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Osobnost semináře

Nejinak tomu bude v dnešním
Nevšedníku: pohoda, jazz, klídek a leháro.
Inspirativní čtení Vám přeje
Radim Martynek, jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.

„Definice úspěchu: Vezmeme-li A za úspěch, platí formule: A=X+Y+Z, kde
X je práce, Y odpočinek a Z je držet jazyk za zuby.“ (Albert Einstein)
„V lidské povaze je, že odpočinek po jedné práci nacházíme pouze v druhé
práci.“ (France)
„Lenost je zvyk odpočívat dříve, než se člověk unaví.“ (Jules Renard)

Naposledy v Praze…
S cílem přiblížit semináře také řadovým zaměstnancům jsme ceny
snížili až na 1.100 Kč bez DPH. Ať už to máte do Prahy kousek či kus,
neváhejte a vyšlete auto, autobus, ponorku nebo vlak, neb
v metropoli pořádáme tato témata naposledy:
01.10.2019 – ETIKETA
S LADISLAVEM ŠPAČKEM

Výběr referencí
z nedávných školení
Etiketa a normy v písemném styku –
úprava písemností podle normy
Městský úřad Bechyně
Městský úřad Nové Město
pod Smrkem

Top hotel Praha – 09:00 až 16:00 – 1.100 Kč až 1.990 Kč
Bonus: akreditovaný e-learning se započtením 2 dní do PV nebo
vrácení uhrazeného kurzovného formou slevy na uzavřený seminář
Informace: http://bit.ly/etiketapraha

Městský úřad Bílina
Městský úřad Nový Jičín
Městský úřad Rtyně v Podkrkonoší
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Krajský úřad Moravskoslezského kraje

29.10.2019 – JAK SPRÁVNĚ ODDÁVAT…
S LADISLAVEM ŠPAČKEM
Top hotel Praha – 08:30 až 15:00 – 1.777 Kč

Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech

Bonus: akreditovaný seminář

Městský úřad Dvůr Králové n. Labem

Informace: http://bit.ly/snatky

Městský úřad Žďár nad Sázavou
Městský úřad Hanušovice
Městský úřad Uherské Hradiště

29.10.2019 – TOP ASISTENTKA…
NEJEN S LADISLAVEM ŠPAČKEM

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Top hotel Praha – 08:30 až 17:15 – 3.777 Kč
Šest lektorů – šest seminářů – den nabitý informacemi

Další témata realizovaná na úřadech

Bonus: sleva 21,3 % při účasti 2 a více asistentek z jedné organizace

Zvyšování psychické odolnosti
úředníků ÚSC

Informace: http://bit.ly/asistentky

antikokoticum Dobrofen
Dne 21.03.2019 jsme uvedli na trh Dobrofen – silné antikokoticum,
které se používá při projevech kretenismu, záchvatech idiocie
a debility, při pocitech hněvu a agrese, při poruše morální integrity,
v případě nedostatku soucitu, svědomí, při absenci dobra a dobré
nálady.
Pro lidi se smyslem pro humor je to recese – pro ostatní budou mentolové pastilky v krabičce antikokotica podnětem k zamyšlení. Týden
po uvedení odebrala jedna z firem 100 balení Dobrofenu. Na semináři Jak správně oddávat… se prodalo 605 balení.
Vesele to kupují tajemníci a starostové pro své občany. Jeden z nich
zakoupil 21 balení s odůvodněním, že tolik má ve městě zastupitelů.
K zakoupení spolu s románem na www.roman-on.cz
nebo samostatně e-mailem.

2

anti-GDPR: Ochrana osobních údajů
a šikanózní podání
Novinky v lidské sexualitě na přelomu
3. tisíciletí (Radim Uzel)

Jak správně oddávat…
s Ladislavem Špačkem –
říjen 2019
Svatební obřad není jen zvučné ANO, ale
předchází mu řada úkonů, které musí být
splněny, aby byl obřad platný. Již poosmé
přinášíme seminář určený oddávajícím
osobám a matrikářkám matričních úřadů –
navíc s nabídkou praktického „nácviku“
civilního svatebního obřadu.
Dopolední blok legislativy bude v rukou
Jaroslavy Ježkové, odpolední blok etikety,
rétoriky, odívání pak spočine na bedrech
Ladislava Špačka. Ženich a nevěsta si řeknou své ANO, dají si prstýnky, políbí se, podepíšou se a … zůstanou svobodní. Happy end jak vyšitý ☺

Kongres Top asistentka – říjen 2019
Kongres obsahuje 6 témat s 6 lektory, kdy cílem není říci vše – to ani nejde – ale říci to klíčové a probudit zájem o sebevzdělávání. Těšit se tak můžete na:
Asertivita a empatie v administrativní praxi?!? (Zuzana Stolarská)
Cože!?! Asertivita a empatie??? Tak na toto já nemám čas!!! To je škoda, chtělo by se říci... Protože znát pár
triků z asertivní a empatické písemné komunikace znamená, že zvládneme hravě a s lehkostí odpovědět na
neomalenou stížnost, vykřičenou reklamaci, zpěvný dopis nebo invektivní e-mail. A těšte se, vše důležité zdoláme za pouhých 3 577 vteřin...
Jak říci NE! Jak říkat ANO… (Zdenka Tmějová)
Čemu říci ANO a čemu NE ve svém životě? Jak jasně definovat, co chceme a co ne a v souladu s tím komunikovat? Co je pro nás nepřiměřený požadavek? Co nám brání říkat NE? Jaké následky má říkání ANO na to, co nechceme? To vše se naučíme na tomto semináři a jako bonus přidáme návod na diplomatické NE.
Jak být profesionální a šik (Helena Bedrnová)
Získáte rady a tipy jak být jednoduše originální a elegantní, dozvíte se desatero pravidel v oblékání (volba
dress-codu, kombinace stylů apod.) a zjistíte, jaké jsou aktuální trendy.
Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy (Radim Martynek)
Získáte souhrn nejdůležitějších pravidel společenského „chování“ v písemném styku a návod jak na e-mailovou
korespondenci. Pokud jste do dneška používaly v e-mailech „dobrý den“, dozajista si to propříště rozmyslíte.
Akademie zad aneb aby záda nebolela (Martin Trávník)
Pokud sedíte i 8 hodin denně (nedej záda víc), bude se Vám hodit právě tento workshop. Seznámíte se s metodikou správného držení těla při kancelářské práci, s optimálním postavením těla při sezení za stolem, při
chůzi na podpatcích, při zvedání a přenášení šanonů. Společně si předvedeme praktické cviky pro uvolnění
partií, které jsou nejvíce zatěžovány právě při sedavém zaměstnání.
Společenská etiketa s Ladislavem Špačkem
Jaká je role a image asistentky? Je oporou svému šéfovi, organizuje jeho program a často i volný čas, předvídá
a ví, že jeho úspěch je i jejím úspěchem… Řekneme si něco o telefonování, o psaní SMS zpráv klientům a pak
to nejdůležitější: jak vítat návštěvu, delegaci, klienta, hosty. Jak zdravit, jak je provést budovou společnosti.
Nejnáročnější je však obsluha při jednání. Dozvíme se, jak správně občerstvení připravit, co by na stole být
mělo a nemělo, v jakém pořadí obsluhujeme hosty a na co si dáváme pozor. Servírujeme zprava, nebo zleva?
Jak podáváme kávu? To vše se dozvíme v rychlokurzu Ladislava Špačka.
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Kdo chce, hledá způsoby…
Zamyslete se nad svými sny, touhami a přáními… které Vám proběhly hlavou za poslední roky… takové ty věci,
o kterých sníte, ale zatím jste se nedostali k tomu, abyste si je splnili. Věnujte několik minut této stránce, protože v září na ni navážu inspirativním článkem. Radim Martynek

