
 

Dobrý den, 

Dostává se vám do ruky knyha, která od prvního okamžiku musí  
v každém vzdělaném člověku probudit zděšený. 

Možná si říkáte, jak si mohl autor dovolit začít tím neohrabaným „dobrý den“  
nebo se hned v první větě dopustit několika hrubek.  

Dovolil si to, aby ukázal, jak diletantsky působí ledabyle napsaná písemnost. 

Dámy a pánové, 

je mi potěšením sdílet s Vámi radost z publikace, která v prosinci přichází na trh s názvem PÍSEM-
NÁ KOMUNIKACE V PRAXI – ÚPRAVA OBCHODNÍCH A ÚŘEDNÍCH PÍSEMNOSTÍ V 21. STOLETÍ. Po 
jejím přečtení se Vám snad již nikdy nestane, abyste se dopustili zásadních chyb při úpravě svých 
dokumentů. 

Záznam proslovu pana Ladislava Špačka, odborníka na český jazyk a jediné opravdové autority 
v oblasti společenské etikety, který proběhl během křtu publikace, naleznete na stránce 
www.JakNaDopisy.cz. Na tomto webu si můžete knihu také objednat.  

S přáním příjemného čtení 

Radim Martynek 
vedoucí autorského týmu 

 

 

http://www.jaknadopisy.cz/
http://www.jaknadopisy.cz


 

 

 

 Slovo úvodem 
Milé dámy, vážení pánové,  

závěr roku přináší obvykle re-
kapitulaci toho, co jsme si na-
plánovali, a toho, co jsme 
opravdu uskutečnili. 

Závěr patnáctého roku byl ve 
znamení dlouho očekávané 
publikace. Jak zaznívá z řad 
odborníků, ale také z úst ctě-
ného Ladislava Špačka, kniha 
se vydařila. 

Abychom ji nezastínili dlou-
hým vyprávěním, přináší zimní 
vydání Nevšedníku pouze light 
čtení nejen o komunikaci 
v partnerských vztazích. 

Na Titaniku byli všichni zdraví, proto my Vám přejeme ŠTĚSTÍ. Je-li 
to přítomno, pak litry zdraví, tuny těch nejbáječnějších přátel 
a kilometry splněných přání se dostaví samy. 

Štěstí na Nový rok a v dalších 365 dnech nového roku přeje 

Radim Martynek 
jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o. 
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Společenská významnost 
Tykání nabízí vždy osoba společensky významnější, tzn. žena, osoba 
starší nebo nadřízený. Platí tedy, že 18letá žena smí nabídnout ty-
kání 60letému muži (ne naopak), nadřízený podřízenému a osoba 
starší osobě mladší (mezi muži, mezi ženami).  

Komplikace může nastat, pokud se setká starší-žena-podřízená 
a mladší-muž-nadřízený. NA PRACOVIŠTI platí, že významnější je 
vždy NADŘÍZENÝ, v tomto případě tedy muž. MIMO PRACOVIŠTĚ ale 
již opět platí společenská významnost podle pohlaví – významnější 
bude ŽENA, v našem případě podřízená. 

Na pracovišti také platí, že osoby společensky méně významné (pod-
řízení) zdraví osoby významnější (nadřízené). Potká-li tedy podříze-
ná-žena svého nadřízeného-muže, zdraví podle etikety první žena. 
Galantní muž však toto málokdy dopustí a pozdraví ženu jako první. 

Nejen ve Velké knize etikety1, charizmatického Ladislava Špačka, 
najdete spoustu zajímavých informací. Inspirací Vám může být také 
dvoudenní seminář Master of Business Etiquette (MBE) s touto in-
spirativní osnovou: 

Etiketa a její význam pro současnost, historie, vývojové etapy. 

Oblékání se všemi detaily (společenské oblečení a business dress 
code, slavnostní oblečení muže a ženy, různé roviny pánského oble-
čení, harmonizace outfitu muže a ženy, praktické rady pro muže 
i pro ženy) 

Kontaktní situace (představování, zdravení, navazování rozhovoru, 
oslovování, vizitky, dary a květiny, předávání cen) 

Business a společenské akce a účast na nich, pozvánky a jak jim 
rozumět (jak číst zkratky na pozvánkách, např. R.S.V.P., smart casu-
al, p.m. nebo black tie), jak se omluvit z účasti, řešení problémových 
situací při organizování akcí 

Etiketa běžných každodenních situací (na ulici, ve výtahu, v autě, 
v restauraci, v divadle) 

Nehody a jak je řešit. 

Jak si připravit a jak přednést proslov či přípitek. 

Interkulturní etiketa, specifika a odlišnosti etikety různých kultur. 

Stolování, zasedací pořádek, večeře s klientem, chování na banke-
tu i v restauraci, řízená večeře 

  

                                                           
1
 Knihu lze do vyprodání objednat na info@akademie-vzdelavani.cz za 300 Kč. 

Výběr referencí  
z nedávných školení  

Etiketa a normy v písemném styku – 
úprava písemností podle normy 

Městský úřad Kroměříž 

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem 

Městský úřad Slavkov u Brna 

Městský úřad Sezimovo Ústí 

Městský úřad Studénka 

Městský úřad Prachatice 

Městský úřad Soběslav 

Městský úřad Dobřany 

 

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

Městský úřad Rosice 

Městský úřad Kolín 

 

Akademie zad 

Městský úřad Kamenice nad Lipou 

Městský úřad Vsetín 

 

Etiketa úředníka veřejné správy 

Městský úřad Hejnice 

mailto:info@akademie-vzdelavani.cz
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Freediving: brána do druhého světa (kurz potápění) 
Potápění je vyhledávanou turistickou aktivitou a celosvětovým byznysem. Donedávna byly hlubiny oceánu 
přístupny pouze potápěčům, kteří si na zádech nesli láhev se stlačeným vzduchem. Lovci perel z řad domorod-
ců, kteří se na nádech dokázali potopit hluboko pod hladinu, byli považováni za zajímavou anomálii a málokdo 
měl odvahu je napodobit. 

