
 

 

 Slovo úvodem 
Milé dámy, báječní pánové, 
ostatní čtenáři a zvířátka, 

dnes Vás chci nadchnout pro 
myšlenku: Nehromaďme peníze 
a majetky – hromaďme zážitky! 

Řada z mých přátel a klientů má 
sny, touhy, tužby a přání, ale je-
jich realizaci stále odkládá na 
období „až bude čas“ – „až bu-
dou peníze“ – „až budou děti 
velké“ – „doplňte cokoli“. 

Neměli bychom každý den pro-
žívat tak, jako by byl tím posled-
ním?  

Největší rozdíl mezi časem a penězi spočívá v tom, že o stavu svého 
konta víme v každém okamžiku, ale kolik času nám zbývá, to neví 
nikdo z nás. Kdy chcete začít s plněním přání sobě a svým blízkým?  

Relaxační předvánoční čtení Vám přeje 

Radim Martynek, smíšek, self-generátor štěstí, dealer céček, smíchu 
a antikokotic ;-) který si splnil řadu snů: o tripu po Bali, pole dance, 
zbrojním průkazu, …, a na další plány se v nejbližších týdnech chystá 
 

„Některé lidi musíme užívat jen ve velmi malých dávkách.“ – R. W. Emerson 

„Užívej dne a zítřku věř co nejméně.“ – Q. Flaccus Horatius  

„Ve vzpomínkách si udělejte občas úklid: vymeťte zbytečné, spalte chmurné, 
oprašte příjemné a vyleštěte radostné zážitky své minulosti.“ – France 
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Chytracetamol – IQ v tabletách 
Po úžasném úspěchu léků Dobrofen (antikokoticum) a Zlocyn (koko-
ticum) přicházíme s novým lékem, který se užívá při projevech tupo-
sti, slabomyslnosti, záchvatech domnělé přechytralosti, při nega-
tivních projevech během úředního jednání, …  

Jde o přípravek se širokým spektrem účinků proti létající blbosti, 
agresi, závisti a blbým kecům. V případě předávkování je nutné jít 
do kolektivu a oslnit jej svým důvtipem.  

Možné nežádoucí účinky – pro Vás možná nežádoucí účinky, avšak 
pro okolí účinky vítané: podnětnost v diskuzích, objektivita, emocio-
nální rovnováha, filantropie, chápavost a bystrost; vzácně se může 
objevit i chvilková moudrost, ale obvykle během pár hodin vyprchá.  

Objednávejte na www.lek-dobrofen.cz. 

 

Není iluze jako iluze :-) aneb  
kouzelníkem na zkoušku 
Ve čtvrtek 14.10.2021 jsem měl to potěšení zajišťovat pro nejmeno-
vaný úřad a jeho zaměstnance silně utajovanou 69minutovou kou-
zelnickou show, ze které si všichni odnesli bolesti bránice...  

Fenomenální kouzelnická show        v rámci vánočního večírku          

během říjnového dopoledne      s vtažením zaměstnanců             do děje 

Zažijte 69minutovou show, jejíž součástí bude vtažení diváka do 
role kouzelníka, krátká manipulátorská exhibice, parodie na show 
s gilotinou (vyberte vhodného kandidáta), ruská ruleta, mikromagie 
i napínavá hazardní hra známá jako skořápky, ..., a mnohé další. 

Hláška dne pronesená krátce po show s gilotinou:  
Publikum:  „Mohl byste přeříznout našeho starostu?“ 
Kouzelník:  „Starostku nemáte?“ 

Informace k show včetně odkazu na video záznam na webu.  

Výběr referencí  
z nedávných školení  

Etiketa a normy v písemném styku – 
úprava písemností podle normy 

Magistrát města Ostravy 

Městský úřad Hořovice 

Městský úřad Hranice 

Městský úřad Kašperské Hory 

Městský úřad Nymburk 

Městský úřad Prachatice 

Městský úřad Žatec 

Úřad městské části Praha 5 

 

Písemná komunikace v praxi – aserti-

vita a empatie v dopisech 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Městský úřad Trhové Sviny 

 

Zvyšování psychické odolnosti  

úředníků ÚSC 

Městský úřad Chropyně 

Úřad městské části Praha 13 

 

Další realizována témata  

Akademie zad aneb aby záda nebolela  

Novinky v lidské sexualitě na přelomu 

3. tisíciletí 

Není iluze jako iluze :-) aneb  

kouzelníkem na zkoušku 

Etiketa s Ladislavem Špačkem  

(uzavřený seminář) 

 

 

http://www.lek-dobrofen.cz/
https://youtu.be/hXUYMbPF2NI
http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/zazitkove-vzdelavani/iluzionista-aneb-kouzelnicka-show-284.html
http://www.lek-dobrofen.cz/
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Přechylování akademických titulů, vojenských hodností a funkcí 

O přechylování, které je zcela nezbytnou součástí českého jazyka, jsme již několikrát psali. Nikdo se jistě již 
dnes nepozastaví například nad těmito přechýlenými tvary funkcí, titulů nebo pracovních pozic:  

starostka, zastupitelka, hejtmanka, poslankyně, ministryně, ředitelka, inženýrka, magistra,  
doktorka, profesorka, referentka, asistentka, sekretářka, manažerka. 

V některých případech jsou možné dva přechýlené tvary, příkladem mohou být jména například:  

chirurgyně i chiruržka, psychiatryně i psychiatrička, 

jindy jsou přechýlené tvary vázány na konkrétní význam – od jména mistr tvoříme mistrovou (v dílně) i mistry-
ni (v hodu oštěpem). Běžně přechylujeme také policejní a vojenské hodnosti:  

policistka, vojínka, kapitánka, strážmistryně, praporčice, majorka, desátnice. 

Pochybnosti v současnosti budí především tvar radová. Může sice vzbuzovat dojem, že jeho užití patří jen do 
černobílého filmu pro pamětníky (Hugo Haas by se určitě pomněl), ale tak to ve skutečnosti není. Dnes přibývá 
funkcí, které tento tvar užívají – vzpomeňme na ministerskou radovou, policejní radovanou, obchodní radovou. 
Nebojme se tedy radová užívat, a to i u oslovování. Oslovení vážená paní radová je správné a náležité. 

Existují však případy, kdy je přechylování negováno tím, že potencionální přechýlené jméno má v jazyce již jiný 
význam. Tedy od detektiva netvoříme detektivku, neboť tento výraz již označuje literární či filmový žánr. Po-
dobně od kraba krabici, od hada hadici a od pokladníka pokladnici. 

Úsměv na tváři mi vyloudilo rozhodnutí, v němž pisatel označil paní Ehrlichovou jako stavebnici. Ptáte se proč? 
Netušíte, jak je to se stavebníkem a stavebnicí?  Ve slovnících je heslo „stavebnice“ vymezeno jako soubor 
drobných předmětů, zpravidla kostek, sloužících ke skládání, stavění. Mluvíme tedy o dětské stavebnici nebo 
o stavebnici modelu města. Jiný význam heslo „stavebnice“ nemá. Tudíž označovat ženu jako stavebnici, byť 
jakkoli je toto pojmenování bohulibé, je z jazykového hlediska i nepatřičné. Tedy paní Ehrlichová je stavebník. 

 

A zkuste přechýlit například tato jména – člověk, miláček, bytost! A jak správně přechylovat například ženská 
příjmení? Tak to se dozvíte na našem semináři. Těším se na Vás!  

Zuzana Stolarská, lektorka semináře Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech 

Genderově nejvyváženější povolání je svářeč. Na jednoho svářeče připadá přesně jedna svářečka. 

Roztomilé chyby v písemné komunikaci 

Pamatuji policistu činícího úřední záznam, který svého času vynechal slabiku v názvu mé společnosti a pojme-
novat ji jako Akademii všedního vzdělávání. Roztomilé chybky se dopustil jiný policista, který používaje 
QWERTY klávesnici napsal Akademie nevšedního vydělávání. Inu, nebyl daleko od pravdy :-) Radim Martynek  

Slevu 33 %... 
… získáte na nově objednané semináře zaplacené do 31.12.2021 s realizací v období 01–02/2022. Těm, kteří již 
objednali a zaplatili, poskytneme publikace ve stejné hodnotě (když mi to připomenete :-) Slevu o procentní 
bod vyšší poskytneme při implementaci projektu Dobrý úřad ve stejném období. Prezentace ke stažení zde.   

http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/tvrde-dovednosti/korespondence-a-cesky-jazyk/pisemna-komunikace-v-praxispan-classarial-spanasertivita-aempatie-vdopisech-2.html
http://www.dobry-urad.cz/
http://www.dobry-urad.cz/download/prezentace.pdf
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25 nejlepších citátů Jana Wericha o blbcích a blbosti 
1. Dej blbci funkci a vymyslí lejstro. 

2. Smích chytré lidi léčí. A jen blbce uráží. 

3. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat, chytrý musí vymýšlet. 

4. Jestliže se člověk hádá s blbcem víc jak půl minuty, hádají se už dva blbci. 

5. Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho 
vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl. 

6. Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec. 

7. Vždycky bylo, je, a já se domnívám, že i bude na světě lidí víc hloupých a nevzdělaných, než chytrých 
a vzdělaných, i když chytrost a vzdělanost nejsou na sobě přímo závislé. Já znám mnoho vzdělaných 
hlupáků. 

8. Nejhorší srážka v životě, je sráž-
ka s blbcem. Blbce totiž nikdy 
neusvědčíte z blbství. Z takové 
srážky, vyjdete vždycky jako 
největší blbec pod sluncem. 

9. Kde blb, tam nebezpečno. 

10. Hloupost se vyfackováním nedá 
vyléčit. 

11. Člověk přišel na svět proto, aby 
tady byl, pracoval a žil. Jen 
moudrý se snaží náš svět postr-
čit dál, posunout výš. A jen vůl 
mu v tom brání. 

12. Stáří je blbec, ale je to poslední možnost, jak přežít. 

13. Mládí biologické neosvobozuje od blbosti a hlouposti, stejně jako stáří nezaručuje moudrost. Jsou blbí 
dědkové a hloupé děti. 

14. Pakliže člověk zvítězí nad vlastní blbostí, je vítězem nebo poraženým? V každém případě je to dobré. 

15. Neříkej, že nemůžeš, když nechceš! Přijdou dnové, kdy to bude daleko složitější a horší: budeš chtít 
a nebudeš moci. A to důležité nezapomeň, že chlap nesmí být blbej ve třech případech: za volantem, 
u stolu a v posteli. Všude jinde se to snese… 

16. Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedosta-
tek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.  

17. Jsi-li blbej, nepij, projeví se to. 

18. Ono je lepší mluvit s chytrým člověkem o něčem hloupém než s hlupákem o něčem chytrém. 

19. Humor je boj s lidskou hloupostí. V tomto boji nemůžeme nikdy vyhrát, ale nikdy v něm nesmíme 
ustat. Ovšem pozor na zmýlenou – ten, koho považujeme za blbce, považuje za blbce nás. Jde o to ne-
vyvraždit se. 

20. Kdo se umí smát sám sobě, má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá. 

21. Zbabělci jsou nepochybně nebezpečný živel, ale co teprve odvážní blbci? 

22. Kdo ví, je vyhnán z ráje blbosti. 

23. Výplod chorého mozku nemusí být vždycky nesmysl, protože víme ze zkušenosti, že výplod zdravého 
mozku se často projeví co neskonalá blbost. 

24. Dobrá nálada nevyřeší všechny naše potíže, ale nasere tolik lidí, že stojí za to si ji udržet. 

25. Čas má plné kapsy překvapení. 

Zdroj: nasregion.cz/25-nejlepsich-citatu-jana-wericha-o-blbcich-a-blbosti-ktere-znate-57522/  

Na uklidnění nervů stačí jedno jablko denně. Stačí ho hodit prudce a přesně… 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Werich
https://nasregion.cz/25-nejlepsich-citatu-jana-wericha-o-blbcich-a-blbosti-ktere-znate-57522/
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Zkratky a slova zkratková 
Na rozdíl od slov zkratkových, která vznikají z prvních slabik víceslovného celku, např. Sazka = sázková kance-
lář, Čedok = Československá cestovní a dopravní kancelář, covid = coronavirus disease, iniciálové zkratky vzni-
kají z prvních písmen delšího celku, např. MŠMT = mateřská školka Mirka Topolánka, MÚ = městský úřad, a jen 
v ojedinělých případech přidáváme druhé písmeno malé, abychom význam odlišili, např. ČR × ČRo, PF × PřF, … 
Některé úřady zkratky nevytvářejí, např. Český úřad robotiky, automatizace, kybernetiky. Určitě chápete proč. 

Podle české gramatiky píšeme názvy nemocí písmeny malými: covid-19, chřipka, angína, aids, … Se zápisem 
COVID-19 nebo AIDS se setkáme v odborných textech (mezinárodní označení nemoci podle WHO). 

Často se ptáte, proč se ve spojení Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava píše pomlčka, ale ve 
spojení VŠB-TUO už jen spojovník. Zkrácením názvu vzniká totiž nové slovo, které si jede podle svých pravidel. 
Analogicky Ministerstvo vnitra používá na základě vlastního rozhodnutí zkratku MV ČR, ačkoli žádné Minister-
stvo vnitra České republiky neexistuje! Viz kompetenční zákon a viz Ares. ( Viz není zkratka, proto nemá tečku.) 

Vytváření zkratek názvů interních útvarů (odbory, oddělení, komise, …) je plně v kompetenci každé organizace. 
Jeden úřad použije OM pro odbor majetkový, jiný použije stejnou zkratku pro oddělení mzdové a platové. 
Zkratky vytváříme podle pravidel jazykových, ale s přihlédnutím k vlastním potřebám. 

Do kompletního výčtu nám už chybí jen zkratky začátkem slova, např. p. = pan, sl. = slečna, slepice, sloupec, 
které vždy píšeme s tečkou, a zkratky začátkem a koncem slova, např. pí = paní, fa = faktura, firma, které ob-
vykle píšeme bez teček. 

Zkratky nevytváříme na úkor srozumitelnosti, např. Č. HORA = Červená 
Hora, Černá Hora, a na úkor zdvořilosti, jak ukazuje obrázek, na němž 
se kolega pokusil v e-mailu oslovit svou kolegyni. Velké plus má pisatel 
za to, že nezačal tím vulgárním „dobrý den“. Drobné mínus uděluji za 
velké písmeno po čárce. (Předložky slabičné mohou na koncích řádků být ) 

Mezi často používané zkratky patří zkratky akademických titulů. Víme, že PhDr. je zkratkou pro doktora filozo-
fie, ale Ph.D. není „nedokončený PhDr. udělovaný v Plzni“, jak často slýchávám na seminářích. Jsou místa, kam 
se vypisují všechny tituly, např. čestná uznání, jmenovací dekrety, a kam se to nehodí, např. náhrobní kameny 
nebo živnostenské listy: 

Na obrázku chybí už jen zá-
znam o tom, že pán absol-
voval MŠ a ZŠ a životopis by 
měl tímto kompletní. 

Pokud máte pocit, že máme 
v ČR přetitulováno, tak se 
mýlíte. V anglosaských zemích se setkáte s těmito bakalářskými a magisterskými tituly: 

• AB, BA, BAcc, BAcy, BAdm, BAgrEc, BArch, BBA, BBus, BCom, BComm, BCS, BCL, STB, BD, BDent, BDS, B.Ed., BEc, 
BEng, BE, BSBME, BFA, BHSc, BGS, BHE, BHK, BID, BJ, BTh, BLibStud, BLIS, BMath, BMedSc, BMedSci, BMus, BSN, 
BPE, BPharm, BS, BSc, SB, BSc(Agr), BSA, BSocSci, BSW, BTech, LLA, LLB, MB ChB, MB BS, BM BS, BMed, MB 
BChir, MB BCh BAO, MA (Cantab.), MA (Dubl.), MA (Hons) 

• MArch, MA, MAT, MALS, MLS, MS, MSc, MSt, DEA, MAcc, MPAcc, MALD, MApol, MPhil, MRes, MFA, MTech, 
MBA, MBI, MBT, MBus, MCom, MDes, MTh, MTS, MDiv, MEd, MMT, MPA, MPD, MPS, MSN, MProfStuds, MJ, 
MST, MSW, MPAff, MLIS, MLitt, MPH, MPM, MPP, MPT, MRE, MTheol/ThM/MTh, STM, LLM, MEng, MSci, MBio, 
MChem, MPhys, MMath, MMedSc, MMedSci, MMus, MESci, MGeol, MTCM, MSSc, BCL (Oxon), BPhil (Oxon)  

V ČR tak buďme rádi za pouhých 9 titulů: Bc. – BcA. – Ing. – Ing. arch. – Mgr. – MgA. – MUDr. – MDDr. – MVDr.  