Chci zhubnout 9,77 kg…
Chci se naučit cizí jazyk…
Chci začít/skoncovat s kouřením
Chci potkat muže/ženu svých snů…
Proč jsem si já nešťastná nevzala Pištu Hufnágla!

Tuto stránku si vytiskněte a tabulku si vyplňte rukou.
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Ptáte se…
V publikaci Písemná komunikace v praxi, kterou nám pan tajemník koupil, jsem se dočetl, že na koncích řádků
nemůžeme ponechat – mimo jiné – neslabičné předložky, ale někteří jazykovědci tvrdí, že na konci řádku nesmí
zůstat žádná předložka a žádná spojka. Jak to tedy je správně?
Začněme tím, co jsou neslabičné předložky. Jde o takové, které při čtení nevytvářejí samostatnou slabiku, ale
čtou se dohromady s další slabikou, např.:
•
•

v Praze nečteme [v-pra-ze], ale [vpra-ze] – předložka je při vyslovení součástí další slabiky – nečteme ji
samostatně
nejinak je tomu u dalších tří neslabičných předložek k, s, z: [kpra-ze, spra-hou, zpra-hy]

A proč je nemůžeme ponechat na koncích řádků? Měli bychom při vyslovování problém spojit neslabičnou
předložku s dalším slovem:
Rozhodl se strávit v
Praze další tři dny.
Slabičné předložky – z logiky [zlo-gi-ky] názvu – vytvářejí slabiku a čtou se samostatně: [od-pra-hy], [u-pra-hy],
[před-pra-hou], [pod-ba-rem] atd. Spojky a a i taktéž vytvářejí slabiku, a proto mohou na koncích řádků zůstat.
Nelze tedy generalizovat a tvrdit, že na koncích řádků nelze ponechat žádnou předložku a žádnou spojku. Jazykovědci jsou odborníky na český jazyk – nikoli na typografii (což již nesčetněkrát dokázali).
Nicméně… Ono také záleží, jaký druh dokumentu vytváříme. V úředním dopise nebo obchodním psaní, které
spadá pod ČSN 01 6910, nám slabičné předložky vadit nebudou, ale v diplomové práci, v letáku, v grafickém
díle bychom měli i spojky spojit s dalším slovem pomocí pevné mezery. Slabičné předložky a spojky psané velkými písmeny (U, O, A, I) neponecháme na konci řádku ani v úředním/obchodním dopise.
Radim Martynek, lektor semináře Současná legislativa a její dopad na úpravu písemností – etiketa a normy
v písemném styku

Dopad semináře úpravy písemností
1.4.2019
Věc: vřelé poděkování
Dobrý den, vážený pane inženýre, jednateli Akademie nevšedního vzdělávání, s.r.o., Radime Martyneku,
Tímto emailem Vám děkuji za skvělou přednášku konanou dne 28. 3. 2019. Váš přednes byl velmi poutavý a jistě i díky
tomu jsme si všechny informace snadněji zapamatovali. Děkuji též za Vaše předané Haribo emoce. Vzhledem
k množství cukru v nich obsažených, zůstanou v některých z nás velmi dlouho.
Kromě vyjádření díků, bych ještě ráda zabila několik dalších much jednou ranou. Procvičím si zde nabyté dovednosti a
ještě Vás chci požádat o uhrazení mého platu za páteční den. Několikrát jste nám během čtvrteční přednášky opakoval,
že je pátek. Jelikož je Váš projev sugestivní, následující den jsem se nedostavila do zaměstnání. Prosím o uhrazení částky 10361,- Kč. V této částce je zahrnuta ušlá mzda a odškodné za utrpěný šok, když jsem zjistila, že není sobota, ale
pátek.
S pozdravem, přáním pěkného dne, týdne, jara, léta, podzimu, zimy, roku 2020, 2021, 2022…… slunce v duši a čágo bélo
……………………………..
Dagmar Vlčková
Soutěž: Jedna z účastnic semináře se po jeho absolvování vyřádila a porušila snad všechna pravidla, která se ten den
naučila. Tomu, kdo na info@akademe-vzdelavani.cz zašle do 31.07.2019 nejpřesnější seznam chyb v tomto e-mailu,
věnujeme publikaci podle volby: etiketa Ladislava Špačka, kniha Písemná komunikace v praxi nebo román On.
5

Poradna Ladislava Špačka
Otázka: Obracím se na Vás s dotazem k používání titulu prezident. Po návštěvě Václava Klause na naší radnici, kde se
setkal s panem primátorem, jsme na webu města uveřejnili článek o tomto setkání. Při psaní textu jsem vycházela
z pravidel etikety, která vykládají titul prezident jako doživotní, a z Vaší odpovědi k podobnému dotazu na Vašem webu
– totiž že poté, co politik již svou funkci nevykonává, ale zároveň nezastává žádnou novou, náleží mu oslovení titulem
poslední vykonávané funkce. Proto se v textu zprávy objevuje „prezident Václav Klaus“ – z úcty k úřadu prezidenta.
Můj dotaz tedy zní: V případě bývalého prezidenta republiky používáme titul prezident pouze při oslovení, tedy jen když
s dotyčným mluvím, nebo můžeme titul prezident uvést i v textu ve 3. osobě?
Odpověď: Máte plnou pravdu, oslovování významných státních funkcionářů po odchodu na odpočinek se řídí poslední
vykonávanou funkcí, tak oslovujeme bývalého velvyslance, senátora nebo prezidenta, pokud nepřijali žádnou další
funkci. Jestliže je tak oslovujeme, musíme i ve třetí osobě užívat funkci, kterou naposledy zastávali. Hovořili jsme tak
o prezidentu Havlovi až do jeho smrti, tak označujeme i ve třetí osobě Václava Klause. Je pravda, že tato tradice se ještě
nevžila (prezidenti po celé generace odcházeli z funkce úmrtím) a budeme se s ní ještě nějaký čas sžívat.

