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březnová otázka, zda máte
v práci „negouše“, vzbudila smršť
nádherných reakcí. Dnes se Vás
zeptám: máte ve svém okolí
gentlemany? Muže se společensky dokonalým vystupováním
zřejmě nebude náš nový projekt
ŠKOLA GENTLEMANŮ příliš zajímat, ale snad nadchne věčné
a věčně zvídavé začátečníky.
S rostoucí poptávkou jsme se odhodlali zpřístupnit e-learning také
svým neklientům. Za 119 Kč můžete získat ve 3 modulech celkem
6 akreditovaných dní do průběžného vzdělávání.
Informace o novém projektu, e-learningu, ale také mnohé další naleznete na stránkách dubnového Nevšedníku.
S přáním nerušeného čtení
Blanka Vafková
koordinátorka kurzů

Motto
„Všechno, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře.“ (Charles Dickens)

Teenageři chtějí etiketu
Můj dnešní příspěvek se ponese v trochu jiném duchu než předchozí. Protože si mnoho z nás myslí, že etiketa mladou generaci nezajímá, a že naopak má potěšení z jejího porušování, ve spolupráci
s kolegy-pedagogy jsme nedávno vypracovali malý průzkum mezi
padesátkou dětí ve věku 15 až 17 let, abychom zjistili jejich vztah
k etiketě, příp. co o ní vědí a zda už se s ní setkávají.
Výsledky jsou velmi zajímavé. Pouze tři žáci dokázali správně označit
témata, která do etikety patří. Podstatné je také zjištění, že dress
code a odívání obecně nepovažuje přibližně polovina respondentů
za součást etikety. Ze zkušeností lektorů jde přitom o nejpoutavější
a nejlépe hodnocené téma ze strany žáků během výuky. Všechny
děti uvedly, že považují znalost etikety za důležitou.
Významná většina žáků uvádí, že téma etikety bylo probíráno v rámci školní výuky. Jeden žák uvedl, že ho téma určitě nebavilo, 6 žáků
téma spíše nebavilo, 26 žáků spíše bavilo a jen 9 z nich bavilo velmi.
Lze tedy zjistit, že přes pozitivní naladění respondentů k etiketě má
výuka ve škole potenciál na daleko větší připoutání pozornosti. Bohužel, často je etiketa žákům podána pouze málo poutavým výkladem v rámci občanské výchovy – je přitom jasné, že i společenské
chování může děti bavit a zaujmout tak, jak se tomu děje v našich
seminářích. Už jste si seminář objednali?
Karel Střelec, ze semináře Etiketa pro žáky II. stupně ZŠ aneb co
s chlebíčkem spadlým na zem

Výběr referencí
z nedávných školení
Kurent nejen pro matrikářky
Objednatel: Krajský úřad Libereckého kraje
Kapacita semináře: 14
Reference: Mgr. Jaroslava Ježková, vedoucí
odd. matrik a státního občanství, e-mail:
jaroslava.jezkova@kraj-lbc.cz

Písemná komunikace v praxi – asertivita
a empatie v dopisech
Objednatel: Městský úřad Vysoké Mýto
Kapacita semináře: 17
Reference: Libuše Horáková, personalistka,
e-mail: libuse.horakova@vysoke-myto.cz

Písemná komunikace v praxi – asertivita
a empatie v dopisech
Objednatel: Městský úřad Kuřim
Kapacita semináře: 17
Reference: Mgr. Alena Zimmermannová,
e-mail: zimmermannova@radnice.kurim.cz

Základy manažerských dovedností
Objednatel: Městský úřad Šluknov
Kapacita semináře: 14
Reference: Ing. Bc. Ivana Lukešová, tajemnice,
e-mail: lukesova@mesto-sluknov.cz

Prezentace a prezentační dovednosti
Objednatel: Mendelova univerzita v Brně
Kapacita semináře: 12
Reference: Ing. Petr Sedlák, projektový manažer, e-mail: xpetrsedlak@gmail.com

[fejs buk]
Staňte se čtenářem Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.,
na
www.facebook.com/akademie.nevsedniho.vzdelavani
a získejte rafinovaný šanon1 (z každých 100 čtenářů
me jednoho příjemce).