Radim Martynek, člověk považovaný za odborníka na úpravu dokumentů podle ČSN 01 6910 a související legis-
lativy a judikatury, autor publikace Současná legislativa, etiketa a normy a jejich dopad na úpravu dokumentů  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1969-2
https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bachelor_of_Arts
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bachelor_of_Arts
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bachelor_of_Accountancy&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bachelor_of_Accountancy&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bachelor_of_Administration&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bachelor_of_Agricultural_Economics&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bachelor_of_Architecture&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bachelor_of_Business_Administration
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bachelor_of_Business&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bachelor_of_Commerce&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bachelor_of_Commerce&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bachelor_of_Computer_Science&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bachelor_of_Civil_Law&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bachelor_of_Sacred_Theology&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bachelor_of_Divinity&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bachelor_of_Dentistry&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bachelor_of_Dental_Surgery&action=edit&redlink=1
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 Poradna Ladislava Špačka  
 

Otázka: Nevím, jak nějakým taktním způsobem naznačit sousedovi, který bydlí nade mnou, že jeho partnerka je při 
sexu velice hlučná. Pokud se jedná o dobu do 22 hodin, tak se snažím přebít hlasité projevy rádiem, televizí, někdy 
pračkou, ale přesto je to slyšet. Ale po 23. hodině, kdy uléhám ke spánku, je to neúnosné. Protože jsou to mladí lidé 
a jsou spolu krátce, tak je to pro mě v podstatě dennodenní teror. Souseda jsem po dlouhé době potkala na chodbě 
při úklidu společných prostor, ale neměla jsem odvahu mu něco říci, protože je to opravdu tak osobní a ožehavá zále-
žitost, že bych se sama cítila trapně.  

Odpověď: Velmi delikátní problém. Jestli Vám to opravdu vadí, je to 
rušení jako každé jiné a dříve nebo později budete muset sebrat odvahu 
a sousedovi to říct. Je jedno, jestli sousedova partnerka v noci luxuje 
nebo hlasitě prožívá své vášně. Neměla byste to říkat slečně, pamatuji 
se na případ, kdy dáma vytkla sousedce hlučný sex, ta se zatvářila ne-
chápavě a po pár měsících byl rozvod... v inkriminované době byla mě-
síc v lázních. Měla byste najít chvilku, kdy se se sousedem ocitnete sami, 
a pronést dvě tři věty: „Už dlouho váhám, jestli Vám to mám říct, ale 
musím… velmi mě to ruší. Vaše partnerka je v určitých chvílích mimo-
řádně hlučná a naše byty nám nezaručují soukromí. Můžete si na to 
dávat větší pozor, prosím? Děkuji.“  

Otázka: Pokud mi začne starší člověk automaticky tykat (bez nabídky 
tykání), je v pořádku, abych mu začala tykat také? Jak je tomu v rámci 
rodinných vztahů? Strejdové, tety, babičky, ...? Z přítelovy strany mi 
automaticky tykají, já jim buď vykám nebo se vyhýbám oslovení. Mám 
jim také začít tykat (vyjma teda babičky) nebo čekat, až mne pobídnou, 
abych jim také tykala? (S přítelovými rodiči si tykáme.) A jak je tomu 
v případě, pokud muži začne automaticky tykat o generaci starší žena, 
může jí také tykat?  

Odpověď: Někdy se nabídka tykání odehraje bez formálního sdělení 
„budeme si tykat“, prostě tím, že někdo začne tykat a ten druhý to 
vezme jako nabídku a začne tykat taky. To je možné tam, kde jsou si v určitém rozmezí všichni rovni, tedy jde o dospě-
lé lidi bez profesní hierarchie, v rodině, v zájmovém klubu, na zájezdě, v zaměstnání na stejné pozici. Začít tykat do-
spělé ženě a očekávat, že ona mi bude vykat a já jí tykat, je velmi nezdvořilé, to si můžeme dovolit vůči žákovi základní 
školy. Asi bych, jak správně píšete, vynechal babičku, té vykejte a ona Vám bude asi tykat, protože jí z výšin jejího věku 
připadáte jako děvčátko. Ale u ostatních příbuzných byste měla na tykání odpovědět taky tykáním, lidé v nejbližší ro-
dině si v jedenadvacátém století tykají. 

Otázka: Nemáte někdy pocit, že se liberální myšlení zvrhlo v progresivismus? Me too, Black Lives Matter, šílenosti 
kolem LGBT a podobně? Ještě ve 25 letech jsem se považoval za liberála, ale vzhledem k těm, kteří se dnes považují za 
liberály, tak s nimi nechci mít nic společného a jsem čím dál větší konzervativec. Stačilo k tomu deset let. V zimě se 
jedna žena urazila, když jsem jí chtěl pomoci do kabátu. Aby toho nebylo málo, tak Piráti tyto šílenosti podporují 
a místopředseda vlády a ministr chodí v mikině. Pane doktore, co se to děje s naší společností? Máme naději na to, 
aby ženy byly zase dámy a muži gentlemani? 

Odpověď: Jistě, záleží to jen na nás, budeme to dále prosazovat a budeme všem příkladem, povedeme k tomu své 
děti, nevzdáme hodnoty, které se utvářely celá staletí a je v nich obsažena moudrost našich předků. Kvůli několika 
potrhlým feministkám nepřestaneme být galantní, to je tradice již od rytířských dob. Média vytvářejí dojem, že jejich 
vliv je velký, to proto, že o těch několika případech se píše (jistě, jsou to nezvyklé a kuriozní případy, o těch se píše). 
Spočítejte si, kolikrát jste od té epizody v zimě poskytl galantní službu ženě a ta byla potěšena, je jen mizivé promile 
těch, které předstírají, že jim to vadí. Každou normální ženu potěší, když jí pomůžete do kabátu, odsunete židli, nabíd-
nete lepší místo. 

Otázka: Před časem jsem si začal tykat s výrazně starším člověkem, ale při nedávné formální příležitosti si na to ne-
vzpomněl. Je v pořádku říct zdvořilým tónem třeba: „Láďo, my si přece tykáme…“ 

Odpověď: Je-li to výrazně starší člověk, je to on, kdo určuje pravidla, a jestli Vám začal vykat, měl byste se přizpůsobit. 
Lhostejno, jestli na to zapomněl, nebo se rozhodl, že Vám začne opět vykat. 
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Výzva pro spokojenější a šťastnější život! 
Mám pro Vás 3 dárky! Ten první jsem si vypůjčila (a trochu upravila) od Martina Seligmana z knihy Vzkvétání, 
kde se věnuje novým poznatkům o podstatě štěstí a duševní 
pohody. Pan Seligman byl požádán americkou armádou, aby 
vytvořil terapeutický program pro vojáky, kteří se vrátili 
z válečných misí a trpěli tzv. posttraumatickým syndromem. 
Šlo o to, že každý den neustále a dokola mysleli na hrůzy, 
které prožili. Neustálá zaměřenost myšlenek na minulost 
a utrpení způsobila, že se cítili depresivně, apaticky. Strádali 
i po fyzické stránce. Mozek neustále krmili představami, kte-
ré vzbuzovaly beznaděj, smutek, lítost a vztek. Pan doktor se 
svým týmem vytvořil pro vojáky program, který se skládal 
z mnoha cvičení a jedno z nich Vám teď popíši. 

Vojáci dostali deník a každý den na jeho konci se měli po 
dobu 10 minut věnovat tomu, co se ten den povedlo, proč se to povedlo a jak k tomu sami oni přispěli. Ke 
každé události připsali emoci a její intenzitu. Díky tomuto malému cvičení vojáci trénovali svoji pozornost 
a věnovali se tomu, co v životě funguje a je dobré. Postupně se naučili svůj mozek plnit pozitivnějšími předsta-
vami a ten jim na oplátku poskytl pozitivnější emoce a kvalitnější život. 

Chcete být vystrašení? Stále dokola si přehrávejte katastrofické scénáře, říkejte si, co nefunguje a co nemáte, 
co nechcete a čeho se bojíte a jak to špatně dopadne. Tak jako depresivní lidé. Chcete být šťastnější, spokoje-
nější? Pak si každý den minimálně 10 minut přehrávejte představy toho, co funguje, co máte, co jste zvládli, 
co je dobré a za co jste vděční. 

Doktor Seligman zjistil, že pokud se věnujeme 10 minut denně myšlenkám na to špatné, zažíváme stres a mo-
zek dá pokyn vylučovat stresový koktejl hormonů: adrenalin, kortizol a další. Na to samozřejmě reagují naše 
emoce a tělo. Ale pokud zaměříte pozornost na to funkční, co vzbuzuje pozitivní emoce, pak náš mozek vylu-
čuje serotonin, díky kterému se cítíte spokojenější, naplněnější a šťastnější. 

Takže milí čtenáři, mám tady pro Vás 11denní výzvu! Navzdory tomu, co se kolem děje, pojďme být spokoje-
nější, vděčnější a šťastnější více, než kdy předtím! TADY A TEĎ! Vezměte si papír a tužku. Teď! Opravdu, vez-
měte si to! A zapisujte… 

1. cvičení, jak být více spokojený a šťastný.  

Vzpomeňte na ty vojáky a pokud každý večer, shrnete svůj den a napíšete si, co bylo dobré, co se po-
vedlo a zapíšete si to, pak Váš celkový pocit spokojenosti, klidu a vyrovnanosti bude růst. 

Co bylo dnes dobré? 
Co se povedlo? 

Za co jsem ve svém životě vděčný? 

Jakou emoci 
jsem cítil? 

Jak silná 
emoce byla? 

(0–10) 

1.   

2.   

3.   

2. cvičení, jak být více spokojený a šťastný.  

Položte si tyto otázky a napište všechny odpovědi, které Vás napadnou: 

• Co v mém životě funguje? Co jsem v životě dosáhl? 

• Co v životě mám a jsem za to rád? 

• Co ve mně vzbuzuje pocity radosti a štěstí, když si na to vzpomenu, že to mám? 
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• Jaké další maličkosti mi dělají potěšení? Za co jsem v životě vděčný? 

• Co chci v životě ještě zažít? 

• Jaký sen si splním? 

• Co vše mi dělá radost? 
A každý den večer si svůj seznam přečtěte. Do-
plňujte! Nezapomeňte, že náš život se skládá 
z maličkostí a každodenností.  

3. cvičení, jak být více spokojený a šťastný. 
Třetí cvičení je o prožívání TADY A TEĎ! 
Zapojte své smysly! 

Pokud si budete chtít odpočinout, zapněte jen 
své smysly. Oči, sluch, hmat, čich a chuť. Dejte 
pokyn svému mozku, nechť očima vnímá hrnek 
na stole a soustředí se na barvu, tvar. Pak zavře-
te oči a mírně zakruťte krkem a vnímejte vnitřní 
zvuky krční páteře. Zaposlouchejte se do svého 
nádechu, výdechu, do polknutí. Hmatem se dotkněte stolu a jen vnímejte, jaké to je. Pak si čichněte k něčemu, 
co má nějakou vůni (třeba i esenciální olej) a pak vnímejte pouze chuť (kávy, čaje, vody, bonbónu). A jen to 
vnímejte. 

Z pití kávy si udělejte nádherný vnímavý rituál. Když pijete kávu, vnímejte ji všemi smysly. Přivoňte si, vní-
mejte její krásnou černou barvu, ochutnejte ji, vychutnejte doušek a několikrát ho poválejte v ústech a pak se 
zaposlouchejte do polknutí. Pokud hovoříte s přítelem, pak se soustřeďte na ten hovor. Dejte pokyn svému 
mozku, nechť vnímá jen pěti smysly. Bez myšlenek. Pouze smysly.  

A proč to doporučuji? Proč díky tomu můžete být šťastnější? Pokud totiž dáte mozku pokyn, aby zapnul smysly 
a vypnul myšlenky, nebude se zabývat problémy, starostmi a stresujícími tématy. Prostě neumí dělat dvě věci 
zároveň! A tak odpojíte negativní, stresující myšlenky, zrelaxujete se. A z této úrovně zklidnění se Vám pak daří 
vše vidět z jiného úhlu pohledu. 

Nabídla jsme Vám tři krátká cvičení. Všechna vedou ke klidu, harmonii, spokojenosti a vyrovnanosti a štěstí. 
Stačí si vybrat a začít praktikovat.  
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Myšlenky a emoce lidí kolem nás jsou ovlivňovány našimi myšlenkami a emocemi. Pokud chceme, aby se 
změnila atmosféra ve společnosti, posílejme do kolektivního vědomí pozitivní myšlenky a emoce. Těch nega-
tivních je tam v dnešní době až příliš. Tím nepomáháte jen sobě díky praktikování cvičení, ale i celkové atmo-
sféře ve společnosti, která ovšem zpětně ovlivňuje VÁS! 

Pojďte to dělat 11 dní! Zapisujte si. Pozorujte změny sami na sobě. Experimentujte. A dejte nám vědět, čeho 

jste si všimli! Jak jste se změnili! Co Vám zafungovalo, a co třeba ne       

Krásné Vánoce! 

P. S. Než vytvářet nové vztahy, posilujme ty, které fungují… Tento rok mi přinesl velmi bohatou zkušenost. 
Nejdříve byla velmi nepříjemná, ale pak se proměnila v dar. Co se stalo? V určitém období jsem se nemohla 
osobně potkat s některými přáteli. Nebylo dovoleno. A já si uvědomila, jak moc důležití pro mě jsou, jak moc 
pro mě znamenají! Konkrétně budu psát o mé dlouholeté kamarádce, přítelkyni, kolegyni Štěpánce. V roce 
2021 jsme obě byly „uvězněné“ v online prostoru a každá v jiném městě. Setkávání bylo ztíženo až znemožně-
no.  

„Jak moc jsi mi, Štěpánko, chyběla! Chyběly mi tvoje myšlenky, názory, nápady a obrovská inspirace. 
Chybělo mi tvoje naslouchání, sdílení, souznění a nadšení pro naše projekty. Uvědomila jsme si, že po 
každém setkání mi bylo vždy lépe. Svět mi dával smysl, neboť jsem byla v souladu s někým, kdo mi ro-
zuměl, neposuzoval a neporovnával. Přijala jsem od tebe kritiku jako dar, který pomohl zlepšit se nebo 
se nad sebou zamyslet. Radovala jsem se z upřímné pochvaly a ocenění. Obojí umíš skvěle podat. Mám 
od tebe mnoho dárků: knih, diářů, zážitků, obědů a kafíček, a hlavně společného času. Času, kdy jsme 
společně plakaly a podporovaly se v těch těžkých chvílích a času, kdy jsme se radovaly a plakaly vděčnos-
tí a štěstím.  Naše spory, různost názorů a menší či větší konflikty patří do našeho vztahu. Vzpomínáš, 
kolik míst jsme navštívily díky společné práci? Kolik míst v našich volných dnech? Jak se propojila naše 
pracovní sféra s tou osobní? Vím o tobě mnoho a ty o mně a těší mě to. Jsem vděčná za tvou přítomnost 
v mém životě. Svým temperamentem jsi mě zrychlovala a já mým klidem tebe zklidňovala. Díky tobě je 
můj život bohatší, víc inspirující, dobrodružnější a šťastnější. Ale tohle ti asi nebudu schopná říct do očí.“ 

No, vidíte! A já tady chtěla psát článek o tom, jak po-
silovat a prohlubovat vztahy s druhými a zatím si tady 
píšu dopis pro Štěpánku. To je ale právě ten návod! 
Pomyslete na přítele, který pro Vás mnoho zname-
ná. Napište mu dopis. Napište v něm, jak moc pro 
Vás znamená. Vzpomeňte na to, co bylo významné. 
Napište, proč právě on/ona je tím důležitým člověk. 
Co pro vás udělal? Co na něm oceňujete? Jak se s ním 
cítíte? Prostě se rozepište. Pište! 

Ten dopis ale neposílejte. Zavolejte příteli, pozvěte ho 
na kávu a dopis mu přečtěte. 

Takže milá Štěpánko, teď jsme zase tak nějak zavřené 
a zase tak nějak ztracené v onlinu. A já opět pociťuji 
tu vděčnost za tvé přátelství a začínáš mi opět chybět. 
Už se těším na kávu s tebou! A na to, jak ti přečtu 
dopis, který jsme neodeslala. 