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
Otázka: Učím na základní škole. Vztahy mezi pedagogy mohou být stejně složité i křehké – jako všude, kde spolu pracují
lidé v těsném společenství. A zde je můj problém: Denně se musím potkávat s o dvanáct let mladší kolegyní (již jsem
překročil abrahámoviny), která mě zdraví jako první. Bohužel jsme si nepadli do oka (což se stává), ale někdy mužský
nezájem u žen eskaluje tak mocně, že začnou na svoji možnou zhrzenost (z mého nezájmu) upozorňovat agresivněji.
Tím jsem s kolegyní definitivně skončil. Nevím však, jak v rámci etikety reagovat na její zdravení. Žiji v tom, že první
zdraví muž (pokud není o mnoho starší), a pokud nepozdraví, žena má prostě „smůlu“. Kolegynino „ostřejší“ (ne ironické) a strojené zdravení mi je krajně nepříjemné. Jak to mám řešit?
Odpověď: Jestli tomu dobře rozumím, Vám vadí, že Vás dotyčná kolegyně zdraví jako první. Cítíte to správně, zdravit
máte Vy ji, neboť dospělý muž zdraví dospělou ženu. Máte možnost ji pozdravit rychleji, abyste ji předběhl, takhle to
dělám já, abych se nedostal do situace, že mě žena pozdraví jako první a tím mi dá najevo, jak starý jsem oproti ní... to
bych neunesl. Jestli mezi Vámi nejsou dobré vztahy, jak popisujete, máte asi nutkání ji nezdravit. Tím si jednak vykoledujete to, že Vás pozdraví ona jako první, navíc ironicky, aby Vás upozornila, že jste ji nepozdravil, jednak se stavíte do
role nezdvořilého muže, to bych neschvaloval. I s obtížnými lidmi kolem sebe se musíme zdravit (nota bene ve škole,
výchovném a vzdělávacím zařízení), jinak je chyba na Vás, za nezdvořáka budete Vy. Pozdrav může svou odměřenou
intonací a chladným pohledem vyjádřit to, co chybně vyjadřujete tím, že nepozdravíte vůbec.
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Nepište SMSky, budete víc toužit
Známe to všichni:
„A napiš mi, že jsi dojel v pořádku!“
„Ale mami…“
„To je takový problém napsat mámě SMSku? To ti upadnou ruce nebo co?“
„Neupadnou, jasně že ne.“
„No vidíš.“
Bavili jsme se o tom tuhle s jedním kamarádem. Vedli jsme takové ty tlachy starých zbrojnošů, jak to kdysi bylo
za našich časů lepší. MNOHEM LEPŠÍ. Zmrzlina byla vanilkovější. Sníh byl bělejší. V šesté třídě jsme měli pět
týdnů uhelné prázdniny, protože byl takový mráz, že zamrzly vagóny s uhlím. To by se teď nemohlo stát. Jasně,
že ne. To dneska… pche!
Ale hlavně: když jsme někam jeli, tak jsme odjeli a pak jsme se prostě zase vrátili. A nic mezi tím. Žádné pošli
SMSku. Takže na gymnáziu ve třeťáku jsem odjel na chmel… a za 14 dnů jsem se vrátil. A mezitím nic. Nebo
jsem jel do Jizerek na Jizerskou padesátku… a za tři dny jsem se vrátil. Nepsal jsem SMSku, že už jsem dojel do
Jizerek. Ani že nemůžeme najít ubytování. Ani že jsem nervózní, jestli ten závod vůbec dojedu. Ani že za hodinu vybíháme. Ani že jsem právě teď, fakt právě teď doběhl a jsem úplně vyřízený. Spíše jsem to prožíval, než
že bych na všechny strany psal. Už mám sbaleno a za hodinu vyjíždím zpátky. Už jsem v Olomouci. Už jsem
v Přerově. Už jsem na nádraží. Přijeďte pro mě. NIC TAKOVÉHO. Prostě jsem se v neděli ve čtyři odpoledne
najednou objevil doma: jsem doma.
Nemyslím si, že se o mě žena méně bála. A taky neříkám, že není občas moc fajn někomu napsat, že se mi
stýská nebo že už se blížím, že už to bude.
Jen se to nesmí moc přehánět.
Pro každý vztah mezi lidmi je totiž důležitý tzv. institut odloučenosti. To znamená, že je zdravé, když člověk
odejde z domu a když se po nějaké době zase vrátí. A když na něho někdo doma čeká. A že se na sebe těší.
A až se vrátí, tak že si můžou vypravovat, kde a kdo byl, co se mu stalo a jaké to bylo. A že smskování a telefonování ten institut odloučenosti setsakramentsky narušuje. Nebo dokonce ničí.
Myslím to, když si lidé píšou každý prd, sotva vytáhnou paty z domu. A pak se vrátí domů, přivítají se a chtějí
začít povídat: no a Jirka tu diplomku nedodal… já vím, psal jsi… a jídlo bylo šílené…jo, jo říkal jsi… a těšil jsem
se na tu zahradu… no, jak jsme se vlastně bavili, viď? A místo archetypu návratu jenom máchnete do tupého
prázdna… a NIC. Najednou je to divné, protože všechno TAK TROCHU už vlastně víme.
Víte, co je na institutu odloučenosti nejdůležitější? Přece to, že když někoho nevidíte a nemáte o
něm žádné zprávy, tak Vaše touha po něm roste.
To je to kouzlo. A každá SMSka ho naopak tak
trochu ruší. Za nás za kluky a chlapy: potřebujeme odcházet a vracet se domů. To je starý archetyp hrdiny. A neodcházíme proto, abychom se
zabili na dálnici. Odcházíme proto, abychom se
vrátili. Takže se přimlouvám za méně SMSek.
A více čekání. A těšení. A větší touhu.
Co myslíte Vy?
Marek Herman
Zdroj: www.rodicevitani.cz/co-si-mysli/marek-herman-nepiste-smsky-budete-vic-touzit/
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Deset zdravotních přínosů kávy
O kávě koluje množství mýtů a mnozí se bojí, že je zdraví škodlivá. Pravda je
ovšem jiná. Odborníci tvrdí, že káva obsahuje téměř 200 látek, které mají
pozitivní účinky na zdraví člověka. Jejich velkou část tvoří polyfenoly,
což je významná skupina antioxidačních látek, které najdeme
i v zeleném čaji či červeném víně. Kromě kofeinu s povzbuzujícím účinkem, je to velké množství antioxidantů zabraňujících oxidačnímu stresu a vysoký obsah draslíku
a hořčíku v ní má zase velký význam z hlediska
výživy.
Pít kávu? Desetkrát ANO
1.

