravaty, a to nejsme na očích tak jako oni. Myslím, že vojáci a policisté si k saku vždycky berou kravatu.
Odpověď: V současné době dochází k uvolnění a k jisté ležérnosti v nošení kravat. Zatímco celé 20. století byla kravata
nezbytnou součástí úboru muže, dnes můžeme jít bez kravaty do restaurace, na večírek, do malého divadla. Budiž, ale…
Ale tento trend, který směřuje k většímu pohodlí mužů, se nesmí přehánět. Je nemístné, aby moderátoři neměli na
sobě oblek kompletní, tedy s kravatou, oni tam nejsou proto, aby si odpočinuli, to mohou po skončení relace doma.
Stejně tak je skandální, že bez kravaty přijdou i někteří ministři na schůzi vlády. Kdo jiný by měl kravatu mít než ministr,
senátor nebo televizní moderátor? Jejich snaha je zřejmá, chtějí se přiblížit „lidu“, který v kravatách nechodí. Ale i „lid“
by si zasloužil, aby jeho reprezentanti se uměli dobře obléct.

ETIKETA U STOLU ANEB STOLOVÁNÍ
S LADISLAVEM ŠPAČKEM
To je 3hodinový program vhodný jako odměna pro zaměstnance, během kterého se při 5chodové večeři naučí účastníci všem pravidlům
společenského stolování (zasedací pořádek, večeře s klientem, chování
na banketu i v restauraci, zásady společenského stolování – prostírání
stolu, ubrousek, držení příboru, překládací příbor, sklenice, jak zacházíme s pečivem, degustace a dekantace vína, jak jíst běžná i exotická
jídla atd.).
DEGUSTAČNÍ MENU ASISTOVANÉ VEČEŘE
Welcome drink CODA Sekt
Degustace tří druhů předkrmů z buffetového stolu
Grilované tygří krevety s petrželovým máslem a hráškovými lusky
Ryzlink vlašský, pozdní sběr, Volařík, 2010
Tagliatelle s parmazánovou omáčkou a restovanými hříbky
Vepřová panenka připravená metodou Sous Vide s vařeným bramborem a přírodní šťávou
Cabernet Sauvignon, pozdní sběr, Moravíno Valtice, 2010
Vanilková Panna Cotta s malinovou omáčkou
Carmes de Rieussec Sauternes, Francie 2008
Káva
Více informací získáte na stránce www.ladislavspacek.cz.
Otázka: Pamatuji-li si správně z Vašich knih a školení, při jednání v kanceláři se patří obsloužit jako prvního hlavního
hosta, členy delegace hosta, domácí delegaci a nakonec hostitele. Je tomu tak prosím i v restauraci v případě, že obsluhující personál ví, kdo je hostitel a kdo jsou jeho hosté, je obsloužen i v tomto případě hostitel jako poslední?
Odpověď: Ano, hostitel by měl dostat talíř jako poslední. To proto, že signál k zahájení stolování dává hostitel tím, že
vezme příbor do ruky. To může udělat jen tehdy, když mají všichni talíře na stole. Jakmile dostane talíř hostitel, ví, že už
byli obslouženi všichni, a může okamžitě vzít příbor. Někdy je to v restauraci obtížné: může být rozdíl mezi čestným
hostem a hostitelem (hostitelem je tatínek, čestným hostem babička, která slaví jubileum). Ale doma to musí fungovat
jednoznačně: maminka nalévá polévku v pořadí společenské významnosti, tedy tatínkovi, holčičce, chlapečkovi a nakonec sobě. Nikdo se ničeho nedotýká, až maminka vezme do ruky lžíci, vezmou všichni lžíce a mohou začít jíst.
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Ty Hranice! Ta Kralice! A co Hostivice?
V tomto roce i v letech minulých se konal seminář Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie
v dopisech v různých městech naší krásné vlasti. Horažďovice, Strakonice, Kunovice, Budějovice, Bystřice, Bojkovice, Hranice, Kaplice, … To byla místa, která jsem navštívila, a jak sami vidíte, která přece jen něco spojuje.
Nebo ne? No, společné mají zakončení na -ice, rozličné však skloňování. A proč o tom celý článek? Abych už
vždycky přijela do Kaplice! A ne Kaplic! Ale pěkně popořádku…
Zeměpisná jména zakončená na -ice jsou v českém prostředí velmi početně zastoupená. Většina z nich jsou
pomnožnými jmény, nemají tedy jednotné číslo a skloňují se podle ženského vzorového podtypu ulice.

