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Pro zábavu: Nejvtipnější jmenovky
ze seminářů

I já se pustil do úvah nejen
v rovině pracovní, ale také v té
osobní, a přináším řadu zamyšlení, která by mohla inspirovat
k rekapitulaci nad končícím rokem také Vás.
Inspirativní čtení Vám přeje
Radim Martynek
šéf Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.

33 českých palindromů
Palindromy jsou slova nebo věty, které můžeme číst zleva doprava
i zprava doleva, a stále dávají stejný smysl.
1. On jel v lejno.

Výběr referencí
z nedávných školení
Etiketa a normy v písemném styku –
úprava písemností podle normy
Národní bezpečnostní úřad

2. Utrap partu.

Městský úřad Louny

3. Taky nežere ženy kat.

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

4. Udus v sudu.

Městský úřad Třebíč

5. Únik skinů.

Městský úřad Dobříš

6. Je blbej.

Magistrát města Prostějov

7. Motal atom.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

8. Ivo, lež na manželovi.
9. Uchem v mechu.

Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech

10. Čím uhoní nohu míč?
11. No, hoň ohon.

Městský úřad Dvůr Králové
nad Labem

12. Lidovce blbec vodil.
13. Eli, pan Larsen nesral na pile.
14. Libor drobil.

Zvyšování psychické odolnosti

15. Drb z Brd.

Městský úřad Nový Jičín

16. Můžu mužům.

Městský úřad Smiřice

17. Kája má maják.
18. Pocáká cop.

Etiketa s Ladislavem Špačkem

19. Cena za mazanec.

Národní bezpečnostní úřad

20. Nebude duben.

Ministerstvo dopravy ČR

21. Prs a srp.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

28. Dejme k altánu nátlakem jed.

Český statistický úřad

29. I na podlaze řezal do pani.

a desítky obecních a městských úřadů

30. Ne, debyle, doma má má máma modely beden.
31. Nána bílá válí banán.

anti-GDPR

32. Zakázala zákaz.

Městský úřad Nové Město na Moravě

33. Šukala kuš.
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Společenská etiketa… s Ladislavem Špačkem
V úterý 10.03.2020 pořádáme v hotelu Clarion v Olomouci seminář etikety s Ladislavem Špačkem. Přihlašovat se můžete pomocí formuláře na
internetové stránce www.akademie-vzdelavani.cz/etiketa.
I nyní se můžete těšit na jeden ze dvou bonusů:
A. Částku, kterou vynaložíte za tento seminář, Vám vrátíme formou
slevy na libovolný seminář pořádaný u Vás do 31.12.2020.
B. K semináři Vám bezplatně poskytneme akreditovaný e-learning
se započtením 2 dní do průběžného vzdělávání.
Ceny jsou opět velmi drsné:
•

1.990 Kč bez DPH za osobu při účasti 1–5 účastníků

•

1.590 Kč bez DPH za osobu při účasti 6–9 účastníků

•

1.100 Kč bez DPH za osobu při účasti 10 a více účastníků

PF 2021
PFka rozdáváme už od září. Proč? Dlouhé tři měsíce jsme první na nástěnkách mnoha úřadů a firem a probouzíme úsměv při každém pohledu. Kdybychom přání k Vánocům poslali v prosinci, zapadneme mezi stovkami
dalších.
Budeme-li dělat věci, které dělají ostatní, v době, kdy je ostatní dělají, nikdy se neodlišíme. Ale to je přeci to,
díky čemu jsme jedineční a zapamatovatelní. Každý z nás…
Spousta lidí má své nedostatky – i já je mám – a spousta lidí je odstraňuje a řeší. Ale co by se stalo s šikmou věží v Pise, kdyby ji narovnali? Konec – finito – pes by po ní neštěkl a kočka by se o ni neotřela.
Buďme, jací jsme, a buďme za to rádi…

Rok 2021 uvedený na PF je na takovým identifikátorem bdělostí obdarovaných. Jakmile si toho napotřetí
všimnou, propukají v záchvat smíchu… Rok 2020 budou mít na vánočních přáních všichni. MY NE! :)
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Ptáte se…
Na semináři, který na našem úřadě přednášela nějaká
češtinářka, jsme se dozvěděli, že datum a identifikační
číslo se podle normy píše s mezerami. Ve Vaší publikaci
jsou ale zápisy bez mezer. Jak je to správně?
Obecně řečeno… Norma není relevantním zdrojem,
který je oprávněn definovat způsob zápisu značek, zkratek, formátu kalendářních dat, časových údajů, … Norma by měla přebírat způsoby zápisů od subjektů, které
jsou oprávněny je vymezovat. Češtináři jsou (v mnoha
případech) odborníky na český jazyk, ale mnohdy se
vměšují do témat, kterým (v mnoha případech) nerozumí.
Mohlo by to vypadat tak, že norma vymyslí způsob zápisu kalendářního data a vnutí ho celému státu. Formát
data a dalších prvků je však definován normami, které
se těmito prvky primárně zabývají – mnohdy také zákonem – a norma jej má převzít (což v mnoha případech
nedělá).
Dalšími poskytovateli informací jsou Český statistický
úřad (formát IČ/DIČ), Česká pošta (způsob psaní adres), Český telekomunikační úřad a řada dalších institucí,
ale také norem, směrnic a zákonů.
Poslední revize normy (ČSN 01 6910:2014) je dílem neodborným, zpackaným, vracejícím se na úroveň normy
z roku 1997. A díky tomu mohla vzniknout odborná publikace Písemná komunikace v praxi, kterou si Ústav
pro jazyk český objednal bohužel až po vydání normy. V publikaci osvětluji – ve vazbě na legislativu – správný
formát jednotlivých prvků obchodní a úřední korespondence.
Konkrétně řečeno… Hodnoty IČ a DIČ se mezerou nečlení, byť některé aplikace je zobrazují s mezerami. Formát kalendářního data definovaný zákonem od roku 2001 je vždy dvoumístný a bez mezer (01.12.2019); formát definovanými pravidly českého pravopisu z roku 1993 je jednomístný a s mezerami (1. 12. 2019). Pro moderní společnosti a pro úřady je v rámci sjednocování správný formát dvoumístný (jak jej používá celá zeměkoule včetně části Marsu); milovníkům archaismů ponecháme formát jednomístný.
Radim Martynek, účastník připomínkového řízení k normě ČSN 01 6910 z roku 2007 a 2014, autor revize normy ČSN 01 6910 z roku 2012, autor odborné publikace Písemná komunikace v praxi