Zdenka Tmějová, psychoterapeutka, certifikovaná lektorka tréninku paměti a mozkového joggingu, lektorka 
seminářů Mozkový jogging, Jak se v práci prací neunavit, Zvyšování psychické odolnosti úředníků ÚSC, … 

  

mailto:info@akademie-vzdelavani.cz
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… pomoz si sám a pán bůh ti pomůže :-) 
… aneb když kongresový hotel nemá k dispozici promítací plátno a lektora napadne použít prostěradlo… 

    

„Pomož si sám a Bůh ti pomůže…“ je přísloví vyjadřující povzbuzení, aby se člověk v těžké životní situaci ne-
vzdával a byl vynalézavý, neb pak se může dočkat dobrého výsledku. Říkávala nám ho Mgr. Barbara Michejda 
během studia střední školy, ale já ho poprvé pochopil až o pět let později během zkoušky na vysoké školy. Se-
děli jsme tři v lavici – vyučující rozdal tři verze testů – já si vybral nejsnazší a další dva kusy předal nalevo. Po-
mohl jsem si a pán bůh mi pomohl po proflámované noci zvládnout zkoušku :-) 

Žena nebo muž?  
Jazykovědci versus politici 
Co způsobí nejnovější novela zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých sou-
visejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách) s účinností od 01.01.2022? 

Po několika dekádách dochází u nás k poměrně významné změně, a to v institutu tzv.  přechylování. Každý 
z nás má po narození mj. právo mít jméno a příjmení. To vyplývá nejen z předpisů práva českého, ale i ze 
smluv mezinárodních, jejichž signatářem ČR (dříve Československo) je.  

Občan ČR může mít jména dvě, a to od r. 2001 (od účinnosti tehdy nového zákona o matrikách, 01.07.2001).  
Základní funkcí jména, jmen a příjmení je to, aby umožnily rozlišit jejich nositele ve světě lidí.  

V naší rozličné češtině máme navíc další možnosti a jevy, na základě kterých je umožněno rozlišovat dále, a to 
nejen v životě veřejném, ale i soukromém, zda se jedná o muže nebo ženu. Jde o přechylování. Co přesně pře-
chylování znamená, není asi třeba vysvětlovat (jde o tvorbu ženského příjmení z příjmení mužského pomocí 
přípon -ová, -á). 

Jde o charakteristický jev, resp. rys českého mluvnického systému. Obdobně nebo podobně se vyskytuje 
u některých dalších slovanských jazyků. Podíváme-li se do historie tohoto jevu na našem území, můžeme jej 
vysledovat až několik století zpět. Tento jev souvisí mj. i s vývojem příjmí, následně příjmení a s postupným 
ustalováním tzv. dědičného příjmení. Naši předci totiž své příjmí (dnes příjmení, stálo „při jménu“) mohli bě-
hem svého života měnit. Příjmí tedy nemuselo být a nebylo stálé, mohlo se za života jeho nositele měnit, a to 
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i vícekrát. Tento proces trval několik století. Povinnost mít dědičné (tedy „stálé“) příjmení byla u nás zavedena 
ve století osmnáctém, a to za vlády Marie Terezie a Josefa II. 

Do roku 1949 na našem území platily příslušné právní předpisy Rakousko-Uherska. Na ně pak „navázaly“ 
předpisy československé, které zapisování ženských příjmení upravovaly obdobně, a to podle pravidel české 
mluvnice. Žena sňatkem nabývala příjmení manžela automaticky, a to bylo zapisováno podle pravidel českého 
pravopisu. V matričních knihách manželství z té doby dokonce není tvar ženského příjmení uveden, zapsán 
vůbec. Vždy se zapsalo pouze příjmení ve tvaru mužském, neboť platila tzv. automatika (žena měla po sňatku 
manželovo příjmení a užívala jej v ženském, tedy přechýleném tvaru). 

Proč se u nás přechylování „ujalo“ a je dlouhá léta užíváno, má podle odborníků více důvodů.  

1. Jedním z těch významných důvodů je rozlišení pohlaví nositele/nositelky příjmení. Mj. i rodná jména 
jsou rodu mužského a ženského právě proto, aby i ona mohla pomoci rozlišit pohlaví nositele. Pro úpl-
nost je třeba uvést, že máme i jména obourodá, která může mít jak muž, tak žena, např. Vlasta, René, 
Ilja, Jindra, Saša, … 

2. Dalším významným důvodem je fakt, že pokud by ženské příjmení přechýleno nebylo, nelze jej ve vět-
šině případů skloňovat. Podle odborníků to pak v komunikaci způsobuje nejasnosti, záměny a nedoro-
zumění.  

Příklad: Bude-li mít žena s nepřechýleným příjmením i tzv. obourodé jméno, pak bude, pouze podle jména 
a příjmení, bez dalšího, těžké rozeznat, zda se jedná o ženu či muže: 

Jak to může od nového roku vypadat? Která věta obsahuje hrubku? 

• Nikol Svoboda a Saša Ježek se rozhodli uspořádat výstavu. 

• Nikol Svoboda a Saša Ježek se rozhodly uspořádat výstavu. 

Některé články v médiích uváděly, že u nás nepřechylovat nelze. Tak tomu ale není. Od roku 2001 je zákonem 
o matrikách umožněno (srovnej § 69, následně pak též § 69a), aby žena požádala a užívala (resp. jí bylo do 
příslušné matriční knihy zapsáno) příjmení v tzv. mužském tvaru.  

Tato možnost, resp. tato žádost ženy je podmíněna, vázána na 4 taxativně zákonodárcem vymezené důvody. 
Mám za to, že se jedná o nelegitimní omezení a čistě formalistický postup, a to nikoliv proto, že je umožněno 
užívat příjmení v mužském, tedy nepřechýleném tvaru, ale proto, že zákonodárce ženy, které chtějí příjmení 
ve tvaru mužském „nutí, vejít se“ do možností/důvodů taxativně daných/určených. Nejčastěji se jedná o to, že 
žena prohlásí, že má jinou než českou národnost. 

Žena se tedy již dnes může domoci toho, aby měla své příjmení v nepřechýlené podobě, ale je v rámci této 
volby „nucena vybrat si“ jednu ze čtyř daných možností. Výjimku tvoří cizí příjmení zakončená na samohlásku 
a příjmení dle rodové tradice.  

Snahu o „odstranění“ těchto výše uvedených ustanovení jsme zaznamenali v průběhu mnoha uplynulých let. 
Lze vysledovat, že se jedná a jednalo o změnu „politickou“. Tato změna, ke které dojde od nového roku, „na-
rovnává zákonem danou nesprávnost“ a od roku 2022 bude moci každá žena, a to již bez uvedení důvodu, 
nést své příjmení ve tvaru mužském. Mění se tedy víceméně postup/procedura zápisu příjmení žen do matrič-
ní knihy. 

Zda se jedná o změnu veskrze pozitivní nebo nikoli, ukáže až čas. 

Jedná se o záležitost, jejíž důsledky a praktické dopady se budou ve společnosti vytvářet a vznikat v horizontu 
dlouhodobějším, a to v různých situacích a souvislostech. Jazykovědci upozorňují, že pro každého to bude mít 
praktické dopady, dotkne se to víceméně každého z nás. Abychom při hovoru, čtení textu, nebo sledování mé-
dií měli „jasno“ v tom, zda u „řešené osoby“ jde o ženu nebo muže, budeme nuceni používat delší, resp. více-
slovné konstrukce. 

Jaroslava Ježková, lektorka Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., a Vzdělávací agentury pro veřejnou sprá-
vu, právnička oddělení matrik a státního občanství, Krajský úřad Libereckého kraje 

https://vavs.cz/
https://vavs.cz/
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Konec, nebo začátek? 
„To je konec…“ komentuje kamarádka svoji stávající pracovní pozi-
ci, ze které se chystá odejít. V hlavě mi běží, že to je snad začátek 
něčeho lepšího. Šéf jí dluží už několik tisíc, o každou výplatu se musí 
u něj přihlásit, a přitom on podniká v obchodě a neumí napočítat 
zřejmě ani do výše její výplaty. Pro jednoho to je konec, pro dru-
hého začátek. Čím to asi je, že každý vnímáme sled událostí jinak?! 
Možná ani neexistuje objektivní měřítko toho, co je začátek a co je 
konec. A ponechme nyní stranou ten skutečný začátek a konec 
v podobě narození a smrti, přestože ani v tomto případě to nemusí 
být ten skutečný začátek a konec.  

Už mi běží v hlavě všechny možné modifikace kamarádčina konce. 
Je to začátek konce? Nebo konec konce? Nebo snad podle mého 
vnímání konec začátku nebo začátek začátku? A je to vůbec důleži-
té, jestli je to konec nebo začátek? Nejsou životní události jen neu-
stálým sledem začátků a konců, kdy není možné odlišit jeden 
moment od druhého? Francouzský básník Paul Valéry říká, že kaž-
dý začátek je následkem něčeho. Každý začátek něco ukončuje. To 
umocňuje jen můj pocit, že vlastně není vůbec důležité, jestli něco 
končí nebo začíná. Možná je dokonce lépe nemyslet na to, jestli je 
jakákoli událost koncem nebo začátkem.  

Znáte taky ten pocit, kdy hledáte někde emoci, prožitek či pro materialisty věci, které na tom místě, kde býva-
ly, už očividně nejsou? Jednoduše zmizely. A stále čekáme, že přijdou zpět. Čekáme, čekáme a stále čekáme.  
Trápíme se pro něco, co na tom místě, kde to bývalo, není. A pořád nám běží hlavou, že nemáme na výběr. 
Někdy opravdu na výběr není, ale ponechme stranou takové situace, které bývají ojedinělé. Možná jen nevi-
díme skutečnost, že nějaká volba existuje. Anebo se nabízí dvě varianty špatné. Ale jsou. Nevidíme je, protože 
je třeba nechceme vidět. Často se „jen“ bojíme změn. Neuvědomujeme si, že lpění na tom, co už dávno není, 
je horší než přizpůsobit se změnám.  

Neptejme se stále kam se poděl můj sýr… Nebojte se – nemám hlad. To je název mé oblíbené knihy od Spen-
cera Johnsona. V ní obě hlavní postavy přijdou o svůj sýr, na který byly zvyklé. A pod sýrem si můžeme před-
stavit cokoli. Práci. Životní lásku. Určitou emoci. Jeden z nich začne okamžitě hledat jiný sýr. Druhý stále čeká, 
že se ten jeho starý vrátí. Ale nevrátil… Postava umírá hlady… Jak trefné. Dovolím si citovat z knihy důležité 
závěry: 

ZMĚNY SE STÁVAJÍ. ➔ Sýr se někdy přesouvá. 

PŘEDVÍDEJTE ZMĚNY. ➔ Buďte připraveni na to, že sýr se může přesunout. 

VNÍMEJTE ZMĚNY. ➔ Čichejte k sýru často, abyste poznali, kdy začíná plesnivět. 

NA ZMĚNU REAGUJTE RYCHLE. ➔ Čím dřív se vzdáte starého sýra, tím dřív se můžete těšit z nového sýra. 

ZMĚŇTE SE. ➔ Běžte tam, kde je sýr. 

RADUJTE SE ZE ZMĚNY! ➔ Prožijte dobrodružství a radujte se z chuti nového sýra! 

BUĎTE PŘIPRAVENI SE ZNOVU ZMĚNIT A RADUJTE SE OPĚT ZE ŽIVOTA. ➔ Sýr se opět může přesunout. 

K čemu nám je rozlišení, jestli se jedná o konec nebo začátek? Uvědomění si konce prospívá pouze tomu, aby-
chom nehledali svůj sýr někde, kde už dávno není. Uvědomění si začátku je důležité pro uvědomění si jeho 
pomíjivosti. „Nic zde není tak trvalé jako pomíjivost,“ pravil Alexander Fleming. 

Andrea Kovářová, lektorka seminářů s problematikou práva ve veřejné správě a semináře anti-GDPR 

http://www.megaknihy.cz/humanitni-vedy/350340-kam-se-podel-muj-syr.html
http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/personalistika-a-pravo/pravo/anti-gdpr-ochrana-osobnich-udaju-a-sikanozni-podani-273.html
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A čím Vy dnes překvapíte svého partnera či partnerku?                    

Kdo by neznal písničku Michala Tučného z roku 1982 
o báječném chlapovi, co si vezme báječnou ženskou a ti 
dva celý den jen tak sedí a popíjejí Châteauneuf-du-Pape? 
Je to s podivem, ale díky zpěvákovi se víno uchytilo 
i v České republice a je k dostání v síti kvalitních vinoték. 

Zda Vám bude chutnat, to nevím, ale kolikrát v životě jste 
pili tak slavné víno? :-) Já si ho šetřím na nějaké výjimečné 
setkání s přáteli. 

O chování a vychování  
(mix myšlenek … snad souvislých) 
Celý svůj dospělý život se potkávám s lidmi: 

• lidsky na úrovni, kteří sice olizují lžičku od kávy, dopínají všechny knoflíky saka, k šatům si neberou 
punčocháče, příbor drží jako propisku, ale z hlediska lidskosti je obdivuji pro to, že mají srdce, cit, poro-
zumění pro jiné, umí rozlišit, co je správné, morální či nemorální, mají svědomí a nebojí se ho použít, 

• společensky na úrovni, kteří jsou v etiketě zběhlí, neolíznutou lžičku položí správně na podšálek, vždy 
vědí, co si obléct k jaké příležitosti, ruku podávají ve správném pořadí a tisknou protějšku tou správnou 
měrou, stolují tak dokonale, že se Vám nutně vybaví Pretty Woman… jenže jejich svědomí je přehluše-
no egoismem, závistí, nenávistí, urážkami, snahou ublížit, dosáhnout cíle třeba přes mrtvoly, tedy růz-
nými machinacemi, pomluvami a úplatky … čímž se z nich ta pravá lidskost vytrácí. Jsou necitelní k bo-
lesti či utrpení jiných, dokonce jim to způsobuje radost. Ale běda, pokud se něco stane jim… kopou ko-
lem sebe a svádějí vinu na jiné.  

Znáte je? Už jste se s nimi setkali? 

I začal jsem se zamýšlet, která kategorie je lepší. Ale je vůbec možné ptát se, který člověk je lepší? Člověka 
s morálními zásadami lze doučit základním pravidlům slušného chování (na rovinu: není to s námi tak hrozné), 
kdežto člověka v etiketě dokonalého, ale po narcismu, egoismu, úspěchu a penězích lačného, člověka jdoucí-
ho po hřbetech jiných, lidskosti lze jen stěží naučit. 

Jenže jaké míry lidskosti a jaké úrovně znalostí musí takový člověk dosahovat, aby mohl být považován za tvo-
ra společenského, a přitom morálně bezchybného? A je vůbec důležité takového tvora potkat? 

Žijeme své krátké životy… Nějakých sedmdesát, osmdesát let na zemi… Řada z nás je v polovině či dvou třeti-
nách svých životů… A přesto pořád řešíme malichernosti, na které nemáme žádný vliv… které nemůžeme 
změnit. Není na čase začít si užívat života? 

Radim Martynek  

O smíchu, o sexu, o mužích a ženách  
a o komunikaci mezi nimi… 
… to je dechberoucí 2hodinová zábavná one-man-show s MUDr. Radimem 
Uzlem, kterou pořádáme jako součást vánočních a novoročních večírku pro 
uzavřené skupiny zaměstnanců obcí a měst.  

A častokrát je součástí také (ne)vinná degustace ovocných vín Pankovo.  
Detailní informace k besedě naleznete na našem webu. 

  

https://www.pankovo.cz/cs/produkt/vanocni-veno-sklenena-lahev-0-75-l/
http://www.pankovo.cz/
http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/zazitkove-vzdelavani/novinky-v-lidske-sexualite-na-prelomu-3-tisicileti-215.html
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O dobrosrdečnosti I. aneb čím Vy rozmazlujete své zaměstnance? 
Při nedávném školení v Olomouckém kraji jsem zažil něco, co lektor jen tak nezažije. Seminář probíhal vně 
úřadu (ne tedy na parkovišti, ale v jakémsi klubu na okraji obce). Když jsem přijel, tajemník úřadu právě vyta-
hoval z auta úřadový epressovač, který přivezl pouze kvůli svým kolegům. Za několik okamžiků ládoval na stoly 
chlebíčky a zákusky. V poledne podával řízek s okurčičkou a pečivem. Zíral jsem! Takový servis je nevídaný… 

Takového tajemníka by měli naklonovat 
a rozdávat napříč ČR, aby vrchnost pochopila, 
jak se chovat k vlastním zaměstnancům. Díky 
němu jsem si uvědomil 3 úrovně obvyklé péče 
o vlastní zaměstnance a o cizího lektora 
v závislosti na velikosti úřadu (viz tabulka). 