Horažďovice, Strakonice, Kunovice, Budějovice České i Moravské, Domažlice

Bojkovice, Hranice, Litoměřice, Vizovice, Ivanovice, Rosice, Ivančice, Teplice
 Dačice, Pohořelice, Pardubice, Neratovice, Čelákovice, Smiřice, Luhačovice
Jsou však i případy, kdy si tyto názvy zachovávají skloňování v jednotném čísle a skloňují se podle vzoru růže.

Kaplice, Lednice, Dobrovice, Mohelnice, Kopřivnice, Skalice také Česká

Roudnice i nad Labem, Bystřice také Nová, Valašská či Velká, Jilemnice
 Bystřice pod Hostýnem i nad Perštejnem, Lomnice i nad Popelkou i Lužnicí
A aby toho nebylo málo, jsou názvy, které mají jak jednotné, tak množné číslo.
 Hostivice, Kytlice, Prčice
Kaplice, Budějovice a Hostivice mohou být vzorným příkladem ve skloňování…

1.
2.

KAPLICE
jen jednotné číslo
Kaplice
Kaplice

3.

Kaplici

4.
5.
6.
7.

Kaplici
Kaplice
Kaplici
Kaplicí

PÁD

BUDĚJOVICE
jen množné číslo
Budějovice
Budějovic
Budějovicím
Budějovicům
Budějovice
Budějovice
Budějovicích
Budějovicemi

HOSTIVICE
jednotné číslo
množné číslo
Hostivice
Hostivice
Hostivice
Hostivic
Hostivicím
Hostivici
Hostivicům
Hostivici
Hostivice
Hostivice
Hostivice
Hostivici
Hostivicích
Hostivicí
Hostivicemi

Vyznat se v tom, jak se který zeměpisný název skloňuje, určitě není jednoduché a mnohdy nám musí pomoci
jazyková příručka či výkladový slovník. Protože někdy ani se znalostmi uvedenými výše si nevystačíme! Nebyl
by to býval náš krásný, rozmanitý český jazyk, kdyby to totiž bylo bývalo vše tak jednoduché…
…například si musíme dát pozor na Sušice a Holice. Sušice na Moravě jsou pomnožným jménem, kdežto
v Plzeňském kraji se nachází Sušice, která se skloňuje v čísle jednotném. Město Holice nacházející se nedaleko
Pardubic je pomnožným jménem, naopak Holice – městská čtvrť v Olomouci – je v čísle jednotném. Tak! A teď
aby se v tom někdo, možná čert, vyznal! Ale jednoduše… Na Moravě jsem v báječných Sušicích, v Čechách malebné Sušici, jedu do půvabných Holic v Pardubickém kraji, ale do kouzelné Holice v Olomouci. Jak z hlediska
jazyka rozmanité a neobyčejné!
Zuzana Stolarská, lektorka semináře Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech

Pro pobavení
Konečně muž, který rozumí ženám
Myslím, že ženy jsou bláznivé, když se snaží vyrovnat mužům. Jsou mnohem lepší a vždycky byly. Cokoliv ženě dáš,
vždycky to udělá lepším. Dáš-li ji spermii, ona ti dá dítě. Dáš-li jí dům, dá ti domov. Dáš-li jí potraviny, udělá ti jídlo.
Dáš-li jí úsměv, dá ti své srdce. Cokoliv jí dáš, to znásobí a rozšíří. Takže pokud se k ní chováš jako vůl, buď připraven, že
dostaneš kopu sraček.
William Goldin, britský prozaik, dramatik a básník (1911–1993)
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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 „kousky“:

3 + 1 krok ke štěstí
Štěstí… co je štěstí?
Básník Adolf Heyduk napsal kdysi: „Muška jenom zlatá.“ Wikipedie na nás vychrlí několik termínů z filozofie,
k tomu několik oduševnělých citátů. Rodiče Vám řeknou, že štěstí je mít zdravé děti. Standa Bartošek z vedlejší
stránky, horský průvodce a instruktor lezení, by určitě řekl, že štěstí přeje připraveným. Někdo zas: moc
a peníze! Jiný zas: Jsem šťastný s tím, co mám… Když se ptáte na štěstí, nejčastěji k tomu hned přidáte i otázku
na smysl života. Už po tisíciletí se na to ptá celý lidský rod a mnozí hledali odpověď v tom či onom.
Jako mladá holka jsem během studií na vysoké škole bydlela daleko od domova. První dojmy byly fantastické –
konečně si můžu dělat, co chci! Dennodenně jsem se opíjela pocitem svobody, dělala jsem chyby, ale byly to
moje chyby a nelitovala jsem jich. Povinnosti? Ale jo, ale proč se jimi zbytečně zatěžovat? Nejdůležitější jsem já,
na jiných mi moc nezáleželo, i když jsem samozřejmě – jako každá mladá dívka – toužila po lásce a pochopení.
Žít nevázaný život bylo fajn, jen mi sem tam vadily ty pocity prázdnoty a proplakané polštáře.
Pak přišla práce, rodina, děti a najednou jsem měla pocit, že se pro ně musím rozkrájet. Že nejdůležitější jsou ti
druzí, že musím splňovat všechny jejich požadavky. Zbavila jsem se téměř všech známých a přátel, zůstali jen ti
nejvěrnější, kteří se nenechali odradit mým stavem mysli. Vykašlala jsem se na všechny své koníčky a záliby,
byť mi kdysi přinášely potěšení a relaxaci. Veškerou svou činnost jsem podřídila chodu rodiny, domácnosti
a firmy. Toužila jsem po chvíli odpočinku, ale myslela jsem si, že na to nemám nárok.
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Život sám mě donutil ke změnám. Přinutil mě přerovnat si priority, rozhodnout se, co je pro mne v mém životě
důležité. Postupně jsem se propracovala k tomu, že nyní na otázku „Jsi šťastná?“ můžu konečně odpovědět
„ANO!“. Štěstí není totiž dáno tím, co Vás obklopuje – je to stav mysli.
Proto jsem shrnula několik pokynů/kroků, jak najít štěstí. Jsou to vesměs myšlenky, které znáte, proplouvají
Vám hlavou před spaním, všichni víme o jejich existenci, jen si to někdy nechceme, nemůžeme nebo neumíme
připustit.
Mějte se rádi
V dnešním světě, zacíleném na jednotlivce, na asertivitu a na zviditelňování sebe sama chybí jeden zásadní
článek – sebereflexe. BUĎTE POKORNÍ (i když se to moc nenosí), zamyslete se nad sebou a řekněte si do očí,
jaké máte chyby a nedostatky. Bolí to, někdy hodně, ale je to nezbytné. Přiznejte si, co se Vám nepodařilo, co
jste nedodělali, jakých chyb jste se v životě, práci nebo v lásce a soužití s lidmi dopustili a POUČTE SE z nich.
Netrýzněte se zbytečně. Když to bude nutné, sepište si vše, zamyslete se, co je třeba nebo jen co sami chcete
na sobě změnit a UDĚLEJTE TO. Pracujte na sobě neustále, zvyšujte své kvalifikace, UČTE SE novým věcem.
Nepřijímejte všechny informace bez zamyšlení, MYSLETE na svět, který nás obklopuje, sami si vytvářejte jeho