Zkratky
Asi tušíte, kde sídlí a jaký význam má Ministerstvo vnitra České republiky, ale asi netušíte, že jeho správný
název je jen dvouslovný. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České socialistické republiky, uvádí všechna ministerstva bez dovětku „Česká republika“. V praxi však můžeme
ČR vídat obzvláště jako součást zkratek, když běžně píšeme MV ČR.
Tento zápis není nesprávný. Právo zkratku vymyslet a uvést do života je na straně organizace, jíž se týká. I já –
jako jednatel – si můžu vymyslet zkratku pro svou Akademii nevšedního vzdělávání. Bude to ANV nebo spíše
AkaNeV, popřípadě ANeV? Vytvořením zkratky vzniká nové slovo, které si žije svým vlastním životem.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava má v názvu pomlčku, kdežto od ní vytvořená zkratka
VŠB-TUO používá spojovník. Magistrát města Přerova se kupodivu zkracuje MMPr, nikoli MMPř.
A pamatujete si na písničku Zkratky od Ivana Mládka? Mrkněte na https://youtu.be/CMpzQeFKrYc.
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Tip na vánoční dárek:
román On a lék Dobrofen
Vytrácí se ve Vašem vztahu vášeň? Toužíte oživit tajemný faktor X,
díky kterému jste se dali kdysi dohromady? Chcete poznat a vyzkoušet některý z dalších čtyřiceti devíti odstínů romantických
praktik a okořenit svůj sexuální život?
Ze všech hodnocení, která ke mně ode dne vydání románu dorazila, vybírám to jediné, které přišlo od muže: „Na dovolené v Turecku jsem přečetl s velkým zájmem Váš román On. Zajímavý je
nevhodné slovo – inspirující, potvrzující, úsměvný, vážný, smutný,
ale především optimistický, přesně tak, jak se snažím život žít JÁ
(ale patrně ne tak důsledně, jako hlavní postava románu). Zkrátka
ho doporučuji tomu, o kom vím, že by si to zasloužil!“
A pokud nechcete utrácet horentních 299 Kč za inspirativní a erotický román (www.roman-on.cz), můžete se inspirovat alespoň
články na mém blogu (http://radim.martynek.cz/?cat=1).
Pokud potkáváte kretény a idioty, přijde vhod Dobrofen, velmi silné antikokoticum. Často ho kupují podřízení
svým šéfům. Člověk se smyslem pro humor se většinou válí smíchy po čerstvě vyluxovaném koberci. Hlupáka
Dobrofen naštve.
Nicméně máme zpětnou vazbu z jednoho města, kde úředníci koupili
starostovi antikokoticum, totálně ho vytočili, ale on přišel další den na
úřad se skloněnou hlavou a ptal se, zdali je vážně považován
v kolektivu za debila a co by měl udělat pro to, aby vycházel s lidmi
lépe. V dlouhodobém měřítku má tedy Dobrofen 100% úspěch.
Léková krabička s dropsy stojí 69 Kč (www.roman-on.cz).
Nemalou radost může způsobit také hliníkový růžový dárkový kufřík
s 18 baleními Dobrofenu, románem, pouty a škraboškou za cenu
1.500 Kč. K objednání pouze e-mailem na radim@martynek.cz.
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Poradna Ladislava Špačka
Otázka: Chtěl bych se zeptat, kde se vzalo pravidlo, že žena je společensky
významnější? Proč by společensky významnější nemohl být naopak muž?
Kdo toto pravidlo určil? Není to jenom Váš názor? Nebo je to tím, že žena
to má těžší (ve smyslu, že musí rodit děti)? Nemohl by v jiné společnosti/kultuře být společensky významnější muž a žena by mu tak vzdávala
úctu?
Odpověď: To bych chtěl vědět, kdo je na celé planetě tak vlivný, že „zařídil“, aby muži byli galantní k ženám a ne naopak. To není vůle „někoho“,
kdo to vymyslel. To se vytvořilo staletími, přece ženy byly vždy chráněny,
jako první nastupovaly do záchranných člunů, jako první byly s dětmi odváděny do hor, když hrozil vpád nájezdníků – protože byly zárukou zachování rodu. V ženách a dětech byla budoucnost rodu nebo kmene. Od
12. století, od rytířských dob, se muži dvořili ženám a chovali se k nim
galantně, to nám zůstalo do dneška. My tuto tradici jen neseme dál, pomáháme ženám nést těžká zavazadla, usazujeme je na společensky významnější místa v restauraci, vedeme si je po pravici, to je čestná pozice
po boku muže, pomáháme jim do kabátu. Moc si neumím představit, že
by ženy pomáhaly do kabátu nám, Vy ano? Tak to trvá staletí a já nebo
kdokoli jiný na tom nemůže nic změnit.
Narážíte ovšem na jednu zajímavou věc: Ve vztahu k ženám se evropská
kultura liší od všech ostatních kultur. Nikde jinde než v Evropě nepožívá
žena takové úcty a pozornosti jako zde. Existují kultury, kde žena se neúčastní společenského života, nesmí si podat ruku s mužem, nesmí jít sama po městě, v dalších kulturách ženy pracují
a muži debatují... U nás to není věcí zákona, nařízení, dekretu, ale nepsané tradice, která má staleté kořeny, proto je tak
pevná.
Otázka: Jak seznámit, resp. představit mé rodiče rodičům mé přítelkyně. Rád bych uspořádal menší formální posezení
před svatbou, na kterém bych chtěl seznámit naše rodiče a představit je navzájem. Předpokládám, že role toho, kdo
bude představovat, bude na mně, ale nejsem si vůbec jistý postupem, koho komu a v jakém pořadí.
Odpověď: Jdete na to správně, to je chvályhodné. Musíme vyjít ze společenské významnosti obou párů rodičů. Významnější je pár rodičů Vaší přítelkyně, proto byste měl nejprve představit své rodiče jim a pak rodiče přítelkyně svým
rodičům. Ruku bude podávat nejdřív maminka dívky Vaší matce, pak Vašemu otci, pak Vaše matka otci děvčete a nakonec otec děvčete Vašemu otci. Jednoduché, ne?
Otázka: Byl jsem na divadelním představení, které bylo rozděleno na tři části (časová období). Na konci každé části herci ve stoje zpívali hymnu. Mělo publikum také vyslechnout hymnu ve stoje? Nebylo to v klasickém divadle, ale
v sokolovně (Baráčnická rychta), kde se před první částí židle i s diváky ze středu sálu přemístily po obvodu sálu.
Odpověď: Neznám přesně kontext, ale je-li hymna součástí divadelního představení, nepožívá takových výsad jako
hymna při slavnostních státních aktech, proto se nevstává a nevzdává se jí čest. Státní hymna je státní symbol podle
zákona, její užití je definováno v zákoně č. 352/2001 Sb. Divadelní představení, které obsahuje píseň Kde domov můj,
není státním symbolem. Asi jako diváci nevstávají při Fidlovačce J. K. Tyla a Fr. Škroupa, kde slepý houslista Mareš zpívá
píseň Kde domov můj (poprvé v roce 1834 ve Stavovském divadle).
Otázka: Prosím Vás o radu ohledně správného oblečení pro muže i ženu dle etikety a tím pádem vyhnutí se osobním
nepříjemným pocitům. Jdeme s našimi známými do Vídeňské opery na večerní představení opery La Traviata v hlavní
roli s Placidem Domingem. Podotýkám, že se nejedná o premiéru této opery. Není předepsán určitý dress code. Přesto
mě nikdo není schopen svojí odpovědí plně uspokojit.
Odpověď: Je málo tak významných divadelních a operních scén v Evropě, jako je Státní opera ve Vídni. I když... Byl jsem
tam několikrát a vždycky mě zaskočili diváci, kteří na sobě měli košile, svetry a tenisky. Pravda, byli to ojedinělé případy,
které se vedle dlouhých rób vyjímaly zvlášť trapně. Na operu byste měli mít: muž – černý oblek, bílou košili a kravatu,
žena – krátké šaty a lodičky.
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Šikana na pracovišti
„Jsi nemožná, zase jsi to pokazila,“ hlásí Vám šéf před ostatními podřízenými zaměstnanci. Tiše povzdechnete,
i když vůbec netušíte, co bylo špatně a jak si plnění úkolu Váš šéf vlastně představoval.
Šéf selhal jako manažer, ale tak nějak tiše trpíte, protože práci potřebujete. Připomíná Vám tento scénář Váš
pracovní den? Pak se braňte! Pravděpodobně jste se stala obětí šikany! Muži si teď možná řeknou, proč píši
v ženském rodě. Podle statistik se obětí šikany stávají více ženy než muži. Setkáte-li se s agresivním útokem
vůči Vám jednou za čas, pak nad tím mávnete zcela jistě rukou. Ale zkuste si představit, že s Vámi někdo takto
jedná denně? Příklad tady uvedený je ještě docela snesitelný. Zesměšnění v kolektivitu, jakési zobecnění, že
stále něco kazíte („zase jsi to pokazila“), je asi vcelku časté. Sebevědomí osoby, vůči které útok směřuje, pak
ale postupně klesá. Osoba, která se takové, i když mírné, agrese vůči Vám dopouští, časem pravděpodobně
přitvrdí. Možná nevědomě, možná úmyslně.
Z nastíněných situací pak plyne základní dělení šikany na nevědomou a vědomou. Každý z nás asi občas nevědomě někoho „šikanuje“. Znáte to – špatně se vyspíte nebo se něco nedaří a schytá to někdo, kdo za to vůbec
nemůže. Ale kdo z nás cíleně – tedy úmyslně – někoho deptá? Každý pracovní den, osm nebo i více hodin denně?
Co s tím? Varianta BUDU TIŠE
TRPĚT není asi ta úplně nejlepší. Může přerůst v závažné
zdravotní problémy šikanovaného. Varianta PŘI PRVNÍM
NÁZNAKU
LETÍM
ZA
VEDOUCÍM není také úplně
ideální. Je nutné chvíli tiše
trpět. Asi si teď říkáte, jestli
jsem se nezbláznila. Dobrovolně trpět? Proč??? Jednoznačně kvůli důkazům. Může
se totiž zdát, že se svěříte vedoucímu ve chvíli, kdy nebudete schopni vůbec prokázat,
že k něčemu takovému došlo.
A důkazní nouze je tragédií ve
všech sporech. Očekávejte
pak, že mobber otočí situaci
proti Vám. Je také možné, že
se jedná o velmi rafinovaného člověka, který už bude připraven na to, že si budete stěžovat.
Jedním ze znaků šikany totiž je, že musí probíhat určitou dobu. Pojem určitá doba nyní nebudeme definovat,
těžko říct, jak by měla být dlouhá. Musíme si ale uvědomit, že nám jde o to, abychom si zajistili důkazy proti
agresorovi. Vše si důkladně zapisujte. Vyhledejte i pomoc odborníka, kterému se svěříte dříve než svému šéfovi. Smutné je, že právo v tomto případě není perfektním nástrojem, ani Vám očekávánou ochranu neposkytuje. Nikde v povinnostech běžného zaměstnance nenajdete povinnost chovat se k sobě slušně, morálně,
eticky či jinak dle nepsaných normativů. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
(dále v textu jen zákoník práce) v ust. § 106 týkajícím se povinností zaměstnance nikde explicitně neuvádí povinnost chovat se k sobě tak nějak slušně. Úředník už je na tom o trochu lépe – zde už v ust. § 16 odst. 2 písm.
d) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále v textu jen zákon o úřednících) najdete výslovnou povinnost, aby úředník ctil pravidla slušného chování nejen v úředním styku, ale i vůči ostatním zaměstnancům.
V případě úředníka v roli agresora se tedy nemusíme obávat toho, že mu jako šéf nemůžu písemně vytýkat
agresivní chování jako porušování povinností. Výtka pak může vést k případné výpovědi, pokud je v tomto
7