A pak jsem udělal zásadní chybu a vyprávěl jedné tajemnici z Plzeňského kraje – cca týden před svým seminá-
řem u nich – o tom skvělém servisu, který jsem zažil. Jak to dopadlo, můžete vidět na fotkách níže: 

   

    

     

Typ úřadu Lektorovi nabídnou: 
Vlastní zaměst-
nanci dostanou: 

magistrát voda, káva – 

městský úřad ORP voda, káva, mlíčko voda 

městský úřad POÚ voda, káva, mlíčko, zákusek voda, káva 
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O problémech ve vztazích aneb proč se lidé hádají 
Řada výzkumů potvrzuje, že problémy ve vztazích – na pracovišti nebo v rodině – vznikají z nedostatečného 
oceňování druhého člověka a přemíry kritiky. I já – jako Beran, puntičkář a člověk, který touží po uklizeném 
stole, pokoji i mysli – jsem mnohokrát káral své kolegy, přátele i partnerku za věci malicherného charakteru, 
ale po přečtení několika souvětí z knihy Dale´a Carnegieho Jak získávat přátele a působit na lidi jsem si uvě-
domil, že není nic snazšího, než se dopustit prostého přehlédnutí smítek nedokonalosti na jinak bezchybných 
charakterech mně blízkých osob. 

Dalajláma říká: „Jsou jen dva druhy problémů: ty, které můžeme ovlivnit, a proto nemá smysl se jimi za-
těžovat, a ty, které nemůžeme ovlivnit, a proto nemá smysl se jimi zatěžovat.“ Klasik dodává: „Co tě ne-
zabije, to tě posílí.“ 

Zase vyhodila papír do směsného odpadu místo do tříděného? Opět zapomněl vynést odpadky? Přinesl ze 
školy pětku, protože zapomněl domácí úkol? Murphy říká: „Když nejde o život – jde o …“ 

Musíme mít na paměti, že vždy jednáme s lidmi – živými tvory, kteří mají své dny, nálady, jsou marniví, plní 
předsudků a ne vždy jednají logicky. Nemůžeme očekávat od ostatních totéž, co očekáváme od sebe. Nemů-
žeme podle sebe soudit jiné. 

Dale Carnegie říká: „Kritizovat je pošetilé. Protože ten, koho kritizujeme, se brání a své chování se snaží 
ospravedlnit. Kritizovat je i nebezpečné, poněvadž zraňujeme hrdost kritizovaného, urážíme jeho sebe-
vědomí a vyvoláváme tím jeho hněv.“ Abraham Lincoln1 dodává: „Nekritizujte lidi. Jsou takoví, jací by-
chom byli my na jejich místě.“ 

Vyměnil jsem ve vztahu kritiku za oceňování. Začal jsem si všímat těch velkých věcí (uvařila úúúžasný oběd) 
a přestal vnímat ty nevýznamné (nechala vařečku od omáčky na lince). Přestal jsem kritizovat (zase jsi hodila 
papír mezi plasty) a začal oceňovat (koupila jsi moc hezké ubrousky). Dopad na vztah byl neskutečný. Partner-
ka si mě začala více vážit, často mě zásobuje komplimenty, všímá si drobností, těší se na setkání po náročném 
dni v práci, na společně trávený čas a je více pozitivní. A přitom stačilo tak málo. 

Níže přikládám úryvky z publikace Jak získávat přátele a působit na lidi. 

Radim Martynek  

Jak získávat přátele a působit na lidi2 
Jak si naklonit lidi 

Rybařím každý rok v Maine. Mám tuze rád jahody se smetanou, ale pozoruji, že z jakéhosi podivného důvodu 
má ryba raději červy. Proto, když jdu rybařit, nemyslím na to, co mám rád já, ale na to, co rády ryby. Nechy-
tám je na jahody se smetanou, raději jim mávám před nosem červem nebo kobylkou a říkám: „Neráčila byste 
tohle?“ 

Proč si nepočínat stejně rozumně, když se snažíme získat lidi? Vzpomeňte si na to, až se pokusíte někoho 
k něčemu přimět. Chcete-li například, aby Váš syn nekouřil, nedělejte mu kázání, že si to nepřejete, ale ukažte 
mu, že bude-li kouřit, nebude moci hrát úspěšně baseball nebo že nevyhraje běh na sto yardů. Toto vše je 
dobré si zapamatovat, a to ať jednáme s dětmi nebo s telaty nebo se šimpanzi. 

Jiný příklad o přesvědčování je od Stana Novaka z Clevelandu ve státě Ohio, účastníka mého kursu. Jednoho 
večera přišel Stan domů z práce a uviděl, jak jeho nejmladší syn Tim skáče po podlaze obýváku a piští, že ne-
chce do školky. Měl tam totiž zítra nastoupit. Stanova normální reakce by byla zavřít děcko do jeho pokoje 
a říct mu, ať hned přestane vřeštět, že stejně musí zítra jít. Neměl na výběr. Ale toho večera si uvědomil, že 
zrovna tohle by příliš nepomohlo Timovi začínat docházku do školky v tom nejlepším duševním rozpoložení. 

 
1 Wikipedie: Abraham Lincoln [eibrhem linkoln] byl 16. prezident USA a první prezident z řad Republikánské strany. 
2 CARNEGIE, Dale. Jak získávat přátele a působit na lidi. 8. vyd. Praha: Talpress, 1992. ISBN 80-900630-6-3 (redakčně kráceno) 
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Sedl si a přemýšlel. Čím bych byl nadšen v souvislosti se školkou já na Timově místě? Udělal se svou ženou 
seznam všech zábavných činností, které Tim chtěl dělat, jako malování, zpívání písniček, seznamování se 
s novými kamarády. Pak se dali všichni do díla: „Já, moje žena Lil a druhý syn Bob jsme s požitkem malovali na 
stole v kuchyni. Tim brzy nakukoval zpoza rohu. A chtěl se také účastnil. ,Ale ne! Musíš nejdříve jít do školky 
a tam se to naučit.‘ S maximálním nadšením, jakého jsem byl schopen, jsem prošel celý seznam oblíbených 
činností a vysvětlil mu, jak si ve školce bude užívat. 

Druhý den ráno jsem myslel, že jsem vstal jako prvý. Sešel jsem z ložnice dolů a našel Tima, jak vsedě 
tvrdě spí v křesle obýváku. ,Co tady děláš?‘ zeptal jsem se. ,Čekám až půjdu do školky, nechci přijít poz-
dě.‘ Nadšení celé rodiny vzbudilo v Timovi tak velkou touhu, jakou by nedokázalo vzbudit sebevíce dis-
kusí nebo hrozeb.“    

Jak oceňovat lidi 

Přejete si, aby lidé, s nimiž se stýkáte, s Vámi souhlasili? Přejete si, abyste byli oceněni podle své skutečné 
hodnoty? Rádi byste měli pocit, že něco znamenáte v tom malém světě kolem sebe? Nepřejete si povrchní, 
falešné pochlebování, toužíte po poctivém poznání? Chcete, aby Vaši přátelé a společníci byli podle výroku 
Schwabova poctivě uznalí a nešetřili chválou? Všichni si to přejeme. Proto dbejme tohoto zlatého pravidla 
a čiňme druhým to, co si přejeme, aby oni činili nám. Jak? Kdy? Kde? Odpověď zní: stále a všude. 

Pochvalte každé sebemenší zlepšení. Buďte poctivě uznalí a nešetřete chválou. Když před pár lety byly zkou-
mány důvody, proč ženy opouštějí manžely, co myslíte, že se ukázalo jako hlavní důvod? Byl to „nedostatek 
ocenění“. A vsadím se, že obdobný průzkum mezi odcházejícími muži by dopadl stejně. Často pokládáme své 
životní partnery za natolik oceněné, že jim nikdy nedáme znát, jak si jich ceníme. 

Účastník jednoho z našich kursů vyprávěl o dotazníku své ženy. Spolu se skupinou jiných žen ve své církvi se 
podílela na sebezdokonalovacím programu. Požádala svého manžela, aby jí pomohl sestavit šest bodů, o nichž 
si myslí, že by jí pomohly stát se lepší manželkou. Účastník sděloval: „Byl jsem takovým požadavkem překva-
pen. Upřímně řečeno, bylo by pro mne snadné sepsat šest věcí, které by podle mne měla změnit – ale, probo-
ha, ona by mohla o mně napsat takových věcí tisíc. Ale já ne. Řekl jsem, že si to rozmyslím a odpovím jí ráno. 
Ráno jsem brzy vstal, zavolal květináři a nechal jej poslat šest rudých růží své ženě s větou: ,Nemohu myslet na 
šest věcí, které bys měla změnit. Miluji tě takovou, jaká jsi.‘ Když jsem přišel večer domů, kdo myslíte, že mě 
zdravil ve dveřích? Ano, moje žena. Téměř v slzách. Netřeba říkat, že jsem byl hrozně rád, že jsem ji nekritizo-
val, i když to žádala. Příští neděli v kostele, když žena sdělovala výsledky mého hodnocení, přišly některé její 
kolegyně a řekly, že to byla nejpromyšlenější věc, kterou kdy v životě slyšely. Tehdy jsem si uvědomil sílu po-
chvaly.“ 

Poskytujeme svým dětem, přátelům a zaměstnancům potravu pro zachování jejich života, ale zřídkakdy jim 
dáváme potravu pro zachování jejich sebeúcty. Dáváme jim roštěnou s brambory, aby byli tělesně zdatní, ale 
zapomínáme na laskavá slova uznání, která by jim zněla v mysli po léta jako hudba nebeských chórů. 

Někteří čtenáři si po přečtení těchto řádků řeknou: „Stará vesta! Mazání medu kolem úst! Lichocení! Pochle-
bování! Zkusil jsem to. Není to k ničemu, aspoň ne u lidí inteligentních.“ U rozumných lidí se, pravda, 
s pochlebováním pořídí zřídka, neboť je povrchní, sobecké a neupřímné. Musí se minout cíle a zpravidla také 
mine. 

Na svých denních pochůzkách zanechávejte za sebou jiskřičky vděčnosti. Budete překvapeni, jak z nich 
vzniknou plamínky přátelství, z nichž vyrostou vatry při Vaší příští návštěvě.  

Proč se lidé hádají? Protože chtějí! (dovětek Radima Martynka) 
Můžeme si povídat sami se sebou (ostatně kdo z nás co sem tam nedělá?), můžeme si povídat i s domácími 
mazlíčky, nicméně většinou se jedná o komunikaci mezilidskou, tedy mezi dvěma a více subjekty. 

Můžete se milionkrát snažit oceňovat, nekritizovat, nevnímat narážky, ignorovat snahu o vyvolávání hádek, ale 
pokud ten druhý má výdrž, nezmůžete nic. 
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A tady si zopakujme odstavec z úvodu – nyní nabral jiný odstín: 

Musíme mít na paměti, že vždy jednáme s lidmi – živými tvory, kteří mají své dny, nálady, jsou marniví, 
plní předsudků, a ne vždy jednají logicky. Nemůžeme očekávat od ostatních totéž, co očekáváme od se-
be. Nemůžeme podle sebe soudit jiné. 

Když totiž odoláváte hádce na téma PŘESOLIL JSI PALAČINKY, kterou se snaží partnerka už půl hodiny vyvolat, 
stočí se hádka na téma NECHCEŠ SE HÁDAT. Můžete se osmaosmdesátkrát omluvit (není to nic platné), může-
te nabídnout, že uděláte nové jídlo (už ho nechce), vytrvalci v hádání prostě neuniknete. 

A když se hádat nechcete, přijdou na přetřes témata UŽ MĚ NEMÁŠ RÁD a KDYSI JSI BÝVAL HODNĚJŠÍ. Zcela 
pominete ústupky, kterých jste se dopustili: přestali jste možná kouřit, nechodíte už s kamarády na jedno (ne-
bo dvě), vaše kočky už nesmí do pracovny a uklízečka nesmí chodit uklízet. Co kdyby se totiž z pracovny ztratily 
pastelky a kočka by sežvýkala starou ponožku?! 

V takových situacích – když ústupky nepomáhají, klidné slovo nepřispívá, přátelé vás přestanou zvát a bordel 
se hromadí po celém bytě – nezbývá než se zříci i toho posledního, který za tím vším stojí. 

Život je přespříliš krátký, než abychom ho strávili hádkami – opravdu chcete žít s člověkem, který se hádek 
odmítá vzdát? 

Kalendářní datumy data 
Data píšeme dnes a denně, a ne vždy správně, proto se pojďme podívat na záludnosti správného zápisu. 
Schválně si tipněte, který ze zápisů je správný: 

a) 1. 1. 2021 jednomístný s mezerami 
b) 01.01.2021 dvoumístný bez mezer 
c) 1.1.2021 jednomístný bez mezer 
d) 01. 01. 2021 dvoumístný s mezerami 

Aplikace Word nabízí variantu d), ale té nevěřte. Word je americký produkt, proto nemůže ovládat formáty 
kalendářních datumů všech států světa. (Ty červeně zformátované chybné tvary nedělá Word, ale já :) Ani va-
rianta c) nikdy neplatila. Zbývá tak archaická varianta a), která je v souladu s pravidly českého pravopisu z roku 
1993, a také varianta b), která je v souladu s poslední kvalitně zpracovanou ČSN 01 6910 z roku 2007. Nicméně 
varianta b) je také v souladu s legislativou a přináší i další benefity: 

• nikdy se Vám nestane, aby při použití blokové úpravy Word roztáhl mezery v datu (1.   3.   2021) 

• nikdy se Vám nestane, aby datum na konci řádku zalomil (1. | 3. 2021) 

• nikdy Vám nikdo do té mezery nedopíše nežádoucí číslovku a z ledna neudělá listopad (10.11.2021) 

Kromě formátu vzestupného (01.03.2021) lze použí-
vat formát sestupný (2021-03-01). Pozor si musíme 
dát na formáty kalendářních dat v jiných zemích, 
např. ty anglosaské nepoužívají rrrr-mm-dd, ale 
rrrr-dd-mm (rok-den-měsíc). 

Na následujícím obrázku můžete vidět certifikát 
o očkování mé klientky z 10.06.2021, která se vydala 
do Velké Británie. Cestou tam neměla problém, ale 
cestou zpět byla zadržena policií s podezřením na 
zfalšovaný certifikát. Pro anglické policisty to nebyl 
10. červen, ale 6. říjen. A v červnu nemohla říjnový 
certifikát logicky vlastnit. To jsou přesně ty případy, 
kdy musíme měsíc vypsat slovem, aby nedošlo 
k záměně: 2021, June 10th. Radim Martynek  
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Největší poctou člověku je, když si jej jiný člověk váží pro to, jakým je a co si myslí. V Dobrém ránu České tele-
vize jsem byl několikrát, ale přednášet na konferenci spolu s předsedou Nejvyššího soudu, kde téměř dvě 
stovky právníků a advokátů hltají každé Vaše slovo, to je jiná liga. Velmi si vážím těchto příležitostí a jsem 
vděčný za všechny lidi – klienty i přátele – které zajímá, co říkám a čím je inspiruji.  

Interview pro Právní prostor: Nejčastějším problémem 
v písemné komunikaci je lenost pisatele 
V listopadu Vás uvidíme na konferenci Právo ve veřejné správě, kde budete pojednávat na téma „etiketa 
v písemném styku“. Na co se mohou účastníci těšit? 

Půjde o krátký humorný vhled do pravidel, která dennodenně (a noc co noc) nechtě přehlížíme, ale která nám 
pomáhají odlišit se v písemné komunikaci a být zapamatovatelný. Pevně věřím, že si čtenáři pamatují, kdo kdy 
na televizní obrazovce řekl SLUNCE V DUŠI. Nepamatujeme si, co měl na sobě, jakou měl barvu očí a zda to, co 
říkal, bylo smysluplné či smysluprázdné, ale pamatujeme, čím se odlišoval. A učit lidi, jak se odlišit, je náplní 
semináře Etiketa a normy v písemném styku. 

Co vše si pod pojmem „etiketa v písemném styku“ můžeme představit? 

Etiketa společenská je soubor pravidel, díky kterým víme, kdo je ve společnosti významnější a kdo méně, kdo 
komu podává ruku a komu dát přednost při vstupování do výtahu… Etiketa v písemné komunikaci definuje 
pravidla pro dopisy a e-maily, protože zde platí, že nikdy nemáme druhou šanci udělat perfektní první dojem. 
Jakmile klikneme na ODESLAT, už obsah e-mailu nezměníme. 

Je v dnešní době tento druh etikety přežitkem? 