 „Být v Indonésii a dívat se na hladinu oceánu je jako jít do cirkusu a dívat se zvenku na stan.“ 

Ještě v padesátých letech dvacátého století vědci věřili, že kdyby se člověk potopil na nádech pod 30 m, jeho 
plíce by vlivem tlaku okolního prostředí zkolabovaly. Současný hloubkový rekord nádechového potápění je 
214 m. V posledních desetiletích se výrazně proměnilo vědecké povědomí o tom, jak se lidské tělo dokáže 

adaptovat na pobyt pod vodou. Naše tělo nás znovu a znovu překvapuje svou 
dokonalostí. Neseme si v sobě reflexy z dob, kdy jsme se vyvíjeli v oceánu.  

Freediving se stal rychle se rozvíjejícím sportovním odvětvím i populární re-
kreační aktivitou. Je to podobné jako šnorchlování – jen lepší. Mnoho lidí při 
šnorchlování zůstává na hladině, případně se vydává na průzkum několik me-
trů pod hladinu, odkud se vrací s napolo vyděšeným výrazem a lapá po de-
chu. Ve freedivingovém kurzu se za pouhé 3 dny většina začátečníků potopí 
pohodlně a bezpečně 20 m hluboko. Tím získá rekreační freediver-začátečník 
přístup do stejné hloubky jako většina přístrojových potápěčů. Zároveň se 
v kurzech učí základy záchrany a poskytování první pomoci tonoucím, což se 
může jednoho dne hodit komukoli.  

Osobně si nejvíce cením na freedivingu hlubokého propojení mysli a těla. Pod 
hladinou se mysl zklidní a člověk se stane součástí oceánu. Zpomalíte. Oce-
án je svět bez mobilů, e-mailů a domluvených schůzek. Ponor je čas mezi 
nádechem a výdechem. Čas krystalické přítomnosti, kdy minulost ani bu-
doucnost nehrají roli.  

Velká část tréninku se odehrává v modré hlubině. Z bóje plovoucí na hladině 
vede dolů lano se závažím; jediný hmatatelný bod v obrovském 3D prostoru 
hrajícím 50 odstíny modré. Na rozdíl od rekreačního freedivingu, kdy je cílem 
ponoru prozkoumávat bohatství vnějšího světa pod hladinou, hluboký ponor 
je spirituální cesta objevující nitro člověka. Základem úspěchu je uvolnění, 
sebekontrola a porozumění vlastnímu tělu. Hluboko pod hladinou na Vás 
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čekají démoni. Démoni vlastního strachu a pochybností. Při některých ponorech takový démon zašeptá: „A co 
když už nemáš dost sil na to dostat se zpátky na hladinu?“ Všichni o sobě v určitých chvílích pochybujeme. 
Freediving nás učí odkládat pochybnosti a soustředit se na vlastní schopnosti. Pochybnost v hlubině může 
být krizovou situací a jediná cesta je zůstat v klidu a plavat za světlem. Nejen pod hladinou, ale i obecně v živo-
tě. Ve freedivingu se nikam nespěchá.  

Freediving je velmi bezpečná aktivita, je-li praktikován správně. Rizikovým situacím lze snadno předejít, pokud 
člověk zná své schopnosti a respektuje svou úroveň. Ztráta vědomí pod hladinou (black-out) je při freedivingu 
největším rizikem. Jak k tomu dojde? Během ponoru tělo začne zapojovat mechanismy, které sníží spotřebu 
kyslíku. Tep se zpomalí, krev se přesune z okrajových částí těla do životně důležitých orgánů, dojde k většímu 
prokrvení plic, srdce a mozku. Je-li člověk pod hladinou příliš dlouho, tělo vyřadí z provozu to méně důležité 
pro přežití – myšlení. Tím se uspoří energie a srdce může ještě po nějakou dobu pracovat a zásobovat kyslí-
kem nejen sebe, ale i mozek. Zdá se tedy – řečeno s lehkou nadsázkou – že srdce je pro život důležitější než 
hlas rozumu. Příčinou téměř všech úmrtí při freedivingu je nerespektování základního bezpečnostního pravi-
dla: Nikdy se nepotápěj sám. Je to podobné jako s lezením po skalách. Pokud je na druhém konci lana člověk, 
co Vás jistí, je to bezpečné. Pokud lezete na skálu sami bez lana, pak může být první chyba také chybou po-
slední. 

Jakmile člověk objeví, jak projít bránou hladiny do světa pod ní, najde úžasný svět barev a ticha, kde lze létat, 
levitovat, rozvíjet vnitřní klid a radovat se se zatajeným dechem z přítomného okamžiku. A tato schopnost 
s Vámi už zůstane po zbytek života.  

Jan Bareš, lektor freedivingu, imaginativních technik pro účely zážitkové pedagogiky, psycholog, hypnotizér 

Zákon o přístupu ke zdravým zádům 
Pokud sedíte i 8 hodin denně (nedej záda víc), možná patříte k 96 % lidí, kteří trpí bolestmi zad, krční páteře, 
očí nebo hlavy. Na www.akademie-vzdelavani.cz/akademie-zad jsme pro Vás připravili vzdělávací video, které 
Vás naučí cvik vhodný jako prevenci vzniku karpálního tunelu (při nadměrných hrátkách s myší) a e-book 
zdarma. 

Seminář Akademie zad aneb aby záda nebolela realizujeme v sídlech úřadů pro skupiny do 60 účastníků za 
průměrnou cenu 400 Kč/osobu (vč. DPH). 