chování určitá míra závažnosti nebo soustavnosti. U neúředníků je situace trochu horší – výslovná povinnost
dodržovat pravidla slušného chování není. Nebude snad ale troufalé říci, že každý zaměstnanec je povinen si
počínat tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví (jak jeho, tak ale i ostatních). Implicitně můžeme dovodit, že
ohrožení zdraví neznamená jen klasický úraz, že vidíte oteklý prst, zlomenou nohu či odřeninu na čele. Tady už
zapadá skládanka do sebe – už víte, proč navštívit odborníka v případě, že jste šikanován? Potvrdí Vám, že
došlo k ohrožení zdraví. Samozřejmě oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je složitá. Předpokládá kvalitní systém vnitřních předpisů. Pak nezbývá než doporučit, abyste nemysleli při tvorbě směrnic jen na viditelné újmy na zdraví, ale i ty případně skryté.
Jako šikanovaný jste asi teď trochu povyskočil radostí, že přece jen existuje světlo na konci tunelu. Chce to jen
najít v sobě zbytek odvahy a postavit se rázně agresorovi do jeho plánů. Mějte ale stále na paměti, že musí
existovat určitá míra jistoty, že se jedná o šikanu. Šikanou není oprávněný požadavek Vašeho šéfa na výkon
práce v souladu se sjednaným druhem práce. Kvalitu a kvantitu práce určuje Váš šéf. Sdělí-li Vám velmi důrazně s jistou mírou rozhořčení šéf, že zpráva bude hotová zítra, když měla být už včera, nelze takové chování
vyhodnotit jako šikanu, ale jako oprávněný požadavek zaměstnavatele. Hranice, kde začíná šikana a končí
oprávněný požadavek, jsou někdy těžko rozeznatelné. A mohou se také měnit, stejně jako se v přírodě mění
hranice dvou států daná řekou. I v šikaně může dojít ke změně k lepšímu nebo horšímu. Změnu ovšem nepřinese odchod agresora. Vám jako zaměstnavateli se uleví a u Vás je problém vyřešen, ve skutečnosti se ale přesouvá jen k jinému zaměstnavateli, kde získá agresor novou práci a pravděpodobně začne znovu.
Často se také kolektiv staví k těmto vztahovým patologiím zády – připojí se třeba k agresorovi a ještě ho
v takovém jednání podporuje anebo dělá, že se jich to netýká. Nevšímavost tak může šikanovaného utvrdit
v myšlence, že skutečně je tak nemožný. Přitom Vaši pomoc tolik potřebuje! Výstižně pak radu pro agresory
i nečinně přihlížející okolí vyjádřil Dalajláma: „Naším hlavním smyslem v tomto životě je pomáhat druhým.
A pokud jim nemůžete pomoci, alespoň jim neubližujte.“
Andrea Kovářová, lektorka seminářů s problematikou práva ve veřejné správě

Nevstoupíš dvakrát do téže řeky
Řecká moudrost Nevstoupíš dvakrát do téže řeky by
mohla znamenat, že nebudeš nic dělat dvakrát, že nezopakuješ tutéž chybu, např. stejný postup při pečení
štrúdlu.
Co když ale Nevstoupíš dvakrát do téže řeky není rozkazem, ale jen konstatováním toho, že řeka se mezi prvním a druhým vstupem proměnila, že není tou samou
řekou. Nelze vstoupit do téže řeky. Najednou to smysl
dává.
Toto měl na mysli Hérakleitos, když řekl: „Do téže řeky
dvakrát vstupujeme i nevstupujeme.“ Jméno řeky totiž
trvá, ačkoli voda už odtekla. Na říčním proudu je to nápadnější než na člověku. I když znovu vstoupím do řeky,
kam jsem vstoupil před minutou, tak už do té řeky nevstupuje stejný člověk, ani řeka už není stejná.
I ve vztazích si tak můžeme přát: „Rád bych vstoupil do
téže řeky a opět od A zakusil poznávání, oťukávání
a vztah – tentokráte v mnohém poučen, v tom špatném
jiný, ale v tom dobrém lepší – protože nebylo v mém
životě nic hodnotnějšího než měsíce strávené s tebou.“
Radim Martynek
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Hodnocení semináře Etiketa s Ladislavem Špačkem (výběr),
01.10.2019
Co se Vám líbilo?
Organizace, přednášející i prostředí. Přívětivá cena za osobu.
Perfektně připravená akce a celkově příjemná atmosféra.
Kurz byl pro mě přínosem. Určitě mi pomůže jak v profesním, tak i v osobním životě. Kurz byl veden metodou
zážitkového vzdělávání a probíhal v přátelské atmosféře.
Perfektní přednes pana Špačka obohacený o zajímavé ukázky a životní zkušenosti.
Spousta příkladů z praxe, spousta konkrétních reálných situací, plynoucích z obrovských zkušeností lektora.
Humorně podáno, s nadhledem.
Lektor byl vynikající, poutavě přednášel, prokládal výklad osobními zkušenostmi, spolupracoval s účastníky
semináře, ukazoval modulové situace...
Seminář byl nad moje očekávání. Nečekala jsem, že pan Špaček bude hovořit skoro až do 16:15 a zaujme široké spektrum posluchačů. Příjemné bylo i obohacení prodejem knih a šperků. Děkuji též panu Špačkovi, že své
přestávky věnoval focení a podpisům účastníkům kursu.
Kdyby všichni profesoři přednášeli tak jak pan Špaček, vydržela bych přednášky do nočních hodin. Mistr na
svém místě. Skromný, elegantní, vzdělaný, prostě džentlmen, jakého si přeje každá žena vedle sebe.
Absolutně skvělý lektor, perfektní organizace na místě, dodržení časového rozpětí semináře a výborná káva :)
Žádné zbytečné prodlevy, srozumitelnost výkladu lektora, vše na sebe navazující.
Pan Špaček umí výborně zaujmout a pobavit a současně je to velký profesionál a má energie na rozdávání.
Praktické příklady, vlastní zkušenosti lektora, zábavný a přitom poučný přednes.
Vše se mi líbilo. Zábavné, zajímavé, příjemné. Historky z hradu a z cest byly šikovně prolínány.
Pan Špaček je neuvěřitelný bavič v tom dobrém smyslu slova. Seminář je velmi vkusně prezentován a rozhodně si z něj člověk odnese nejen poučení, ale i dobrou náladu.
Celkem 196 pozitivních reakcí.
Co se Vám nelíbilo?
(v závorce počet reakcí)

