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↗ Známá zpěvačka Olga Lounovábude
v sobotu11. února moderovat Uničovský
ples.Akce se uskuteční od 19.00hodin
v místnímG- clubu. „Kromě Olgynám
budehrát ikapelaZelená pára. Ať jste
popoví,neborockoví, Zelená pára vaši
oblíbenoupísničku zahraje,jako byste
bylina koncertusvé hvězdy,“ vzkazuje za
pořadatele programovýředitel Radia
Haná MarekBerger. Poslední desítky
lístkůza 390korunse dají sehnat
v Městskéminformačním centruUničov
čirezervovatu pořádající agentury
Forsberg. (ond) Foto: archiv Deníku

Dnešní kultura v kraji
KINA A MULTIPLEXY

Metropol Olomouc: Mrtvý muž – Minipřehlídka Jima Jarmusche
(17.30), Kino naslepo 35mm (20.00)
Premiere Cinemas Olomouc: Všechno nebo nic (14.20, 16.40,
19.00), La La Land (20.50), Velká čínská zeď 3D (14.40), Velká
čínská zeď (19.20), Anděl Páně 2 (13.00, 15.10, 17.20), Assassin’s
Creed (16.10, 18.30, 20.20), Zpívej (13.50), Proč právě on? (17.40,
21.10), Divoké vlny 2 (13.20, 15.30), Rozpolcený (20.00, 21.30), xXx:
Návrat Xandera Cage 3D (17.00), xXx: Návrat Xandera Cage (13.30,
15.40, 18.00, 19.30, 21.40)
CineStar Olomouc: Velká čínská zeď 3D (18.20), xXx: Návrat
Xandera Cage 3D (18.00), Anděl Páně 2 (13.40, 15.50, 18.00, 20.10),
Assassin’s Creed (20.20), Divoké vlny 2 (13.20, 14.30, 15.10, 16.20,
17.00, 18.10), Pasažéři (20.10), Proč právě on? (18.50, 21.10), Rozpolcený (16.00, 20.40), Velká čínská zeď – dabing (13.40, 17.40),
Všechno nebo nic (13.15, 15.30, 17.45, 20.00), xXx: Návrat Xandera
Cage (13.30, 15.45, 20.15), Zpívej (13.00, 15.20)
Hvězda Přerov: Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa 3D
(17.30), V pasti 2D (20.00)
Metro 70 Prostějov: Pírko (17.30), Rogue One: Star Wars Story 2D
(20.00)
Oko Šumperk: Velká čínská zeď (17.30), Filmový klub: Je to jen
konec světa (19.30)
Pohoda Jeseník: Filmový klub: Paterson (19.30)

DIVADLA

Moravské divadlo Olomouc: Turandot (19.00)
Divadlo Point Prostějov: Andrzej Saramonowicz: Testosteron
(19.00)
Divadlo Šumperk: Brouk v hlavě (19.00)

KONCERTY

Zábava v Olomouckém kraji

ZÁBAVA
Ladislav Špaček: Být celý den
v jednom oblečení není svoboda,
ale lenost a pohrdání okolím
PETRA PÁŠOVÁ

z láhve, tak z jeho syna asi
nevyroste uhlazený diplomat.

Olomoucký kraj – Etiketa
jsou pravidla, která náš život
provází čtyřiadvacet hodin
denně. Chovat se slušně,
taktně a empaticky k ostatním k lidem jsou pak ta
nejvyšší pravidla. Jak je to
ale v podnikání? Nejen
o tom se minulý pátek rozpovídal v rozhovoru pro regionální Deník odborník na
slušné chování Ladislav
Špaček.
Do Olomouce jste přijel na
setkání podnikatelů, které
organizuje firma Business for
Breakfast. Téma vašeho proslovu je Jak spolupráce ovlivňuje podnikání. Jak ho tedy
ovlivňuje?

Byznys je spojen
s komunikací, znamená pohyb mezi lidmi, umět navazovat kontakty, také umět
získávat klienty a to vše
souvisí se spoluprací. Spolupráce s nejrůznějšími firmami, společnostmi nám vytváří nové a nové příležitosti, které však musíme umět
využít.
Jací jsou čeští podnikatelé
a jak se proměnili?

Čeští podnikatelé se za
posledních deset patnáct let
proměnili naprosto zásadně.
Pracuji především pro tyto
vrstvy a právě na nich vidím, jak svět byznysu velmi
prudce ovlivňuje ostatní
sféry společnosti. Například
politici si dnes musí dávat
pozor na to, jak vypadají.
Mají konkurenci
v podnikatelích, kteří se už
umí dobře obléct. Pozoruji
na těch lidech, že si uvědomují, že komunikace, etiketa, spolupráce jsou podmínkou jejich úspěchu. Úspěch
jim nepřinese kvalitní produkt, ten mají všichni.

Jak etiketu pozměnily mobilní
přístroje? Prakticky je
neodkládáme…

LADISLAV ŠPAČEK. Spisovatel a pedagog je známým popularizátorem společenské etikety. Foto: Jan Gebauer

Úspěch spočívá v komunikaci, etiketě, soudržnosti,
kontaktech.
Jsou prohřešky, kterých se
však stále držíme? Je pro českého podnikatele něco typické?