obraz a hledejte odpovědi na otázky. ŽIJTE V SOULADU SE SVÝM SVĚDOMÍM, nenechte se zatáhnout do podivných činností a závadných obchodů. Sami v hloubi svého srdce nejlépe víte, co je správné. A konečně: DĚLEJTE TO, CO VÁS BAVÍ. Neubíjejte se v práci, která Vás nenaplňuje. Možná, že některý Váš koníček je tím, co
byste chtěli doopravdy dělat, co umíte a děláte dobře. Když budete mít klidnou mysl, tělo si samo vyžádá, co
potřebuje, třeba i změnu životosprávy, a celkově se Vám bude žít lépe.
Mějte rádi lidi
Lidi jsou většinou fajn. Jsou příjemní, zábavní, nedovedeme si představit život na pustém ostrově. Někdy ale
potkáváme lidi, kteří nám stále kazí náladu, vysávají naší energii, jsou chodící migréna. Proto: OBKLOPUJTE SE
POZITIVNÍMI LIDMI. Přítomnost těch druhých omezte na nezbytné minimum. Nebojte se dělat radikální kroky,
ve výsledku Vám bude líp. Naučte se ŽÍT V SOULADU S PŘÍRODOU a jejími zákony. Opravdu se nedá poroučet
větru dešti. Chovejte se s ÚCTOU ke všem živým tvorům, jsou to naši souputníci – zde na zemi – a člověk je
pánem tvorstva nejen aby mohl brát, ale i dávat, chránit a zanechat zemi pro své potomstvo co nejlepší.
MLUVTE S LIDMI, nepromlouvejte, nehlásejte svá moudra, ale buďte účastníky dialogu. Smějte se spolu
a SDÍLEJTE SVÉ ŠŤASTNÉ OKAMŽIKY S DRUHÝMI. Přející lidé Vaši radost znásobí. NELŽETE A NEZRAŇUJTE úmyslně, jen by Vás to zbytečně ničilo. To nejdůležitější si nechávám nakonec: MĚJTE PŘÁTELE. Vybírejte si je pečlivě. Nedívejte se přitom na vnější krásu, bohatství, schopnosti nebo konexe. Neposuzujte přátelství
v kategoriích MÁ DÁTI – DAL. Pamatujte na ně, buďte při nich, darujte jim klidně svůj čas i svou lásku. Praví
přátelé Vám to vrátí nesčetněkrát.
Udržujte rovnováhu
Nedodržení rovnováhy mezi kategorií MÁM RÁD SEBE a MÁM RÁD DRUHÉ je cesta ke katastrofě. Nelze jen
brát od života, pro pocit naplnění je nezbytně nutné také něco od sebe dávat. ČERPEJTE RADOST ZE ZDÁNLIVÝCH MALIČKOSTÍ. Buďte za ně vděční lidem, osudu, užívejte si jich. Hora jménem ŠTĚSTÍ se skládá z drobných
kamínků. Ve chvílích zoufalství se však SMIŘTE S VĚCMI, NA KTERÉ NEMÁTE VLIV. Neznamená to, že máte být
bez citu. Pouze přijměte svět takový, jaký je. NEUKVAPUJTE SE ve svých názorech a činech. Vyčkejte, co Vám
řeka osudu přinese před práh. Ne vždy je třeba vše udělat hned. Někdy situace vykvasí jako víno v sudu a bude
pro Vás lepší, stravitelnější. I přesto ale BUĎTE SPONTÁNNÍ. Proběhněte se loukou, objímejte své milované,
rozjeďte se překvapit přátelé, udělejte si drobnou radost, nebojte se přizpůsobit proměnlivým okolnostem
a nelpěte na svých plánech. NASLOUCHEJTE SOBĚ I DRUHÝM, zvažujte různé názory, hledejte odpovědi
v jiných stejně jako v hloubi své duše. PŘEKONÁVEJTE SVÉ HRANICE, nebojte se vyjít ze své komfortní zóny
alespoň jednou nohou. Zjistíte tak, že někde venku je celý širý zajímavý svět. Pokud máte hodně vyvinutou
potřebu udržet si stabilitu, dělejte to, ale zároveň BUĎTE OTEVŘENI NOVÝM PŘÍLEŽITOSTEM. Někdy stačí jen
pootevřít vrátka.