1

Fotka šanonu: www.akademie-vzdelavani.cz/download/sanon_web.jpg
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Interview s osobností
O dubnový rozhovor jsme požádali Ing. Radima Jančuru, ředitele Student Agency, s. r. o.
1. Jak se vypořádáváte se špatnou náladou?
Pivem a spánkem :-)

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

Pozitivních zpráv a rozhodnutí
2. Jaké je Vaše nejoblíbenější místo v ČR a proč?
Mám chalupu v Beskydech na Grúni, takže Grúň. Nej- z vlády a od politiků.
krásnější město je pro mne Český Krumlov.
8. Máte během dne nějaké
3. Máte nějaké životní motto (moudro), podle které- zlozvyky, kterých byste se ráda
zbavila?
ho žijete?
Mám, ale nevadí mi.
Žádné nemám.
9. Co pro Vás bylo v životě nejtěžší?
Neuvědomuji si.

4. Čemu by se, podle Vašeho názoru, měli lidé
v dnešní době (na)učit?
Naučit se udržovat se v pozitivní náladě. Negativní a
nepříjemné podněty vyřešit.

10. Myslíte, že existuje přátelství
mezi mužem a ženou?
Dříve jsem byl přesvědčen, že
nikoliv, dnes jsem si jist, že ano.

5. Máte nějakou radu/recept na spokojený život?
To tedy fakt nemám.
6. Co si představujete pod pojmem štěstí?
Bohužel jen krátkodobý závan mánie. Závidím lidem,
co mají pocit alespoň malého, ale permanentního
štěstí.

Mini-kongres TOP asistentka
Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., pořádá v termínu 19.06.2013 v hotelu Atlantis v Rozdrojovicích
(Brno-venkov) mini-kongres na téma Top asistentka, kdy v průběhu jednoho dne proběhne 8 workshopů, jejichž cílem je předat základní informace k tématu a probudit zájem účastnic o sebevzdělávání. Témata seminářů:
08:30–09:15
09:15–10:00
10:30–11:15
11:15–12:00
13:00–13:30
13:30–14:15
14:45–15:45
15:45–16:30

Pozitivní postoj = efektivnější práce
Jak říci NE! Jak říci ANO…
přestávka na kávu
Efektivní organizace vlastního pracovního času
Etiketa a normy v písemném styku
oběd
Asistentka – srdce firmy aneb proč a jak pořádat
firemní akce
Aby záda nebolela
přestávka na kávu
Profesionální image – tipy z oblasti oblékání
a kosmetiky ve stylu „snadno a rychle“
Praktické techniky redukce stresu

Informace a přihlášky naleznete na internetové stránce
www.akademie-vzdelavani.cz/download/top_asistentka_pozvanka.pdf.
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Historky z natáčení
Soutěžní story #1 – hlasujte na www.akademie-vzdelavani.cz/homepage/#!/page_ANKETA
Služební auto pod sněhem Byl konec března, když před Velikonoci skvostně nasněžilo. Na poslední chvíli jsem
měla jako asistentka jet s panem místostarostou poblahopřát jedné jubilantce, když jsme přišli k totálně zavátému služebnímu vozu, ale bez klíčů. Místostarosta na mě hodil škaredým pohledem, že jsem zapomněla to,
o co si neřekl, a poslal mě zpátky na sekretariát s tím, že mezitím odhrne z auta sníh. Dělal to holýma rukama,
protože ve voze žádná extra výbava není.
Když jsem se asi po 10 minutách vrátila (to víte – člověk potká po cestě tolik lidí, co něco chtějí), tak měl místostarosta auto dokonale čisté, ruce dokonalé zmrzlé a zuby dokonale cvakající v rytmu výrazně rychlejším, než
jak odbíjel zvon na nedalekém kostele.
Stiskla jsem tlačítko na dálkovém ovladači a odemknul se vedle stojící – zasněžený – vůz. Auto, které místostarosta očistil, patřilo starostovi, který zapípal o pár sekund později a s radostnými díky utekl vstříc víkendu.
(příspěvek anonymního pisatele z Libereckého kraje)