Objednávky přijímáme elektronicky na info@akademie-vzdelavani.cz. 

 Jak vzniká kniha  

 
Tuto otázku položili mně a Zuzaně Stolarské, spoluautorce publikace, v posledních týdnech nesčetněkrát. Po-
dělím se tak o svou zkušenost, abych inspiroval jiné, kteří píší zatím jen do šuplíku. 

V roce 2014 – po tom, co se objevila ČSN 01 6910, která nebyla veřejností a odbor-
níky přijata s nekončícím nadšením – mě napadlo napsat publikaci o tom, co je 
v normě špatně, v čem se vrací o 21 let nazpět a jak vypadá správná úprava písem-
ností v 21. století. Zvedl jsem telefon a domluvil si schůzku s Ing. Zdenkou Vostrov-
skou z nakladatelství 1. VOX, a. s. Té se nápad zalíbil, a tak nabídla smlouvu. 

Prvních 60 stran jsem napsal za 1 víkend (poháněn nadšením ze svého prvního díla), 
dalších 60 stran jsem psal 6 měsíců (poháněn pocitem, že času je dost). Publikace 
posléze prošla obsahovou korekturou, jazykovou korekturou, připomínkami, druhou 
jazykovou korekturou, aby mohla být se vším leskem předána do tiskárny. 

V úterý 01.12.2015 proběhl křest knihy, kterého se jako kmotr zhostil báječný pan Ladislav Špaček. Slova, kte-
rá pronesl nad knihou před desítkami hostů, nechala jen velmi málo koutků očí suchých. 

Přeji všem, kteří píší zatím jen do šuplíku (do složky v počítači), aby našli odvahu podělit se o své dílo.  

 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/akademie-zad/
mailto:info@akademie-vzdelavani.cz
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Jak správně o něco žádat muže (pět pravidel přímé prosby)2 
První P: Počkat! 

Vybrat ten správný okamžik! Není třeba mu hned volat a tahat ho ze schůze nebo mu něco naznačovat, když je 
unavený a hladový. 

Druhé P: Přímo! 

Bez všech těch: „Nemohl bys…“ nebo „Už jsme dávno ni-
kde nebyli…“ nebo dokonce „Bude tu ten koš se smetím 
stát ještě dlouho?“ Správně: 

– Drahoušku, vezmi s sebou odpadky, prosím! 

– Pozvi mě, prosím! 

– Otevři mi prosím tu pixlu, mně to nejde. 

Třetí P: Přesně! 

Žádné náznaky! Řekněte jasně, co chcete a kdy. Adresu, 
velikost, barvu, množství, datum, čas atd. Veškeré po-
drobnosti. Nedoufejte, že si pamatuje datum Vašeho se-
známení nebo že si hned zapamatoval, jaká je Vaše oblí-
bená barva. Má dost svých starostí. Připomeňte mu po-
třebné vlídně a takticky. 

Čtvrté P: Potěšení 

Bez zábran dejte naplno najevo potěšení, které Vám způ-
sobí možnost, že něco dostanete. Předveďte s veškerou 
otevřeností, jakou radost Vám udělá. 

Páté P – Prominutí 

Pokud Vaši prosbu nedokázal splnit, odpusťte mu to hned. 
Udělala jste všechno, co bylo třeba. Přesto mu promiňte, dovolte mu, aby nevyslyšel hned Vaši první žádost… 
A zkuste to znovu o něco později. 

Žádost či přání musejí být PŘIMĚŘENÉ a PRAVDIVÉ. Nemá smysl chtít hned zítra zámek, zvláště když ho nepo-
třebujete. Krom toho je třeba svému muži věřit, že dokáže splnit jakékoli přání. 

Příklad správné prosby: 

– Drahoušku, ty víš, že mám zítra narozeniny. Vybrala jsem si skvělé lodičky, už jsem si je vyzkoušela a nechala 
jsem si je v té prodejně schovat. Moc mi sluší. Budu v nich fakt sexy a taky budu TA NEJŠŤASTNĚJŠÍ ŽENA NA 
SVĚTĚ!! Tady je adresa, můžeš je tam vyzvednout zítra kdykoli mezi 10. a 21. hodinou. Nebo mi můžeš dát 
něco podle svého vkusu, budu mít samozřejmě radost z každého dárku od tebe. Ty jsi ten nejlepší.  

 Trestní odpovědnost dětí a mladistvých – seminář přímo pro ně  

 Můžu zmlátit učitele? Co si nechat učitelův nalezený tablet? Je trestný sex se zvÝřetem? Zavřou mě za po-
sprejování budovy finančního úřadu? 

Nevšední a zábavnou 90minutovou besedu se soudcem, který soudil mladistvé, naleznete na internetových 
stránkách www.akademie-vzdelavani.cz/download/mini-seminare.pdf. 

Seminář je vhodný pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a první ročníky středních škol. 

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

 

                                                           
2
 Zdroj: http://www.pronaladu.cz/jak-spravne-o-neco-zadat-muze/  

http://www.akademie-vzdelavani.cz/download/mini-seminare.pdf
http://www.pronaladu.cz/jak-spravne-o-neco-zadat-muze/
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Nevšedník statisticky 
Zářijový Nevšedník byl rozeslán ve středu 30.09.2015 v 08:38. První den si ho stáhlo 3 999 čtenářů – většinou 
z území ČR – většinou jednou. Rekordmany v počtu stažení jsou 3 klienti, kteří si e-měsíčník stáhli 46x, 55x 
a jeden dokonce 301x! Demografický report uvádí, že čtenáři stahovali také v Maďarsku (56 osob), USA 
(10 osob), Německu (18 osob), Japonsku (2 osoby), Kyrgyzstánu (2 osoby), v Rakousku, Rusku, Spojených arab-
ských emirátech a na Kypru (po jedné osobě). 