Reakce: Občerstvení

ozvučení příliš hlasité (1x)

A taky jsme avizovali dress-code. Ale v mnoha případech je to marný – je to
marný – je to marný ☺

Restaurace má kapacitu 120 míst. Není v silách stávajících prostor uspokojit bříšPolední bageta. Do bu- ka 300 účastníků, pro které byl postaven kongresový sál. Zřejmě architekti něco
doucna doporučuji zamě- přehlédli ☺
nit něčím vhodnějším. (8x) Avizovali jsme, že restauraci lze navštívit individuálně, ale že my zajišťujeme toliko 400g obědovou bagetu.

ozvučení příliš tiché (2x)
Nedostatek toalet pro tak
velký počet účastníků.
O přestávce se tvořily
zejména na dámských
toaletách velké fronty.
Takže buď jsme čekali ve
frontě na kávu, nebo na
toaletu. (1x)

Reakce: Ozvučení
Jak vidno, nelze se zavděčit všem.
Reakce: Toalety
U prezence jsme avizovali, že toalety jsou na obou stranách kongresového sálu.
Jen stěží lze tedy pochopit, proč u jedněch byla fronta a druhé byly naprosto
prázdné. Pro příští seminář připravíme stěžovatelce vedle sálu navíc mobilní toaletu Toi Toi.

Všechna hodnocení jsou k dispozici na www.akademie-vzdelavani.cz/recenze.
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Hodnocení semináře Jak správně oddávat (výběr), 29.10.2019
Co se Vám líbilo?
Překvapilo mě především to, že i při zábavné formě měl seminář velmi vysokou odbornou úroveň.
Příjemně mě překvapila prezentace kávy a šampaňského, škoda jen, že s největší pravděpodobností nebude
mít zaměstnavatel zájem o spolupráci.
Seminář je po všech stránkách velmi inspirativní a poučný pro všechny věkové kategorie. Mnohokráte děkuji
za příjemně prožitý den.
Seminář byl celý velmi pěkný. Obsahoval praktické ukázky, výklad byl srozumitelný a v mnohém poučný. Již
dlouho mi nestalo, abych celý seminář vydržela udržet pozornost s takovým zaujetím.
Celkem 147 pozitivních reakcí.
Co se Vám nelíbilo?
(v závorce počet reakcí)

Reakce: Zima v sále

Ano, ano. Selhal lidský faktor. Top hotel Praha se mými ústy omluvil za způsobeByla nám tam všem velká ný diskomfort. V tuto chvíli hledáme spolu s managementem hotelu vhodné řezima, která v tu chvíli pře- šení. O výsledku Vás budeme informovat.
bije
příjemný
pocit
z krásného prostředí, serReakce: Zácpy
vírovaného šampaňského,
výborné kávy...…. Ještě že Obávám se, že ani při svých konexích nejsem schopen ovlivnit míru zácpy (mlujste v dress code zakázal víme-li o té dopravní). Doporučuji příště vyjet ještě o tři chlupy dříve.
šortky a plážová trička, to
bychom zmrzli úplně :))
Reakce: Káva a sekt
(86x)
Poprvé v historii jsme nahradili konferenční kávu z automatu za šílený prachy
externím baristickým servisem. Profi baristé z Mohaji.cz připravovali během
Praha a ty zácpy, sice jsme všech našich říjnových seminářů luxusní kávové nápoje: espressa, lunga, latté
vyjeli s dostatečnou re- a kapučína ku spokojenosti všech.
zervou, ale přece jen jsme Pozvali jsme také zástupce Vinných sklepů Lechovice, aby prezentovali starostům
dorazili s mírním zpoždě- sekty. Součástí svatebních obřadů bývá přípitek a řada zástupců měst tak měla
ním (1x)
možnost zjistit, jak chutná sekt, který zraje jinak, než jak jsme byli doposud
zvyklí.
bagety k obědu mě nezau- Přesto se našlo individuum, které ochutnávku sektů hodnotilo s velkým poboujaly, ale káva a sekt su- řením. Holt, nikdy se nezavděčíte všem :)
per!!! (26x)
jak to, že podáváte na
semináři sekt?!!! (1x)

Všechna hodnocení jsou k dispozici na www.akademie-vzdelavani.cz/recenze.

Desatero šťastného života
1. Smiř se se svou minulostí.
2. Přestaň se zabývat tím, co si myslí ostatní.
3. Čas léčí všechny rány a bolesti.
4. Za Tvoje štěstí jsi zodpovědný pouze Ty.
5. Neporovnávej svůj život s životy ostatních.

6. Přestaň tolik o všem přemýšlet.
7. Více se směj.
8. Dělej to, co Tě baví.
9. Přestaň si stěžovat.
10. Užívej si života.