Snižuje riziko rakoviny: Byl prokázán
ochranný, antioxidační účinek kávy v souvislosti s některými druhy rakoviny. Výzkumy ukázaly, že 2 šálky kávy denně snižují riziko výskytu rakoviny dělohy o 7 %.

2.

Onemocnění jater: Už 3 šálky kávy denně chrání před rizikem cirhózy. Káva také zmírňuje negativní
účinky alkoholu.

3.

Cukrovka
Pravidelná konzumace kávy snižuje riziko vzniku cukrovky 2. typu, neboť káva podporuje vylučování
peptidů (organických chemických sloučenin) v trávicí soustavě, její pitím dochází ke snížení hladiny
glukózy v krvi.

4.

Cholesterol: Filtrovaná nebo instantní káva nezvyšuje cholesterol.

5.

Srdce: Vlivem kofeinu dochází v těle k uvolňování kortizolu a adrenalinu do krve. Tento proces podporuje činnost srdce a zvyšuje srdeční tep. Samozřejmě lidé s vysokým či kolísavým krevním tlakem si
musí dát na pití kávy pozor.

6.

Ledvinové kameny: Pití kávy předchází tvorbě močových kamenů ještě účinněji než pitím vody.

7.

Deprese: Optimální 2–3 šálky kávy denně způsobí, že tělo začne produkovat hormonální látky – serotonin, dopamin a noradrenalin, které mají vliv na náladu a pocity štěstí. Ovšem nadměrné pití kávy
může naopak způsobit nervozitu a neklid.

8.

Astma a bolesti hlavy: Kofein uvolňuje kortizol a adrenalin, který zvyšuje krevní tlak, čímž se zrychluje
činnost srdce, a tím se uvolňují průdušky.

9.

Lepší paměť: Kofein v kávě blokuje specifické receptory adenosinu v nervových tkáních, čímž se udržuje stav aktivity, ale proces zlepšuje i celkovou paměť.

10.

Zuby: Káva působí i proti zubnímu kazu, neboť obsahuje látky, které brání šíření bakterií. Pochopitelně
musíme pít kávu bez cukru.

Zdroj: http://kavarnasnu.cz/2016/12/07/deset-zdravotnich-prinosu-kavy/
11.

Káva je společenský lubrikant. Kolikrát i špatná káva s dobrým člověkem je příjemným zážitkem, kdežto
dobrá káva s blbcem je o ničem.
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O románu On
Křest
V termínu 21.03.2019 – po skončení semináře Jak správně oddávat… a kongresu Top asistentka – se
v olomouckém kongresovém centru uskutečnil křest románu On. Nádherná slova MUDr. Radima Uzla si můžete vychutnat ve videu umístěném na adrese https://youtu.be/AJTbCVmdids. Ostatně volba kmotra románu
nebyla náhodná. Jednak je román lehce erotickým dílem – jednak má kmotr v románu několik replik.