Můžeme namítnout, že dnes řada pánů nesmekne klo-
bouk nebo neotevírá svým partnerkám dveře u auta 
s tím, že je to přežitek. (Zlí jazykové tvrdí, že otevírá-li 
muž ženě dveře u auta, je nové auto nebo žena.) Ale 
jsou e-maily přežitkem? Ve vyspělé společnosti se cho-
váme tak, jak chceme, aby se ostatní chovali k nám. 
Alespoň tak nás to učili rodičové. Když podáme ruku 
jako leklou rybu, můžeme to doprovodit komentářem, 
že jsme právě po operaci karpálů. Jak ale v e-mailu 
zdůvodníme, že neumíme příjemce v úvodu vhodně 
oslovit a v závěru zdvořile pozdravit? 

Jaké jsou nejčastější prohřešky v rámci písemného 
styku? 

Nejčastějším problémem v písemné komunikaci je lenost pisatele, který ušetří tři sekundy tím, že začne e-mail 
tím (s)prostým „dobrý den“. Píšeme snad v e-mailech „na shledanou“? Důvod, proč nikdy nezačínáme těmito 
slovy, je prostý. „Dobrý den“ je pozdrav a kam v e-mailu patří odjakživa pozdrav? Dopisy – a tedy také e-maily 
– vždy začínají oslovením a končí pozdravem. Neochotou oslovit dáváme najevo, že nám je lhostejné, zda má 
příjemce nějakou funkci, zda získal nějaký titul nebo jak zní jeho příjmení v pátém pádě.  

Jak si na tom obecně v tomto směru vedeme v porovnání se zahraničím? Nemyslíte si, že je u nás kultura 
písemného styku v úpadku? 

Kultura písemného projevu určitě v úpadku není, ale pořád se máme co učit. Na semináři Etiketa a normy 
v písemném styku ukazujeme, jak se odlišit, být zapamatovatelný a díky tomu budovat vřelejší vztahy. Touží-
me mít kvalitní vztahy, ale ve srovnání se zahraničím pro to děláme méně. Často jsme v písemné komunikaci 
nezdvořilí a neempatičtí a pak se divíme, že vztahy (či obchod) nám nekvetou. Přitom stačí tak málo: chovejme 
se (pišme) k lidem tak, jak bychom si přáli, aby se chovali oni k nám. A když na nás někdo pejorativem, my na 
něj vlídným slovem. 

Převzato z webu Právní prostor (fotografie je sice z jiného ročníku konference, ale skvěle vystihuje mou image) 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/rozhovor-radim-martynek-nejcastejsim-problemem-v-pisemne-komunikaci-je-lenost-pisatele
http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/tvrde-dovednosti/korespondence-a-cesky-jazyk/soucasna-legislativa-a-jeji-dopad-na-upravu-pisemnostispan-classarial-spanetiketa-a-normy-v-pisemnem-styku-1.html
http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/tvrde-dovednosti/korespondence-a-cesky-jazyk/soucasna-legislativa-a-jeji-dopad-na-upravu-pisemnostispan-classarial-spanetiketa-a-normy-v-pisemnem-styku-1.html
http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/tvrde-dovednosti/korespondence-a-cesky-jazyk/soucasna-legislativa-a-jeji-dopad-na-upravu-pisemnostispan-classarial-spanetiketa-a-normy-v-pisemnem-styku-1.html
http://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/rozhovor-radim-martynek-nejcastejsim-problemem-v-pisemne-komunikaci-je-lenost-pisatele
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Šest humorných lekcí od života pro Vaši kariéru 

1. lekce: Manželka zrovna vystoupila ze sprchy a manžel se chystá sprchovat, když v tom zazní dole v hale zvo-
nek.  Manželka si přes sebe přehodí osušku a jde otevřít. Přede dveřmi stojí soused Franta a když vidí ženu 
v ručníku, hned spustí: „Dám ti 1.000 Kč, když si tu osušku na chvíli sundáš.“ Po krátkém rozmyšlení nechá že-
na osušku sklouznout a zůstane před Bobem nahá. Bob chvíli kouká, pak dá ženě 1.000 Kč a odejde. 

„Kdo to byl?“ ptá se manžel, když se žena vrátila. 
„Jenom Franta odvedle.“ 
„To je fajn, že přišel. Dal ti těch tisíc korun, které mi visí?“ 

Poučení: Existuje-li důležitá informace ohledně budoucích zisků, je lépe riskovat a akcionářům to sdělit včas. 
Zamezíte tím možnému nepříjemnému odhalení v budoucnosti. 

2. lekce: Duchovní nabídl jeptišce svezení. Když nastupovala, odhalila na okamžik lýtko. Duchovního ten po-
hled tak vzrušil, že vzápětí téměř naboural. Když vyrovnal řízení a uklidnil se, položil opatrně jeptišce ruku na 
koleno. „Otče, pamatujete na žalm 129?“ zeptala se s nevinným výrazem jeptiška. Duchovní ruku sundal. Ale 
po chvíli mu to nedalo a znovu ji položil jeptišce na koleno. Jeptiška se znovu zeptala: „Otče, pamatujete na 
žalm 129?“ 

„Promiňte, sestro, opravdu nevím, co se se mnou dnes děje,“ mumlal duchovní. 

Když přijeli do konventu, rozloučili se a duchovní spěchal nahlédnout do Bible. Nalistoval žalm 129 
a čte: „Pokračujte v hledání. Nebojte se stoupat výše. Najdete štěstí.“ 

Poučení: Nemáte-li ve své profesi hluboké znalosti, můžete propást skvělou příležitost. 

3. lekce: Prodavač, pokladní a jejich šéf jdou společně na oběd. Cestou najdou starou lampu. Když ji začnou 
otírat, objeví se džin: „Splním každému jedno přání,“ hřímá. 

„Prvnímu mně, prvnímu mně,“ volají prodavač s pokladní. 
„Přejte si,“ vyzve je džin. 
„Chtěl bych být na Bahamách, řídit rychlý sportovní člun a nemít žádné starosti,“ říká prodavač. Puf – 
a prodavač je pryč. 
„Chtěla bych se opalovat na Havaji se svým milým, nechat si dělat masáž a po ruce mít neustálý přísun pina 
coladas,“ říká prodavačka. Puf – a prodavačka je pryč. 
„Tak jste na řadě, “ obrátí se džin na manažera. 
„Chci ty dva zpátky, než skončí polední přestávka,“ říká manažer. 

Poučení: Nechte svého šéfa, ať mluví první. 

4. lekce: Ve větvích stromu seděla vrána a nedělala vůbec nic. Přišel k ní zajíc a ptá se: „Co děláš?“ 

„Jen tak sedím a koukám.“ 
„Mohu si sednout také?“ 
„Ale jistě, proč ne.“ 

A tak si zajíc sedl pod strom. Vtom se objevila liška, zajíce chytila a snědla. 

Poučení: Abyste mohli sedět a nic nedělat, musíte sedět hodně vysoko. 

5. lekce: Na lodi se plaví medvěd, myš a žába. Medvěd si zpívá, ale žábě se to nelíbí a strašně medvědovi vy-
nadá. Medvěd ji ignoruje. Myš se jen dívá a když vidí, že medvěd nepřestal zpívat, vynadá mu také. Medvěd se 
naštve a myš i žábu hodí do vody. Ve vodě se ptá žába myši: „Umíš plavat?“ 

„Ne,“ pláče topící se myš. 
„Tak proč nadáváš medvědovi?“ 

Poučení: Když si kolega dovoluje na nadřízeného, neznamená to, že si to můžeš dovolit i ty. 

Zdroj: internet  
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„Nemůžeme děti tvořit podle své vůle... musíme je mít a milovat a vychovávat co nejlépe  
a jinak je nechat na pokoji.“ – Johann Wolfgang von Goethe 

„Máme-li děti vychovávat, je třeba, abychom se také stali dětmi.“ – Martin Luther 

„Vychovávat dítě znamená vychovávat sebe.“ NN 

„Na univerzitě je zrovna tolik hlupáků jako kdekoli jinde.  
Jejich hloupost má však pečeť univerzitní výchovy.“ – Gerhardi  

„Kdo chce pokazit životní dráhu svých dětí, ať jim odstraní z cesty všechny překážky.“ – Oesch 

Otec zapomíná 
Poslouchej, synku: Vyprávím to, zatímco ty zde spíš, ručku skrčenou pod bradou a světlé kučery jsou přilepené 
na tvém zpoceném čelíčku. Sám jsem se vkradl do tvého pokoje. Zrovna před chvilkou, když jsem si v pracovně 
četl noviny, mnou projela vlna výčitek. S pocitem viny jsem přišel k tvé postýlce. A myslel jsem na toto, synku: 
„Byl jsem na tebe příkrý. Vynadal jsem ti, když ses oblékal do školy, že ses po umytí sotva dotkl ručníkem své-
ho obličeje. Volal jsem tě k zodpovědnosti za to, že sis nevyčistil boty. Vztekle jsem reagoval, když jsi některé 
své věci rozházel po podlaze.“ 

U snídaně jsem také na tobě hledal chyby. Něco jsi polil. Drobky ti padaly mimo talíř. Dával jsi lokty na stůl. 
Máslo na chleba sis namazal moc tlustě. A když sis začal hrát a já jsem se chystal na vlak, obrátil ses, zamával 
mi a volal „ahoj, táto". Já jsem se zamračil a odpověděl: „Dej ramena dozadu!" 

A celé to začalo nanovo odpoledne. Když jsem přicházel domů, sledoval jsem tě, jak klečíš a hraješ kuličky. Měl 
jsi v ponožkách díry. Ponížil jsem tě před kamarády, když jsi musel kráčet přede mnou domů. Ponožky stojí 
peníze – a kdyby sis je musel kupovat sám, byl bys na ně opatrnější! Představ si to, synku – to ti řekne vlastní 
otec! Později – pamatuješ – když jsem si četl v pracovně, jsi přišel plaše, se zraněným pohledem v očích. Když 
jsem přes noviny vzhlédl, netrpělivý, že mě rušíš, zaváhal jsi u dveří. „Co chceš?" vyštěkl jsem. Neřekl jsi nic, 
jen jsi rychle přicupital, objal mne pažemi a dal mi pusu. A tvé malé paže se přitiskly s citem, kterému snad 
sám bůh dal rozkvést ve tvém srdci a který překoná i chlad a uvadlost. A pak jsi odešel, klapaje po schodech. 

Ano, synku, krátce poté mi noviny vypadly z rukou a přeběhl mě horečnatý mráz. Co jsem si to navykl? Hledat 
chyby, napomínat – tím jsem se ti odměňoval za to, že jsi chlapec. Ne proto, že bych tě nemiloval; ale proto, 
že jsem vyžadoval příliš mnoho od tvého mládí. Měl jsem na tebe stejný metr jako na sebe. 

A přitom máš tolik hezkých a dobrých vlastností. Tvé srdéčko je velké jako svítání nad rozlehlým pohořím. 
Ukázals to svým přirozeným impulsem rozběhnout se a dát mi pusu na dobrou noc. Nic víc se toho večera ne-
stalo, synku. Přišel jsem ve tmě ke tvé postýlce a klečel zde zahanben!  

To je však slabá náplast; vím, že tomu ještě nemůžeš rozumět, kdybych ti to řekl, až se probudíš. Ale od zítřka 
budu opravdovým tátou! Uzavřeme bratrství. A budu s tebou trpět a budu se s tebou smát. Ukousnu si raději 
jazyk, než bych vypustil z úst netrpělivá slova. Jako evangelia se budu držet zásady: „Je to přece ještě chlapec – 
malý chlapec!“  

Obávám se, že jsem si tě už představoval jako muže. Ale teď, když tě vidím, synku, skrčeného v postýlce, je mi 
jasné, že jsi ještě dítě. Včera tě ještě maminka nosila v náručí, tvou hlavu na svém rameni. Žádal jsem příliš 
mnoho. Příliš mnoho.  

W. Livingston Larned 

„Život je příliš krátký, než abychom ho strávili hádkami,  
lpěním na pravidlech, neužíváním si každé minuty,  

odkládáním věcí na pak, stýkáním se závistivými a nepřejícími lidmi,  
prázdnými sliby (o hubnutí, o bytí šťastnými, o vytoužené dovolené, …),  

pitím nekvalitního vína, …“ – Radim Martynek  
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Nejvtipnější jmenovky ze seminářů  
Na našich seminářích si účastníci sami nadepisují jmenovky podle toho, jak si přejí být oslovováni. Kromě tra-
dičních křestních jmen můžeme někdy vídat velmi vydařené přezdívky. Někdy je lektor pro jistotu informován 
i o pohlaví jedince (-: nebo o druhu dopravního prostředku. 
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Tip na dárek k Vánocům 
Publikace Písemná komunikace v praxi se v listopadu 2020 vyprodala extrémní rychlostí a není se čemu divit: 
jen MěÚ Břeclav koupil 200 ks, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje rovnou 218 ks a další organizace 
nezaostávaly. Nikdy se mi nesnilo o tom, že bych vyprodal celý náklad své knihy za 6 týdnů!   

Naproti tomu román On se prodává pomaleji a důvod je prostý: existují absolutně úžasní autoři – jako Patrik 
Hartl nebo Michal Viewegh – kteří umí psát pro dolních deset milionů Čechů. Závidím jim :-) nahlas závidím! 
Román On je psán jako kniha osobnostního rozvoje v partnerském vztahu, kdy se učíme žít spolu a fungovat 
vedle sebe. Není určen davům – ale jen lidem, kteří touží pracovat na tom nejcennějším. 

Bohužel – spousta lidí na vztahu pracovat nechce, nebo si myslí, že to nepotřebuje. Stačí jim, že toho druhé-
ho sbalili, vzali si ho (nebo ji) a očekávají, že ten vztah poběží sám jako namazaný strojek hodinek PRIM. Mož-
ná i poběží – a za pravdu Vám dávají i statistici – protože máte 53% šanci, že Vám manželství vydrží. A kdybys-
te měli takhle vysokou pravděpodobnost výhry ve Sportce, vsadili byste si? Jasně! Ale květině v květináči taky 
nestačí, pokud jí dáte jednou za měsíc pět litrů vody – ona potřebuje častější péči. 

„V polovině 20. století končilo rozvodem 10 % všech manželství, v roce 1975 se rozvodovost pohybovala 
již okolo 30 %. Historické maximum, 50 % manželství končících rozvodem, bylo zaznamenáno v roce 
2010. V roce 2020 se rozvodovost pohybovala okolo 47 %.“3 

Chcete-li tedy pracovat na svém vztahu již nyní – nikoli v době, kdy bude jeden z Vás uvažovat o rozvodu, in-
spirujte se příběhy v románu On. A protože potřebujeme vyprázdnit poličky před příchodem nového románu, 
nabízíme román za akční cenu 177 Kč za 2 kusy: 

V akci 1 + 1 zdarma si na stránce www.roman-on.cz vyberte libovolnou kombinaci knih:  
román + odborná nebo román + román a svou volbu napište do poznámky.  

Zaplaťte za román, ale do poznámky napište, které dvě knihy si přejete obdržet poštou. 

Za 177 Kč + poštovné získáte dvě knihy a potěšíte rovnou dva lidi (nebo obě své tchyně :-)  
Ano, ve slově „tchyně“ se opravdu píše krátké „y“! 

Radim Martynek  

P. S. Ještě ve čtvrtek 14.10.2021, kdy jsem pořádal kouzelnickou show, jsem se zapřísahal, že už nebudu psát. 
Přesto vývoj posledního roku, kdy jsem získal spoustu (šílených) životních zkušeností, mě přiměl přehodnotit 
situaci. Spolu s psycholožkou pracuji na eroticko-psychologickém románu s názvem ONA s podtitulkem 
Na velikosti záleží. Těšte se v roce 2022. 

Chcete medvěda? 
Po 3 letech, co ho vozím s sebou, jej 
předám někomu dalšímu. Na pokutách 
mi ušetřil spoustu tisíc, ale je čas dospět, 
což je v mých čtyřic… třiceti sedmi letech 

docela náročné        

Věnuji ho tomu, kdo vymyslí originální 
dárek barterem. Nejde mi o peníze ani 
obrovskou hodnotu, ale o kreativitu. 
Více informací v článku.  

Méďa je čistotný a nenáročný na stravu. 
Termín přijímání nabídek: 15.12.2021.  

