2/2020

ZPRAVODAJ

PLUS

„Mám velké štěstí
na lidi kolem sebe.“

Ing. EVA HASELBERGEROVÁ
ředitelka Hotelu Šumava

– ROZHOVOR –

Ing. Eva Haselbergerová
ředitelka Hotelu Šumava
Uprostřed krásné přírody v nebesky klidném Amálině údolí naleznete vše, co si pro
svou relaxaci a aktivní odpočinek můžete
přát. Hotel Šumava nabízí svým hostům
wellness služby, sportovní aktivity a také
skvělou kuchyni, která je v okolí Kašperských Hor vyhlášená. Více nám však poví
Eva Haselbergerová, která již několik let
působí jako ředitelka tohoto hotelu.
Co je nového na hotelu?
Hotel Šumava je podle mě hotel s velkým potenciálem a já
jsem moc ráda, že mám právě tento hotel na starosti. Máme
zde spoustu příležitostí, jak posouvat hotel dál a budovat
nové věci.
Letos se nám podařilo vyměnit koberce na hotelových pokojích a obnovit velkou část gastro technologie v kuchyni.
Z těch nejčerstvějších novinek musím zmínit určitě nové
LED televizory v celém objektu včetně pokojů, které jsme
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pořídili ve spolupráci s vedením OHL . V rámci zvýšení komfortu pro hotelové hosty proběhla také výměna matrací
na pokojích a hotelových zámků na čipové karty.
V loňském roce byl instalován nový kamerový systém z důvodů zvýšení ochrany objektu. Nově probíhá také rekonstrukce záložního zdroje.

Co se plánuje v nejbližší době?
Musím říci, že jsem akční člověk, který by stále něco plánoval. Je skvělé, že se současným vedením ZSMV je výborná
spolupráce a daří se nám realizovat akce, o které jsme léta
marně usilovali. Mám na mysli hlavně rekonstrukci našeho
venkovního bazénu. V současné době je vše na dobré cestě
a každým dnem se „kopne“. To považuji za velký úspěch nás
všech. V nejbližší době také zahájíme instalaci nového dětského hřiště, které bude oproti tomu současnému na úplně jiné úrovni. Určitě bych ráda pozvala všechny příznivce
Šumavy na letošní Silvestrovský pobyt, který se uskuteční
29. 12. 2020 – 2. 1. 2021. Pro letošní rok jsme si připravili téma „První republika“, což bude zcela nevšední zážitek,
hlavně co se týče gastronomie.

– ROZHOVOR –

RYCHLOBRUSLAŘI
NA ŠUMAVĚ

Jak byste zhodnotila své působení na vaší pozici? Na co jste pyšná? Co byste změnila?
Působím v této pozici již čtvrtým rokem, mnoho věcí jsem
se tady za tu dobu naučila a poznala spoustu báječných
a inspirativních lidí. Snažím se, aby za mnou byla vidět dobře
odvedená práce. Důležité pro mne je, že pracuji na něčem,
v co opravdu věřím a co mě naplňuje.
Mám velké štěstí na lidi kolem sebe. Jednak je mi potěšením
spolupracovat se svou nadřízenou Mgr. Hanou Konšelovou
a jejím odborem, který poskytuje celému kolektivu hotelu stabilní zázemí a můžeme se na ně s důvěrou obracet.
Těší mne také, že máme v hotelu stabilní tým skvělých
a pracovitých lidí. Musím říci, že jsem opravdu pyšná
na všech 27 zaměstnanců, se kterými na hotelu spolupracuji. Díky těmto lidem můžeme posouvat kvalitu služeb
a získávat spokojené hosty.

Jaká nemilá překvapení vám a vašemu personálu přinášejí/zanechávají vaši hosté?
Víte, co mě na téhle branži baví? Vždycky když máte pocit,
že už jste zažila úplně všecno, najde se někdo nebo něco,
co vás překvapí. Práce s lidmi je občas náročná a stojí nás
mnoho úsilí. Hosté na nás mají kolikrát velmi specifické
požadavky, kterým se vždy snažíme maximálně vyhovět.
Já i moji kolegové musíme být mnohdy více multifunkční
než naše tiskárna RICOH. Na druhou stranu to nikdy není
stereotyp a dělá nám radost, že od nás hosté odjíždí spokojení.

Prý ráda sportujete. Povězte nám o tom.
Nenazvala bych to, že ráda sportuji. Cyklistický maniak bude přesnější výraz. Ti, kdo mě znají, ví, že veškerý
svůj čas trávím v práci nebo na kole. Je to pro mě důležitý
mentální ventil. Člověk je v práci neustále obklopen lidmi
a tak je fajn, když po práci vyjede do přírody a vypne hlavu.
Cyklistice jsem přišla na chuť teprve před pár lety, když jsem
se jen tak z hecu postavila na start závodu Král Šumavy
a letos se mi podařilo tento závod vyhrát. Cyklistika vám dá
spousty zážitků, pozitivních emocí a hodně často překonáváte sama sebe. Tento pocit je návykový a chcete stále víc.
Někde jsem četla, že cyklistika láká lidi vysoce až patologicky pracovité, soustředěné, ochotné si dlouhodobě
odříkat. Čím více tomu dáváte, tím více vás to pak odmění příjemnými zážitky. Takže já jezdím pořád v zimě
v létě, v dešti…, momentálně mám najeto skoro 8 000 km.