Časté otázky
Proč takový román? Když román začal vznikat, říkal jsem si, že je příliš odvážný a nemůže spatřit světlo světa.
Co by si řekli lidé, kdyby četli o praktikách, o kterých sami sní – potmě, v soukromí, ve středu a v prosinci? Nebylo možné zveřejnit, co se děje napříč ložnicemi světa – kromě Vatikánu a Bílého domu. A pak vyšla odstínová
trilogie a svět se nechal roztomile unést. … Život je příliš krátký, než abychom ho strávili zlobou, smutkem,
setkáváním se s negativními lidmi nebo pitím nekvalitního vína. Máte před sebou padesát, šedesát, sedmdesát
let života. Jakými okamžiky jej chcete naplnit?
Jde o autobiografické dílo? Román je dle definice dílo smyšlené, dílo fantaskní, přesto musím přiznat, že jsem
se nechal některými lidmi a některými životními situacemi inspirovat, takže historky, v nichž hraje hlavní roli
strážník nebo policista, jsou pravdivé všechny.
Oproti Padesáti odstínům šedi, které s obrovským úspěchem proletěly světem a každým druhým Čechem, který lapal po dechu při čtení románů E. L. James, neb život se neskládá z nádechů a z výdechů, ale z okamžiků,
které Vám vezmou dech, jdu mnohem dál, když ukazuji čtenáři dalších 49 odstínů modré, růžové a šedé.
Co je cílem románu? Pobavit a inspirovat (ne zrovna v tomto pořadí). Inspirovat muže i ženy a formou příběhů
jim ukázat, jak lze originálním způsobem získat ženu (nebo muže), jak rozdělat oheň vášně (a neuhořet), jak
zvládnout dominantně submisivní vztah (a ovládnout mysl druhého).
Krásně to řekl MUDr. Radim Uzel v recenzi, kterou naleznete na www.roman-on.cz/hodnoceni, ale i během
druhého křtu, který proběhl 24.04.2019 v butiku Intimity, Benediktská 8, Praha: „Kdo nenáviděl Padesát odstínů šedi, bude z románu On příjemně překvapen; kdo odstíny miloval, bude extaticky nadšen!“
Video k románu působí tak… Jak? :) Tříminutový video trailer k románu On vznikal osm hodin (!) během jedné
březnové soboty a místem natáčení byl apartmán Villa Grande v Olomouci. Dva herečtí amatéři, kteří se viděli
poprvé v životě, vlezli spolu do postele pod dohledem kamer a dospěláků ze štábu Mahonny Production. Byl
to den plný záchvatů smíchu a neustálého opakování již natočených scén. Film o filmu – jako první v historii –
je třikrát delší než samotný film. (Možná se někdy odhodlám a zveřejním odkaz :)
Proč právě butik s intimními pomůckami? Ono se to samo nabízí… Erotický román a první designový butik s intimními
pomůckami v České republice. Byl otevřen v říjnu roku 2013 v samotném centru Prahy. Jeho umístění není zcela náhodné, spojuje kvality romantických
pražských uliček a těsné blízkosti náměstí
Republiky. Prodejna představuje ojedinělý koncept prezentace intimních pomůcek, milenecké kosmetiky a spodního
prádla, tak aby zbořila zažité představy
o intimních pomůckách a prostředí, ve
kterém se prodávají.
Butik intimity cílí především na ženy, prodejna je stylově zpracována jako přechod z ložnice do rozkvetlé zahrady. S tím je spojen také sortiment, který je nejen funkční, ale také příjemný na pohled. Nenaleznete zde
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žádné zatemněné výlohy, za to spoustu bílých motýlů. Motýl, symbolizující šimrání a vzrušení, je i součástí loga
Intimity.
Najdete zde luxusní spodní prádlo značky Maison Close, mileneckou kosmetiku značky YESforLOV a erotické
pomůcky od značek LELO, FUN FACTORY, SATISFYER, JEJOUE nebo TENGA. Během křtu proběhla prezentace tří
nejoblíbenějších a nezajímavějších produktů: Satisfyer – Luxury Pret a porter – luxusní přikládací vibrátor,
kombinující vibrace a sání. Fun Factory – pulsátor Stronic G – jediný pulsátor na trhu speciálně uzpůsoben pro
stimulaci bodu G. Místo klasických vibrací nabízí pohyb připomínající přirážení. Lelo – Tiani 2 – vibrátor na dálkové ovládání uzpůsoben k použití v páru během milostného spojení. Dosah dálkového ovládání je 36 metrů.
Masážní strojek i ovládání má sametově jemný povrch ze silikonu, je dokonale tichý, vodotěsný a s luxusním
švédským designem. Pro inspiraci můžete navštívit také e-shop www.intimity.cz.
Jak se člověk dostane od psaní odborných knih k románu? Publikace Písemná komunikace v praxi je o 8 hodinách mého pracovního života. Román On je o osmi hodinách mého soukromého života. Důvod vzniku je prostý: Chodili za mnou kamarádi a říkali: „Jak ty to děláš, že ty holky pro tebe dělají první poslední: zvou tě do
divadel, na vernisáže, kupují ti dárky, a tak rády tráví s tebou čas. Tu moji ženskou už roky nic nenapadlo. Nemohl bys s ní promluvit?“ A pak mě oslovovaly kamarádky a žádaly, abych promluvil s jejich partnerem, že je
neschopný, neiniciativní, pasivní, nic pro ně nedělá a ona neví, co s ním. Místo, aby komunikovali spolu, mluvili
se mnou. A tak jsem vydal román o mužích, ženách, komunikaci, hádkách, překvapování, sexu, dárcích, …
Jaká je zpětná vazba? Z prvních desítek zpětných vazeb rád usuzuji, že se čtenáři nechávají inspirovat. Píší mi
ženy, že ačkoli již dávno zanevřely na vztahy, román je nakopl a začaly si konečně užívat života. První vlaštovka
ale jaro nedělá. Rád si počkám na první tisíce zpětných vazeb.
Zpychl jste? Jistě! Do kávy si dávám o dva cukry víc, výtahem jezdím o tři patra výš a při průletu obcí zpomalím
alespoň na 170 km/h :)

Nový seminář v nabídce
Svižně a zdravě o nezdravé stravě aneb zdravý životní styl a výživa selským rozumem hravě s Petrem Havlíčkem je
nevšední interaktivní vzdělávací program z kategorie Zážitkové vzdělávání.
Obor výživy se stává méně a méně přehledným a začíná připomínat džungli informací nejasného původu. Vědecké studie střídají prohlášení neexistujících odborníků, reklama se vtírá do míst, kde hledáme seriózní odpovědi. Co je tedy
validní informací a co poutačem reklamy? Co a jak z nových trendů ve výživě smysluplně praktikovat v každodenním
životě? Protřídění základních informací o výživě a sumář praktických rad, které můžeme do života zakomponovat každý
tak, abychom byli fit nejen tělem ale i duchem. Seminář v rozsahu 5 h je vhodný pro výjezdní setkání zaměstnanců.
Petra Havlíčka znáte kupříkladu z pořadu Rozum v troubě na www.mall.tv/rozum-v-troube.
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Lidské tělo – zajímavosti
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Svalový systém vytváří téměř polovinu hmotnosti lidského těla!
Odpočívající osoba vdechuje a vydechuje zhruba 13krát za minutu.
Na úsměv je potřeba 17 druhů svalů, na zamračení 43.
Děti se rodí se 300 kostmi, v dospělosti se tento počet sníží na 206. Prostě se některé spojí – rozděleny byly přírodou kvůli snadnému porodu.
Ráno jsme asi o 1 cm vyšší než večer. Je to způsobeno chrupavkou mezi kostmi, která se stáním a sezením během dne stlačuje.
Nejsilnější sval v lidském těle je jazyk. Nejtvrdší kost v lidském těle je čelist. Kost je silnější než ocel.
Když posilujete a přestanete, získané svalstvo se ztrácí dvakrát pomaleji, než bylo získáno.
Zub je jediná část lidského těla, která se sama neopraví.
Na vykonání jednoho kroku je potřeba 200 různých svalů.
Pokud matka během těhotenství utrpí zranění orgánu, dítě z dělohy vyšle kmenové buňky na jejich opravu.
Každý úder srdce má takovou sílu, že by vás o kousek zvedl, kdybyste si na srdce stoupli. Za celý život by vás
srdce vyneslo až na Měsíc.
Pokud dostanete strach, váš zrak se skokově zlepší. Lidské oko váží cca 28 gramů.
Tabák zabije v USA více lidí než alkohol, kokain, heroin, vraždy, sebevraždy, dopravní nehody, AIDS a oheň dohromady.
V období zamilovanosti vytváří lidský mozek stejné neurotransmitery a hormony, jaké vznikají při užívání amfetaminů.
Čím chladnější je místnost, ve které spíte, tím je pravděpodobnější, že se vám bude zdát zlý sen.
Za svůj život člověk vymění asi 19 kg kůže.
Nemůžeme snít o cizích lidech. Lidé, kteří se objevují ve snech, jsou skuteční a někdy jsme je potkali nebo zahlédli.
Nervové pulzy se z mozku a zpět do mozku pohybují rychlostí 270 km/h.
Mozek spotřebuje stejné množství energie jako 10W žárovka. I ve spánku.
Lidská mozková buňka může pojmout 5x více informací, než je v kompletní encyklopedii. Vyjádřeno v číslech je
kapacita mozku podle vědců až 1 000 terabajtů (1 TB = 1 000 GB).
Mozek je v noci mnohem aktivnější než ve dne. Zpracovává data získaná přes den.
Čím vyšší IQ, tím více sníte. Zároveň to však neznamená, že když nemáte sny, jste retardovaní. Zejména proto,
že si své sny pamatujeme v průměru 2–3 sekundy po probuzení.
Mozek sám necítí bolest. Nejsou v něm totiž receptory bolesti. Můžete do něj vrtat a nic neucítíte.
Do mozku jde 20 % kyslíku z celkového množství v krvi. A to tvoří mozek 2 % z celkové tělesné hmotnosti.
Neurony během života rostou. Takže není pravda, že jenom odumírají. Rostou však jiným způsobem než normální tkáň.
Osmdesát procent mozku je jen voda. Tedy ne kus masa, jak jej znáte z televize. Kdybyste z něj vyždímali
všechnu krev a vodu, zůstala by jen trocha masa.
Asi jedna třetina lidí má dobrý zrak.
Abyste zjistili, jak něco chutná, musí to dokázat rozpustit vaše slina.
Ženy mají lepší čich než muži, a to po celý život (2 % lidí nemají čich vůbec).
Nos si může zapamatovat až 50 000 různých vůní.
Dokonce i malý hluk způsobí, že se vám rozšíří zorničky.
Každý člověk má jedinečnou vůni, s výjimkou jednovaječných dvojčat.
Pokud sníte hodně jídla, váš sluch bude otupený
Vědci napočítali přes 500 různých funkcí jater včetně produkce žluči, detoxikace a rozkládání červených krvinek.
Aorta má téměř stejný průměr jako zahradní hadice. Spolu s tím desetimetrovým dostřikem.
Lidské srdce vytváří dost tlaku na to, aby dokázalo vytrysknout krev až 10 m.
Kyselina ve vašem žaludku by dokázala rozpustit žiletku.
Plocha povrchu lidské plíce je stejná jako plocha tenisového kurtu.
Vaše levá plíce je menší než pravá plíce, protože ta musí udělat místo pro srdce.