16

Možná si teď řeknete: tyto tři kroky stačí. Nejdůležitější je mít rád sebe i lidi kolem a udržet si v tom rovnováhu. Je zde však ještě jeden malý, zdánlivě nepodstatný krok, který ale dodá Vašemu bytí ten pravý šmrnc, okoření jej a zjistíte, že teprve pak dovedete žít opravdu šťastný život.
Dejte životu přidanou hodnotu
První tři kroky Vám pomůžou žít lépe, ale bude to život poněkud placatý. Přidaná hodnota je tou ingrediencí,
která vše povznáší na výšiny. Jako lusknutím prstů rozežene mraky a Vy uvidíte, jak moc šťastní vlastně jste.
Díky přidané hodnotě něco na světě zanecháte, odkaz, který dovolí být šťastným i dalším a dalším lidem. Proto
NEŽIJTE VE STRACHU ze zítřka. Žijte dnešním dnem a zamyslete se vždy, co můžete pro sebe nebo pro druhé
udělat právě tady a teď. BUĎTE UPŘÍMNI k lidem i sami k sobě. Také BUĎTE SLUŠNÍ – i slušně se totiž dá bojovat za dobrou věc. Upřímnost a slušnost jsou kamínky, které si sami přihazujete k hoře štěstí. Vždy, když budete mít možnost, PRACUJTE. Nezahálejte, život se neskládá jen z procházek růžovým sadem a lenošení na pláži.
Pamatujte však, že i ta práce Vás má naplňovat a musí být v souladu s předchozími kroky. Další špetku koření
také můžete svému životu dodat osobně. VĚŘTE a ve své víře nebuďte vlažní. Nezáleží na tom, zda věříte
v BOHA, MATKU PŘÍRODU, DEMOKRACII nebo jen V LIDI kolem sebe, věřte a svou víru se nebojte ukazovat.
Žijte tak, aby se Vaše víra zrcadlila ve Vašem životním postoji, ve Vašich činech, ne jen ve slovech. KONEJTE
DOBRO, ať už se jedná o podporu charitativních organizací, dobrovolnickou činnost, almužnu, filantropii. Pomozte stařence přejít rušnou ulici, věnujte svůj čas nemocnému otci, nabídněte se v obecné škole, že pro ně
zařídíte zajímavou přednášku. Dělejte v životě něco NAVÍC. A hlavně nezapomínejte JÍT ZA SVÝM SNEM.
Přeji Vám, abyste v závěru tohoto roku mohli s klidem říci: „Ano, jsem šťastný.“
Joanna Hyrnik, ředitelka polské divize projektu Dobrý úřad