Po téměř tříměsíční „covidové“ pauze jsme
mohli uvést Hotel Šumava do normálního
provozu. První hosty, které jsme přivítali, byl
tým rychlobruslařů z Olymp Centra Sportu
Ministerstva vnitra.
Hlavní tváří tohoto týmu nebyl nikdo jiný
než národní legenda Martina Sáblíková. Tato
několikanásobná olympijská vítězka, světová
rekordmanka a šampionka zavítala do Hotelu
Šumava koncem května společně s trenérem
Petrem Novákem, Nikolou Zdráhalovou
a dalšími rychlobruslařskými partnery.
Strávili na Šumavě intenzivní desetidenní
soustředění. Kromě náročných tréninků
na silničním a horském kole, absolvovali
také tréninky na kolečkových bruslích
a silové tréninky v hotelové tělocvičně. Takto
specifickému pobytu musela být přizpůsobena
i celodenní strava. Jsme proto potěšeni,
že sportovcům jídlo velmi chutnalo. O tom,
že pozitivní pocit z pobytu si odvážel celý tým,
svědčí i slova trenéra Petra Nováka: „Rozhodně
tady nejsme naposled“.
Hotel Šumava

– Z P R ÁV Y –

ZSMV V HRDLOŘEZÍCH
Zařízení služeb pro MV na začátku letních prázdnin převzalo
na základě Pokynu ministra vnitra provoz stravovacího
zařízení od Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV
v Praze Hrdlořezích.
V areálu školy zajišťujeme denně plnohodnotné stravovací
služby od snídaní po večeře. Výdej jídel probíhá na základě
objednávkového systému. Součástí našeho provozu je
kantýna s širokou nabídkou svačinového prodeje.
Naší snahou je vytvořit kulturní prostředí a poskytovat rozsah
služeb co nejvhodnější pro naše zákazníky. Zaměstnanci
stravovacího provozu Hrdlořezy se těší na vaši návštěvu
a přejí vám dobrou chuť.
Odbor stravování

PROJEKT 112 DNÍ
K VITALITĚ CHYSTÁ
DRUHÉ KOLO
Pilotní kolo projektu 112 dní k vitalitě úspěšně skončilo.
A se souhlasem pana ředitele ZSMV Romana Švejdy
chystáme kolo další. Pokud nám to situace dovolí, mělo by
odstartovat před koncem roku.
Jaká bude jeho náplň? Důraz na základní složky zdraví se
v pilotním kole podle očekávání osvědčil. A ve druhém kole
projektu tyto základy pro zdraví samozřejmě opět nebudou
chybět. Bude to praktický „návod“ pro kvalitnější spánek
a různé způsoby relaxace v podání Kamila Poláka, také
posilování pohybového zdraví a všestranné kondice formou
samostatného cvičení podle instruktážního manuálu
a především pravidelných tréninkových lekcí pod vedením
Martina Doležala a svoji neodmyslitelnou roli opět sehraje
výživové poradenství Petra Havlíčka. Součástí ozdravného
procesu bude i vstupní a výstupní diagnostika.
Zájemci z řad zaměstnanců ZSMV, kteří jste pojištění
v ZPMVČR, napište na e-mail m.dolezal@zsmv.cz. Počet míst
je omezený.
A co k tomu říkají účastnice pilotního kola? Jak vám projekt
pomohl a doporučíte ho jako benefit pro zaměstnance
ZSMV?
„Získaly jsme hodně informací, jak ke svému tělu přistupovat,
abychom byly v co nejlepší formě co se týká fyzického,
ale také duševního zdraví. Všechna setkání s vámi –
pracovníky Optimy měla pro nás smysl a do budoucna z nich
budeme určitě čerpat. Přístup vás všech byl velmi vstřícný
a profesionální.“ (Danka Notinová)
„Jídelníček i funkční trénink byly super. Pomohlo mi to
se opět začít hýbat a cítit se lépe. Jako benefit bych to
doporučila.“ (Martina Linhartová)
„Určitě bych doporučila lidem, kteří stojí o změnu, a nevědí,
jak začít. Mně otevřela oči vstupní prohlídka. Tudíž jsem díky
projektu pochopila, jak správně jíst, že to není o odepření
si neřestí, ale správné kombinaci živin. Dalším bonusem je
pohyb, který se stal součástí mého života, omezení cestování
autem a hodně chůze. A nejlepší na tom všem je, že mám
daleko více energie.“ (Markéta Vysoká)
„Projekt mi určitě pomohl a doporučila bych ho jako benefit
pro zaměstnance. Získala jsem částečný přehled o fungování
těla, svalů a možná i dobré návyky na jeho správné držení,
relaxaci. Víc se snažím i o kvalitnější a delší spánek.
Pro mě byl největším přínosem sestavený jídelníček vedoucí
k úpravě hmotnosti a doporučení potřebných doplňků
stravy.“ (Jana Váňová)
Oddělení specializované metodiky
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– Z P R ÁV Y –

NOVÝ VYSAVAČ
A KOMPRESOR
NA VELESLAVÍNĚ

BYLI JSME U TOHO

Na Veleslavíně došlo v průběhu srpna k nákupu nového
samoobslužného vysavače a kompresoru pneumatik.
Ovládání je velmi jednoduché. Stačí pouze stisknout tlačítko
a můžete se pustit do čištění. V jídelně byla nově instalována
klimatizace, díky které se teď obědvá za příjemnějších
podmínek.
Veleslavín