 
3 Zdroj: https://www.czso.cz/csu/stoletistatistiky/snatky-a-rozvody  

http://www.jaknadopisy.cz/
http://www.roman-on.cz/
http://www.roman-on.cz/
http://radim.martynek.cz/?p=873
http://radim.martynek.cz/?p=865
https://www.czso.cz/csu/stoletistatistiky/snatky-a-rozvody
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Osobnosti seminářů 2015–2021  

 
Ocenění OSOBNOST SEMINÁŘE udělujeme od roku 2015 účastníkům našich seminářů za nevšední přínos je-
jich atmosféře. Šlo o účastníky, kteří se dopustili: 

 sympatického vyrušování, bezvadného připomínkování, příkladného podsouvání námitek, 

 příjemného doplňování lektorova výkladu a vytrvalé snahy o dekoncentraci lektora, 

čímž rozesmívali lektora i ostatní účastníky, aniž by narušili odbornou stránku vzdělávacího programu. 

 

 
Seznam všech oceněných, kteří získali diplom a plaketu: 

 Olga Kouřilová – MěÚ Moravské Budějovice, Žaneta Poloková – MěÚ Jablunkov, Radek Křeček – MěÚ 
Dobruška, Martin Řehákov – MěÚ Dobruška, Aleš Naňák – KrÚ Zlínského kraje 

 Josef Kotlaba – MěÚ Horažďovice, Gabriela Valová – MěÚ Valašské Meziříčí, Jan Pšeja – MěÚ Kromě-
říž, Iraklis Karasaridis – ZUŠ Habrmanova, Lubomír Pavlíček – MěÚ Týn nad Vltavou 

 Jan Král – MěÚ Týn nad Vltavou, Luboš Krejča  – MěÚ Vlašim, Zdeněk Hlinák – MěÚ Vlašim, Tomáš Bu-
ksa – MěÚ Chropyně, Vladimíra Machková – MM Frýdek-Místek, Věroslav Gurka – ÚMČ Brno-sever 

 Jitka Nechalová – MěÚ Litvínov, Vladan Sváček – MěÚ Valašské Meziříčí, Emil Sadílek – MěÚ Klášterec 
nad Ohří, Tamara Mezihoráková – MěÚ Rousínov, Miroslav Chlistovský – MěÚ Veselí nad Lužnicí 

 Jindřiška Záhořová – MěÚ Bílina, Martin Rod – MěÚ Bystřice nad Pernštejnem 

 

O dobrosrdečnosti II. aneb proč myslíme pořád jen na sebe? 
Čím děláte radost lidem kolem sebe – čím je rozesmíváte a zkrášlujete jejich dny? Čím jim dáváte najevo, že 
jsou výjimeční a přínosem pro ostatní? A čím oni dělají každý Váš den výjimečným a zapamatovatelným? 

Jako dítě jsem byl veden k dobrosrdečnosti, k pomáhání slabším a těm, kteří to z nějakého důvodu potřebují. 
Nikdy jsem za to nic neočekával, ale oceňoval jsem, když mi to život vracel drobnými skutky: tu přijetím na 
obchodní akademii, tu andělem strážným, který lítá rychleji, než jak rychle jezdím, lidmi, kteří mě v lecčem 
posunuli dál, skvělou tchyní, kterou k narozeninám neurazil ani kostkový cukr (nebo jiná levná bonboniéra). 

Od páté třídy jsem doučoval své spolužáky polštinu a matematiku, neb mi přišlo úplně normální fungovat pod-
le hesla „když mohu, pomohu“. Nemocnému strýci jsem chodil obden pro nákup a dodnes přispívám na vy-
brané projekty (Liga proti rakovině, Děti Unicef, Dětský klaun, …). 

Nepíšu to proto, abych „tam nahoře“ aktualizoval seznam svých zásluh, ale abych inspiroval čtenáře, protože 
mám pocit, že se dobro začíná vytrácet. Loni jsem uspořádal sbírku na veselé oblečení pro lékaře a sestřičky 
na dětská oddělení a do domovů pro seniory. (Šlo o schválenou veřejnou sbírku, z níž jsem měl nulový zisk 
ergo nedělal jsem ji pro sebe, ale pro zdravotníky z Vašich měst.) Z celkem 29 000 oslovených čtenářů Ne-
všedníku přispěli 4 úředníci jediného úřadu a získali tak zástěrky pro personál v konkrétních ordinacích 
v Bučovicích. Zbytku republiky to bylo u .--.|.-.|-..|.|.-..|.|||  

V minulém Nevšedníku jsem prezentoval céčka vhodná pro aktivizaci seniorů. Přišlo 7 objednávek na celkem 
500 balení, což na první pohled vypadá úžasně, ale v měřítku celorepublikovém to je jen plivnutí do vod oceá-
nu. Uvědomme si, že každý z nás bude jednou ve věku, kdy ocení veselé zástěrky během náročných vyšetření 
nebo céčka, která povzbudí mozkové závity a jemnou motoriku. 

„Být dobrým člověkem je víc než být velkým.“ – Julius Zeyer 

„V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, ale málokterý dá ti mouky pytel.“ – Karel Havlíček-Borovský 

„Ten, kdo udělal dobrý skutek, má mlčet. Mluvit má ten, v jehož prospěch byl udělán.“ – Seneca 

„Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě; abychom udělali pořádek  
v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině,  

musíme nejdříve rozvíjet svůj osobní život; musíme udělat pořádek ve svém srdci.“ – Confucius  

https://www.mariezelena.cz/reference-2/
http://radim.martynek.cz/?p=811
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Všimli jste si, že v zákonech jsou hrubky? Kupříkladu slovo sociálněprávní se píše dohromady – ne se spojovní-
kem, jak je tomu u frýdecko-místeckého. Přesto se zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 
oním spojovníkem pyšní. Jak je to z pohledu zákona a jak z pohledu pravidel českého pravopisu? 

Čeština v zákonech 
Jsa profesně deformován, začal jsem pátrat v právním programu, 
který na úřadu používáme, a teprve po bloudění pralesem právních 
předpisů různé síly a jejich jednotlivých časových verzí a dílčích 
ustanovení jsem zamířil do luhů ve správě Ústavu pro jazyk český 
a jeho internetové příručky. Kdybych se vypravil na cestu v opačném 
pořadí, ušetřil bych si čas, ale připravil se tak o radost z bádání :-) 

Právní předpisy dlouhé roky používaly spojení sociálně právní, tedy 
s mezerou mezi slovy. Tento způsob byl použit i u důvodových zpráv 
k zákonům, které byly připravovány v pozdějších letech, než spatřil 
světlo právnického světa zákon o sociálně-právní ochraně dětí, který 
podle mne vnesl změnu do právního řádu používáním sousloví soci-
álně-právní se spojovníkem. Sám název zákona v současné verzi obsahuje více než 250 spojovníků ve slovech 
sociálně-právní.  

Odkazů na zákony a podzákonné právní předpisy, které obsahují uvedené sousloví s mezerou nebo spojovní-
kem, vyhledal právní program 565 a v literatuře nalezl dokonce 1 006 odkazů. Naproti tomu jen ve 30 přípa-
dech se vyskytlo v právních předpisech jednoslovné vyjádření sociálněprávní, které je jazykově správné. Asi 
nejdůležitější jsou ustanovení paragrafů 459, 925, 929 a 3080 občanského zákoníku – naproti tomu řada z těch 
třiceti předpisů, kde toto vyjádření bylo použito, již byla zrušena.  

Z uvedeného lze uzavřít, že zákonodárce není zcela jednotný v užívání pojmů sociálněprávní, sociálně právní 
a sociálně-právní, ale lze vysledovat tendenci vývoje v čase od dvouslovného pojmu k pojmu se spojovníkem, 
jehož výskyt je nejčastější, zatímco jednoslovné vyjádření je užito spíše výjimečně.  

S ohledem na internetovou příručku Ústavu pro jazyk český bych si dovolil vyjádřit hypotézu, že tímto postu-
pem chtěl zákonodárce vyjádřit důležitost spojených pojmů sociální a právní jako rovnocenných, nikoliv dru-
hého jako podřadného. Různé používání zápisu téhož slova si vysvětluji tím, že přípravě návrhů zákonů se vě-
nuje veliké množství právníků (i neprávníků :-), a tak používají k označení dějů, skutečností i právních odvětví 
takové pojmy, na které jsou zvyklí, a není tak v ničích silách (při lavinovitém množství přijímaných právních 
předpisů Parlamentem ČR) udržet jednotnost pojmosloví.  

Důsledkem samozřejmě může být a je to, že praktičtí uživatelé (a adresáti) těchto předpisů jsou na vážkách, 
zda odlišné označení má hlubší význam a jaký, nebo zda jde jen o jiné slovní vyjádření shodného obsahu. Po-
můckou by měly být vydávané právní slovníky, ale kdo má dostatek času v nich hledat (a dostatek peněz si je 
pro občasné použití pořizovat :-) 

Tolik tedy „teoretický úvod“ a teď již ke konkrétní otázce, která verze je správná. Právní předpisy jsou ve sbírce 
zákonů definovány pořadovým číslem, rokem zveřejnění a vlastním názvem. S ohledem na praktické využití, 
kdy při psaní spíše nastane chyba v číslici než v delším slovním vyjádření, je uvedení textového názvu předpisu 
důležité i proto, že právnické řemeslo je často o slovíčkaření. A vzhledem ke shora uvedené nejednotnosti – 
většinově odporující pravidlům českého pravopisu – by spojovník v názvu (či jeho vynechání) neměl mít na 
význam sdělení žádný vliv. 

Za mne je tedy vcelku jedno, jak se to běžně napíše, ale v žalobě nebo rozhodnutí bych psaní pojmu se spo-
jovníkem raději nerozporoval a držel se označení použitého v konkrétním zákoně (o sociálně-právní ochraně 
dětí). Připadá mi (citem pro právo a jazyk), že je to jiný případ než psaní názvu zákona v neformálním doku-
mentu. 

Jiří Ratajík, právník Městského úřadu Trutnov (ne Turnov) 

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.4623000&y=50.4826412&z=10&rc=9kNw-x-gZ89iFKbx-o6I&rs=muni&rs=muni&ri=2877&ri=2751&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9kNLLx-gNr9j9Q1x-VaB9jZ3qlEx9i.9yxZz3H9il93aSgb5Lx-DMa9iYYTx-QoG9iOXEx-chF9iFSSx-oUz4qL6&rut=1
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Kdo mě zdá, tak ví, že v dospělosti dávám přednost kočkám. Dvounohým i čtyřnohým.  
Přesto rád doporučuji KOKO CHARLIE DONUT, protože autorku projektu přírodních mňamek znám dlouhá léta, 

a vzorky, které mi dala pro sousedovic psy, mi moje kočky sežraly na počkání. 

Vánoční cukroví pro psy… ručně dělané, s láskou pečené…  
„Ahoj kamarádi, jmenuji se Charlie Donut a jsem bulteriéři slečna. S mojí paničkou pečeme ty nejlepší pamlsky 
pro pejsky, prostě koko!“ 

Pamlsky z domácí pekárny jsou ručně dělané, s láskou pe-
čené, bez konzervantů, barviv a dochucovadel. Kokina ob-
sahují suroviny, které jsou pro pejsky prospěšné: poctivé 
maso, ovoce, zeleninu, kvalitní oleje, semínka. Zakládáme 
si na surovinách a čerstvosti. Ve stále nabídce najdete játro-
vé kostičky se špenátem, rybu s bazalkou, mrkvové bonbó-
ny s chia semínky, vepřové rohlíčky s oreganem a další 

mňamky. 

A protože jsou Vánoce za dveřmi, připravili jsme vánoční cukroví pro pejsky! Znáte to: 
Sedíte s domácími mazlíčky na gauči u telky a ládujete do sebe voňavé vanilkové rohlíč-
ky, rumové kuličky a jiné dobroty … a hafanovi říkáte: „To není pro pejsky!“  

Tomu je teď konec! Vymazlené balíčky cukroví obsahují vepřové rohlíčky, stromečky, 
nadýchané čedarky, hovězí srdíčky, chro-chro koláčky a vánoční cookies.  

Cukroví lze objednat do 09.12.2021 na www.kokocharlie.cz.  
A nezapomeňte sledovat Instagram a facebook. Pac a pusu Charlie Donut  

Druhé šance 
Vzpomínám si na jednu ze svých klientek, která dala svému příteli ne druhou šanci, ale osmou šanci. Ani jedna 
ovšem nevyšla. Ptáte se proč?  Vždy si zbožně přála, aby každou z nich využil a věřila v iluzi dokonalého vztahu. 
Chtěla věřit, že některé způsoby chování a některé vlastnosti změní ve jménu lásky. Věřila, že dodrží dohodu, 
pravidla, která si stanovili ve vztahu. Změnu chtěla po něm. Ano, důvěřovala mu, že to zvládne. Nic z toho se 
ale nestalo. Stále byl stejně žárlivý, stále byl sebestředný a v krizových situacích nesnesitelný. Vztah ztroskotal 
na stejných nedorozuměních. Oba byli zklamáni z toho druhého. On nezměnil nic ve svém vědomí, ale ani ona. 

Kdy má vlastně smysl dávat další šanci? A komu? Partnerovi? Vztahu? Sobě? 

Pokud má druhá šance ve vztahu vyjít, je třeba změny u obou partnerů. A to vědomá změna v postojích, 
přesvědčeních, prioritách a hodnotách. Uvědomit si, co skutečně chceme a co nechceme ve vztahu. Udělat si 
opravdu velkou analýzu, co je pro nás v životě důležité a co již méně a co vůbec ne. A pak podle toho žít. Tato 
vnitřní změna se pak může manifestovat v chování a v každodenním životě. 

Možná pak zjistíte, že některým lidem nechcete dávat už vůbec žádnou šanci, aby pobývali ve Vaší přítomnosti, 
což je výborná zpráva. 

Vraťme se k mojí klientce. Nedala již žádnou šanci svému partnerovi. Došlo jí totiž, že on není schopen jakékoli 
změny. Uvědomila si také, že chce žít naprosto jiným způsobem, než co jí nabízel vztah s tímto člověkem. Že je 
pro ni důležitý respekt a pohoda ve vztahu. Prostě si udělala analýzu, co chce a co ne.  Přestala dávat šanci 
partnerovi, ale dala šanci sama sobě na jiný život. Na lepší život. Pracovala na svém sebevědomí a sebepoznání 
a uvědomila si mnoho věcí. I to, že některým lidem nechce dávat již žádnou šanci. 

Pokud druhý nevyužije druhou šanci, pak je třeba dát šanci sami sobě. Důvěřovat sobě. A rozhodnout se, kteří 
lidé si zaslouží druhou šanci a kteří ne. Rozhodnout se, koho ve své blízkosti mít a koho ne a proč. 

Zdenka Tmějová, psychoterapeutka, certifikovaná lektorka tréninku paměti a mozkového joggingu, lektorka 
seminářů Mozkový jogging, Jak se v práci prací neunavit, Zvyšování psychické odolnosti úředníků ÚSC, …  

https://www.kokocharlie.cz/
https://www.kokocharlie.cz/
http://www.kokocharlie.cz/
https://www.instagram.com/koko_charlie_donut/
https://www.facebook.com/kokocharliedonut
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Pomlouvá-li nás někdo, je tomu zpravidla proto, že máme něco, co on nemá,  
ať už tím něčím je nakažlivý smích, obrovské srdce, umění naslouchat, nevyčerpatelná zásoba skvělé nálady, 

opravdová přátelství nebo jen doušek inspirace, kterým obohacuje lidi kolem sebe.  

Sokratův test4 
V antickém Řecku (469–399 před naším letopočtem) byl Sokrates široce uznávaný pro svou moudrost. Jed-
noho dne za ním celý nadšený přiběhl jeden z jeho známých a řekl:  

„Sokrate, víš, co jsem právě slyšel o jednom z tvých žáků?“ 

„Počkej chvíli,“ odvětil Sokrates. „Předtím, než mi to řekneš, chci, abys prošel jedním malým testem: 
testem tří. První je test pravdy. Jsi si absolutně jistý, že to, co se mi chystáš říct, je pravda?“ 

„Ne,“ odpověděl muž, „v podstatě jsem to jen zaslechl.“ 

„V pořádku,“ říká Sokrates, „takže ty nevíš, jestli to je pravda nebo ne. Nyní vyzkoušíme druhý test: test 
dobra. Je to, co mi chceš říct o mém žákovi, něco dobrého?“ 

„Ne, právě naopak…“ 

„Takže,“ pokračuje Sokrates, „ty mi chceš o něm říct něco špatného, přestože nejsi si jistý, jestli je to 
pravda?“ 

Muž jen trochu zahanbeně pokrčil rameny. 