TIP NA DÁREK:
NOVÝ PRESTIŽNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:
MASTER OF BUSINESS ETIQUETTE
V termínu 3.–4. října 2017 Vás zveme do pražského hotelu Aria na nezapomenutelný, nevšední, interaktivní
seminář Master of Business Etiquette, který představuje nový profesní vzdělávací program zaměřený na prohloubení znalostí v oboru etikety, především business etikety. Rozvíjí manažerské dovednosti v praktických
business situacích.
Tento 2denní vzdělávací program je určen všem, kteří usilují o využití znalostí ve své profesní praxi; tedy vedoucím úředníkům, starostům, manažerům, členům top managementu, podnikatelům, realitním makléřům,
obchodním zástupcům, ale také řadovým zaměstnancům státní správy a samosprávy,
politikům všech úrovní či představitelům neziskového sektoru.
Program MBE je věnován především těm, kdo mají v úmyslu držet krok s nejnovějšími
trendy moderního managementu a chtějí mít náskok před ostatními. Podle Jiřího
Gutha-Jarkovského je „slušnost člověku vrozená, ale zdvořilosti se musíme učit“.
Bezchybnost našeho společenského vystupování je nejlepší reprezentací naší společnosti nebo úřadu, vytváří lepší podmínky pro úspěšná jednání a vzbuzuje důvěru obchodních partnerů. Zběhlost v pravidlech
společenského chování není archaismus doby Gutha-Jarkovského, je to každodenní praktická potřeba v profesním, společenském i osobním životě.
Úspěšným absolventům bude udělen titul MBE. Podrobnější informace získáte na www.ladislavspacek.cz nebo elektronicky na info@ladislavspacek.cz (Mgr. Naďa Labanová). Leták k akci naleznete také na stránce
www.akademie-vzdelavani.cz/download/MBE.pdf.
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Pozor na syndrom z dovolené!
Léto je čas odpočinku. Mnozí vyrážejí z práce na venkov, na Jadran i mnohem dále. Pozor ale na nebezpečí,
které číhá nejen v moři a které poznáte po návratu do práce.
Řada manažerů neumí odpočívat. I když jedou na
dovolenou, jsou stále zčásti v práci. Dříve se mořili
nad dokumenty a u telefonních budek. Dnes okupují
chytré telefony, notebooky a tablety. Dovolená se
pro ně stává pouze jiným místem výkonu práce,
a když s ní ztratí spojení, následuje vražedný stres
a frustrace.
To určitě znáte. Z dovolené si však můžeme přivést
i jinou zlou věc, než je stres a nulový odpočinek
v důsledku nemožnosti odpoutat se od práce. Syndrom z dovolené přichází tehdy, když jste naopak
odpočívali relativně dobře. Do práce přicházíte čerství, spokojení, všechno se zdá, že je v pořádku.
Všechno je fajn, a Vy – po dovolené – se téměř těšíte na to, jak se pustíte do plnění úkolů.
Jste-li v pozici vedoucího, velmi pravděpodobně nejprve stanovíte jasné a náročné cíle a drakonická kritéria
pro jejich splnění. Budete vyžadovat pracovní morálku doslova jako nikdy. Budete chtít tvrdě trestat jindy tiše
tolerované nešvary. Budete vyžadovat striktní plnění úkolů a budete se dožadovat toho, aby všichni pracovali
doslova jako šroubky až do roztrhání těla. Jste přeci nový, čerstvý, skvělý.
Podřízení na toto chování reagují většinou podle toho, zda jsou sami odpočatí po dovolené, nebo ne. Pokud
ano – a mají tedy rezervu energie – mohou se ke svému vedoucímu, většinou jen dočasně, přidat. To znamená, že budou přinejmenším po nějakou dobu hrát podle jeho pravidel. Budou vyvíjet větší snahu, do práce
chodit včas, je možné, že budou pracovat intenzivněji a přitom se budou snažit udržet kvalitu. Pokud jich bude
většina, a pokud budou se svým vedoucím v dlouhodobé vzájemné pozitivní zpětné vazbě, je možné, že dovolená obou stran skutečně nastartuje nový růst. Možná.
Horší možnost
Pokud ale podřízení po dovolené nejsou, dostáváme se s nimi do velmi silné disonance. Zatímco vedoucí je
odpočatý a pln energie, ti, kteří by měli plnit jeho příkazy, jsou dost pravděpodobně zničeni vedrem, přetížení,
a i kdyby v průběhu prázdninových měsíců jejich zatíženost klesla, přidává se frustrace z faktu, že vedoucí odpočíval, zatímco oni byli v práci. Čerstvý šéf je tak pro ně nositelem syndromu z dovolené, tedy nepředvídatelnou a nebezpečnou osobou. Vedoucí je vyvádí z jejich pracovního rytmu, vlastně se jím vysmívá, deprivuje je.
To vše je velmi nebezpečné, nepříjemné a může vést k aktivnímu odmítnutí a v nejhorším případě ke konfliktu.
Vedoucí přitom většinou nevyžaduje nic „navíc“, ale pouze dodržování daných kritérií, podmínek a okolností.
Dojde-li v důsledku syndromu z dovolené k otevřenému sporu, mívá tento tendenci být velice prudký a také
agresivní. A to je špatně.
A co dál?
Nemoc z dovolené má jednoduché řešení. Blížíte-li se po třech týdnech u slunného moře odpočatí domů
a těšíte se na „nový počátek“ v práci, uvědomte si, že je možné, že Vaší podřízení to vidí úplně jinak. Svým popoháněním jim nejenom že neprospějete, ale můžete i velmi silně ublížit. Vaše dobře míněné chování mohou
vnímat jako atak, Vaši snahu podpořit jejich výkon pak jako nemístnou aroganci. Chovejte se tak, aby k ničemu
takovému nedošlo a zkuste své ambice poněkud snížit ještě dříve, než dojde k nejhoršímu.
Vojtěch Bednář, firemní sociolog, www.firemni-sociolog.cz
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Tip na dárek
Publikace Písemná komunikace v praxi, která je od prosince k dostání
v rozsáhlé sítí knihkupectví, ale také na www.JakNaDopisy.cz, přináší do
strnulé praxe mnohých společností a úřadů obrovský vodopád změn. 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.

NEVŠEDNÍK, elektronický měsíčník Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., s pořadovým číslem 01/2017
vyšel 26.06.2017. 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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