VOLBY DRIVE-IN

NOVÉ DEFIBRILÁTORY
V roce 2019 ZSMV zakoupil Odbor ostrahy a úklidu
defibrilátory, které byly instalovány na ostraze Centrotexu.
V letošním roce ZSMV v měsíci červen zakoupilo další
defibrilátory (oba typy - HEARTSINE SAMARITAN PAD
350P), které byly instalovány na ostraze v Přípotoční.
Hlavním důvodem byla velká kumulace osob v budově
a dále v areálu tělocvična, STK atd. Jedná se o defibrilátory
pro laické použití a může jej použít kdokoli v případě
potřeby.
Odbor ostrahy a úklidu

KR A JSKÉ VOLBY 2020

NAPIŠTE NÁM
Zajímá nás váš názor!
Pokud máte jakékoliv postřehy ohledně
Zpravodaje (obsah, fotky, design a všechno
ostatní), neváhejte a kontaktujte nás. Zpravodaj
je o celém ZSMV, kam patříme my všichni
a chceme vám dodávat to nejlepší.
E-mail: marketing@zsmv.cz
Děkujeme předem.
Váš Odbor marketingu a specializované
metodiky
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OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE

NEPODCEŇUJME

Spousta lidí očkování proti chřipce
podceňuje, protože ji často zaměňuje
s běžným nachlazením. Ale chřipka je vážné
onemocnění, se kterým končí každoročně
mnoho pacientů v nemocnici a někteří na
její následky i umírají.

kvůli tomu Česku zrušila status země, kde byla tato choroba
vymýcena. ZP 211 v rámci preventivních programů přispívá
klientům na očkování proti spalničkám, černému kašli,
meningokokovým i pneumokokovým infekcím. Naplňuje
tak myšlenku, že je jednodušší nemocem předcházet, než
řešit jejich následky.
Více informací o bonusech pro klienty ZP MV ČR naleznete
na www. zpmvcr.cz

Vakcína proti chřipce chrání vždy maximálně 6 až 12 měsíců,
takže je potřeba absolvovat očkování každý rok. Pokud jste
se tedy letos ještě očkovat nenechali, je možná čas to zvážit.
Pokud se rozhodnete očkovat, zjistěte si, zda vám vaše
zdravotní pojišťovna přispěje na úhradu z fondu prevence.
U Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR můžete získat
příspěvek až 500 Kč. Klienti nad 65 let mají toto očkování
zdarma – je jim totiž hrazeno z veřejného zdravotního
pojištění.

ZP MV ČR

Chrání očkování jen mě, nebo i mé okolí?
Vás i vaše okolí. Každý, kdo se nakazí, je zároveň přenašečem
chřipkového viru. Když se díky očkování nenakazíte,
pochopitelně nikoho nemůžete nakazit. Chřipka se tak šíří
pomaleji.

Je očkování účinné na 100 %?
Není. Ale je velmi účinné. V 70 až 90 % případů zabrání
onemocnění. Pokud přece jen onemocníte, sníží se díky
očkování závažnost infekce a zmenší procento komplikací.

Kdy se nechat očkovat?
Nejvhodnější čas je před začátkem chřipkové sezóny, která
začíná obvykle v prosinci. Takže právě podzim je nejlepší
dobou pro očkování. Ale když to nestihnete, lepší později
než vůbec. Klidně v prosinci, v lednu…

Proč na očkování přispíváte?
Chceme, aby klienti ZP 211 byli pokud možno zdraví.
A je-li možnost jim v tom pomoci – děláme to. Kromě toho,
propočty ukazují, že pokud budou tři ze čtyř Čechů očkovaní
proti chřipce, ušetří se stovky milionů korun za hospitalizace
a návštěvy pohotovostí. Tyto peníze je pak možné použít
na jinou léčbu.
Očkováním je možné se chránit i proti dalším nemocem,
které se již v Česku podařilo téměř vymýtit a přesto se
v poslední době opět vrací na scénu. Příkladem takového
onemocnění mohou být například spalničky.
Zatímco před deseti lety nebyl v ČR téměř žádný výskyt,
v roce 2018 se objevilo 203 případů spalniček a za loňských
jedenáct měsíců už 585. Světová zdravotnická organizace
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Pracovní prostředí
a jeho vliv na naši práci
Efektivnost pracovních procesů a konečný
výsledek nejsou ovlivněny jen pouhou
šikovností zaměstnance. Pokud jsou
zabezpečené vhodné pracovní podmínky,
produktivita přímo úměrně k tomu stoupá.
– to všichni v nitru duše přece víme!

Světlo
Zásadní vliv na náš organismus má hlavně DENNÍ SVĚTLO.
Podle toho, zda ho máme v prostoru dostatek, stoupá nebo
klesá naše úroveň vnímání. Vhodně zvolená kombinace
osvětlení na pracovišti může pomoci k lépe podaným
výkonům. Hlavním zdrojem světla by mělo být prioritně
PŘIROZENÉ OSVĚTLENÍ místnosti, které proniká okny
do prostoru. Pokud není toto osvětlení dostatečné, je
potřeba zabezpečit další zdroj osvětlení, který dokáže
vykompenzovat tento nedostatek. Kvalita světla, jeho
odrážení v prostoru nebo intenzita mají přímý vliv na
produktivitu naší práce.