Sokrates pokračoval: „Ještě pořád můžeš uspět, protože je zde třetí test: test užitečnosti. Bude to, co mi chceš 
říct o mém žákovi, pro mě užitečné?“ 

„Ne, vlastně ani ne…“ 

„Tak,“ konstatoval Sokrates, „pokud to, co se mi chystáš říct, není ani pravdivé, ani dobré a dokonce 
ani užitečné, proč mi to vlastně chceš říct?“ 

Muž zůstal poražen, zahanben a nic víc už neřekl… 

Ponaučení: Příště, když budete pociťovat potřebu o někom mluvit, zeptejte se nejprve sebe: Je to pravda? Je 
to dobré? Je to užitečné? 
 

 
Prohřešky proti etiketě  

 
Na seminářích etikety v písemné komunikaci učíme, že drobné prohřešky proti bontonu přecházíme mlče-
ním. Nedávno jsem oslovil jednu ženu „vážená paní radová“, což je podle jazykových pravidel správně.  

Odpověď nenechala na sebe dlouho čekat:  

„… mé služební označení NENÍ rada, ale VRCHNÍ ministerský rada. Předpokládám, že rozdíl mezi radou 
a vrchním radou si v případě zájmu zjistíte sám.“ 

To je zcela jistě projevem neskonalé ješitnosti oné dámy. Navíc platí, že v oslovení přívlastky nepoužíváme, 
tedy i generálního ředitele oslovujeme „pane řediteli“, nikoli „pane generální řediteli“. Je však faktem, že čas 
od času slýchávám o případech, kdy ti nejješitnější lidé trvají na plném znění svých titulů a funkcí v písemném 
styku ve stylu: 

„Vážený pane doktore, inženýre, magistře, Jane Nováku, diplomovaný specialisto ergo blbe na entou!“ 

Tituly a funkce si do hrobu nevezmeme, proto 

zkusme být lidštější, empatičtější a tolerantnější nejen na MV… 

 

 
 

4 Zdroj: www.alternativnimagazin.cz/sokratuv-test-nez-neco-vyslovite-podrobte-to-timto-3-testem/  

http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/tvrde-dovednosti/korespondence-a-cesky-jazyk/soucasna-legislativa-a-jeji-dopad-na-upravu-pisemnostispan-classarial-spanetiketa-a-normy-v-pisemnem-styku-1.html
https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=rada_1&dotaz=radov%C3%A1&ascii=0#nadpis5_3
http://www.alternativnimagazin.cz/sokratuv-test-nez-neco-vyslovite-podrobte-to-timto-3-testem/
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Je lepší kočka, nebo pes? 
Měl jsem psa 8 let a díky této zkušenosti vím, proč už 10 let chovám kočky, ačkoli to spousta lidí vůkol nechá-
pe. Prý jsou nevěrné, úlisné a falešné, ale nic z toho není pravdou. Kočka nemá potřebu chovat se k lidem jinak 
v jejich přítomnosti nebo v jejich nepřítomnosti. Je nezávislá a na lidi „kašle“ v obou případech stejně. A už 
vůbec nemá touhu se někomu úlisně vtírat do přízně.  

„Pes je sice věrný, ale kočka nevykecá poldům, kde schováváš drogy.“ 

Vychovávat psa – respektive přikazovat psovi, co má udělat – je velmi jednoduché: přines, zanes, co a komu, 
to uměl můj pes v 6 měsících stáří. Ovládal 17 různých povelů a byl to miláček rodiny. Byl vychováván podle 
rad veterináře metodou „cukr a bič“. 

Vychovávat kočku – respektive spolužít s kočkou – to je jiný level. S kočkou se musí člověk „domluvit“, protože 
ta má vlastní hlavu a na povely rozhodně nefunguje. Zkuste kočku přivolat, když máte návštěvu. Pes přiběhne 
hned – kočka se otočí na druhý bok a ucho opět sklopí. Rozumí ale konsensu: když ty uděláš tohle, já udělám 
tohle. Pokud není dohoda k dispozici, je nutno kočku rafinovaně přelstít, aby ze situace bylo win-win, tedy 
přesvědčit ji, že rozhodnutí přijít je jejím rozhodnutím. 

„Pes k člověku vzhlíží, kočka ho přehlíží a prase ho považuje za rovnocenného partnera.“  
Winston Churchill 

„Kočky jsou schopné žít VEDLE nás, zatímco psi potřebují žít S VÁMI. Pes se rád podřídí autoritě a jen pokud 
nenajde ve svém páníčkovi přirozeného vůdce, snaží se řídit smečku sám. A manipulovat celou rodinou doká-
že i úplně miniaturní pes, to není otázka velikosti, ale touhy psa po řádu. 

Naproti tomu kočka je partner. Dává nám svobodu a očekává ji od nás. Je milá a přítulná, ale ne vlezlá. Re-
spektuje naše soukromí a totéž očekává od nás. Takže zatímco pes nechá naše děti přespat ve svém pelechu, 
do kočičího bych je raději nepouštěl.“  

„Kočka skutečně dokáže být nejlepším přítelem člověka,  
ale nikdy by se neponížila k tomu, aby to přiznala.“ Doug Larson 

V životě jsem poznal spoustu lidí, a aniž bych tušil, zda chovají kočku nebo psa, tak podle jejich chování k lidem 
jsem to snadno odvodil. Ti, kteří rádi přikazují „přines, zanes, udělej“, jsou jasní manažeři a pejskaři. Mají rádi 
kontrolu, přehled a jasný dominantně-submisivní vztah člověka a psa. Člověk je pán – pes je sluha. 

Zároveň tím nechci generalizovat, neb znám spoustu úžasných majitelů psů, kteří jej považují za svého mi-
láčka, mazlíčka a kolikrát i sobě rovného a k lidem kolem se chovají s úctou vůbec ne menší, ale viděl jsem 
i majitele koček, kteří se chovali jako totální kreténi :)  

Šéf, který svého podřízeného motivuje, inspiruje a vede, bývá lídrem. Kočkomil nemůže kočce cokoli přikázat. 
Teda může, ale ta ho bude v tom lepším případě ignorovat. S kočkou je třeba se domluvit – začít přemýšlet 
jako ona – vyjít jí vstříc v jejích potřebách – pochopit ji a ona se pak odvděčí poslušností. Vztah člověk – kočka 
je vztahem rovnocenným, dominantně-dominantním. 

„Psi mají páníčky. Kočky mají personál.“ 

Ve vztazích je to podobné: nebudu si nikdy rozumět s ženou, která se situuje do podřízené role puťky domácí. 
Žena má být rovnocenná muži: se svými právy, postoji, názory, posledním slovem. Ale pak se najdou i chlapi 
typu mačo, kteří vyžadují slípku, které svůj názor vnutí a ona ho bude bezmezně milovat. 

„Ve skutečnosti je to byt mé kočky. Já pouze platím nájem.“ 

Radim Martynek, podnájemník u svých dvou koček 

P. S. Celý článek včetně obrázků a odkazů naleznete na http://radim.martynek.cz/?p=661.   

http://radim.martynek.cz/?p=661
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Změna není náročná. Náročné bývá rozhodnutí ke změně. (neznámý autor) 

Je jedno, jakým tempem postupuješ kupředu… I když to půjde pomalu,  

vždy budeš napřed před těmi, co jen sedí na gauči. (neznámý autor) 

O odpuštění II.  
Článek na konci zářijového Nevšedníku vzbudil pozdvižení. Takovou lavinu telefonátů a e-mailů snad nespustil 
žádný jiný text, který jsem kdy napsal. Spousta přátel a skvělých klientů volala a psala, že není možné, aby-
chom se měnili kvůli někomu jinému. Nečekejte omluvu, páč i negativní emoce jsou pro nás důležité, protože 
bez nich bychom si neuvědomovali opravdovou krásu toho důležitého kolem nás.  

Nehubněte! Nehubněte, pokud se cítíte šťastní… Jeden z mých nejlepších přátel váží 165 kg jde o ten nejú-
žasnější mix lidskosti, sarkasmu, empatie, vstřícnosti a drzosti… A je šťastný! Kdyby byl ženou a měl o 100 kg 

méně, vezmu si ho!        Já ten článek nenapsal, abych se pochlubil, ale abych ukázal, že při správné motivaci 
jde všechno. Deset měsíců se snoubenkou mě nepřinutilo změnit životosprávu, ale její výtka to dokázala. 

Moc mě mrzí, že nemohu zveřejnit fotky vedoucího odboru jednoho úřadu, který zhubl 30 kg za 3 měsíce pou-
ze tím, že upravil jídelníček a přestal používat úřadový výtah. Nesouhlasil, protože v práci se chlubí mnohem 
zábavnějším důvodem, jak o ta kila přišel ;-) … po pracovní době … v kanceláři starostky … 

Nejčastější otázky, které mi pokládáte: 

1. „Opravdu jste zhubnul 20 kg za 6 týdnů?“ Nakonec to bylo 22 kg za 7 týdnů a stá-
le pokračuji. Jakmile si tělo zvyklo na absenci tuků a více pohybu, zrychlilo meta-
bolismus a vše je dnes doslova lehčí. Sladké už mi nechutná a vína chutnají lépe :) 

2. „Vína“? Inu, každý máme své neřesti, nebo? ;-) 
3. „Víte o tom slečna Božská?“ Je mi to fuk :-) Ale asi neví. Nevšedník už nečte. 
4. „Říká se, že nevstoupíte dvakrát do stejné řeky…“ Správnou interpretaci toho 

úsloví najdete na mém blogu.  

Když jsem ji potkal, tak jsem si představoval jen společné setkání u šálku kávy se lžičkou… 
A to setkání se vyvinulo v cosi nepopsatelného… Proto pamatujte:  

„Cokoli si dokážete představit, to dokážete uskutečnit…“ 

Uvědomme si ale, že já nehubnul kvůli své milované exsnoubence, ale kvůli sobě. Ona 
byla jen tím startovačem, který mi pomohl leccos si uvědomit, když řekla: „Jsi tlusté prase!“ A řeknu Vám… je 
to bžunda nenosit na těle 22 kg tuku :-) toho odpornýho tuku… 

Cokoli v životě děláme, bychom měli dělat přednostně pro sebe a kvůli sobě… Ne kvůli představám rodiny, 
přátel či kolegů. Moje mamka mě naučila tři pravdy, které mi v životě pomáhají nejvíce: 

• Nenech si záležet na názoru lidí, kteří ti v nouzi nedají na chleba. 

• Chovej se k lidem tak, jak chceš, aby se chovali oni k tobě. 

• Kdo na tebe kamenem, ty na něj chlebem. 

A to je to, co se snažím při svých seminářích předávat lidem. 

Častá domněnka těch, kteří mi volali nebo psali, byla: „Lidé se nemění! Tlustí budou tlustí! Zlí budou zlí! 
Z nepřejícných nebudou mávnutím hůlky lidé přejícní…“ Omyl, dámy a pánové! Lidé se mění… Mění se dnes 
a denně a měnit se budou stále. A důvody, pro které se měníme, můžeme rozdělit do tří kategorií:  

• kvůli sobě, protože chceme („Chci zhubnout, abych se znova líbila sama sobě.“)  

• kvůli sobě, protože musíme („Musím přestat kouřit, jinak zdravotní problémy neodezní.“) 

• přirozenou cestou (díky dozrávání, novým znalostem, změnám postojů, díky přátelům a partnerům, dí-
ky rozchodům a vidinám staronových začátků) 

Já jdu otevřít dveře novým životním příležitostem       A jak to vypadá „bez 22 kg“, najdete na mém blogu. 

Radim Martynek, optimista, smíšek, self-generátor štěstí, dealer céček, smíchu a antikokotic  

Vývoj hmotnosti 

13.08. 99 kg 

20.08. 94 kg 

27.08. 90 kg 

03.09. 88 kg 

10.09. 85 kg 

17.09. 82 kg 

24.09. 79 kg 

01.10. 77 kg 

22 kg za 7 týdnů 

–18 cm v pase 

http://radim.martynek.cz/?p=945
http://radim.martynek.cz/?p=316
http://radim.martynek.cz/?p=953
http://radim.martynek.cz/?p=811
http://www.lek-dobrofen.cz/
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V čem je Praha lepší než Brno 
V sobotu jsem se řítil jedním pražským sídlištěm… řekněme, že povolenou rychlostí. 

V ruce jsem držel… řekněme, že nakousnuté jablko.  
A připoutaný bezpečnostním pásem… jsem byl, řekněme. 

V tom se za mnou rozblikaly policejní majáky. 

Rychle jsem zastavil, odložil, co v ruce nemá co dělat, 
cvaknul pás a začal v dokladech hledat aspoň občanku, 
když už řidičák s sebou nevozím (co kdyby mi ho chtěli sebrat, že?). 

Strážník přišel k okýnku a s úsměvem říká: 
„Nic nehledejte. Stavím Vás, abych Vám řekl, že nemáte dovřený kufr.“ 

Zírám. Fakt zírám. Pořád ještě zírám neschopný jediného slova. 

Tak tohle by se mi v Brně stát nemohlo. Tam je čárečkový systém a strážníci raději (a jak rádi) vypíší pokutový 
bloček – i za cenu toho, že si přestupek vymyslí – než aby člověku poradili a pomohli. Možná tam stále ještě 
platí, že čím více pokud rozdají, tím větší mají prémie. 

Jako nedávno: stavěli mě za rychlost, ale pak si všimli, že na sedadle spolujezdce sedí 170centimetrový plyšový 
medvěd. Jejich pozornost se hned stočila k tomu, zdalipak má dětskou sedačku (za její absenci je totiž vyšší 
pokuta). Jak to dopadlo, se dočtete v románu On :-) 

Malá prosba všem přátelům 😉 
Můžu požádat ty z Vás, kteří plánují umístit vánoční světýlka a dekorace ve svých zahradách, abyste se vyhnuli 
všemu, co je modré a blikající? Pokaždé, když jedu kolem, myslím, že je to policie a mám panický záchvat. Mu-
sím sundat nohu z plynu, vyhodit láhev od vína, zapnout si pás, hodit telefon na zem, vypnout rádio a strčit 

zbraň pod sedadlo. Je toho na mě moc. Děkuji vám všem za spolupráci a braní mých pocitů do úvahy ;-) 

Bolest zad, psychosomatika a právo 
Před 11 měsíci jsem podal žalobu na jednu firmu, která mi dlužila peníze. Šance na výhru byla podle právníka 
cca 80 %. Po čase se soud rozhodl, že se tím zabývat nechce, a hodil vše na mediátora. Sešli jsme se k mediaci 
v pěti lidech: žalobce a můj právník – žalovaný a jeho právník – mediátor. 

Mediátor nás rozhodil do dvou kanceláří – každého se svým právníkem. Nejprve šel k nám a zeptal se mě, na 
jakou hodnotu jsem ochoten přistoupit, aby mohlo dojít ke smírnému řešení. Byl jsem ochoten jít ze 
190.000 Kč na 150.000 Kč. Mediátor odešel do vedlejší kanceláře a otázka byla zřejmě stejná: „Kolik jste 
ochotni zaplatit, ač tedy s pohledávkou žalobce vůbec nesouhlasíte?“ 

Vrátil se během několika minut a říká: „Pojďte se mnou.“ Doprovodil nás do sousední kanceláře, kde seděl 
žalovaný se svým právním zástupcem: „Právníci ven!“ nařídil a zavřel za nimi dveře. „Pánové,“ začal psát čísla 
na flipchart, „Vy chcete po žalovaném nejméně 150.000 Kč. Vy jste ochoten dát nejvýše 90.000 Kč. Jste dva 
inteligentní lidé, takže Vám dávám pět minut, abyste se dohodli. Na viděnou,“ a zabouchl dveře. 

„No, to si dělá srandu!“ vyprskl jsem smíchy. „Tak my si platíme právníky, protože nejsme schopni se rok do-
mluvit, a on nám je sebere a dá nám pět minut, abychom se dohodli,“ kroutili jsme hlavami ve stejném rytmu. 

Klučina v mých letech. Taky jednatel. Znalec toho, jak těžký má podnikatel život. „Když to zprůměrujeme,“ 
navrhl jsem, „jeden přidá – druhý sleví,“ dodal. Podali jsme si ruku a po třech minutách byl roční spor vyřešen. 

Sedl jsem do auta a vydal se na 3hodinovou cestu do Rtyně v Podkrkonoší. U nasedání a vysedání z auta 
a při vstávání z postele mě posledních 11 měsíců vždy doprovází silná bolest v bederní oblasti. Dnes nic. 
„Hm,“ divil jsem se, „uvidím, jak se mi ráno bude vstávat.“ Po 11 měsících problém se zády zcela zmizel. Ten 
problém jsem měl celou dobu, co byl můj spor u soudu. Je nutno říkat víc?  