Soutěžní story #2 – hlasujte na www.akademie-vzdelavani.cz/homepage/#!/page_ANKETA
Tři týdny poté aneb jak to dopadlo u zkoušky Jedna věc je prokousat se duševním martýriem od původních
myšlenek na sebevraždu a postupně znásilnit svou vlastní mysl tím, že se proklikáte různými záludnostmi a šílenostmi na internetu, abyste se mohli ke zkouškám ohledně vyššího vzdělání vůbec přihlásit.
Pokud to vezmu zhruba v kostce a vynechám podrobné popisy bezesných nocí, bezcílné prohlížení sešitů
z matematiky gymnázia své dcery a čiré zoufalství, tak po vykonané zkoušce se tak trochu vznášíte v euforii
(i když správně tušíte, že to asi moc nedopadlo), protože jste se překonali a seděli v lavici téměř po třiceti letech zase jako žáček.
Druhá věc je to, když poštou přijde „certifikát“. Vaše blbost se skrývá pod vznešeným názvem „harmonizovaný
percentil“ s „jakýmsi“ číslem. Případnému škodolibému čtenáři se nehodlám svěřovat. Pouze přiblížím, že kdyby tímto číslem byl vyjádřen inteligenční kvocient, tak se v psychiatrické stupnici pohybuju v pásmu idiocie.
Aspoň na to mám papír… Ostatně i Švejk byl přece úředně uznán notorickým blbem!
A teď nastává ten pravý okamžik, kdy se člověk musí postavit rovně před zrcadlo a z očí do očí si přizná: „Jitko,
jsi úplně blbá, protože jsi 20 let nevěděla, že pro sociální práci je vůbec to nejdůležitější vědět, kolik je 2 ♦ 1?“
(Ten kosočtvereček je, prosím, prý matematický výraz a ne symbol, který s oblibou vyrývají pubertální chlapci
nejen na veřejných záchodcích.)
A já hloupá myslela, že pro mou práci sociální pracovnice je nejdůležitější empatie a zároveň zdravý odstup,
abych věděla, jak občanovi poradit a nebyla přitom studený psí čumák. Je přece těžkou přetěžkou úlohou
úředníka přijmout „milióntého“ klienta, jako by byl tím prvním, kdo ke mně přichází.
Spolu s certifikátem přišel utěšující dopis: „Pokud nejste s výsledkem spokojeni, nezoufejte!“ a lákal na další
termíny zkoušek, za něž vysolíte skoro 400 Kč za každý jeden. (Že by nás bylo víc?)
Vzhledem k tomu, že už asi nejsem schopna svůj mozek přeprogramovat od „vaření rajské omáčky“ na „kvantitativní uvažování“, zatím to vzdávám.
Ale není všem dnům konec, třeba se „pochytřím“, budu hravě řešit kvadratické nerovnice a rodině poradím, ať
si hoděj do hrnce ohřát integrály.
Teď si naleju panáka, zapálím cigaretu a dám volný průchod své behaviorální poruše při neefektivním zvládání
stresu, jak nás před časem vyškolila jedna chytrá Mgr. A pak asi budu rozbíjet atom, nebo tak něco...
Jitka Benešová, MěÚ Litoměřice
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Soutěžní story #3 – hlasujte na www.akademie-vzdelavani.cz/homepage/#!/page_ANKETA
Proč všem říkat ANO Po náročném týdnu na severomoravském úřadě na odboru, kam chodí sociálně potřební
občané, jsme se s kolegyní těšily na víkend víc než kdykoli předtím. Plán byl prostý: hodně tekutin, hodně kalorií, hodně odpočinku. Nákupní košík tak obsahoval: hodně vína, hodně čokolády, hodně časopisů. V pondělí se
kolegyně vrátila skvostně odpočatá a prohlásila:
„Tak jsem se koukala na YES MAN. Ani nevíš, jak byl ten člověk šťastný, když všem říkal ANO. Taky to dnes zkusím…“
Přišla první klientka a říká: „Mám nárok?“
A kolegyně po letmém prostudování podkladů odpověděla: „Ano!“ Klientka s úsměvem odešla.
Přišel vedoucí a ptá se: „Máte se?“ „Ano,“ odvětila kolegyně. „A máte dnes hodně práce?“ „Ano,“ opakovala
se. „A podíváte se na tohle?“ naléhal šéf. „Ano, proč ne,“ dodala s úsměvem. I šéf se poprvé od stoleté války
usmál.
Takto to pokračovalo celé dopoledne a silou hurikánu se rozneslo po budově, že máme vlastní YES ÚŘEDNICI.
Po obědě přišel ajťák: „Prý se Vám seká papír v tiskárně… Můžu Vám to opravit teď? Mohu Vás pozvat na svou
sbírku procesorů?“ Tomuto dni nechybělo k dokonalosti víc…
(příspěvek anonymního pisatele ze Zlínského kraje)