Vzduch
Okna v pracovních prostorách by neměla sloužit jen jako
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prostředek na přísun světla. Měla by zabezpečovat také
přísun ČERSTVÉHO VZDUCHU. Světová rada pro šetrné
budovy vypracovala studii, v které poukazuje na to,
že v důsledku nízké kvality ovzduší ve vnitřních prostorách
může produktivita klesnout až o 10 %. Oxid uhličitý je pro
lidský organismus ve vysoké koncentraci nebezpečný. Pokud
převažuje v místnosti nad kyslíkem, začne komunikační
a pracovní aktivita klesat.

Hluk
Jedním z nejrozšířenějších faktorů, které ovlivňují náš
výkon, je HLUK. V pracovním prostředí by hlučnost neměla
přesahovat 40 dB, hlavně tehdy, pokud se potřebujete
koncentrovat během práce. Nadměrný hluk působí rušivě,
zapříčiňuje vyšší chybovost, nesoustředěnost a má negativní
vliv i na duševní pohodu. Proto ho považujeme za jednu
z hlavních příčin nespokojenosti lidí v kanceláři.

Teplota
Neposledním faktorem, který má vliv na výkyvy
v produktivitě, je TEPLO. Příliš vysoké teploty a naopak
příliš nízké v prostředí nepůsobí příznivě ani na lidský
organismus, ani na psychiku. Teplota v místnosti by se měla

dát regulovat, přičemž doporučovaný rozsah teploty pro
vnitřní práce je 20 až 24 °C.

Prostorové členění
Naše produktivita je ovlivňovaná i zařízením, dispozicí
a PROSTOROVÝM ČLENĚNÍM. Ovlivňují nás především
pocity, které máme z prostředí. V první řadě se musíme
cítit komfortně a být vnitřně ztotožnění s naším pracovním
prostorem. Vzhled a dojem ovlivňují naše myšlení, které se
může naladit i na negativní úroveň, pokud se v prostoru
necítíme příjemně.
Všechny výše zmiňované faktory nám mohou pomoci
vytvořit příjemné klima v prostoru, ale nedotvoří celkový
dojem. Vhodně zvolené zařízení je velmi důležitým
faktorem, na který je potřeba myslet už během zařizování.
Mělo by splňovat kritérium FUNKČNOSTI, ale nezapomínat
na ESTETICKOU STRÁNKU. Stejně tak byste měli mít
zabezpečený DOSTATEK PROSTORU ke své práci, abyste se
necítili sklíčení. Oficiálně by velikost pracovního místa měla
mít alespoň 2 m² nezastavěné plochy s 25 m³ vzdušného
prostoru.

Barvy v našem prostoru
Význam barev a barevných schémat v prostoru, ve kterém
žijeme nebo pracujeme, je nezpochybnitelný. Napříč
studiemi zaměřenými na hledání pozitivních podmínek
v práci podporujících vyšší produktivitu, sehrává role
barevnosti pracoviště jednu z klíčových rolí. Je známo, že
barvy a různá schémata barevností přímo ovlivňují naše
emociální rozpoložení – mohou zlepšovat, ale i zhoršovat,
resp. neutralizovat náladu.
Věděli jste, že ženy reagují smutně a depresivně na
dominantní přítomnost odstínů šedé a béžové, zatímco
na muže podobně působí odstíny fialové nebo oranžové?
Samozřejmě nic nepokazíte, když se tyto odstíny na
pracovišti vyskytovat budou, neměly by však být těmi
dominantními ve vybrané paletě barevnosti. Stojí tedy za to
zohlednit i mnohá jiná specifika ve vnímání barev u mužů
a žen.

náš mozek různorodě? Je to tím, že jde o odstíny s nízkou
vlnovou délkou. Do této skupiny odstínů barev řadíme
také jemnou žlutou označovanou jako barvu optimistů,
energický odstín podporující inovativnost myšlenek.
Barva najde své využití v pracovních prostorách umělců,
spisovatelů, designérů, developerů a jiných kreativně
zaměřených povolání.
Na opačné straně stojí barvy a jejich odstíny s vysokou
vlnovou délkou. Typickým zástupcem je sytá červená
nebo oranžová, tj. odstíny, jejichž schopností je zrychlovat
tep srdce a průtok krve. Mají jasný mobilizující účinek,
čímž se hodí na označování předmětů nebo informací,
u kterých potřebujete, aby si jich každý všiml. Takto syté
a výrazné odstíny však používáme střídmě a vyvažujeme je
uklidňujícími odstíny s nízkou vlnovou délkou.
Velmi důležitým, ale často nezohledňovaným faktorem je
vzájemný kontrast, který barevnost stěn a kancelářských
doplňků navzájem vytváří. Příliš vysoký kontrast totiž
namáhá zrak a vytváří tzv. vizuální únavu. Zatímco
kombinace světlé šeříkové a černého nábytku působí
příliš kontrastně, spojení s nábytkem béžové barvy nebo
dřevěných vzorů má mnohem více harmonizující a méně
unavující vliv.
Zohledňování barevnosti vašich pracovních prostor
je nepochybně podmínkou při jejich zařizování nebo
při rekonstrukci prostor určených pro práci. V současnosti
jsou dostupní i specialisté na definování principů výběru
a užívání barevné palety ve firmách. Vzhledem k tomu,
že nejen samotná všeobecná symbolika barev, ale i jiné
výše uvedené proměnné vstupují do procesu aplikování
barevnosti, určitě stojí za to poradit se s profesionály v tomto
oboru, chceme-li, abychom se všichni cítili v práci příjemně
a naše produktivita a efektivita dosahovala požadované
úrovně.
Zdroj: www.worklife.cz