Zdroj: http://radim.martynek.cz/?p=384  

http://www.roman-on.cz/
http://radim.martynek.cz/?p=384
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Svět se zbláznil 
Doba je těžká pro každého – o tom žádná – ko-
viďátko, politici, vládní nařízení a neřízení politici, 
nemocní, zemřelí – to na náladě nepřidá. A to je 

důvod, proč rozesmíváme Česko        Proto céčka, 
Dobrofen, Zlocyn a Chytracetamol. Proto semináře 
etikety s Ladislavem Špačkem, sexuálního harašení 
s Radimem Uzlem, proto další velmi nevšední 
a zábavná témata, jejichž cílem je vrátit úsměv na 
tváře a smích do kanceláří (PDF). 

Na jednom úřadě byli dva neočkovaní zaměstnanci 
otestováni a vyšli pozitivně. V tu chvíli musela půlka 
vedoucích do karantény, protože přišli s nimi do 
styku. Úřad byl nucen zrušit 2denní výjezdní školení 
pro vedoucí odborů a neočkovaní jsou lynčováni!  

„Tato vláda vymýtila nenávist vůči cikánům, gay-
ům a lesbám a nastolila nenávist očkovaných proti 
neočkovaným a naopak,“ prohlásil tehdy tajemník tohoto úřadu. 

Poprvé v historii jsme také zrušili hromadný seminář v kongresovém sále v Olomouci pro 300 účastníků, přes-
tože byla nastavena nejvyšší hygienická opatření. Strach očkovaných i neočkovaných, že něco chytí od té dru-
hé skupiny, byl obrovský. 

Ceny energií vyletěly razantně vzhůru prý kvůli zvýšené poptávce po nastartování ekonomiky po covidu. Vši-
mli jste si, že by předtím – v době útlumu ekonomiky, kdy byla poptávka výrazně nižší, protože fabriky zavíraly 
a lidé byli doma – ceny razantně klesly? Svět se zbláznil! 

MŠMT zamítlo naši žádost o 50% dotaci ve výši 500.000 Kč, kterou bychom využili na vytvoření a rozeslání me-
todické příručky pro 37 836 učitelů MŠ a ZŠ na téma Jak správně učit děti základům etikety (cena: 
13 Kč/osobu), ale schválilo stejnou částku na hudební kemp pro 100 učitelů (cena: 4.759 Kč/osobu). Takhle se 
zachází s veřejnými zdroji… 

Svět se zblázni… Přesto zůstáváme optimisty :-) 

Při nedávném semináři jsem začal slovy „dámy a pánové“ a vzadu se ozvalo: „No, dovolte… já nejsem žádný 
pán… natož dáma!“ Tak jsem si vzpomněl na svého kolegu – MUDr. Radima Uzla – který na svých besedách 
mluví o dalších 72 druzích pohlaví (tedy lidech), kteří se necítí býti ani mužem či ženou, a vadí jim, že je oslo-
vením „dámy a pánové“ nutíme „zařadit se“ do jedné z těchto dvou kategorií, a říkám: „Dámy, pánové 
a ostatní zvířátka!“ A tvor se začal vztekat: „Já si budu stěžovat!!!“ 

V přestávce přišel za mnou pan tajemník a říká: 
„Já se omlouvám, by tu máme takového tvo-
ra, který neví, jestli má pipinku nebo pindíka 
a pohlaví si nechal odstranit… Tedy zatím jen 
z občanky.“ 

Na druhou stranu se potkávám i s pozitivním 
bláznovstvím, jehož cílem je vyvolat úsměv či 
smích. Na nedávném školení pro nejmenované 
ministerstvo jsem se zmínil, že lektoři a lidé 
s poruchou intelektu nemusí mít během se-
mináře nasazený respirátor. Půlka skupiny se 

prohlásila za blázny        druhá za přednášející.  

http://radim.martynek.cz/?p=811
http://www.lek-dobrofen.cz/
http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/zazitkove-vzdelavani/novinky-v-lidske-sexualite-na-prelomu-3-tisicileti-215.html
http://www.martynek.cz/download/tipy.pdf
http://www.martynek.cz/download/tipy.pdf
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O motivaci II.  
aneb jak jsem se dostal z XL na M 

Jak jsem zhubnul 22 kg za 7 týdnů a oblékám o dvě konfekční velikosti menší oblečení, najdete na mém blogu. 
Tento článek je spíše pojednáním o pozadí (nikoli mém, ale samotného hubnutí). 

Pomíjím lidi, kteří mají zdravotní potíže a nezhubnou, i kdyby se na hlavu postavili, ačkoli nadváha/obezita má 
na ně obrovské negativní dopady znásobující dosavadní potíže. Mám na mysli ty lidi, kteří chtějí zhubnout, ale 
stejně si to sousto před půlnocí neodpustí. Vždyť ten bůček v marinádě je v té lednici tak sám, samotinký, že 
se prostě musíme toho bílého sexu na něm dopustit. Z půlky prasete, kterou spořádáme spolu s Johnnie Wal-
kerem, máme užitek několik desítek minut, ale z optimální váhy máme užitek celý život (a prase si taky může-
me dopřát). 

Přiznávám, že když snoubenka jako důvod svého odchodu uvedla „Jsi tlusté praxe!“ a zrušila zásnuby, svatbu 
a zmizela z mého života, tak prvních 7 kg odešlo během týdne „samo“. Já prostě přestal jíst. Všechno. Úplně. 
Týden jsem nepozřel jediné sousto, a přesto jsem neměl hlad. „Gastronomické perpetum mobile,“ napadlo 
mě.  

Pil jsem jen vodu a kávu, kávu a vodu, pořád dokola. Ale nejedl jsem. Tím nechci říct, že máte přestat jíst        
ačkoli některým by to pomohlo! Tím chci říci, že pro mě to nastartování procesu hubnutí bylo psychického 
rázu. No, a když jsem viděl, že jsem zhubnul „jen tak“ 7 kg za týden a svět je lehčí, dopnu sako a přes krk zapnu 
už i knoflík košile, tak jsem začal hubnout kontrolovaně a pod dohledem Věry Schmid, která působí na Plzeň-
sku a Karlovarsku. Chodil jsem pra-
videlně na InBody, dodržoval něko-
lik jednoduchých zásad a těšil se 
na další a nižší výsledky ➔ 

„Ke zdravému životnímu stylu se 
musíme propít a projíst,“ říká Věra 
Schmid. „Hlavní chybou je přestat 
jíst nebo snižovat četnost jídla bě-
hem dne v domnění, že zhubnete. 
Naopak je nutné se zaměřit na 
dostatečný příjem kvalitních bílko-
vin a vlákniny, a hlavně mít dosta-
tečný příjem vody. Ani bez pohybu 
to nepůjde. Naopak: výdej energie a úprava stravování pomůže zastavit přibírání. Většinou stačí jen lehce 
zmenšit porce, jíst pravidelně, zajistit správný pitný režim, dopřát si kvalitní potraviny a dostatek času na to si 

připravené jídlo vychutnat.  

Kromě počtu porcí je důležitý také časový odstup mezi jídly. Jez-
te pravidelně po 2–4 hodinách, aby mělo tělo dostatek času 
jídlo strávit a zároveň nedocházelo k hladovění. Prostě pravidel-

ně pít, jíst a hýbat se a výsledek je zaručen       V chladném po-
časí je pitný režim trochu složitější. Jako hlavní se nabízí teplý 
čaj. Oblíbené vánoční nápoje jako svařák nebo grog a další ná-
poje obsahující alkohol zvyšují ztrátu tekutin a tím i minerálů. 
Nedostatek správných tekutin také může být jedním z hlavních 
faktorů, které po Vánocích zahýbají s ručičkou na váze. V tomto 
případě platí, že hlad je převlečená žízeň: čím méně pijeme, tím 
více máme chuť na něco na zub, protože tělo bez vody vysílá 
signály hladu.  

http://radim.martynek.cz/?p=945
https://www.one2onediet.cz/poradci/vera-schmid


32 

Nastolme rovnováhu mezi příjmem a výdejem – ať je to voda nebo jídlo. Voda odchází z našeho těla během 
dne nepřetržitě! Pouhé žití a dýchání v prostředí s běžnou teplotou nás stojí kolem 2,5 l denně. 

Zásady zdravého stravování: Rozjezte se! Přemýšlejte, co budete jíst druhý den, aneb vyberte si ze spousty 
správných potravin. Nepřejídejte se. Omezte víkendové party se sklenkou alkoholu. Jezte v klidu. Dostatek 
spánku. Nevynechávejte snídani – je nejdůležitějším jídlem dne. 

Život si musíme prožít, a ne ho přežít… Vše je o rovnováze,“ uzavírá Věra Schmid. 

Přestalo mi chutnat sladké, schody do 5. patra jsem vyběhl bez zadýchání, na spoustu míst, kam jsem jezdíval 
autem, jsem začal chodit pěšky, nežeru tolik a zákusky jsem nahradil zeleninou (taková syrová mrkev se sklen-
kou bílého nebo spařená brokolice s dvojkou portského není od věci :-) Když člověk nastartuje tento „spalova-
cí“ režim, tak drobná „dietní pochybení“ nejsou žádný problém. Tělo funguje dál. 

A nemalou radost jsem měl taky z úbytků centimetrů po obvodu na různých částech těla (viz blog). Díky tomu 
jsem vyházel i relativně nové oblečení z éry „před 22 kg“, rozprodal relativně nové obleky, z nichž se nově staly 
„zavinovací obleky“, nakoupil vyštíhlené košile velikosti M, džíny, mikiny a užívám si nové image.  

Absenci pneumatiky kolem pasu Vám ukazovat nebudu, protože mnohem lépe je viditelný rozdíl před a po 

v obličeji: 

• fotka vlevo – srpen – tlusté prase se surikatou na rameni – metabolický věk: 59 let 

• fotka vpravo – říjen – vinař s pivem v ruce – po úbytku 22 kg – metabolický věk: 39 let 

 

Další fotky a výstupy z InBody a další fotky najdete na http://radim.martynek.cz/?p=953 :-) 

„Dva týdny jsem držela dietu a víte, co jsem ztratila? Čtrnáct dnů.“ – Totie Fields 

„Má žena zahájila dietu. Kokosy a banány. Neztratila ani deko, ale umí lézt na stromy.“ – Henny Youngman 

„Láska je výživa pro duši, pro tělo je to dieta.“ – Hector Berlioz  

„Nejblahodárnější dietou je cibulo-česnečná. Během týdne přijdete o pět kilogramů a bezpočet přátel.“ 

„Nezáleží na tom, jak se vaří, ale s jakou láskou se to dává dohromady.“ – Mark Twain 

„Chceš-li si prodloužit život, zkrať svoje obědy a večeře.“ – Benjamin Franklin 

„Jím proto, abych žil, nežiju proto, abych jedl.“ – Sokrates 

„Kdo chce dobře spát, nesmí mnoho žrát.“ – neznámý autor  

https://www.one2onediet.cz/poradci/vera-schmid
http://radim.martynek.cz/?p=953
https://www.naturhouse-cz.cz/o-cem-vypovida-nas-metabolicky-vek-1939
http://radim.martynek.cz/?p=953
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O strachu a o tom, jak se lidé (ne)mění 
STRACH. BEZMOC. HRŮZA. Když šplháte nahoru a za chvíli máte skočit. Nikdy v životě byste to neudělali, ale 
dnešek je jiný. Máte chuť posunout hranice své zóny komfortu. Strachem se třesoucí ruce i nohy skrýváte za 
lanový žebřík vlnící se ve větru. Víte totiž, že až došplháte do 13 metrů, které vám budou připadat jako 
300 metrů, máte udělat krok do prázdna a letět volným pádem dolů v naději, že brzdící lano připevněné 
k postroji Vás nad zemí zpomalí a Vy v klidu došlápnete na povrch zemský.  

S každým dalším metrem je dialog mezi mozkem 
a srdcem hlasitější: 

   Mozek:  „To nedáš. Vrať se.“ 

   Já:   „Asi bych se měl vrátit.“ 

   Srdce:  „Máš přeci jistící lano – zachrání tě.“ 

   Mozek:  „Jak myslíš, ale já si stejně myslím, že 
se rozflákneš o zem.“ 

   Já:  „Fakt se rozfláknu o zem – raději se 
vrátím.“ Zpomaluji ve výstupu nahoru. 

   Srdce:  „V životě jsi dokázal těžší věci než udě-
lat krok do prázdna.“ 

   Mozek:  „Gravitaci neokecáš.“  

   Srdce:  „Co když tohle je další zkouška k tomu, 
abys JI zase získal? V životě vás potkají 
těžké věci a aspoň budeš připraven.“ 

   Já:  Zrychluji ve výstupu nahoru. Říkám si, 
že nic není těžké, když vám jde o získá-
ní něčeho konkrétního. Chci JI získat 
a udělám pro to cokoli, i kdybych měl 
vystoupit ze své zóny komfortu. Něko-
lik sekund a … jsem na konci lanového 
žebříku… Srdce zrychlilo a vytvořilo svě-
tový rekord v počtu beatů za minutu. 
Kladu nohu do prázdna a dech se zata-
jil. Padám dolů. Šok. Adrenalin v nano-
sekundě zaplavuje tělo. 

Člověk si najednou uvědomí, že to nejtěžší v životě je 
udělat první krok. Ono to pak nějak dopadne. Člověk 
si také uvědomí, že při správné motivaci dokáže věci, 
které by – kvůli mozku – dříve nedokázal. 

O atrakci PowerFan v brněnském Jungle Parku vím 
roky a nikdy bych si na ni nedovolil vyšplhat, abych 
skočil. Poslední dny jsou něčím jiné… 

Zdroj: http://radim.martynek.cz/?p=331  

Fotografie: www.junglepark.cz/trasy  
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Tak to je konec, přátelé… 
Nevšedník vychází od září 2012 a tohle 
je jeho poslední vydání. Celkem jsme 
popsali 666 stran a dostali se ke 
44. tisku. Celé ty roky dostávám od čte-
nářů úžasnou zpětnou vazbu – mailem, 
telefonicky, během seminářů – a za tu 
dobu jsem dostal jedinou kritickou no-
ticku:  

„Mohli byste té slečně  
dát alespoň pláštěnku?  
Než dojdu k tiskárně,  

tak je celý Nevšedník pryč!“ 

Během posledních let se svět zbláznil… 
Dožil jsem se očkovací diskriminace, 
když v jednom telefonátu zaznělo: „Jste 
očkovaný? Přijeďte!“ a po chvilce 
v jiném: „Jste očkovaný? Tak to neje-
zděte! Nebudu se setkávat s blbem, 
který podlehl fámě o covidu!“  

Jsem očkovaný. Ne proto, že věřím, že 
covid je nebezpečnější než chřipka, obe-
zita nebo mrtvice, ale protože školím v domovech pro seniory a tam na očkování logicky trvají. Tušit, jaké 
dlouhodobé vedlejší účinky bude vakcína na mé tělo mít, raději bych se vzdal seminářů v sociálních službách. 

Nedávno se mě jedna žena, kterou jsem pozval na kafé, zeptala, zda jsem očkovaný … a dodala: „Já bych chtě-
la dítě, ale s neočkovaným mužem.“ Nevím, jestli měla představu, že si to rozdáme v kavárně nad zákuskem… 

Na jednom semináři jsem si odkašlal do dlaně a lidé v první řadě se pohoršeně odtáhli a nasadili si respirátor. 
Tak říkám: „Nebojte, jsem očkovaný a třikrát týdně testovaný.“ Tak se jim ulevilo, ale vzápětí v druhé řadě se 
zvedli jiní dva a se slovy „s očkovaným blbem nechci mít nic společného“ ze semináře odešli. Nerozporovali 
mou odbornost – oni nerespektovali mé rozhodnutí nechat se očkovat. Kdysi jsme se báli prdnout si ve spo-
lečnosti, dnes se bojíme zakašlat. Tolerance ve společnosti k právu rozhodnout se vymizela. 

Přese všechny [přeze všechny] peripetie zůstávám optimistou, smíškem, self-generátorem štěstí, dealerem 
céček, smíchu a léků z kategorií anti/kokoticum a Chytracetamol. 

Budu se těšit na setkání s Vámi, svými klienty – ale také přáteli, protože v mnoha případech ten formální vztah 
sklouzl do roztomilé tůně neformálnosti – na hluboký oční kontakt, pevný stisk ruky a neohlášený šálek kávy 

se lžičkou, neb bez lžičky není radno kávu pít       V závěru dovolte radu Elberta Hubbarda:  

„Neberte život příliš vážně, stejně z něho nevyváznete živí.“ 

S obdivem – s úctou – se slzou v oku 

Váš Radim Martynek  
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