Plnou verzi s komentářem naleznete na www.zenysro.cz/blogy/osobni-rozvoj/desatero-stastneho-zivota.
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Vedoucí jako nositel hodnot
Role vedoucího sebou nese i přirozený vliv autority na své podřízené. Vedoucí se ať vědomě či nevědomě
stává nositelem hodnot a norem, které zastává a přináší. V okamžicích, kdy se nadřízený pohybuje po pracovišti, kdy komunikuje se svým okolím, tak ovlivňuje své okolí.
Vedoucí, kterého si zapamatujete a bude pro vás i do budoucna vzorem, není nutně ten, který bude precizně
zadávat úkoly a udělovat odměny. Častěji to bývá člověk, který svým lidem přináší pozitivní příklad jak
v přístupu k práci, tak i chováním a svými hodnotami.
Pozitivní přístup
Každý z nás může mít špatný den nebo se
dívat na věci kolem sebe jako na spíše
poloprázdnou sklenici. Ale v okamžiku,
kdy jsme v roli vedoucího, tak náš přístup
a náhled má velkou schopnost v daném
směru ovlivnit i naše okolí. Pokud se na
problematické úkoly a projekty budeme
dívat jako na překážky, a to budeme
i neverbálně dávat najevo našim lidem,
tak se nedočkáme ničeho jiného než šíření negativní nálady.
Každá situace se dá vnímat dvěma způsoby, ale pouze jeden nám dodává energii a potenciál pro konstruktivní řešení. A i v případě neúspěchy se z daných výsledků můžeme poučit, což nás
vždy posune. Pokud budete schopni tento náhled předat svým lidem, tak můžete výrazně ovlivnit nejen jejich
dlouhodobou morálku a spokojenost, ale také přístup k řešení problematických situací.
Důvěra a integrita
Pokud chcete mít tým, který dokáže dobře spolupracovat a je schopen v případě krize táhnout za jeden provaz, tak je jedním ze základních stavebních kamenů „důvěra“. To že jste schopen se svými lidmi komunikovat
narovinu, a to na čem se domluvíte, tak dodržíte. Důležité je si v tomto ohledu uvědomovat, že důvěra lidí se
velmi těžko a pomalu získává, ale velmi snadno ztrácí.
V tomto ohledu si dejte pozor na případně sliby, které vy sami můžete zapomenout, ale lidé nikdy nezapomínají. Pro své lidi byste měli být zároveň oporou v tom, že když budou mít jakýkoliv problém nebo musí řešit
situaci, která ovlivňuje jejich práci, tak za Vámi mohou kdykoliv přijít. Tento osobní rozměr přístupu k lidem
nám všem dává pocit větší jistoty a bezpečí, a tak výrazně podporuje růst důvěry.
Podporujte růst
Poskytujte lidem zpětnou vazbu na situace a věci, které proběhly, včetně pohledu na navrhovaná řešení. Vaším úkolem není pouze rovnou nabídnout východisko ze situace, ale také přivést podřízené k tomu, aby jim
začali docházet věci, které se v průběhu odehrávají.
Podporujte samostatnost a zodpovědnost jednotlivých lidí, postupně delegujte náročnější úkoly. Každý sice
bude vnímat, že stoupají nároky a zátěž, ale při vhodné zpětné vazbě budou vnímat to, že jim důvěřujete a že
u toho rostou.
Jako vedoucí jsme nositeli hodnot a vizí, kterých jsme zastánci, ať si to uvědomujeme nebo ne. Stáváme se
vzorem a inspirací pro naše podřízené. Musíme si tuto význam a zodpovědnost naší role uvědomovat, a dle
toho postupovat.
Petr Hlušička, firemní sociolog, www.firemni-sociolog.cz
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Etika a morálka
Co je etika a jaký je rozdíl mezi ní a etiketou, ví asi každý
z nás. Ale jak ji definovat, aby ji pochopili i ti, kteří
o rozdílu slyší poprvé ve svém životě? Na pomoc jsem si
vzal definici Ing. Googla a já přináším několik definic:
Etické chování je takové chování, které je v souladu
se všeobecně přijímanými a uznávanými soubory
pravidel slušnosti a chování v dané firmě, zemi, státu nebo společnosti. Je ovlivněno kulturou okolního
prostředí.
Etika je filozofická disciplína, která se teoreticky
i prakticky
zabývá
zodpovědným
jednáním
a prosociální komunikací uvnitř lidského spolubytí.
Základní etické kategorie jsou morální princip, norma, hodnota, ctnost, odpovědnost, povinnost, čest,
svědomí, cíl a účel (tj. dobro, kterého má být jednáním dosaženo, resp. zlo, které má být jednáním odvráceno).
Morálka (z lat. moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav) znamená celkovou představu
správného jednání ve společnosti. Od pravidel zdvořilosti se liší tím, že se týká věcí závažných
a podstatných, na druhé straně od práva zase tím, že se nedá soudně vymáhat a za její porušení
nepřicházejí sankce (potrestání).
Že krást se nemá, to nás učí od malička. Že podvádění je špatné, víme od prvního Člověče, nezlob se. Jak si
pak vysvětlit rok 2019, který byl bohatý na velkou spoustu zajímavých případů… Níže uvedenými příklady si
nestěžuji… jen otevírám možnost zamyslet se a zamést si v první řadě před vlastním prahem.
Příklad 1: Na semináři etikety, kde bylo v termínu 01.10.2019 celkem 300 účastníků, jsme prodávali knihy etikety a Dobrofen (antikokoticum). Během dne nám někteří účastníci zcizili knihy v celkové hodnotě několika
tisíc korun a také několik desítek balení Dobrofenu. Na semináři etikety! Dospělí lidé! Hm…
Příklad 2: Můj vůz měl jednoho letního dne spáchat přestupek ve 04:30 ráno. Doložil jsem správnímu orgánu
knihu jízd, podle které vůz byl v té době zaparkován v garážích a podle které vyjel z nich mnohem později. Důkaz ze spisu zmizel a při neformální diskuzi s tajemníkem jsem se dozvěděl, abych těch 1.000 Kč zaplatil, neb
úřad je hodnocen efektivitou získaných peněz, a že mi tu smyšlenou pokutu vrátí zpět navýšením ceny semináře, který hodlají objednat. Jak byste postupovali Vy? Zaplatili byste za přestupek, který jste nespáchali? A co
při vidině další zakázky?
Příklad 3: Velmi často mě kontaktují zmatení klienti s dotazy na formát kalendářních dat, peněžních částek
a identifikačních čísel… Posílají mi skripta jiných „lektorů“, abych je připomínkoval… A já pak informuji ony
společnosti, že jejich lektor školí nesmysly. Naposled jsem zpravil společnost AQE, že jejich lektorka Kratochvílová není v oblasti úpravy písemností odborně zdatná. A pak Vám přijde takový e-mail:
Vážený pane Martýnku,
Vaše zakomplexované směšné názory jsou mi upřímně celkem ukradený. Chápu, že můžete puknout zlobou, ono takových neúspěšných ztroskotanců jsem za můj profesní život potkal řadu, takže
Vás potěším, nejste v tom sám.
Přeji hodně úspěchů a klidné spaní :-)
Jan Havránek | ředitel
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Školit na úřadech téma úpravy písemností podle ČSN 01 6910 a nezohlednit související legislativu je čirým
podvodem na klientovi. I proto obsahem semináře Současná legislativa a její dopad na úpravu písemností –
etiketa a normy v písemném styku je tucet dalších zákonů a judikátů.
Mám pocit, že řadě firem jde hlavně o to zkasírovat klienta bez ohledu na kvalitu poskytovaných služeb. A právě proto jako jediná vzdělávací společnost zveřejňujeme hodnocení seminářů jejich účastníky. K 21.11.2019
jich je již 6 473 (viz www.akademie-vzdelavani.cz/recenze). A co našich úspěchů týče… to my pořádáme seminář etikety s Ladislavem Špačkem za 1.100 Kč, to my pořádáme seminář Jak správně oddávat…, to my neustále
inovujeme a přinášíme nová témata… A na rozdíl od AQE nepodáváme stížnosti na ÚOHS, když vyhraje konkurenční nabídka.
Kdybych se já jako majitel firmy dozvěděl, že některý z mých lektorů je neschopný, ihned bych chtěl vidět podklady, důkazy, fakta, o která se stěžovatel opírá. Ale AQE – jak se zdá – to řeší útokem.
Příklad 4: Dneska jsem byl v prodejně pánských obleků Bandi koupit si kapesníček do klopy saka, které tam
mají za cenu do 100 Kč. Mají velmi široký sortiment, ale zrovna tu mou barvu neměli skladem, tak jsem šel do
Le Premiere ve Vaňkovce. „Rád bych kapesníček do klopy… Kolik stojí?“ Prodavač sáhl pro zmuchlaný kapesník
vystavený v regále a říká: „690 korun.“ Překvapen odvětil jsem: „Hmmm, vypadá stejně jako ten, který kupuji
v Bandi za sedminu ceny… Čím se liší?“ Ptát se byla chyba. „No, chápu, že tento není pro Vás cenově dostupný… U nás nic nebude pro Vás cenově dostupné…“
Příklad 5: Během září jsem navštívil řadu starostů a matrikářek s pozvánkou na seminář Jak správně oddávat…
Ale dialog s jedním ze starostů mi utkvěl v paměti:
„Co z toho budeme mít?“ ptá se.
„Vzdělané oddávající, spokojenější snoubence a svatebčany.“
„No jo – ale z toho budeme mít?“ naléhal starosta.
„Akreditovaný seminář, který se matrikářkám započítává do průběžného vzdělávání podle zákona
o úřednících,“ dodal jsem.
„No jo,“ vyhrkl mnohem naléhavěji starosta, „co z toho ale budu mít?“
„Spokojené kolegy?“
V tu chvíli mi došlo, o co tady jde. Když jsem se loučil, nemohl si odpustit:
„No, víte… Já jsem zvyklý, že mi firmy dávají provize z toho, co jim dohodím…“
Příklad 5: Tajemník úřadu trval na tom, abych na faktuře za seminář českého jazyka udělal jazykovou hrubku
a napsal Město Hustopeče. Dilema, zda hrubku udělat, klesnout tak na nejnižší možnou úroveň a získat zakázku, nebo trvat na profesionalitě a jazykové korektnosti a o zakázku přijít, trvalo jen několik sekund. Odmítl
jsem hrubku napsat, tajemník seminář zrušil a jeho úředníci tak zůstanou odborně na původní úrovni.
Příklad 6: Dostal jsem e-mail:
Dne 29.10.2019 se naše kolegyně Mgr. Jana Nováková účastnila semináře na téma Jak správně oddávat
aneb co by měl vědět a znát matrikář a každý oddávající. Bohužel paní Mgr. Novákové bylo špatně vydáno osvědčení. Žádám Vás tedy o opětovné zaslání osvědčení.
Zkontroloval jsem prezenční listinu, porovnal ji s vystaveným osvědčením a chybu jsem nenašel. Zeptal jsem
se tedy personalistky, v čem spatřuje chybu. Světe, div se: ta chyba spočívala v chybějícím akademickém titulu.
Člověk je primárně identifikován svým jménem a příjmením, v úředním styku často i datem narození (nebo
rodným číslem). Ale tohle bylo poprvé za 15 let podnikání pro veřejnou správu, kdy si někdo vydupával akademický titul na osvědčení. Takoví lidé by měli k diplomu dokládat potvrzení, že mají také MŠ a ZŠ.
Příklad 7: Po semináři etikety s Ladislavem Špačkem si účastníci psali o osvědčení… U otevřených seminářů je
totiž automaticky nevystavujeme (ne každý ho chce). Srovnejte tyto tři způsoby, jakými si říkali absolventi seminářů etikety o osvědčení:
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Varianta a)
CHCEME OSVĚDČENÍ. NOVÁKOVÁ