Vzhledem k pestrosti barevné palety bychom se měli
zaměřit na konkrétní odstíny barev. Zatímco odstín neonové
zelené na stěně by ve vaší kanceláři působil dráždivě, odstín
„klidné zelené“ je pravým opakem. Podobným příkladem
je také odstín tzv. „uklidňující modré“. Jde o dvě škály
barev, které jsou nejběžnější v paletě přírody. Podporují
příjemné pocity, dobrou náladu a v konečném důsledku
zaměřenost vědomí a vyšší produktivitu, při zelené navíc
i kreativitu.
Proč je tomu tak, že odlišná sytost té samé barvy působí na
9

Jaké jsou hranice?
čemu se na Facebooku vyvarovat
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Facebook a jiné sociální sítě jsou už dnes
tak propojeny s naším osobním i profesním
životem, že tam je velmi tenká hranice ve
všech ohledech. Týká se to i samotného
chování na Facebooku. Pořád platí,
že je rozdíl mezi realitou a Facebookem
a soukromé věci by měly i nadále alespoň
ve zdravé míře zůstat soukromé. Jak jsme
již psali v předchozím vydání Zpravodaje,
nikdy nedělejte na Facebooku to, co byste
neudělali v osobním životě. Stejně jako
v osobním životě tak i na Facebooku se
můžete nevědomky chovat tak, že to může
být lidem nepříjemné. Jenom na Facebooku
to funguje trochu jinak.

mnohem praktičtější a šetrnější způsob, jak omezit
zobrazování obsahu někoho ze svých přátel a nerušit s ním
přátelství. Protože zrušení přátelství na Facebooku se dnes
považuje za neomluvitelnou krutost a lidé to berou osobně
a uráží se za to (Kam jsme to dospěli, že?).
Lidé se na sociální sítě chodí hlavně (za)bavit a utratit tam
pár volných minut na únik z reality a zachumlat se do svého
newsfeed, kde je to hlavně o nich, a nasávat novinky. Tím
chceme říct, že to, čemu jsou vystaveni v realitě, nemusí být
středem jejich hlavního zájmu a nechtějí být tomu vystaveni
ještě i na Facebooku. Na co si tedy dávat pozor?

Každý z nás má mezi přáteli někoho, kdo svými příspěvky
dokáže druhé přátele dovádět k šílenství. Proto Facebook
přidal možnost zrušit sledování daného přítele. Je to

Stále neutichající trend československého Facebooku je
blahopřát populárním jménům hromadně ve statusu.
Odesílatel poblahopřál všem deseti Kateřinám jednou

Hromadná přání
Co si myslím, že dělám: Jsem pozorný k přátelům ve svém
okolí, protože jsem si vzpomněl na jejich svátek.
Co opravdu dělám: Nechce se mi s přáními ztrácet spoustu
času, tak si odbydu tuto povinnost jedním příspěvkem
na Facebooku.
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zprávou a to se vyplatí. Když máte tu smůlu, že vás vaši
rodiče nepojmenovali Chryzantéma, váš sváteční den
vypadá následovně:
•
•

vždy se najde alespoň 10 lidí, kterým hromadná přání
přijdou jako supr nápad
všichni vaši jmenovci dají tomuto statusu “like“ a odpoví
“děkuji“

Notifikace chodívají ještě týden po svátku (pokud nejsou
urychleně zablokovány). Takové přání je neosobní
a otravné, což je přesně to, čím by přání být nemělo. Toto
je záležitost, která by neměla překračovat hranici soukromí
a hodnot. Pokud skutečně od srdce chcete dané osobě
poblahopřát, napište jí raději do chatu, SMS nebo v lepším
případě zavolejte a v nejlepším se s ní osobně setkejte. Má
to mnohem větší hodnotu. Protože psát statusy umí každý
pecivál.

Sdílení hoaxů/fake news
Do této kategorie patří i příspěvky z konspiračních stránek
a extremistických skupin.
Co si myslím, že dělám: Varuji lidí v mém okolí před strašnou
katastrofou.
Co opravdu dělám: Šířením poplašných zpráv dokazuji svou
nízkou internetovou gramotnost.
Pokud je zpráva emocionální, šokující, pobuřující a vyzývá
k urychlenému sdílení, je správné neklikat okamžitě na
tlačítko sdílet, ale raději si ověřit tuto informaci ještě někde
jinde. Pak zjistíte, že není možné nakazit se HIV pomocí
nakažené jehly a že tento hoax již oslavil své 10. narozeniny.
Vlastní podkategorii mají příspěvky s trpícími lidmi, které se
nás snaží přesvědčit, že kliknutím na líbí se mi nebo sdílet,
komentářem „amen“ těmto lidem pomáháme, doplněné
citovým vydíráním, že když to neuděláte, nemáte srdce.
Hlavně nepřestávat zapojovat rozum.