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

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

Výhercem…
… tří láhví Rulandského šedého (pozdní sběr) se za článek Ale já sem nepatřím, který zaujal 79 % čtenářů, stává
Iva Tycová, MěÚ Židlochovice. Kontaktujte prosím redakci… Blahopřejeme!

Akreditovaný e-learning
I když se studium formou e-learningu nevyrovná prezenční podobě semináře, rozhodli jsme se nabídnout
3 akreditovaná témata, díky kterým můžete získat 2 až 6 dní do průběžného vzdělávání za celkovou cenu
119 Kč vč. DPH2. Vybrat si můžete z těchto témat:
Úřední písemnosti se zaměřením na gramatiku (osvědčení na 2 akreditované dny)
Úřední písemnosti se zaměřením na stylistiku (osvědčení na 2 akreditované dny)
Etiketa úředníka veřejné správy (osvědčení na 2 akreditované dny)
E-learning zpřístupníme na 30 dní skupinám o min. velikosti 20 studentů. Postačí, zašle-li kompetentní osoba
objednávku se seznamem obsahujícím tyto informace: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, e-mail.

2

Cena se nemění s počtem využitých témat (získaných osvědčení).
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Vtip
Nepleťte si slova, někdy to může končit tragicky!
Jeden muž stál před soudem, protože zabil svou ženu.
Soudce: „To je brutální čin. Pokud chcete, aby Vám byl trest zmírněn, musíte nám vysvětlit motiv svého činu.
Muž: „Když ona byla tak omezená… Bydlíme ve 13. poschodí jednoho vysokého domu. V prvním poschodí žije
rodina hotelového portýra, která má tři děti. Je ovšem strašné, že jejich děti zůstaly od přírody neobyčejně
malé. Ten dvanáctiletý měří 80 cm.
Jednoho dne jsem přišel domů a moje žena říká:
„V rodině našeho portýra je něco špatně. Ty jejich děti jsou praví pyrenejové.“
Já říkám: „Ne, ty myslíš, že jsou pygmejové.“
„Ne,“ říká moje žena,“pygmej je látka, kterou má člověk pod kůží a tvoří se z ní pihy.“
Já říkám: „To je pigment.“
„Ne,“ říká moje žena, „pigment je to, na co psali staří Římané.“
Já říkám: „To je pergamen!“
„Ne,“ říká moje žena, „pergamen je, když básník začne něco psát a pak to nedokončí …“
Pane soudce, musíte ocenit, že jsem se ovládl, zamlčel slovo „fragment“, sedl si odevzdaně do křesla a začal
číst noviny. Náhle však ke mně přišla žena s větou, po níž jsem usoudil, že je zralá pro blázinec. Tedy moje