Těsnopis? Ano těsnopis! 
V zářijovém Nevšedníku se objevila zmínka (i s malou ukázkou) o těsnopise, a tak na ni navazuji a potvrzuji, že 
těsnopis je skutečně velmi jednoduché a racionální písmo, které dovoluje rychlý a efektivní zápis jakýchkoli 
informací, vlastních myšlenek, pronesených řečí atd. 

Dnes je už těsnopis věcí – bohužel – skoro nezná-
mou. Neučí se prakticky na žádné škole, zůstali 
pouze individuální zájemci, i když by ho mohl 
s výhodou využít každý duševní pracovník. Námitka, 
že dnes máme k dispozici vysoce výkonnou techni-
ku, která tuto oblast může zcela zaplnit a těsnopis 
nahradit, není zcela pravdivá, protože technika není 
vždy po ruce, kdežto tužka a kus papíru jsou coby 
jednoduché prostředky k dispozici vždy. 

Kdybychom se chtěli podívat na počátky těsnopisu, 
museli bychom se vrátit o 2 tisíce let zpátky, zhruba 

do 1. století před naším letopočtem. Z té doby existují dochované první snahy o rychlejší zaznamenávání pro-
nesených řečí, např. známým filozofem a senátorem M. T. Ciceronem v římském Senátu. Prvním, kdo tyto po-
kusy učinil, byl jeho otrok a později pobočník M. T. Tiro. Díky jemu se zachovaly Ciceronovy projevy i jeho myš-
lenky až do dnešních dob.  

Těsnopis se od té doby v průběhu staletí postupně dále rozvíjel, stávalo se z něj jednoduché a racionální písmo 
„šité na míru“ každému jednotlivému jazyku. Autory těsnopisné soustavy pro český jazyk jsou Alois Herout 
a Svojmír Mikulík, jejichž soustava H-M byla schválena komisí ministerstva školství v roce 1921 a od té doby se 
stala oficiální těsnopisnou soustavou používanou pro český jazyk.  

Těsnopis se už dnes bohužel nikde neučí. Naučit se ho lze jen např. formou individuálního studia „pod dohle-
dem“ vyučujícího, který těsnopis ovládá. Zvládnutí tohoto písma ve formě použitelné pro osobní poznámky 
a zápisy jednodušších textů vyžaduje zhruba roční studium. 

Nejběžnější formou užití těsnopisu pro každého jednotlivce je forma poznámek všeho druhu při všech mož-
ných příležitostech. Je to psaní velmi úsporné a také – dá se říci – písmo tajné, které kromě pisatele prakticky 
nikdo nepřečte.  

Specifickou oblastí, kde se těsnopisu stále využívá, jsou stenografické zápisy jednání zastupitelských orgánů 
všech stupňů, Parlamentem počínaje a jednotlivými místními úřady a dalšími orgány a organizacemi konče. 
Např. v Poslanecké sněmovně i v Senátu Parlamentu České republiky se doslovné stenografické zápisy prová-
dějí od dob vzniku naší republiky (tehdy Československé republiky). Kdo občas sleduje televizní přenosy 
z Poslanecké sněmovny, může v záběrech vidět i stenografy, jejichž místo je u stolku vedle řečníka. Stenogra-
fové se v zápise střídají po 10 minutách a po zapsání odcházejí svoji část přepsat do PC, kde je pak k dispozici 
k dalšímu zpracování. Je to velmi zajímavá práce, i když samozřejmě velmi náročná.  

Pokud by se někdo z čtenářů Nevšedníku o těsnopis zajímal, příp. měl zájem o další informace, může se obrátit 
na Český těsnopisný spolek (www.tesnopis.cz).  

Ludmila Nováková, lektorka v oblasti písemné a elektronické komunikace a těsnopisu, předsedkyně Českého 
těsnopisného spolku, externí stenografka Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

http://www.tesnopis.cz/
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Vánoční večírek  
pro Městský úřad Uherský Brod 
V termínu 11.12.2015 se uskutečnil pro všechny zaměstnance města 
Uherský Brod vánoční večírek. Kromě slíbeného vinaře, který záso-
boval přítomné mokem z moravských vinic, zajistil Radim Martynek, 
jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., také humornou 
besedu s MUDr. Radimem Uzlem na téma Novinky v lidské sexualitě 
na přelomu 3. tisíciletí.  

Celý večírek se nesl v neformální atmosféře, když jedinou podmínkou 
pro účast na něm bylo dodržet stanovený dress code: JAKÁKOLIV 
POKRÝVKA HLAVY = KREATIVNÍ, BĚŽNÁ, OBJEMOVĚ NÁROČNÁ, 
HMATATELNÁ, VIZUÁLNĚ JEDNOTNÁ, HODNOTNÁ, NÁPADITÁ, NE-
POCHOPITELNÁ, LEHKÁ APOD. 

Kamil Válek, tajemník Městského úřadu Uherský Brod 

(na snímku: Kamil Válek a MUDr. Radim Uzel) 

Nejvtipnější světové zákony:  
Kde je dovoleno prodávat nahoře bez?3 
Stát Washington zakazuje na svém území sex s pannou, a to bez ohledu na její věk. 

Ve státě Západní Virginie je zapovězen sexuální styk se zvířaty. Ale jenom mužům. Ženy ho mít můžou, ale zví-
ře nesmí vážit více než 40 liber. 

V amerických státech Indiana, Kentucky, Maryland, Minnesota, Missouri, Tennessee a Virginie je zákonem 
zakázán orální a anální styk. 

Stát Severní Karolína povoluje jako jedinou legální polohu při sexu „misionářskou polohu“, ale jen za předpo-
kladu, že máte zároveň zatažené záclony nebo stažené rolety. 