Velmi pronikavě se třeba
zlepšilo oblékání. Kritizovat
by se daly už jen detaily.
Jsou muži, kteří nosí třeba
košili s krátkým rukávem
pod oblek nebo krátké ponožky a kouká jim chlupaté
lýtko nebo mají malou pestrost v oblečení, nerozlišují
jednotlivé žánry. Protože
člověk by se měl oblékat
podle situace a prostředí, do
kterého se chystá.
Nicméně si myslím, že
právě podnikatelská vrstva
může všem sloužit za příklad. Nemůžeme očekávat,
že profese, které k výkonu
svého povolání nepotřebují
oblek, někdy budou na piedestalu módy. Přesto i tam
se návyky zlepšují.

Jak jsme se jako národ proměnili od sametové revoluce?
Zůstává nám nějaký nešvar?

Zlenivěli jsme. Máme větší
svobodu a myslíme si, že
můžeme všechno. Před revolucí jsem učil v Praze na
filozofické fakultě a chodil
jsem v taláru na doktorské
promoce. Přede mnou seděli
muži v černých oblecích,
dámy v šatech. Dnes jdete
na promoci a ano, je léto, ale
jsou tam lidé v košili
s krátkým rukávem, viděl
jsem tam i muže v šortkách.
Ženy mají na sobě tričko
a nějaké kalhoty. Dnes jsme
ale strašně zlenivěli, chlapi
na sebe ráno navléknou jeden kus oblečení a v tom
absolvují celý den. To je rys,
který oni považují za výraz
svobody. Je to ale výraz lenosti a pohrdání okolím.
Nejdůležitější proto je,
abychom základy vštěpili
svým dětem. Jestliže tatínek
doma usedá k večeři
v trenkách a pije pivo

Mobily jsou skvělým vynálezem. Na druhé straně
nás trochu zotročily, protože
se domníváme, že když
s někým hovoříme a zavolá
nám „kámoška“, že teď hned
to musíme zvednout. Neuvědomujeme si, že tím urážíme člověka, se kterým hovoříme, a říkáme mu, že ten,
kdo volá, je důležitější než
on. Mobil se stal tak samozřejmou součástí našich životů, ale neuvědomujeme si
důsledky.
Nesouvisí s tím ale to, že máme možná pocit, že etiketa je
spojovaná spíš s vyšší sociální
vrstvou…

Víte, to je právě ten omyl,
který spousta lidí zastává,
protože se domnívá, že etiketa je něco pro horních
deset tisíc. Že to znamená
nějakou fajnovost, smoking
a malíček zvednutý nahoru.
Etiketa je ale to, s čím se
rodíme, s čím se ráno probouzíme. Manželku pozdravíme, pomáháme jí do kabátu, neseme jí tašky, na to
nepotřebujeme žádné školení. Tohle je elementární
etiketa. Pak přichází výzvy,
které před nás život staví,
třeba když nás klient pozve
do dobré restaurace a pak
musíme vytáhnout knihu
renomovaného autora a nalistovat si kapitolu stolování
a chování u stolu v dobré
restauraci. Etiketa jsou pravidla, která náš život provází
čtyřiadvacet hodin denně.
Ke všem bližním se chováme slušně, to je nejvyšší
pravidlo etikety.

INZERCE
#BV;B.SVaBV

Klub Teplo Přerov: Kukulín a Jan Hrubý (19.30)

MUZEA, VÝSTAVY

Nalaďte si Český
rozhlas Olomouc
Dnes, 11.04: Větrník – Host ve studiu
Věcná a faktická sdělení v rádiu anebo na obrazovce, poskytování informací o našem krajském městě
– o to se většinou stará mluvčí Olomouce Radka
Štědrá, tak jak ji asi známe. Velmi ráda ovšem tentokrát přijala pozvání i k trochu méně formálnímu,
pohodovému povídání nejen o své práci nebo o své
někdejší kariéře v České televizi. Radku Štědrou
i vás přivítá v Českém rozhlase Olomouc dnes od
jedenácti dopoledne Bořek Volný.
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Více informací na www.olomouckyples.cz

1001276915_A

Vlastivědné muzeum Olomouc: František Josef I. v Olomouci
(do 19. 2.), Hans Christian Andersen – Vánoce v Dánsku (do 12. 2.),
Krajiny lesní dřevěnou kamerou (do 12. 2.), Momenty z přírody
(do 26. 3.). Muzeum umění Olomouc: Šumění andělských křídel
(do 5. 3.), Fenomén ateliér/Autorské knihy studentů J. H. Kocmana
(do 26. 2.). Divadlo na cucky: Dagmar Maturová – Co zbývá (do
15. 2.). Galerie Bohéma Olomouc: Samuel Kollárik: Soukromé fabulace (do 28. 1.). Městská galerie Uničov: Zázraky za zraky (do
26. 2.). Art kavárna Avatarka Prostějov: J. Jančaříková, Š. Servusová, M. Zoubal (do 17. 2.). Knihkupectví Mezi Světy Přerov:
Výstava keramiky, George Wish (do 31. 1.). Galerie města Přerova: Eva Pešáková (do 19. 2.). Městská knihovna Šumperk: Monika Paulová: Po nebi se mraky honily – výstava fotografií (do
8. 3.). Muzeum Mohelnice: Fenomén Merkur – historie a současnost legendární české kovové stavebnice ze sbírky sběratele J.
Mládka (do 9. 4.).