Zdroj: www.instagram.com/lidsketelo
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Slovník života – pro pobavení
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Kroužek na klíče – vynález, který vám umožní ztratit všechny klíče najednou
Pondělí – brána do pekla se vstupem zdarma
Pračka – soudní síň, ve které se rozvádí ponožky
Sluchátka – „nemluv na mě“ zařízení
Teta – něco jako máma, ale víc cool
Ovladač – věc, která není nikdy na dosah ruky
Karma – dobře ti tak, svině
Chudoba – když ti na konci peněz zůstane příliš mnoho měsíce
Noční můra – když přistihnete své rodiče při sexu
Mozek – máme ho všichni, ale málokdo ho používá
Úklid pokoje – činnost, během které si hrajeme s věcmi, které jsme našli po letech
Období před zkouškami – období, ve kterém je i úklid pokoje tou nejzábavnější činností
Zívnutí – tichý křik na člověka, aby už konečně přestal mluvit
Musíme si promluvit – já budu mluvit a ty budeš poslouchat, jasný?
Láska na dálku – když ty jsi doma a jídlo v obchodě
Koukneme na film? – slušná žádost o sex
Snídaně je na stole – snídaně rozhodně není na stole – past – snaha vytáhnout někoho z postele
Dieta – období, ve kterém jíte pořád stejně, ale tváříte se, že jíte méně
Budík – věc, která vzbudí všechny okolo, ale ne osobu, která ho nastavila
Už jsem na cestě – právě se jdu sprchovat, tančím na písničky, vybírám oblečení nebo ležím na posteli a nikam
se mi nechce – rozhodně nejsem na cestě
Učitel – člověk, který ti pomůže vyřešit problém, který bys bez něj neměl
Dospělost – vnitřně jsi pořád stejný dítě, jen u dělání kravin vypadáš jako pedofil nebo debil
Ironie – kreslení stromů na papír
Opravdu? – slušná verze věty „No, to si ze mě děláš prdel!“
Šéf – člověk, který přichází brzy, když vy přicházíte pozdě, a který přichází pozdě, když vy přicházíte brzy

