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AKTIVITY V ZÁŘÍ
19. 9.
Zkoušky k získání certifikátu Personální
manažer
Praha
24.9.
Exkurze do psychologické laboratoře
společnosti Vítkovice, a.s.
Ostrava
25. 9.
Konference Personalistika on line
Jsme na jedné lodi - Zaměstnávání OZP
Praha

Aktivity v Říjnu
9. 10.

Cestovní náhrady, vedení osobní evidence
Lektor: Ing. Igor Delinčák

Chomutov

9.Přihlášky a další informace:
www.klubpersonalistu.cz/cz

Děkujeme s. p. Diamo za to, že nám umožnil prohlídku
dolu v Dolní Rožínce.

NA POSLEDNÍ CHVÍLI...
Stále se ještě můžete zúčastnit
letošní konference
Jsme na jedné lodi - Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Ve čtvrtek 25. září se uskuteční další ročník odborné konference Klubu personalistů ČR. Konference bude tentokrát
věnována problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dozvíte se, jak připravit stávající pracovníky
na příchod nového zaměstnance se zdravotním postižením, zda je výhodné nechat si udělat audit pracovišť, část
programu bude věnována současné legislativě i možným změnám náhradního plnění. Setkáte se s lidmi, kteří se přes své
zdravotní potíže úspěšně zapojili do pracovního procesu a jsou v něm úspěšní. Konference bude jistě zajímavá nejen
po obsahové stránce, nýbrž i co do místa konání, kterým je budova „Main Point Karlín“, která byla v prestižní realitní
soutěži MIPIM Awards vyhodnocena jako nejlepší kancelářská budova světa 2012. V programu počítáme i s návštěvou
galerie uměleckých děl ze sbírky pojišťovny Kooperativa.
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JAKÉ BYLO KLUBOVÉ SETKÁNÍ
Klubové setkání, které se uskutečnilo 11. - 12. září na
Vysočině, mělo opravdu různorodý program. JUDr. Radovan
Bernard při semináři na téma Občanský zákoník v personální
praxi přiblížil účastníkům setkání první poznatky s aplikací
tohoto právního předpisu, hovořil mj. o subsidaritě zákoníku
práce a občanského zákoníku a výjimkách z ní, věnoval se
otázkám právního jednání, souběhu funkcí a odškodňování
pracovních úrazů.
Večerní program byl věnován tvůrčím aktivitám, Jaroslava
Tomsová přilákala hlavně ženy na výtvarnou tvorbu pomocí
moderních razítek, pánové si pak vyzkoušeli různé typy
fotoaparátů.
V pátek pak účastníci setkání měli ojedinělou možnost sfárat
do dolu v Dolní Rožínce.
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KRÁTCE
Letenky pomocí mobilních aplikací
Portál Letuška.cz hlásí za první pololetí 2014 zajímavé zvýšení obratu. Výrazný podíl na tom má spuštění nové mobilní
aplikace pro rezervaci a nákup letenek chytrými mobilními telefony. „Češi letos utratili 939 milionů korun, což je o 100
milionů více než za stejné období loňského roku a o 360 milionů více než v roce 2010. Za čtyři měsíce od spuštění
mobilní aplikace jsme dosáhli neočekávaného počtu stažení i nákupů cestovních služeb,“ říká ředitel portálu Josef
Trejbal. "Od chvíle, kdy jsme začali mobilní aplikaci vyvíjet, jsme věděli, že ji bude většina zákazníků využívat pro
kontrolu dostupnosti letenek a jejich cen. To se nám také potvrdilo. I když nejvíce lidí zatím provádí konečný nákup na
počítači, vliv mobilní aplikace na růst letošního obratu je značný. Do budoucna očekáváme, že aplikace nebude klientům
pomáhat jen s přípravou správných podmínek pro rozhodování kdy a za kolik, ale stane se úplně běžným rezervačním a
prodejním kanálem.
Za první čtyři měsíce provozu si aplikaci Letuška.cz stáhlo do chytrého telefonu přes 18 tisíc uživatelů. Nejvíce (9480)
jich bylo s operačním systémem iOS. Následovali majitelé telefonů s Androidem (7758), kteří zároveň aplikaci nejčastěji
známkují a komentují. Nejméně stažení (1146) portál eviduje u majitelů telefonů s operačním systémem Windows, což
portál přičítá mimo jiné tomu, že aplikace na této platformě funguje teprve krátce.
(tz)

Studujte v Holandsku
Holandská ministryně vzdělávání, kultury a vědy představila nový plán směřující k rozvoji mezinárodního charakteru
terciárního a odborného vzdělávání. Zahraniční studenti v Holandsku i holandští studenti studující v cizině budou
podpořeni stipendii. Holandská agentura pro vysokoškolské vzdělávání Nuffic otevřela své kanceláře v řadě rychle se
rozvíjejících mimoevropských zemí: Brazílie, Čína, Indie, Indonésie, Mexiko, Rusko, Jižní Korea, Thajsko a Vietnam.
Ministryně chce rovněž zajistit podmínky pro to, aby studenti po absolvování mohli v Holandsku zůstat a pracovat,
neboť holandská znalostní ekonomika potřebuje odborníky s různým jazykovým a kulturním zázemím. Plán podporuje
zahraniční studium i pro studenty odborných škol na středoškolské úrovni. Internacionalizace vzdělávání je nezbytná v
podmínkách dynamického trhu pracovních sil, který se neomezuje pouze na jednu zemi a její ekonomiku.
(Pramen: Scio)