Město Nashville má vyhlášku o tom, že muž, který by byl na veřejnosti spatřen sexuálně vzrušen, může být 
zatčen. 

Město Dallas upravuje, jaké vibrátory lze vlastnit. Mít doma vibrátor ve tvaru realistického penisu je nezákon-
né. 

Stát Utah upravuje sexuální chování v sanitních vozech. Sexuální akt ve vozech je nezákonný a zvláště v přípa-
dě výjezdu k nehodě. 

Krásný pobyt Vám přejí Spojené státy americké 

Francie: Líbání běhen přepravy na železnici je přísně zakázáno. 

Itálie: Ženám, jejichž křestní jméno zní Marie, je zakázáno dělat prostituci. 

Indonésie: Masturbace je protizákonná, přistižený může být pro výstrahu popraven. 

Libanon: Muži mohou mít pohlavní styk se zvířaty za předpokladu, že se jedná o samice.  

Singapur: Občané nesmějí chodit doma nazí, protože je to považováno za druh pornografie. 

Kolumbie: Žena smí souložit pouze s právoplatným manželem. Prvnímu pohlavnímu styku musí být přítomna 
matka ženy jako svědkyně. 

V anglickém Liverpoolu smějí nahoře bez prodávat jen prodavačky v obchodech s exotickými rybičkami. 

 

 

                                                           
3
 Zdroj: http://chcidoameriky.cz/nejvtipnejsi-americke-zakony-kde-je-zakazano-vystrkovat-losa-z-letadla  

http://chcidoameriky.cz/nejvtipnejsi-americke-zakony-kde-je-zakazano-vystrkovat-losa-z-letadla
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 Kanada vážně i nevážně  

 
Poté, co se Vancouver stal pořadatelem ZOH v roce 2010, začali se lidé ze všech koutů světa zajímat o některé 
věci. Tyto otázky o Kanadě byly SKUTEČNĚ položeny na Mezinárodní webové stránce turismu. 

Otázka: Nikdy jsem v kanadské televizi neviděl, že by tam bylo teplo. Jak tam rostou kytky? (Velká Británie) 

Odpověď: Všechny kytky přivážíme už vzrostlé a pak si jen sedneme a sledujeme, jak hynou. 

Otázka: Je možné potkat na ulici lední medvědy? (USA) 

Odpověď: Podle toho, kolik vypijete. 

Otázka: Chtěl bych jít pěšky z Vancouveru do Toronta. Můžu jít podél železnice? (Švédsko) 

Odpověď: Jistě, je to jen 6 a půl tisíce kilometrů; vezměte si hodně vody. 

Otázka: Je bezpečné běhat v Kanadě ve křoví? (Švédsko) 

Odpověď: To, co se říká o Švédech, je vážně pravda! 

Otázka: Můžete mi dát nějaké informace o hroších závodech v Kanadě? (USA) 

Odpověď: A-fri-ka je ten velký kontinent ve tvaru trojúhelníku, jižně od Evropy. Ka-na-da je taková velká země 
na sever od Vás... Ale, kašlete na to. Hroší závody jsou každé úterý večer v Calgary. Přijďte nahý. 

Otázka: Jakým směrem je sever v Kanadě? (USA) 

Odpověď: Postavte se čelem k jihu a otočte se o 180 stupňů. Ozvěte se, až tam budete a my Vám pošleme 
zbylé pokyny. 

Otázka: Můžete mi poslat rozpis koncertů Vídeňského chlapeckého sboru? (USA) 

Odpověď: Ra-kous-ko je taková divná malá země hraničící s Ně-mec-kem, které je... Ale, kašlete na to. Vídeň-
ský chlapecký sbor vystupuje každé úterý večer v Calgary, hned po hroších závodech. Přijďte nahý. 

Otázka: Máte v Kanadě parfémy? (Německo) 

Odpověď: Ne, my nesmrdíme. 

Otázka: Objevil jsem pramen mládí. Můžete mi poradit, kde ho můžu prodat v Kanadě? (USA) 

Odpověď: Na kterémkoliv místě, kde se shromáždilo hodně Američanů. 

Otázka: Můžete mi poradit, kde v Britské Kolumbii je méně žen než mužů? (Itálie) 

Odpověď: Jistě. V gayklubech. 

Otázka: Slavíte v Kanadě Den díkůvzdání? (USA) 

Odpověď: Jenom na Den díkůvzdání. 

Otázka: Jsou v Torontu supermarkety, kde seženu mléko po celý rok? (Německo) 

Odpověď: Ne, jsme mírumilovná veganská civilizace. Mléko je ilegální. 

Otázka: Chtěl bych se něco dozvědět o slavném kanadském zvířeti, ale zapomněl jsem, jak se jmenuje. Je to 
něco jako velký kůň s rohy. (USA) 

Odpověď: Jmenuje se los. Jsou vysocí, velice nebezpeční a jedí mozky všech, kteří se k nim jen přiblíží. Můžete 
je odradit, když se nastříkáte lidskou močí předtím, než vyjdete ven. 
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Jak komunikovat bez emocí? 
Lidská komunikace je někdy jako minové pole: stačí malý krůček a vybuchne proud negativních emocí. Jak se 
s tím dá pracovat? Dá se tomu vůbec předejít? 

Muž přijde domů po náročném dni se spoustou nepříjemných klientů. Žena na tom byla ten den podobně 
a navíc se starala o děti, které byly malinko rozjívené. Oběma třeští hlava, nejradši by se oba schovali před 
světem, odpočinuli si, nic neřešili.  

„Miláčku, koupil jsi ten chleba?” žena na muže. „Jeden nepříjemný klient za druhým a já mám myslet na chle-
ba,“ proběhne muži hlavou. „Bohužel jsem zapomněl,” řekne nakonec klidně. „Takže já se tady celý den plaho-
čím a ty nejsi schopný koupit ani pitomý chleba?”  