Zdroj: www.instagram.com/slovnikzivota

Jsou jen dva typy problémů
v životě:
ty, které můžeme ovlivnit,
a proto nemá smysl se jimi
zatěžovat,
a ty, které nemůžeme
ovlivnit, a proto nemá smysl
se jimi zatěžovat.
(Dalajláma)
Můžeme litovat mnoha rozhodnutí v životě – těch racionálních i těch emočních –
ale vzít zpět je jen stěží můžeme, proto nemá smysl
jimi zasírat hlavu.
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Bolest zad, psychosomatika a právo
Před 11 měsíci jsem podal žalobu na jednu firmu, která mi dlužila peníze. Šance na výhru byla podle právníka
cca 80 %. Po čase se soud rozhodl, že se tím zabývat nechce, a hodil vše na mediátora. Sešli jsme se k mediaci
v pěti lidech: žalobce a můj právník – žalovaný a jeho právník – mediátor.
Mediátor nás rozhodil do dvou kanceláří – každého se svým právníkem. Nejprve šel k nám a zeptal se mě, na
jakou hodnotu jsem ochoten přistoupit, aby mohlo dojít ke smírnému řešení. Byl jsem ochoten slevit
z 50.000 Kč na 40.000 Kč. Mediátor odešel do vedlejší kanceláře a otázka byla zřejmě stejná: „Kolik jste ochotni zaplatit, ač tedy s pohledávkou žalobce nesouhlasíte?“
Vrátil se během několika minut a říká: „Pojďte se mnou.“ Doprovodil nás do sousední kanceláře, kde seděl
žalovaný se svým právním zástupcem: „Právníci ven!“ nařídil a zavřel za nimi dveře. „Pánové,“ začal psát čísla
na flipchart, „Vy chcete po žalovaném nejméně 40.000 Kč. Vy jste ochoten dát nejvýše 30.000 Kč. Jste dva inteligentní lidé, takže Vám dávám pět minut, abyste se dohodli. Na viděnou,“ a zabouchl dveře.
„No, to si dělá srandu!“ vyprskl jsem smíchy. „Tak my si platíme
právníky, protože nejsme schopni se rok domluvit, a on
nám je sebere a dá nám pět minut, abychom se dohodli,“ kroutili jsme hlavami ve stejném rytmu.
Klučina v mých letech. Taky jednatel. Znalec toho,
jak těžký může mít podnikatel život. „Když to
zprůměrujeme,“ navrhl jsem, „jeden přidá –
druhý sleví,“ dodal. Podali jsme si ruku a po
třech minutách byl roční spor vyřešen.
Sedl jsem do auta a vydal se na 3hodinovou
cestu do Rtyně v Podkrkonoší. U nasedání a vysedání z auta a při vstávání z postele mě posledních 11 měsíců vždy doprovází silná bolest v bederní oblasti. Dnes nic. „Hm,“ divil
jsem se, „uvidím, jak se mi ráno bude
vstávat.“
Po 11 měsících problém se zády zcela
zmizel. Ten problém jsem měl celou dobu, co byl můj spor u soudu. Je nutno
říkat víc?
Radim Martynek
Psychosomatika jako pojem má svůj původ ve starověké řečtině, a to z dvou slov „psyché“ – duše a „soma“ –
tělo. Její úlohou je zkoumat vztahy mezi těmito dvěma slovy, a to hlavně z vlivu psychických funkcí a pochodů
na organizmus.
Psychologické faktory somatických onemocnění zkoumala i psychosomatická medicína, která potvrdila vztah
mezi tělesným stavem a psychickými i emocionálními složkami. Později byla do tohoto vztahu přidaná
i sociální složka. V užším slova smyslu je psychosomatika stále chápána jako problematika omezeného druhu
chorob, při kterých jsou tělesné obtíže, změny a poruchy funkce podmíněné duševním stavem.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychosomatika
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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 přezdívky:
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Hacknutá čeština – Úřední neduhy: manyžeři, týmblbingy
a benevtipy
V práci bývá často nejdůležitější umět držet úhel. Tedy nebýt vidět. Proto ti, co v ní pracují, často mluví o tom,
že musí odejít. Ale to zase bývá jen takové brexitování – jakože se v jednom kuse loučí, ale ve skutečnosti pořád neodchází.
A co že to lidem nejvíce pije krev? Třeba manyžeři – frajeři, kteří
vedou organizaci od desíti k pěti. Tohle slovo vzniklo spojením
anglického „money“, tedy peníze, a českého „žrát“. Člověku,
který ve vedení pálí peníze jako utržený, ale výsledky nemá žádné, se říká taky krachonoš, lamažer nebo marnožer.
Jestlipak víte, kdo je racek? To je zase nový vedoucí pracovník,
který vletí do organizace, nadělá v ní spoustu hluku, podělá, co
se dá, a pak zase odletí jinam. Mlamoj je pro změnu zkratka pro
mladého moderního jinocha – mladíka kolem pětadvaceti, drzého a sebevědomého, který všemu rozumí a kterých jsou
všechny korporace plné. Jeho cílem je mít co nejrychleji miliony
na účtu, aby si po čtyřicítce mohl užívat důchod na Bahamách.
Podobný mladý týpek bez větší praxe, zato s funkcí a hromadou
ambicí, je taky kindrmanažer. Společně pak všichni výše jmenovaní tvoří manadement – přihlouplé vedení organizace.
Jednou z nejčastějších činností v organizaci je prezentování všeho druhu. A to pak obvykle sklouzává k powerpoint karaoke,
což je situace, kdy řečník během prezentace vždy přečte kompletní text z každého slajdu. A aby bylo powerpoint karaoke dokonalé, ještě ho prošpikuje korpohantecem, řečí obsahující fůru nesmyslných anglicismů –
např. „mít spíč“ (mluvit), „katovat kosty“ (škrtat náklady) a další podobné ptákoviny.
V korporátu je oblíbený rovněž mód Potěmkin. To je přikrášlování stavu a maskování problémů, když má přijet
auditor, kontrola nebo třeba někdo z vrcholového managementu. V ondulování mlhy, což je věšení bulíků na
nos, patří lidé v manadementu holt na špičku.
Jak bylo řečeno, mnoho lidí maká v korporacích jen díky spoustě nul na výplatnicích. A díky nějakému tomu
pracovnímu benefitu. Jen musí dávat bacha na benevtipy. To jsou takové výhody, které vlastně žádnými výhodami nejsou – třeba bezplatný vstup do fitka ve sto kilometrů vzdáleném městě.
Strategie přežití v práci často bývá jen tak sedět za fíkusem – tedy vyhýbat se úkolům a být co nejméně viditelný. Dokázat to dlouhé roky je znakem opravdového mistrovství a špičkově zvládnutého kopru – zkráceně
kure.ského odporu k práci. Zkratka sako zase označuje stav absolutního kopru.
Čas od času je ale potřeba zpoza fíkusu vylézt a zajít na porodu – neúměrně dlouhou poradu bez valného výsledku. Důvod? Většinou ji vede bizíček, kravaťák, který se tváří, jak je děsně „busy“, anglicky zaneprázdněný,
ale místo práce z něj jde jen horký vzduch.
Dalšími „oblíbenými“ činnostmi bývají i teambuildingy nebo brainstormingy. Ani ty Čechům moc nepřirostly
k srdci – v Češtině 2.0 mají pro lovení nápadů o fous lepší názvy: mozkošturm nebo brejnšťouring. A budování
týmu zase říkají týmblbing.
Martin Kavka, autor projektu Čeština 2.01