Řetězové zprávy
Co si myslím, že dělám: Posílám andělíčky štěstí.
Co opravdu dělám: Spam.
Kdysi za dávných dob, kdy bohové byli krutí a malicherní, si

lidé posílali řetězové zprávy poštou. Na základní škole jsme
je přepisovali ručně a hledali zoufalce, kteří je přijmou, aby
naše zprávy následně 5-krát přepsali a hledali další zoufalce.
S příchodem e-mailů odpadla ta těžká práce s přepisováním
a Facebook zatím představuje poslední větvičku na evoluční
větvi řetězových zpráv. Vykašlete se na všechna Betlémské
světýlka a nechte prosím všechny ty řetězové zprávy
v zapomnění.

Řešení osobních sporů přes statusy
Co si myslím, že dělám: Je zobrazeno, že nemám problém
řešit konflikty.
Co opravdu dělám: Je zobrazeno, že mám problém řešit
konflikty.
Jde o sdílení obrázků zobrazujících bolest ve vašem nitru,
několikaslovné statusy: „Dnes mě každý jen štve!!!!!“, nebo
veřejné příspěvky, v nichž komentující chce vynadat pouze
konkrétní osobě: ,,Když má někdo malé děti, tak ho už
kamarádky ani na kávu nezavolají.“
Nemusíte mít sebeovládání emocí na úrovni šaolinského
mnicha, ale přece jen, při zveřejňování příspěvku je dobré
se nadechnout, vydechnout a popřemýšlet, zda je opravdu
vhodné řešit osobní spor před všemi kamarády. Je to
soukromá záležitost, která si zaslouží být vyřešená osobně
a nemyslíme tím chat, ale osobní setkání nebo alespoň
telefonát.

Sdílení čehokoliv z facebookovských her
Výsledky z her, dosažené úspěchy, žádosti o kliknutí na hru,
abych získal nějaký bonus ve hře…
Co si myslím, že dělám: Získám ve hře nějaký bonus, jupí.
Co opravdu dělám: Spam.
Vývojáři z Facebooku si mysleli, že přimějí lidi být déle
na Facebooku a posílí vztahy mezi lidmi, protože ti si mezi
sebou budou sdílet žádosti z her. To první se podařilo, ale
sdílení příspěvků z her přispělo k častějšímu využívání
možností nezobrazovat příspěvky od tohoto uživatele.

Příliš mnoho sdílení videí z Youtube
Co si myslím, že dělám: Potěším své kámoše perfektními
videi.
Co opravdu dělám: Spam.
Nástěnka na Facebooku se nemusí shodovat s historií
na Youtube. Pokud chcete sdílet videa z Youtube, sdílejte jen
ta nejlepší. Ne, všechna nejsou nejlepší. Pokud je videí 10 za
den, trávíte fakt hodně času za počítačem.

Příliš osobní informace
Co si myslím, že dělám: Dělím se o radostné chvíle ze svého
života.
11
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Co opravdu dělám: Dostávám lidi do rozpaků.
Do této kategorie patří snímky z ultrazvuku, odhalená
těhotenská bříška, neumytá miminka po porodu, nahé děti...
Všechny tyto věci jsou krásné, ale patří do soukromého alba
a to se nenachází na Facebooku.
Těhotenská bříška se dají vyfotit vkusně, rovněž informovat
o novém přírůstku do rodiny se dá i jinak než první fotkou
z nemocnice. Vaši přátelé to jistě ocení a budou se s vámi
těšit, i když nebudou vidět úplně všechno.

Podobné fotky
Co si myslím, že dělám: Sdílím krásné fotky.
Co opravdu dělám: Spam.
Je nutné sdílet 5 fotek z téhož momentu? Například jak dítě
papá rohlíček? Není. Ano, to dítě je na každé fotce roztomilé,
i na té rozmazané a vybrat pouze jednu jedinou je těžké,
ale zkuste to.

Sdílení „vtipných“ příspěvků
Co si myslím, že dělám: Sdílím zábavné příspěvky.
Co opravdu dělám: Spam.
Jsou vtipy, při kterých smíchy padali již naši předkové
z doby dinosaurů. Všichni je známe, všichni jsme se jim kdysi
smáli, ale ta doba je nenávratně pryč. V případě starých
vtipů neplatí, že opakování je matka moudrosti.
Do této kategorie patří i sdílení výsledků testů, jako jsou Co
jsi byl v minulém životě, Jakou historickou postavou bys byl/a,
Které postavě z filmu jsi podobný/á, případně aplikace Chceš
vědět, jak bys vypadal/a jako topmodelka?. Aplikace následně
použije fotku obličeje a vloží ji do připravené fotky. Chápu,
že se tím dají krátit dlouhé chvíle, ale není nutné výsledky
sdílet. Maximálně na chatu někomu, koho to skutečně
zajímá a možná i pobaví.

Sdílení soutěží
Co si myslím, že dělám: Kdo se nezapojí do soutěže, nemá
šanci vyhrát!
Co opravdu dělám: Reklamu zdarma a otravuju okolí.
Ty šaty jsou krásné a my vám je přejeme, stejně jako ty
předešlé, i těch předchozích deset, ale nemohli byste
je vyhrát za to, že již takové příspěvky sdílet nebudete?
V ideálním světě by to tak určitě bylo a každý by byl šťastný
(tedy až na prodejce).