Je z toho hádka, výčitky, křik, slovní útoky. Do 
toho pláčou děti rozrušeny situací. Potom ko-
nec, „klid“, tichá domácnost jako řešení bezvý-
chodné situace. V každém z partnerů to vnitř-
ně vře a neví, jak se z toho dostat ven. 

Nedořešená záležitost se pak uloží k jiným 
podobným, kde se hromadí a v budoucnu mo-
hou způsobit  daleko větší emoční výbuch, 
pokud se emoce vyventilují. U lidí, kteří mají 
tendence nahromaděné emoce potlačovat, to 
mohou být fyzické problémy na úrovni tělesné 
– ztuhlý krk, ramena, bolesti zad, … 

Někdy hádku lidé řeší usmiřovacím sexem. 
Hádka je vlastně převlečená vášeň. Tady je 
třeba si uvědomit, že usmiřovací sex neřeší danou situaci a už vůbec ne její vznik. Je jen takovou náplastí na 
místo, které je pod tím pořád bolavé. Navíc tím může vzniknout vzorec HÁDKA = SEX, což do vztahu taky ne-
přináší nic dobrého.  

Občas, když se emočně vypjatá situace uklidní, tak si to partneři v pohodě vyříkají. To je ta lepší varianta. Je to 
takový pěkný emoční úklid. Dá se to ale udělat i jinak a zcela situaci předejít? 

Čisto není tam, kde se uklízí, ale kde se nešpiní. Komunikujte tak, abyste nevytvářeli odpad nesprávné ko-
munikace – tedy negativní emoce. 

Reakce na slova jiných lidí jsou jenom naučenými programy. Slova jsou sama o sobě neutrální. Nejsou ani 
negativní, ani pozitivní. Třeba slepice je hrabavý pták. Dokud se dítě nenaučí (od rodičů, okolí, ve škole, …), že 
by při slovech „ty slepice jedna“ se mělo rozzlobit a naštvat, tak si jenom řekne „nemám pařátky, zobák ani 
peří – ten člověk je nejspíš slepý“. Stačí se takových programů zbavit a komunikace je mnohem jednodušší. 

První pravidlo komunikace bez emocí je: Jste zodpovědní za své emoce. Je jen na Vašem vědomém rozhod-
nutí, jak se v situaci zachováte.  

Znamená to, že jakmile na Vás někdo útočí, jednoduše se sami můžete rozhodnout, jestli si necháte spustit 
nastavený program nebo budete reagovat jinak. 

Jednoduchý tip jak na jinou reakci. Když na Vás někdo křičí, nadává Vám, vyhrožuje, spílá… v první řadě NIJAK 
NEREAGUJTE. Pozorujte sami sebe, co to s Vámi dělá. Stoupl Vám adrenalin? Máte zaťaté pěsti připravené 
k útoku či obraně? Zrychlil se Vám dech, rozbušilo srdce? Hledáte ta správná slova, kterými byste danou oso-
bu odpálkovali. Všechno tohle pouze POZORUJTE bez jakékoliv reakce. Soustřeďte se na svůj dech, aby se zpět 
sklidnil. Nádech, výdech… Jedině tak se dostanete zpět pod kontrolu. Tím ovládnete sebe i situaci. 
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Pozorujte osobu před sebou. Vypněte si zvuk, jako byste koukali na film v televizi, ve kterém právě tahle osoba 
hraje. Pozorujte její gesta, výrazy tváře. Není to legrační, jak lidé vypadají, když jsou naštvaní? Brunátní 
v obličeji, prskající, chvějící se. Dělají nerozumné věci – mlátí do věcí  kolem, třískají věcmi… 

Už jenom to, že se chvíli neúčastníte dané situace, Vám dává odstup a prostor zformovat myšlenky, nastarto-
vat kreativní proces vedoucí k řešení situace. To, že útočník nemá očekávanou zpětnou vazbu (křik, hněv, ag-
resi), jej znejistí. Protože to je situace, na kterou je připravený. Tím, že změníte své chování, změníte i jeho 
přístup. 

Po tom, co se agresor uklidní, už můžete reagovat na věcnou část jeho slov, pokud dávají smysl, řešit technic-
kou stránku problému (v našem vzorovém případě to je nákup chleba). 

„Dám si příště upomínku do telefonu, která mě upozorní cestou z práce, že mám nakoupit. Dnes si dáme něco 
jiného.” 

Druhé pravidlo úspěšné komunikace: Komunikujte jasně, věcně, konkrétně.  

Jakmile si myslíte, že v komunikaci stačí náznak a ten 
druhý si domyslí, co jste chtěli říct, tak skvěle připra-
vujete půdu pro budoucí nedorozumění. Příklad: 
„Venku je tak krásně,“ nadhodí žena s myšlenkou, že 
by se mohli s partnerem projít ven. Čeká, že mu to 
dojde, když je tam tak krásně. Jemu proběhne hla-
vou: „Hmmm… to je pravda, mohl bych si umýt au-
to,“ a jde na věc. Žena natěšená, že se muž zvedá 
a něco balí, se začne chystat taky. Pak se nalíčená 
potká u dveří se svým mužem, který drží v ruce kbe-
lík, hadr, houbu a čisticí prostředek. Oba stojí s ne-
chápavými výrazy ve svých tvářích… 

Říkejte všechno narovinu, jak co myslíte. Předejdete nedorozuměním. 

Třetí pravidlo: Mluvte vždy pouze o sobě, o svých pocitech.  

Místo „zase jsi byl líný uklidit nádobí” řekněte „mrzí mě, že jsi mi nepomohl s nádobím”. První věta může být 
vnímána jako útok. Vyjádření pocitů pomůže Vám samotným je vyventilovat a druhá osoba se podle sdělení 
může příště zachovat jinak, pokud bude chtít. 