žena.
„Miláčku, koukni se, co zde stojí!“ Otevře knihu, ukáže na jedno místo v textu a říká: „Slunečník kabelky byl
učitelkou pasáka 15.“
Vzal jsem knihu a stále ještě poklidně vysvětlil: „Ale miláčku, to je francouzská kniha a francouzský text. Tady
stojí: ´La Marquise de Pompadour est la Maitresse de Louis XV.´ a to znamená: ´Markýza Pompadour byla
milenkou Ludvíka XV.´“
Žena protestovala: „Já to musím konečně vědět naprosto přesně, já jsem si přece objednala pro svou výuku
francouzštiny vynikajícího legionáře.“
Já říkám: „Ty myslíš lektora.“
„Ne,“ říká moje žena, „lektor byl antický řecký hrdina.“
Já říkám: „To byl Hektor a ten byl z Tróje.“
„Ne,“ říká moje žena, „Hektor je plošná míra.“
Já říkám: „To je hektar.“
„Ne,“ říká moje žena, „hektar je nápoj bohů."
Já říkám: „To je nektar.“
„Ne,“ říká moje žena, „Nektar je řeka v jižním Německu.“
Já říkám: „To je Neckar.“
Moje žena: „Vždyť přece znáš tu krásnou písničku o Rýnu a Nektaru, kterou jsme nedávno zpívali jako duo.“
Já říkám: „To se jmenuje duet.“
„Ne,“ říká moje žena, „duet je, když mají dva muži souboj se šavlí.“
Já říkám: „To je duel.“
„Ne,“ říká moje žena, „duel je díra v hoře, kterou projíždí vlak.“
„A dál, pane soudce, dál jsem to již nevydržel. Vzal jsem kladivo a ženu jím umlátil…“
Nastala chvíle mlčení, po němž soudce vstal a vyřkl ortel: „Osvobozen, já bych ji umlátil už u Hektora ...“

Jaký vtip pobavil v poslední době Vás? Pište na info@akademie-vzdelavani.cz.
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Škola gentlemanů
Škola gentlemanů je nový projekt Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., pro cílovou skupinu absolventů
středních a vysokých škol a manažery-gentlemany-věčné začátečníky. Absolvováním deseti seminářů se účastník zdokonalí ve všech běžných aspektech každodenního života muže-gentlemana, ale porozumí také základům golfu, vaření, šermu, žehlení, jízdy na koni.
ŠKOLA GENTLEMANŮ Vám pomůže určit priority ve světě mužů, poznat sebe sama a pozvedne Vaše schopnosti na vyšší úroveň. Ve Škole gentlemanů jsme všichni na jedné lodi. Jsme muži se svými silnými stránkami
i slabostmi, muži mladší i starší. Spojuje nás však jeden cíl: být lepšími muži. Info: www.skola-gentlemanu.cz.