Samé fotky vašich dětí/vnoučat
Co si myslím, že dělám: Sděluji všem mým přátelům, jak si
vedou moje děti.
Co opravdu dělám: Spam.
Otázka, kterou si lidé pokládájí od doby, kdy kolem nich
začal baby boom: „Jsem špatný, když nechci lajkovat
12

fotografie dětí?“ Inu, v posledním období je jich opravdu
jaksi příliš a řekněme si narovinu, většina vypadá naprosto
identicky. Při narození dítěte se nějaký ten lajk opravdu
očekává, ale po deseti stejných fotografiích s popisky: „Dnes
papáme kašičku“ či „Dnes se usmíváme, protože jsme se
dobře vykakali“ nemůžete očekávat, že se vaši kamarádi
dívají na takové fotografie rádi. Ale jelikož se jedná o dítě
jejich dobrého známého, vypadali by jako netvoři, kdyby
nereagovali srdíčkovou reakcí či komentářem: „Ješiši, ten
je rozkošný“, i když dítě dvakrát rozkošně zrovna nevypadá.
Pochlubte se fotografiemi osobně na setkání, když druzí
projeví zájem.

Svatební fotky (i po půlroce)
Co si myslím, že dělám: Sdílím své štěstí se svými přáteli.
Co opravdu dělám: Frustruji nebo otravuji tím samým
dlouhodobě.
Ano, je vždy hezké, když si někoho vezmete. První svatební
fotku vaši přátelé pravděpodobně olajkují rádi a dokonce
i okomentují, protože vám to skutečně přejí a tím to pro ně
i končí. Ale jelikož svatební fotografové většinou posílají
fotky novomanželům postupně, je možné se stejnou kadencí
očekávat i jejich přidávání na Facebook. Vaše svatební
úsměvy se tak na ně mohou šklebit i pár měsíců poté a to už
leze na nervy opravdu každému. Protože se jedná o svatební
fotografie, očekáváte, že je vaši přátelé přijmou se stejným
nadšením jako vy.

X-tá selfie profilovka za měsíc
Co si myslím, že dělám: Poskytuji přehled o mé osobě.
Co opravdu dělám: Spam.
Každý máme nějakého kamaráda, tedy asi spíše kamarádku,
která to se selfies (fotkami sama sebe) pořádně přehání
a mění si profilovky každých pár dní. A většinou vypadají
úplně stejně - stejný úhel, stejná póza, ničím výjimečné, nic,
co by stálo za reakci. Lidé je však lajkují, protože mají pocit,
že profilovky kamarádky se prostě lajkovat musí, i když se
jim ve skutečnosti nelíbí a považují je za otravné.
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Fotky s domácím mazlíčkem
Co si myslím, že dělám: Dělím se o nadšení ze svého
nejlepšího zvířecího kámoše.
Co opravdu dělám: Propůjčuji svůj profil svému mazlíčkovi,
který by měl být namísto o něm spíš o mě.
Zvířecí fotky umí být samozřejmě rozkošné, ale ne pokud
to s nimi přeháníte. Je to vlastně podobné, jako s fotkami
miminek a také prostřednictvím těchto fotografií je hned
vidět, kdo si zvířetem supluje mateřské či otcovské pudy.
Každý týden nový kabátek, oboječek, nové granulky
či pamlsky, vše je krásně zdokumentováno na sociálních
sítích. Lidé sice na takové příspěvky reagují, protože přece
jde o zvířátka, která se patří lajkovat, ale většina si o vás pak
myslí své. Hlavně mají pocit, že mají mezi přáteli spíš psa než
člověka. Pokud ale nemáte ve svém okolí nikoho, tedy mezi
přáteli na Facebooku (což pravděpodobně nemáte), kdo by
skutečně sdílel s vámi to nadšení, pořád existují komunity,
tedy facebookové skupiny, kde se určitě najde někdo, kdo
to ocení.

Zkouškové období
Co si myslím, že dělám: Aktualizuji přátelům přehled
o mém studiu.
Co opravdu dělám: Poutám pozornost a toužím po obdivu,
protože se mi nic jiného v životě momentálě neděje.

V případě zdokonalování svého těla máte newsfeed
zaplněný fotkami snídaně, oběda, večeře, fotkami
z posilovny, pravidelnými informacemi o počtu uběhnutých
kilometrů či fotkami ve spodním prádle. Je to problém spíš
mladší generace, ale světe div se, že někdy i té starší.
Celý problém těchto příspěvků je ten, že je jich příliš mnoho.

Gramatické nebo sémantické chyby
Co si myslím, že dělám: Použitím cizího jazyka ve statusu
jsem cool a in.
Co opravdu dělám: Je vidět, že cizí jazyk příliš neovládám.
Ať už píšete v češtině nebo jiném jazyce, gramatické chyby
vážně poškozují zrak. Rovněž i sémantické, když špatně
pochopíte význam slov.

Dětství bez počítačů
Co si myslím, že dělám: Upozorňuji na zvrácenost doby.
Co opravdu dělám: Kritizuji to, co sám dělám.
Vzlykat za počítačem, že děti tráví hodně času na počítači, je
facebookovým evergreenem (věčně oblíbeným). Ale ty děti
se ke všem těm tabletům, smartphonům, televizi nedostaly
samy a je na rodičích, jak jejich děti budou trávit volný čas.
Doba se měnila i se měnit bude. Ruku na srdce, kolik z vás si
hrálo kdysi populární hru strefování kuliček do jamky?