Učňovské školství ve světě
Komentář týdeníku The Economist se zamýšlí nad situací v učňovském vzdělávání v USA a zemích EU. Učňovské
vzdělávání trpí nízkou prestiží a nedostatkem inovací, absolventům hrozí vysoká nezaměstnanost, ale zaměstnavatelé
zároveň obtížně hledají uchazeče, kteří by splňovali jejich požadavky. Alternativa cestou demokratizace univerzit a
poskytování masového terciárního vzdělávání se ukázala jako neefektivní a drahá. Jako nadějný se jeví koncept
„vzdělávání založeného na kompetencích“ (competency-based education), který se soustředí na získávání
dovedností/kompetencí namísto zvládnutí určité akademické disciplíny. Vzdělávání je rozloženo do modulů, z nichž si
studenti si vyberou modul podle svých potřeb a možností. Certifikace osvědčuje jeho zvládnutí. Tento koncept využívá
moderní technologie ve vzdělávání a s nimi spojené výukové metody a nabízejí jej některé univerzity, podniky i např.
poskytovatel online vzdělávání Udacity. Podle nové publikace Christensen Institute je tento způsob modulárního
vzdělávání propojeného s praxí skutečným průlomem v postsekundárním vzdělávání, zatímco masově otevřené online
kurzy (MOOC) toto očekávání nesplnily a zůstávají pouze jinou formou předávání akademického
vzdělávání. Vzdělávání založené na kompetencích lépe připraví absolventy pro svět práce a pomůže zvýšit prestiž
odborného vzdělávání.
(Pramen: Scio)

DO KNIHOVNY
Dokonalý život
Být průměrný není normální
Autor: Pavel Vosoba
Vydavatel: Grada Publishing, a.s., 240 stran, ISBN: 978-80-247-5279-2
Richardu Drakinovi v životě něco schází. Narazí na zprávu o neslavném odchodu významného ředitele. Napadne ho
jej oslovit a získat návod na úspěch. John Rock na setkání překvapivě kývne a zaváže se provést jej místy a příběhy,
které navždy ovlivní jeho život. Richard si zpočátku neuvědomuje, že jde o osudové setkání mistra a žáka. Nechte se
strhnout dějem, který vás zavede do různých koutů světa, k výjimečným lidem a jejich neobyčejným osudům.
Bláznivá, zdánlivě nepřipravená cesta okolo světa, divoké situace, tajemství a postupné poznávání jednoho druhým
vás udrží v nepřetržitém napětí. Kniha ukazuje cestu k osobní svobodě, nenápadně předává vědomosti o principech
budování kariéry, dosahování skutečného úspěchu a štěstí.
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KULINÁŘSKÉ OKÉNKO

PŘIPRAVIL MILAN BENEŠ

Zapékané plněné papriky
Protože je stále ještě sezóna paprik, hub a rajčat, přinášíme recept, jehož provedení je velice snadné a poměrně rychlé. Můžete
tímto netradičním jídlem zpestřit svůj letní a
podzimní jídelníček.
Doba přípravy: max. 20 minut
Doba pečení: cca 30 minut
Potřebujete k tomu:
4 paprikové lusky (zelené, červené, bílé)
1 větší cibule
100 až 150 g kuskusu
200 g mletého masa (vepřové + hovězí,
případně jeden druh)
2 větší rajčata nebo 150 g sterilovaných rajčat
v nálevu
150 g částečně uvařených nebo sterilovaných
zelených fazolových lusků
30 až 50 g sýru na strouhání (parmazán, grana
padano atp.)
cca 150 až 200 g smažených hub (nejlépe
čerstvých, připravených s cibulí, jako na
smaženku z hub)
½ dl portského (případně suchého červeného)
vína
sůl, pepř, mletá pálivá paprika (dle chuti),
oregano
Postup:
1. Připravíme si smaženku z hub: osmažením cibulky a podušením nakrájených hub – možno použít zmrazené houby, které
jsme si před časem připravili do rezervy.
2. Paprikové lusky podélně rozkrojíme, vyndáme jadřince, opláchneme a osušíme. Nakrájíme nadrobno fazolové lusky
(sterilované nebo čerstvé krátce podušené). Kuskus spaříme dle návodu na krabičce. Cibuli nasekáme najemno a krátce
osmažíme.
3. Do mísy vložíme mleté maso, spolu se všemi polotovary, uvedenými v předchozím bodě postupu. Takto vytvořenou směs
osolíme, okořeníme, dobře promícháme a orestujeme na odkryté pánvi asi 10 minut. Během restování můžeme občas podlít
portským (červeným) vínem.
4. Rozkrojené paprikové lusky plníme orestovanou směsí, vršek pak posypeme strouhaným sýrem a vložíme do vymaštěného
pekáčku (zapékací mísy) a na dno zalijeme vývarem.
5. Pečeme v předehřáté troubě při 170 °C, cca 30 minut, dle potřeby případně zaléváme vodou.
Dobrou chuť! MB

Zaujala Vás naše nabídka? Máte zájem se připojit? Kontaktujte nás. www.klubpersonalistu.cz
Nově nás najdete i na Facebooku Klub personalistů ČR.
Tel.: 283 871 271, 606 865 940, e-mail: info@klubpersonalistu.cz, klub.personalistu@tiscali.cz
Klub personalistů ČR, o.s. Jankovcova 13, 170 00 Praha 7

Zpravodaj Klubu personalistů ČR, o.s., je bezplatně zasílán členům Klubu i ostatní odborné veřejnosti.
Příspěvky můžete zasílat na adresu Klubu. Redakční úprava Mgr. Lenka Smrčková.
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