1

Čeština 2.0 je slovník, který trolí češtináře už od roku 2009. Ukazuje, že čeština má šmrnc, vtip i budoucnost. Zahrnuje zbrusu nová
slova, ale i slangové, regionální či jinak zajímavé výrazy ze všech zákoutí mateřštiny. Češtinu 2.0 vytváříme my všichni každý den.
www.cestina20.cz
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Zaměstnanec neplní úkoly
Máme problémového zaměstnance, specialistu. Chová se velice slušně, profesionálně. Když dostane úkol,
potvrdí jej, odsouhlasí, velice často ale zůstane jen u slibu. Pro nesplnění úkolu vždy najde nějaký „objektivní“ důvod, nebo spíše výmluvu, ale skutek utekl. Protože se jedná o odborníka a více jich nemáme, zatím se
ho nechceme zbavovat. Tento stav však trvá již několik měsíců.
Ještě, než se pustíme do možností, jak tuto situaci vyřešit, měli bychom si uvědomit to nejvíce důležité: pokud
vše selže, jinou variantu než se úkoly neplnícího zaměstnance zbavit, jednoduše nemáme. Vždyť úkoly neplní
jen on sám, ale svým chováním dává navíc nežádoucí příklad kolegům. A to, že jej tolerujeme (a ostatní nikoli),
jen podrývá důvěru v naši spravedlnost. Musíme si proto uvědomit, že ta nejhorší varianta je někdy tou jedinou, která nám zbývá.
Nyní k věci. Jestliže stejný zaměstnanec v minulosti plnil úkoly
bez problémů, je prvním krokem k řešení situace to, že si jej
vezme jeho přímý nadřízený stranou a probere s ním důvody
proč to nyní nejde. Je možné že se dotyčný pokusí vyhýbat
společnému důvodu tím, že každé selhání mělo svůj specifický
vlastní, ale tím bychom se neměli nechat oklamat a ptát se na
to, co se v poslední době změnilo v jeho pracovním případně
i osobním životě a co způsobuje nežádoucí stav. Najde-li se
příčina, je strategie vedení jasná: zaměstnanci v rámci našich
možností pomůžeme, nicméně musíme trvat na tom, aby plnil zadané úkoly, byť jsou mu třeba krátkodobě
přidělovány jednodušší. Jestliže neznáme společnou příčinu selhání zaměstnance anebo jestliže zaměstnanec
nespolupracuje na jejím vyřešení, máme k dispozici několik nástrojů, kterými jej k tomu můžeme donutit. Čeho bychom se měli vyvarovat, je snažit se mu začít „vyhrožovat“ že jej propustíme, pokud nezačne plnit úkoly,
ale následně své pohrůžky neplnit. Také v tomto případě totiž nejenom že nepřispějeme k vyřešení problému
s konkrétním člověkem, ale navíc vyšleme dost negativní informaci všem ostatním zaměstnancům.
První možností je na problémového zaměstnance vyvinout slabý, ale trvale působící nátlak, který spočívá
v jeho kontrole. Nekontrolujeme „jen“ výsledky práce, ale především její průběh. Už se do úkolu pustil? Můžeme to vidět? Už udělal nějakou část? Už má materiál potřebný pro splnění úkolu? Už udělal konkrétní kroky?
Už se (jakkoli) posunul? Taková intenzivní kontrola nás stojí mnoho úsilí, a zaměstnanec ji velmi pravděpodobně bude vidět jako otravnou, ale pokud se ozve, nabídneme, že ji s radostí uvolníme, pokud ovšem dokáže, že
své úkoly splnil. Nenechejme se však zmást dalším slibem, nejméně jeden úkol prostě bude muset dokončit
pod tímto tlakem. Pokud v tomto úkolu uspěje, můžeme v následujícím s kontrolou ustat poté, co se přesvědčíme, že na něm dotyčný skutečně začal pracovat.
Další možností je tzv. párová kontrola. Zaměstnance necháme pracovat v páru s jiným, ideálně na podobné
pozici, se kterým bude sdílet svůj úkol. Zaměstnanec do páru musí být člověk, který je schopen a připraven
úkol splnit, ale současně který na sebe nenechá „hodit“ práci svého pasivního kolegy. Tento člověk bude fungovat jako katalyzátor, který pasivního zaměstnance aktivizuje, nejlépe v kombinaci s naší kontrolou; méně
intenzivní než v předchozím případě. Je nutné, aby zaměstnanec-katalyzátor byl vyzrálý a emočně stabilní.
Zároveň platí zásada, že takový pár je vždy pouze dočasný.
Třetí možnost je šoková změna. Pasivního zaměstnance převedeme na jinou práci. Nemusí být nutně jednodušší, ale měla by být zcela jiná, než jakou doposud vykonával. Díky tomu že ji bude donucen se znovu „učit“
máme šanci zasáhnout do jeho procesu adaptace a přimět jej změnit pohled na to, co dělá. Výsledkem by
v optimálním případě mělo být to, že dotyčný začne zvládat jednoduché a následně i složitější úkoly nové práce a začne-li je vykonávat rutinně, můžeme jej převést zpět na pracoviště, kde předtím selhal. Bude potřebovat povzbuzení a kontrolu, nicméně je šance, že pak svou práci zvládne.
Existuje řada dalších strategií, jak pracovat s pasivním zaměstnancem; a také mnoho důvodů, pro které jsou
zaměstnanci pasivní. Rádi Vám pomůžeme při hledání optimální taktiky jak na ně.
Vojtěch Bednář, firemní sociolog, www.firemni-sociolog.cz
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(Ne)slabičné předložky a spojky (resumé)
Obchodní/úřední dopis

Diplomová práce/grafika

Neslabičné předložky

v, k, s, z,
V, K, S, Z

v, k, s, z,
V, K, S, Z

Slabičné předložky

u, o,
na, do, ke, ve, pod, nad, …

u, o,
na, do, ke, ve, pod, nad, …

Spojky

a, i,
A, I

a, i,
A, I

Poznámka: Zelená barva v tabulce znamená, že předložka/spojka může na konci řádku zůstat, červená značí, že je nanejvýš vhodné místo ošetřit pevnou mezerou.

Na konci řádku nikdy nerozdělíme:
•
•
•
•

akademický titul a jméno – Ing. Novák, datum – 5. září, číslo a značku – 10 m, 100 Kč
slova psána se spojovníkem – Frýdek-Místek, Praha-Krč, žluto-zelený
zkratky, jejichž součástí je mezera – MV ČR, č. j.
některá další spojení, která by rozdělením působila neesteticky

Radim Martynek, lektor semináře Současná legislativa a její dopad na úpravu písemností – etiketa a normy
v písemném styku, autor ČSN 01 6910:2012, autor publikace Písemná komunikace v praxi

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.
Mezi dalšími oceněnými, kteří získali diplom a plaketu, jsou:
Jindra Záhořová, Městský úřad Bílina
NEVŠEDNÍK, elektronický měsíčník Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., s pořadovým číslem 02/2019
vyšel 26.06.2019. Tvůrčí tým řídí: Radim Martynek, radim@martynek.cz. ISSN: 1805-7292. Newsletter zasíláme našim klientům, absolventům seminářů, nejvýznamnějším osobnostem, úřadům, podnikům a firmám
ČR. Nevšedník si můžete stáhnout v Galerii informací z www.akademie-vzdelavani.cz. Dotazy, připomínky
a články můžete zasílat na info@akademie-vzdelavani.cz. Uzávěrka je vždy poslední den v měsíci. Redakce
nenese odpovědnost za obsah příspěvků ani kvalitu fotografií zaslaných dopisovateli.
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