Varianta b)

Varianta c)

Vážený pane Radime,

Vážený pane Martynku,

děkuji za přínosné informace a zábavné podání
celého semináře, ráda bych Vám sdělila, že jsem
byla ze semináře velmi nadšená.

dovolte mi ještě jednou poděkovat za nepřekonatelný zážitek ze včerejšího kongresu Top asistentka.
Nestává se mi často, abych se školení odcházela
pozitivně naladěna a s úsměvem na tváři.

Názor na seminář jsem odeslala formou dotazníku
a zároveň si Vás dovoluji požádat o vystavení certifikátu k danému semináři.

Ráda bych Vás touto cestou požádala o zaslání
osvědčení o absolvování tohoto semináře.

Přeji Vám mnoho dalších spokojených účastníků.

Děkuji mnohokrát předem a přeji slunečný den

Mějte spoustu pěkných dnů
Získává-li někdo na vědomostech, ale ztrácí na mravech, ztrácí více než získává.
(Jan Ámos Komenský)

Karma je zdarma
Před lety jsem se setkával s jedním generálním ředitelem jedné obrovské státní instituce. Jednání to byla příjemná, korektní, velmi obohacující, ale ze zakázky nakonec nic nebylo. Nezanevřel jsem na něj a na Vánoce
jsem mu vždy poslal PFko. Když byl pak NĚKÝM vyhozen a skončil na malinkatém úřadě jako referent, stejně
jsem ho navštívil s dárkovým košem, abych mu zlepšil náladu. Věděl jsem, že pro mě nic nemůže udělat, přesto byl vždy potěšen z přání k Valentýnu, k Velikonocům i k N/novému roku.
Staré přísloví říká, že nahoru po kariérním žebříku ti nikdo nepomůže, ale na cestu dolů se najde spousta „dobrotivců“. Inu, dostat se nahoru je opravdu těžké – chce to píli, energii, odhodlání, cílevědomost a uvědomění
si, že pád na hubu je taky pohybem kupředu. Jde jen o to zvednout se a jít dál. Ale ve výčtu chybí ještě jedna
položka: úcta k lidem.
Krásné přísloví říká, že gentleman je člověk, který se chová slušně i k lidem, které nepotřebuje. Ale proč to
vztahovat jen na gentlemany. Od malička mě učili, abych se choval k lidem tak, jak chci, aby se chovali oni ke
mně. V životě jsem tak potkal řadu lidí, kteří se ke mně chovali slušně, když něco potřebovali, ale kteří se otočili zády, když už jsem jim nebyl k ničemu dobrý. Stejně tak jsem potkával lidi, ke kterým jsem se choval slušně,
ale oni ke mně jako k tomu poslednímu. (A ruku na srdce: Stalo se mi, že jsem se nechoval hezky k lidem, kteří
to mysleli se mnou dobře. Ale i to bylo pro mě ponaučení.)
Nedávno se onen referent dostal na Úřad vlády na místo onoho NĚKOHO, kdo ho tehdy vyrazil, a zastává tam
funkci velkého zvířete (v pracovní smlouvě to má doslova napsáno: velký zvíře :) A hádejte, komu zavolal jako
prvnímu, že ho chce vidět… Mé očekávání je jediné: vtrhnout do jeho kanceláře, zvolat KARMA JE ZDARMA
a strávit příjemných 57 minut v jeho společnosti u šálku kávy se lžičkou lhostejno, zda z toho bude zakázka.
A proto dělejme dobré skutky:
•
•
•

jen tak zavolejte – mámě, dědovi, bráchovi – investujete svůj čas (tedy to nejvíc, co v životě máte)
sdílejte svou radost – co vás nadchlo, nakoplo, rozesmálo – inspirujte ostatní
dělejte věci nezištně – pusťte někoho sednout, dejte přednost mamince s dětmi na přechodu, přivolejte výtah staré paní