Navíc je výraz líný zavádějícím pojmem bez konkrétního významu. Lenost v přírodě vůbec neexistuje. 
V případě, že jsem líný, tzn. nechce se mi dělat konkrétní činnost, mám buď: 

 na danou činnost nedostatek energie (únava, vyčerpání, …) 

 pro danou činnost nedostatek správné vnitřní motivace (nemá pro mě takový význam, jako činnost, 
kterou právě dělám) 

Shrnutí 

 V emočně vypjaté situaci pozorujte sebe a své tělesné reakce, nereagujte okamžitě. 

 Pozorujte útočníka – tělo, gestikulaci, obličej. Vypněte si zvukový projev.  

 Věcně reagujte na technickou část komunikace (řešení dané situace). 

Více tipů, triků, technik se naučíte na semináři Komunikujte bez emocí. 

Petr Popek, lektor osobního rozvoje 
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 Skvělá zkouška z logiky4  

 
Probíhá zkouška z logiky. 

Profesor: „Pro začátek něco jednoduššího: Na palubě letadla je 500 cihel. Jedna z letadla vypadne. Kolik zů-
stane na palubě cihel?“ 

Student: „To je snadné, 499!“ 

Profesor: „Správně. Další otázka: Jak umístit slona do ledničky ve třech krocích?“ 

Student: „1. Otevřeme ledničku. 2. Dáme do ní slona. 3. Zavřeme ledničku.“ 

Profesor: „Další: Jak umístíme jelena do ledničky ve čtyřech krocích?“ 

Student: „1. Otevřeme ledničku. 2. Vyndáme slona. 3. Dáme dovnitř jelena. 4. Zavřeme ledničku.“ 

Profesor: „Výborně! A teď: Král zvířat má narozeniny. Blahopřát mu přišla všechna zvířata, kromě jediného. 
Proč?“ 

Student: „Protože jelen je ještě pořád v ledničce!“ 

Profesor: „Skvěle! A teď dál: Dokáže bábinka přejít bažinu, kde žije plno krokodýlů?“ 

Student: „Jasně, že dokáže! Vždyť všichni krokodýli odešli slavit lví narozeniny!“ 

Profesor: „Dobrá. A poslední otázka: Bábinka přešla prázdnou bažinu, ale stejně zahynula. Co se jí přihodilo?“ 

Student: „É… nejspíš se utopila?“ 

Profesor: „Ani náhodou, spadla na ni ta cihla z letadla!“  

 

Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech 
Krátce se vrátím k tématu z úvodu a krásným slovům pana Ladislava Špačka, který knihu pokřtil proudem sek-
tu za přítomnosti desítek hostů z řad veřejné správy, státní správy i komerčního sektoru. 

Publikace vznikla součinností dvou lektorů, kteří se 
v posledních letech neodmyslitelně podepsali na 
vysoké odborné úrovni seminářů, a mé maličkosti. 
(Případná absence druhé čárky v předchozí větě by 
měla nedozírné následky.) Její obsah naleznete na 
www.JakNaDopisy.cz/download/osnova.pdf. 

Náplní první části knihy s podtitulem Etiketa a nor-
my v písemném styku je seznámit čtenáře s pravidly 
pro graficky správnou úpravu textů vytvářených tex-
tovými procesory a se zásadami formální úpravy ob-
chodních a úředních písemností, ale také dalších 
druhů dokumentů. 

Etiketa není závazná – nemusíme se podle ní chovat. 
Etiketa není strojená – není to role, do které se oblé-
káme v 8 h ráno a chováme se slušně a kterou svlé-
káme s oblekem v 16 h, abychom mohli začít plivat 
z auta na přechod. Etiketa, to jsou pravidla, která 
nám usnadňují život. 

Cílem další části – Pravidla českého pravopisu a sty-
listika v každodenní praxi – je nejen přehledně 
a srozumitelně představit důležité oblasti českého 
pravopisu, ale také upozornit na jevy, které jsou 

                                                           
4
 Zdroj: http://www.pronaladu.cz/skvela-zkouska-z-logiky/ 

http://www.jaknadopisy.cz/download/osnova.pdf
http://www.pronaladu.cz/skvela-zkouska-z-logiky/
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problematické a v nichž se často chybuje. V části Stylistika v každodenní praxi jsou představeny zásady 
i současná doporučení pro správnou a vhodnou stylizaci úředních a obchodních písemností. 

V části Jak správně psát dopisy k nejrůznějším příležitostem naleznete zdvořilostní fráze, vybrané tematické 
formulace a konkrétní vzory dopisů, např. blahopřání k novému roku, k narození dítěte, ke svatbě, ale také 
k (pracovnímu) jubileu, k odchodu do penze, ukončení spolupráce či přistěhování se do sousedství. 

První dvě části publikace jsou tematicky obsaženy v našich seminářích: Etiketa a normy v písemném styku – 
úprava písemností podle normy a Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech, které si 
můžete objednat pro kolektiv svých zaměstnanců jako uzavřený. 

Publikace má jednu obrovskou výhodu: JE OBJEKTIVNÍ – JE ODBORNÁ – JE ČTIVÁ. Oproti jiným publikacím, kde 
autoři pouze neodborně papouškují jiné autory, my jsme se zaměřili na správnou PÍSEMNOU KOMUNIKACI 
V 21. STOLETÍ.  