Anketa – hlasujte na www.akademie-vzdelavani.cz/homepage/#!/page_ANKETA
Sdělte nám svůj názor na téma: Jsou v této zemi ještě gentlemani a může mít ŠKOLA GENTLEMANŮ úspěch?
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„Absolventní“ přednost
„Tati, přecházíme špatně! Přechod pro chodce je blíž než padesát metrů a měli jsme přecházet po něm!“ sdělil
desetiletý syn pana Karla taťkovi, který se sice důkladně rozhlédl, ale vyrazil přes vozovku na místě, kde zrovna
vystoupili z autobusu.
Panu Karlovi se chtělo říci: „Neotravuj, chytrolíne,“ ale sám cítil, že by to nebylo výchovné. Zeptal se raději, zda
to má synek ze školy.
„Jo, z dopravní výchovy. A taky nám říkali, že máme klidně upozornit i dospělé, kteří špatně přecházejí, protože je to v zákoně.“ Poslední věta sdělení poněkud zamlžila, ale jádro bylo celkem srozumitelné.
„A představ si, někteří lidi si myslí, že mají na přechodu absolventní
přednost!“
Tak dost, pomyslel si pan Karel.
„Především – neříká se absolventní, ale absolutní. A co já vím, tak…“
Tak. A jak to vlastně je? Na referentském školení řidičů se o tom
přece mluvilo. Musím přece zpomalit, nebo i zastavit před přechodem pro chodce, takže přednost mají. Ale absolutní? Jo, už si vzpomínám! Psali to tenkrát v novinách, že chodci budou mít absolutní
přednost. Jenže za pár dní zase psali, že je to úplná blbost, že to ani
nejde. Což je asi pravda. Taky s tou tramvají je to tam nějak jinak.
Safra, musím se na to podívat… Dokončiv úvahu, zeptal se syna:
„Tak co o tom ještě víš? Pouč starého, natvrdlého otce.“
„Mám to v sešitě, doma ti to ukážu,“ odvětilo spokojeně dítě.
Později večer si pan Karel sedl k synovu sešitu s dopravní výchovou. Kostrbatým písmem a s pravopisnými
chybami (po kom ten kluk je?) tam bylo napsáno dost zajímavých věcí.
Nicméně na synkovy výtvory neměl dost pevné nervy. Pro Invalydi ještě ustál, ale na ližích už ne. Ráno si to
povíme, dopravní experte!
Pro klidné čtení si vzal raději zákon s číslem 361/2000 Sb., zpracovaný s komentářem, a všechno se tam dozvěděl. A bylo to tam, o těch padesáti metrech. A že tramvaj přednost chodci nedává a že… bylo těch informací dost, ale musel uznat, že pro přežití se hodí.
Ráno si chlapce podal za ty příšerné hrubky. Ale protože je pan Karel osvícený otec, taky klukovi poděkoval.
Nebýt jeho řečnění, zase by zůstal v nevědomosti…
Eva Židův, lektorka v oblasti pravidel silničního provozu

Pro školáky se špatným držením těla
Spolupracující Studio ZDRAVÉ JÁ Vás zve na letní tábor pro děti se skoliózou a se špatným držením těla, který
se koná v malebném prostředí Beskyd v termínech 29.06.–06.07. a 07.07–13.07. Zkušené lektorky naučí Vaše
děti zábavnou formou správnému držení těla při chůzi a běhu.
Nebude chybět jízda na kole, na koni, volejbal, plavání a další aktivity. Rodiče mohou děti doprovázet a užít si
program společně. Všichni jste srdečně zváni.
Více informací na www.cititsedobre.cz nebo telefonicky na 605 833 931 u paní Zuzany Neřádové.
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Jak je to s kávou a čajem
Zkuste někdy pozorovat lidi kolem sebe v kavárně či restauraci. Kolik lidí
olízne lžičku po zamíchání kávy či med do čaje sní, místo aby jej použili do
čaje? Předpokládám, že napočítáte více než 50 % hostů.
Jak je to správně? Pokud pijeme kávu, lžičku po zamíchání nikdy neolizujeme. Výjimkou je cappuccino, café laté nebo ledová káva, u nichž je dovoleno ochutnávat lžičkou pěnu. Lžička by také neměla zůstat v šálku, pokud
pijeme, ale vždy ji odložíme na podšálek. To i v případě, že kávu dopijeme.
A jak je to s medem? Med je určen do čaje tak jako cukr, takže jej tak i použijeme. Je zcela nevhodné jíst med lžičkou „k čaji“.
Radka Sobotková, ze semináře Etiketa úředníka veřejné správy

Nový seminář v nabídce
Veřejné zakázky malého rozsahu Co nejvíce sužuje zadavatele, je povinnost sčítat obdobné a spolu související
veřejné zakázky. Výkladová praxe používá značně rozšiřující výklad, kdy v nejpřísnějším zákonném režimu by
v extrémním případě měl zadavatel zadávat i zakázku z deseti tisíc. Přednášet na toto téma je tenkým ledem,
protože vždy se někomu sáhne na kuří oko. Seminář je určen pro skupinu 20 účastníků za 23.800 Kč vč. DPH.