a to nejdůležitější
•

usmívejte se na sebe – usmívejte se na ostatní (u pokladny v supermarketu, na chodníku, na chodbě)
Úsměv je zvláštní, protože je levnější než elektřina a přitom dává mnohem více světla.
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Jak vymáhat dodržování pravidla?
Představte si, že máte pravidlo chování; něco, co požadujete po svých zaměstnancích. Ti je však nedodržují.
Ne že by bylo špatné, je pro ně pouze nepohodlné, a vtip je v tom, že ho nedodržuje „nikdo“. Jak vymoci
dodržování pravidla?
Formálně existující, ale v praxi nedodržované pravidlo, je častý a nebezpečný jev. Většinou ne v době, kdy se
„nic neděje“, ale až nastane okamžik, kdy z různých důvodů a často ze dne na den začneme po zaměstnancích
pravidlo požadovat. Odpor vůči němu je v takovém případě daleko větší, než kdyby šlo o nově zaváděnou záležitost. „Proč bychom to měli dělat, když se to tak nikdy nedělalo?“ ptají se. Pokud pravidlo vynucuje nový management, vybudují si navíc vůči němu rychle odpor, často aniž by manažeři tušili jeho pravou příčinu. Pokud
se takto chová stávající vedení, mohou „postižení“ pracovníci vnímat jeho snahu jako šikanu a často na ni reagují přehnaně (až agresivně).
Jak tedy přimět zaměstnance, aby pravidla dodržovali? Pokusme se na tuto otázku odpovědět.
Nejprve čeho se vyvarovat. Máte-li ve firmě „zastydlé“ pravidlo a potřebujete, aby se podle něj vaši lidé začali
chovat, snažte se vyvarovat řešení metodou „tlustá čára“; tedy, že se bouchne pěstí do stolu a prohlásí, že
pokud od určitého data zaznamenáte prohřešek proti pravidlu, budete tvrdě trestat. Stejně tak se nikdy nepokoušejte o řešení formou exemplárního příkladu – kdy vyberete jednotlivce, který se prohřešil, a pro ostatní
viditelným způsobem jej tvrdě potrestáte. V obou případech dosáhnete pouze radikálního odporu, ve druhém
se navíc dopustíte nespravedlnosti.
Volba správné strategie závisí na tom, kolik lidí pravidlo nedodržuje a jak dlouho se toto děje. Dobrým prvním
krokem je ale začít existenci pravidla připomínat neprvoplánovou komunikací. Například pokud zaměstnanci
kouří v místech, kde by neměli, vylepíme tam, kde je to zakázáno výstražné cedulky, ale osobně jim zákaz
(prozatím) nepřipomínáme. V následujícím kroku můžeme provést opatření, které naši připravenost vymáhat
ukáže důrazněji, avšak stále nepřímo – necháme zamést nedopalky a odstranit krabice na ně.
Pokud pravidlo představuje pro zaměstnance osobní omezení – třeba ono již uvedené kouření v zakázaných
místech – následujícím krokem by mělo být zavedení a hlavně komunikace pozitivní kompenzace: kde je kouření povoleno. U jiných pravidel: co získají zaměstnanci, kteří je budou skutečně striktně dodržovat. Pozitivní
příklady budeme odměňovat a pokud je to možné, můžeme se domluvit s lidmi, kteří nám je dobrovolně sehrají. Jestliže se nelze vyhnout okamžitému trestání provinilců (což nelze často v případě, kdy na dodržování
pravidla tlačí zahraniční management nebo jiný externí faktor), pak se je přinejmenším ze začátku snažíme
varovat, následně trestat spíše symbolicky a teprve poté, co do obecného povědomí zaměstnanců vstoupí
fakt, že dotčené chování je skutečně trestáno, přistoupíme k tomu, že je reálně postihujeme.
Smyslem výše uvedených opatření není primárně zaměstnance donutit se podle pravidla chovat, ale ukázat
naši připravenost k jeho vymáhání. Už toto obvykle znamená, že část zaměstnanců začne samovolně pravidlo
respektovat (lze dosáhnout 30–40% penetrace). Pokud jsme je touto cestou o pravidle „informovali“, můžeme
v následujícím kroku dát veřejně a jasně najevo, že na něm trváme – říct, že nyní se dle něj již doopravdy musí
chovat. Přitom jim ale nedáváme ultimáta typu „od příštího pondělí je to povinné“, místo toho jasně řekneme,
že na pravidle trváme a že budeme kontrolovat jeho dodržování. Pokud je vše v pořádku, počet respektujících
zaměstnanců opět stoupne. Ty, kteří se proti němu stále prohřešují, budeme informovat, budeme s nimi mluvit a popřípadě je budeme trestat, vždy však individuálně a pokud možno mimo přímý dohled ostatních.
Pokud je „zastydlé“ pravidlo nedodržováno dlouhodobě, měli bychom se připravit na to, že nám jeho prosazení může trvat delší dobu, nemusí se podařit na poprvé a může být provázeno nepříjemnostmi. Obrňte se cílevědomostí, energií, ale také dávkou uměřenosti. Hledáte-li systematické řešení, nebo pokud se vám nedaří,
využijte našich služeb, rádi vám pomůžeme.
Vojtěch Bednář, firemní sociolog, www.firemni-sociolog.cz
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Jak si vychutnat kvalitní sekt?
Blíží se doba létajících špuntů a jelikož my v Lechovicích
o sektech něco víme, rádi se s Vámi o nápady, jak si sekt
správně vychutnat, podělíme.
Abyste se vůbec dostali k vychutnání vína, zkuste vynechat
odstřelení zátky. Přece jen je tlak v láhvi poměrně vysoký,
zátka může láhev opustit rychlostí až 80 km/h a nikdy přesně
nevíte, jak pevný je Váš stropní sádrokarton, okenní sklo nebo čelo spolustolovníka. Sekt lehce a tiše otevřete sevřením
zátky do jedné ruky a pozvolným otáčením láhve druhou rukou. Není to sice efektní způsob, avšak velmi noblesní.
Zkuste změnit své dosavadní návyky a pro tentokrát vychlaďte sekt na 10–12 °C. V žádném případě nechlaďte nikdy sekt
na 6–8 °C, víno bude umrtvené, jelikož chlad skryje skoro vše,
co dělá sekt sektem. Pokud budete mít příležitost, nachlaďte
dvě láhve totožného sektu na tyto rozdílné teploty a dostanete odpověď.
Jako sektové sklenice se neobávejte použít klasické sklo na
víno, např. tulipán. Dnes už neplatí, že pro pití sektu je vhodná sklenice typu flétna. Sekt, podobně jako tiché víno, se po
nalití do sklenice potřebuje otevřít, vydýchat a projevit své
aroma a toto jde v úzké sklenici velmi pomalu.
Další mýtus, který neplatí, je ten, že se sektem ve sklenici se
nemá točit, protože ztratí perlení. Není to však pravda. Zkuste sklenicí zatočit a dopřejte sektu uvolnění jeho aromatických látek. Možná, že uvidíte o několik bublinek ve sklenici
méně, avšak při následném výbuchu v ústech zjistíte, že se
téměř žádná neztratila.
Na závěr pro Vás máme tip, jak se stát hvězdou nejen nedělního rána. Vhodné pro všechny zadané či nezadané páry,
páry s dětmi u prarodičů (na výletě, na táboře) či pro páry
bezdětné. Věkově neomezené.
Vstaňte o pár minut dřív než partner(ka). Tiše v kuchyni připravte míchaná vajíčka pro dva, talíř a vidlička stačí jedna.
Připravte sekt a sklenice podle návodu výše a vše na tácu
odneste zpět do ložnice. Hezky si spolu vše vychutnejte.
Pozitivní náladu nejen o Vánocích Vám přeje
Tomáš Šeďa, Vinné sklepy Lechovice
P. S. Ochutnejte výjimečné víno, které pro Vás zrálo na dně
Vranovské přehrady od roku 2012, nechte ve sklenici rozvinout a následně vychutnejte to, co se v láhvi za pět let událo.
Informace na www.vslechovice.cz/sekty.
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DNA LÍDRA 2019
Byl jsem pozván spolu s dalšími pěti řečníky na konferenci do Bratislavy a musím přiznat, že to byl neuvěřitelný
a dosud nepoznaný zážitek. Přikládám alespoň přepis části talk show.
Úvodní slova moderátora, kterým byl Slavomír Jurko, připomínaly oslavnou řeč:
Radim Martynek, konateľ Akadémie nevšedného vzdelávania, autor Školy gentlemanov, lektor etikety
v písomnej komunikácii, autor odbornej publikácie Písomná komunikácia v praxi, autor projektu Dobrý
úrad, autor erotického románu On, nadšenec do zliezaní ferrat, autor semináre Ako správne sobášiť, majiteľ
dvoch mačiek (štvornohých), milovník adrenalínu, bilingvista, jediný držiteľ licencie na svete pre výrobu
Dobrofenu. Dobrofen? To ma zaujalo ... Čo to vlastne je?
Dobrofen je velmi silné antikokoticum, které se používá při projevech kreténizmu, záchvatech idiocie