Po čem ženy touží (nejen v ložnici)? 
Když je žena nespokojená v posteli, 
zatímco si muž užívá, v 80 % případů 
je muž přesvědčený, že chyba je 
v ženě. Na kurzech těmto mužům ří-
káme dovlečenci. Tato skutečnost je 
více než smutná. Ukazuje na mužskou 
ješitnost, sobeckost a neporozumění 
ženskému vnímání intimity. Často ve-
de k tomu, že žena začne sex dělat 
z povinnosti a někdy zahraje i nějaký 
ten orgasmus nebo naopak začne sex 
odmítat úplně. V obou případech však 
žena strádá a usychá, dokud si nena-
jde jinou kompenzaci. Někdy je to prá-
ce, jindy starost o děti a domácnost, 
může to být i jídlo nebo naopak sport 
a výjimečně to může být nový kamarád s „výhodami“.  

Inu, nově rozprouděná krev v žilách ženě navrátí nejen její šťavnatost, ale i její sebevědomí a co se asi děje 
pak? Nechci Vás tu strašit… Ale i u mužů má tato situace svůj vývoj. Když přijde chvíle, kdy se žena tolik nechce 
milovat, ještě to chvíli jde. Sice nevidíme, že je něco jinak, ale cítíme to. Cítíme se někdy nepřijatí, krocení, 
osamělí, ignorovaní, nemilovaní nebo milovaní, ale sexuálně nepřitažliví. A to v nás vzbuzuje všemožné emoce. 
Vztek, bezmoc, touhu odejít, touhu se přiblížit. Prostě zmatek! Pak se ptáme: „Po čem moje žena vlastně tou-
ží?“ a současně: „Toužím žít takto, nebo to změním?“  

Odejít je jedna možnost, ale mohu Vám zaručit, že v dalším vztahu narazíte na podobné překážky, nebo může-
te převzít zodpovědnost za SVÉ štěstí do vlastních rukou. Jak? Prostě tak, že se vymotáte z bludiště své kom-
fortní zóny a uděláte krok vpřed na minové pole emocí, zážitků a zkušeností. Vaše žena Vás bude milovat 
a obdivovat již s prvním krokem, protože tak jednají praví muži. Jdou za svým cílem, plně přítomní a odvážní. 
Jak to vypadá v praxi? Přestaňte být obětí situace. „Moje žena je unavená! Moje má moc práce! Moje je celý 
den s dětmi! Moje nechce sex! Mojí bolí hlava.” Slyšíte to co já?! Když spolu dva partneři už skoro nespí, v 80 % 
případů se vymlouvají na nedostatek času či únavu. Pravda je prostá: Neumíme být pro své ženy dostatečnou 
oporou, neumíme jim dát dostatek lásky k tomu, aby se nám otevřely. Jistě, utišíme svá ega, která se začínají 
bránit. Všichni víme, že to není jen naše chyba (tento článek je však pro obohacení mužů, na ženy se obrátíme 
příště). Nikomu nepomůže říkat, že se snažíme, že i my jsme unavení, že, že, že…  

Nejdříve se podívejte na svou ženu a zeptejte se sami sebe: Kdy naposledy začala ona? Kdy naposledy jste ji 
pomiloval tak, že byla jako utržená z řetězu? Kdy naposledy ji slyšeli sousedé vzdychat? Kdy naposledy při mi-
lování plakala dojetím? Kdy si k Vám lehla jako koťátko do náruče? Kdy naposledy jste se milovali tak, že jste 
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chtěl plakat Vy? A co třeba: kdy naposledy jste ji ráno plácl po zadečku a vášnivě políbil? Pokud jste neodpo-
věděli ani na jednu otázku „v posledním týdnu“, tak Vám dám tři tipy:  

1. Udělejte to jinak! Myslím to vážně!! Změnu neuděláte tím, že budete jednat stejně. Takže milujete-li se 
v ložnici, zkuste kuchyň. Vynechte projednou ze sexu penis. Zavažte jí nebo sobě oči.  

2. Odhoďte své ego! Ať je to mezi Vámi jakékoli, láskyplně se jí dotýkejte. Letmé pohlazení, když jdete ko-
lem, vřelé objetí, které trvá aspoň 4–5 vteřin, a pokud cítíte lásku uvnitř i přes všechny těžkosti, ne-
nechte je, aby lásku utlačovaly a říkejte: „Přestože se hádáme, uvnitř Tě mám moc rád. Přestože se Ti 
nevěnuji, uvnitř Tě moc miluji.“ atd.  

3. Otevřete se možnosti, že nejste všeznalí a prostě přijďte na kurz Po čem ženy touží. Naučte se, jak ote-
vřít ženské srdce a probudit její touhu. A pro ty z Vás, kdo máte vášnivou a zamilovanou ženu a vydrželi 
jste číst tento článek až sem, i když se Vás tolik netýkal, řekněte mi prosím: Která část kromě intimních 
partií je její nejcitlivější? Kdy naposledy jste se věnoval i těm ostatním? Kolik druhů orgasmů prožívá 
Vaše žena? Víte, kde má G bod? Možná i to vše víte, ale vždy je dobré vědět víc…  

Na kurzu Po čem ženy touží poodhalíme nejen ženskou intimitu, ale i cestu porozumění ženské duši. Pochopí-
te, proč ženu vzrušuje tanec. Dozvíte se, jak uvést do ložnicového světa to, že muži milují sci-fi a ženy romány. 
Jak přistupovat k pláči. Co je vlastně orální sex. Proč nás ženy provokují. A mnohem víc… Ač je kurz o ženách, 
přinese Vám navíc i silné odhalení a porozumění mužskému světu a přístupu nejen k ženám. Nebuďte dovle-
čenec, nebuďte oběť… Překvapte ženy svým nevšedním porozuměním jejich intimního světa i sexuality. 

Více informací získáte na www.intimnisplynuti.cz, www.sexological-bodywork.cz  

Martin Plas, učitel a průvodce v oblasti intimity, sexuality a vztahů, lektor semináře Po čem ženy touží 
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