Řekněme si to na rovinu. Téměř nikoho nezajímá, že jste
zvládl už čtvrtou zkoušku za sebou a o každé poctivě
informujete své kamarády na Facebooku. Je zkouškové
období, vaši přátelé mají desítky dalších přátel, kteří právě
mají zkoušky také, takže si umíte představit, jaký přetlak
takových statusů mají na svých nástěnkách. Lajky na takové
statusy dostáváte tedy ne proto, že by někoho těšilo, že jste
ze sociální antropologie dostali poctivě vydřené Céčko, ale
z čisté setrvačnosti a proto, že jsou to vaši kamarádi a mají
pocit, že se to patří.

V kolika uvedených případech jste viděli sebe nebo své
přátele? Určitě se pár najde, minimálně u těch přátel, že?
Tímto bychom rádi uzavřeli téma Facebook, protože jste už
víc než dostatečně vzdělaní k jeho správnému používání.
Nikdo nikomu však nepřikazuje, co máte na Facebooku
dělat. Toto je pouze podnět k zamyšlení, jaký dojem
zanechávají vaše aktivity (nebo vašich přátel) a jedná se
pouze o doporučení, kterými vám chceme zpříjemnit vaše
chvíle na sociální síti nebo vás minimálně tímto článkem
pobavit.

Dokonalá

Máte dotazy k tomuto tématu? Neváhejte se zeptat
a napište nám!

Co si myslím, že dělám: Dávám najevo, že mám perfektní
vztah/jsem úžasná matka/jak tvrdě na sobě makám.
Co opravdu dělám: Dávám najevo, jak moc potřebuji, aby
mě lidé obdivovali.

Oddělení marketingu a technického zabezpečení služeb
+ Zdroj: fici.sme.sk, noizz.sk

Ať už jde o vztah, dítě nebo vzhled. Dokonalost je to, co
vystihuje příspěvky této ženy. Čeho je moc, toho je příliš,
to platí při mnohočetném sdílení zamilovaných fotek, fotek
kytic, vánočních nadílek, pravidelné statusy k měsíčním
výročím. Vlastně při všem.
Pokud jde o matku, z Facebooku máte pocit, že s jejich
rodinou žijete. Víte o prvních zoubcích, krocích, botách,
první reakci na sníh, čtete si pravidelné statusy, že i tento
měsíc má dítě o měsíc více. Znáte oblíbené písničky dítěte,
i to, jakou stravou je krmeno.
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PŘIPRAVUJEME PRO VÁS OCHUTNÁVKU Z DOB PRVNÍ REPUBLIKY,
NAPŘÍKLAD POLÉVKU Z RAČÍCH OCÁSKŮ, STEHÝNKO Z DOBŘE VYKRMENÉ HUSIČKY
S KAŠTANOVOU NÁDIVKOU NEBO JABLÍČKA PLNĚNÁ MARCIPÁNEM V LISTOVÉM KABÁTKU.
TĚŠIT SE MŮŽETE TAKÉ NA KLASICKÉ RAUTOVÉ SPECIALITY
JAKO JE TATARÁČEK NEBO VARIACE MINIŘÍZEČKŮ.

UBYTOVÁNÍ NA 4 NOCI,
3X VEČEŘE FORMOU BUFETU

SILVESTROVSKÝ VEČER
NA TÉMA PRVNÍ REPUBLIKA

MOŽNOSTI V OKOLÍ

přípitek, 1x večerní menu,

Lyžařský areál Kašperské Hory – 1 km

1x slavnostní raut,

Hrad Kašperk – 3 km

živá kapela, ohňostroj,

Aquapark Sušice – 18 km

silvestrovský svařák na terase.

HOTEL ŠUMAVA
Kašperské Hory
Amálino údolí 375
376 582 421
sumava@zsmv.cz

ZIMNÍ TÁBOR PRO DĚTI
HERLÍKOVICE 2021
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VĚK DĚTÍ:
6 – 17 LET
KAPACITA:
45 DĚTÍ / TURNUS
TURISTICKÁ UBYTOVNA
EDEN HERLÍKOVICE
Za Řekou 370,
543 02 Vrchlabí 4

CENA ZAHRNUJE:
7x ubytování s plnou penzí,
5 dní lyžování ve Ski areálu Herlíkovice,
slalom měřený profesionální časomírou

HLAVNÍ VEDOUCÍ:

6 660 Kč
(možnost čerpání příspěvku FKSP)

SK I AREÁL HERLÍKOVICE

Od dětí bude vybíráno 150 Kč na pokrytí
zapůjčení a přepravy běžeckých lyží
a snowboardového vybavení. V případě
zájmu je možno si vzít vlastní snowboard.
Bližší informace u hlavního vedoucího.

20 m od areálu, 7 lyžařských vleků,
1 kabinková lanovka, večerní lyžování,
2 čtyřsedačkové lanovky, snowpark,
12,4 km sjezdových tratí různých
obtížností, umělé zasněžování,
SKI servis.

Rozhodujícím kritériem pro zařazení dítěte
je datum doručení kompletně vyplněné
přihlášky. Termín pro zaslání přihlášek
je do 15. 12. 2020. Organizátor si vyhrazuje
právo na změnu.

Martin Štochl
605 205 431
zimni.tabor@zsmv.cz