a debility. Tady jsem si dovolil přinést Vám kufr plný tohoto léku.
Výpočet Vašich aktivít je veľmi pestrý. Ako veľkú úlohu hrá vo Vašom živote byť dokonalým manažérom/lídrom? Ako Vás berú Vaši podriadení?
Prvním aspektem úspěšného řízení je nepovažovat lidi ve firmě za podřízené, ale za sobě rovné. Všechny
v Akademii považuji za kolegy, kteří mohou kdykoli přijít a říct: „Radime, tak tohle jsi nevymyslel vůbec dobře.“
Nebo klidně i něco ostřejšího. A když mi dokážou, že mají pravdu, dostanou prémie. Zkuste v libovolné firmě
říci šéfovi, že nemá pravdu… Prémie budou to poslední, co dostanete.
Druhým aspektem je nedělat z lidi kretény – nemazat jim med kolem pusy sladkými slovíčky. Kdykoli vznikne
sebemenší příležitost je pochválit za sebemenší úspěch, okamžitě je pochválím. Kdykoli vznikne důvod je kritizovat, nikdy je nekritizuji a vzniklý problém otočíme v příležitost nalézt řešení.
Čítal som, že lozíte po skalách. Dá sa leadership aplikovať aj u športu? A ako sa líši líder od manažéra?
V tom obecném pojetí manažer něco přikáže, dá si nohy na stůl a podřízený to udělá, kdežto lídr nadchne své
kolegy pro nějakou vizi, myšlenku a ostatní ho přirozené následují.
Co se sportu týče… Nezapomenu na letošní dovolenou na skále v Alpách… Vzal jsem své přátele, kteří ferraty
viděli do té doby jen na obrázku v encyklopedii, do okolí Innsbrucku na ferratu obtížnosti C, protože dopoledne s přehledem zvládli obtížnost B. (Ferraty se označují od nejjednodušších A po nejtěžší F.) Lezeme si lezeme
a najednou zjišťuji, že je před námi 90stupňová příkrá skála, na níž není žádný bod pro uchycení, žádný výčnělek ze skály, žádná díra, kterou bychom využili pro uchycení – jen rovná skála. Samozřejmě jsme byli jištěni
ferratovými brzdami na ocelovém laně, ale to je málo… potřebujete se nějak dostat ty čtyři metry přes tu rovnou plochu.
Byl jsem prvolezec a začal jsem panikařit. Jen v hlavě. O mě ani tak nešlo, ale za mnou byli začátečníci, kteří
svěřili svůj den do mých rukou a já je nemohl teď zklamat. Sám jsem nevěděl, jak ten úsek zdolat.
A tady se projevil leadership. Obyčejný manažer, pokud nevidí řešení, dá nohy na stůl a poručí si kafé. Lídr
udělá krok do neznáma a z nového úhlu vidí řadu řešení. Udělal jsem krok na rovnou skálu, držel se jen na rukou a z nového bodu jsem najednou uviděl výčnělky, díry ve skále a další body pro uchycení a mohl tak navigovat své přátele při dalším postupu.
A v podnikání to je podobné. Spousta manažerů neudělá krok, protože neví kam. Lídr udělá krok do neznáma
a tam najde cestičku.
Btw: Víte, jaký je rozdíl mezi samcem a samicí orangutana? Nemyslím anatomický – ten zná každý – ale při
skoku ze stromu na strom? Samec se pustí větve, skočí a chytí se větve na dalším stromě. Samice se nepustí,
dokud se nedrží větve na dalším stromě. Ve vztazích to míváme – kupodivu – naopak: muži začínají nový vztah
na konci toho současného, kdežto ženy často potřebují prostor, aby si vyčistily hlavu od toho předchozího.
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Okrem toho, že prednášate etiketu v písomnom styku a vydal ste knižku na túto tému, tak Vám tento rok
vyšiel aj román. O čom je?
Román On s podtitulkem Na velikosti nezáleží je malá románová komedie o tom, že i s malou výbavou – ve
formě postavy, majetku, mužství, charizma, smyslu pro humor, … – můžete zažít velkou životní párty. Román
popisuje život v mnoha odstínech šedé, růžové a modré. Ukazuje, že život se nemusí skládat z položek vstát –
vyčistit si zuby – jít do práce – vrátit se – uklidit – vyčistit si zuby – jít spát, ale že může být akční, vzrušující,
nevšední, kouzelný… každý den, a to i jen s minimální dávkou kreativity.
Kniha si klade dvojjediný cíl: 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). Oproti trilogii Padesát
odstínů šedi/temnoty/svobody se román On zaměřuje na dalších devětačtyřicet odstínů sexuálního života,
proto inspiraci v něm najdou začátečníci i pokročilí.
Btw: Život je šíleně krátký na to, abychom ho strávili hádáním se, neodpouštěním, nemluvením s partnerem,
setkáváním se s negativními lidmi a … pitím nekvalitního vína.
Kmotr románu – MUDr. Radim Uzel, známý sexuolog – při křtu prohlásil: „Kdo nenáviděl Padesát odstínů šedi,
bude z románu příjemně překvapen. Kdo je miloval, bude extaticky unešen.“
Nie je etiketa v 21. storočí už prežitkom? Správame sa podľa nej? Ako to vnímate?
Zda se chováme podle etikety? Jak kdo – jak kdy. V pondělí a ve středu ano – v úterý a ve čtvrtek ne. Já jsem
míval kamaráda, který si vyzobával pravidla etikety. Říkával: „S tímhle pravidlem nemám problém – tohle jen
v úterý – tohle, pokud půjdu s dámou – tohle nikdy.“
A zda je přežitkem? Etiketa to nejsou žádná tvrdá nařízení (jako nařízení EU). Etiketa to je pomůcka, která nám
říká „kdo komu podává ruku jako první, kdo komu dává přednost“ atd. Ona obrušuje ty hrany, o které bychom
se jinak zranili, kdybychom pravidla neznali. Častokrát vídávám ve firmách ty manažery, kteří nevědí, kdo komu podává ruku jako první. Říkají si „to on má podat první“ a ten host si říká „to hostitel má podat první“.
A nakonec to dopadne tak, že nepodá ruku nikdo nikomu.
Mimochodem: Prvním důkazem slušného vychování je, když muž ráno řekne partnerce: „Miláčku, dneska jsi
krásnější než včera. Dáš si snídani do postele?“ Teď ruku na srdce, milé dámy, kterým z Vás to partner říkává?
Aké sú najčastejšie prehrešky v písomnej komunikácii?
„Dobrý den.“ Lidé jsou líní oslovit příjemce, napsat „Vážený pán Vereš“ nebo „Milá paní inžinierka“. Ono vulgární „dobrý den“ se dostalo do písemné komunikace a nikdo neví jak. Shodneme se na tom, že „dobrý den“ je
pozdrav. Kde v e-mailu je místo pro pozdrav? Na konci! E-mail nikdy nezačínal pozdravem.
Zapojme publikum… Je jedno slovo, které znáte nejdéle ve svém životě a máte ho nejraději. Které slovo to je?
(Není to hamu, papu, auííí, máma ani wi-fi.)
Je to Vaše jméno… Příjmení si změníte dvakrát za život, ale jméno máte na celý život. A ti, kterým píšeme, také
mají rádi své jméno. Pokud začneme e-mail slovy „dobrý den“, pak jsme v prvním řádku pokazili vše, co jsme
mohli. Na našich seminářích učíme, jak se odlišit a být zapamatovatelní, oblíbenější a jak prodávat víc, i když
jste na trhu nejdražší.
Ak začíname oslovením, ako e-mail končíme?
Pozdravem. Od těch původních „čest práci“ a „míru zdar“ se dostáváme k těm neutrálním „s pozdravem“ nebo stále zdvořilejším „s přáním hezkého dne“. V pátek píšeme „s přáním hezkého víkendu“, v pondělí – pokud
chcete příjemce naštvat – „s přáním pohodového zbytku pracovního týdne“. Nedávno jsem psal jedné starostce a e-mail zakončil „s přáním aromatického dne“. Odpoledne přišla odpověď: „Už dvě hodiny přemýšlím, jak
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vypadá aromatický den.“ Neváhal jsem a odpověděl: „Nechte mě přivonět a řeknu Vám to.“ Neváhala a za dvě
minuty se dotazovala: „Kdy budete v Plzni?“ Od té doby se Plzni – logicky – vyhýbám.
Používa sa v písomnej komunikácie ešte oslovenie „slečna“?
Ano, můžeme ženu oslovit „slečno“, pokud opravdu slečnou je. Otázkou tedy zůstává, jak zní definice. Na seminářích slýchávám, že slečna je žena neprovdaná, bezdětná, nezadaná. Na semináři v Ostravě jednou jeden
muž prohlásil, že slečna je žena, dokud je panna, tak jsem neváhal a zeptal se, jak to pozná. Odvětil, že se jí
zeptá… Slečna je označení pro velmi mladou ženu do dovršení zletilosti. Jakmile žena studuje vysokou školu,
má akademický titul, má svou první práci, je nositelkou mateřství, automaticky ji oslovujeme jako paní. Slečna
je označení pro mladou, nevyzrálou, nedovzdělanou dívku.

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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