Seminář měsíce
Pro měsíc květen je seminářem měsíce Nový občanský zákoník, který můžete objednávat za 17.850 Kč
vč. DPH za skupinu (na nabídku se již nevztahuje akce 3 + 1 zdarma).

K zamyšlení
Citáty jinak
Neznalost zákonů neomlouvá. Murphy
Zase na tahu. Kasparov
Být zářný příklad. Černobyl
Přijali nás chladně. Amundsen
Mám to v krvi. Fredy Mercury
Všechno brát s rezervou. Barum
Nebudu se s tím párat. Jack Rozparovač
Tě pic. Puškin
Není malých rolí. Harmasan
Nestavte se mi na odpor. Ohm
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Slova aneb vhodný výběr jazykových prostředků
Český jazyk je krásný a rozmanitý. A to nejen z hlediska gramatického (angličtina opravdu nemusí např. řešit
tzv. shodu podmětu s přísudkem – zda muži šli nebo ženy šly), pravopisného (kdy užít školicí/balicí a kdy školící/balící to je opravdový kumšt) – ale i lexikálního. A co že to ona lexikologie vlastně je? Lingvistická disciplína,
která se zabývá studiem lexika, tedy jednoduše řečeno studiem slovní zásoby určitého jazyka. Lexikologii tedy
zajímá, jaká máme v češtině slova a slovní spojení a kdy, v jakých situacích, je užíváme.
Dennodenně slyšíme nejrůznější rozhovory, čteme e-maily, časopisy nebo knihy, sami píšeme administrativní
písemnosti. A logicky vzato, vždy volíme z jazykových prostředků vhodných pro danou konkrétní situaci. (Ono
oslovit v úředním dopise paní Hedviku Malíkovou milá Hedvičko by asi nenapadlo nikoho z nás.) A máme
z čeho vybírat – odhaduje se totiž, že český jazyk má asi 250 000 slov.
Existují texty, v nichž příznakovou slovní zásobu očekáváme. Pohádky mají zpravidla ustálené úvodní a závěrečné formule (Bylo nebylo…), vystupují v nich často tři sestry nebo tři bratři, princezny, králové, víly, draci atd.
A kouzelné předměty (prsten, ubrousek, sedmimílové boty atd.) ovlivňují hrdiny i samotný příběh.
Stylizujeme-li však úřední písemnost, nechceme napsat ani pohádku (i když takové rozhodnutí ve formě báchorky by bylo jistě zajímavým počinem) ani článek do bulvárních novin. Platí proto, že výsledný text by měl
být napsán vhodně a srozumitelně – nikoliv však pro nás, ale pro příjemce. Proto zvažujme, zda užívat méně
známá cizí slova (exaktnost je jen naším snem), nestandardní zkratky (zkratka OMB prý označuje odbor majetkový a bytový) či přespříliš odborných termínů.
A nyní odjinud – když jsem v jednom brněnském obchodě viděla nabídku – kivi 4,50 Kč/ks – jen jsem se tiše
usmála a říkala si: „Kde je asi mají?“ Že nerozumíte? A právě v tom je slovní zásoba češtiny jedinečná – mnohdy o významu slova rozhoduje jen jedno písmeno či diakritické znaménko. No, není nádherné, že v češtině
máme:
kivi – kiwi
kúra – kůra
magacín – magazín
vyza – víza
deviza – devíza

Zkusili jste odhadnout, co výše uvedená slova znamenají? Kivi je nelétající pták
z Nového Zélandu, kiwi pak exotické ovoce. Kúra označuje léčebnou proceduru,
kůru máme na stromě. Magacín je skladiště a magazín si možná dnes koupíte
v trafice. Vyza je mořská ryba a víza jsou úřední povolení ke vstupu do cizí země.
A jaký je rozdíl mezi devizou a devízou? To už nechám na Vás, milí čtenáři.
Zuzana Stolarská, ze semináře Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech

Motto
„Člověk najde svou moudrost, jen když se setká s hloupostí jiných.“ (Claude Adrien Helvétius)

Poradna: Formát IČ
Otázka: Jak se správně píše IČ a kolik má číslic?
Odpověď: IČ (IČO) má 8 číslic a jeho formát není nikde právně zakotven. Protože ho jinak zapisuje Český statistický úřad, jinak obchodní rejstřík a zcela odlišně jeho držitelé, radíme dodržovat jednotný zápis ve formátu
12345678, tj. dohromady (bez mezer).

A co trápí Vás? Pište na info@akademie-vzdelavani.cz.
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Ředitelé škol, hledáte sociální partnery?
Jednomu rádžovi se zdál sen, ve kterém mu vypadaly všechny zuby. Sen ho opakovaně
znepokojoval, povolal proto své vykladače, aby mu ho vyložili. „Vznešený pane,“ pravili
vykladači po dlouhém rokování, „sen ti oznamuje, že v nejbližších letech zemřou všichni
Tví příbuzní.“ Rádža však takovou myšlenku nemohl snést a dal okamžitě všechny své
rádce popravit. Poté si zavolal svého učitele z dětství a i na něj se obrátil o radu. Učitel si
vyžádal den a noc na rozmyšlenou. Když druhého dne předstoupil před vladaře, oznámil
mu: „Pane, raduj se! Budeš žít déle než všichni Tví příbuzní.“
Vážení ředitelé, všimli jste si, že anekdota vypráví tak trochu o Vás? Za Vaše postoje
a názory Vás dnes už naštěstí nikdo nepopraví – ale na tom, co řeknete a jak to sdělíte,
závisí rozvoj škol, jež řídíte a za něž na veřejnosti vystupujete.
Rádi byste oslovili významné společnosti ve svém regionu, ale nevíte, jak na to?
Hledáte pro svou školu partnery, případně sponzory z podnikatelské sféry?
Chcete, aby Vaše škola byla atraktivní a zajímavá?
V takovém případě má pro Vás Akademie nevšedního vzdělávání připravený seminář s ředitelem školy, který
Vás na základě svých dlouholetých zkušeností naučí, jak se připravit na důležitá setkání. Dá Vám návod, jak se
stát zajímavými pro podnikatelskou sféru a jak efektivně vést jednání s jejími zástupci. Pomůže Vám sestavit
koncepci public relations a vysvětlí, jak lze život Vaší školy posunout za použití běžně dostupných prostředků
o výrazný kus dopředu.
Každý ředitel školy se může rozhodnout, jaká bude škola, kterou řídí – ale ne každý ředitel o tom ví. Po absolvování tohoto semináře to budete vědět o něco lépe :)
Richard Jurečka, ze semináře Hledáme sociální partnery školy

Motto
„Žádný člověk není tak hloupý, aby nedosáhl úspěchu aspoň v jedné věci – když je vytrvalý.“ (Leonardo da Vinci)

NEVŠEDNÍK, elektronický měsíčník Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., s pořadovým číslem 04/2013
vyšel 15.04.2013. Tvůrčí tým řídí: Ing. Radim Martynek, radim@martynek.cz. ISSN: 1805-7292. Newsletter
zasíláme našim klientům, nejvýznamnějším osobnostem, úřadům, podnikům a firmám ČR. Nevšedník si
můžete stáhnout v Galerii informací z www.akademie-vzdelavani.cz. Dotazy, připomínky a články do soutěže 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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