Zpravodaj Klubu personalistů ČR, z. s. květen/2017

AKCE V KVĚTNU:

4. 5. HR Meeting 2017: Jak si udržet klíčové zaměstnance: konference časopisu Moderní řízení
v Erbia Congress Centru na Praze 4, jejímž je Klub partnerem
11. 5. Pět smrtelných hříchů firemního vzdělávání: seminář Mgr. Tomáše Langera, předního
odborníka na vzdělávání dospělých, o tom, jak dosáhnout co nejefektivnějšího vzdělávání
zaměstnanců.
18. 5. Získejte dotaci pro svou firmu: o aktuální situaci a možnostech v oblasti dotací. Jak získat
dotaci na projekt, zaměstnance či firemní vzdělávání. Seminář lektoruje Mgr. Andrea Laciaková a její
kolegové ze společnosti Grant Help.
24. 5. Zkoušky Personální manažer. Zkoušky ke získání stejnojmenného certifikátu konané pod
záštitou Národního vzdělávacího fondu.
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SVĚTEM HR
IT specialistů je málo a situace se bude zhoršovat
Podle posledních odhadů Evropské komise bude do roku 2020 chybět v celé Evropské unii
asi tři čtvrtě miliónu specialistů na informační technologie (IT). V České republice jich trh
podle nedávného průzkumu společnosti Grafton Recruitment postrádá asi 20 tisíc. Přitom
digitální znalosti budou brzy vyžadovány u 90 procent pracovních pozic a v budoucnu
vzniknou i zcela nová pracovní místa, která dnes ještě neznáme.
Probíhající digitální transformace podle odborníků dramaticky proměňuje všechny aspekty
našeho života. V průmyslu a zemědělství pomáhají senzory a komunikace M2M (stroj se
strojem) v komplexní proměně výrobních procesů.
Průmyslová revoluce 4.0 přináší nejen automatizaci, ale také možnost vyrábět individuálně
přizpůsobené výrobky s výrazně nižšími náklady.
Mnoho firem ztratí svou pozici na trhu
Jak ukazuje studie Digital Vortex zpracovaná organizací Global Center for Digital
Transformation, celých 40 procent dnes dominantních firem ztratí v souvislosti
s probíhajícími změnami v příštích letech svou pozici na trhu.
„Klíčovým aspektem digitálního podnikání je práce s daty, konkrétně schopnost data sbírat,
vyhodnocovat, zabezpečit a rozvíjet na jejich základě nové produkty a služby. S tím roste
důležitost IT dovedností ve všech oblastech podnikání a na celé řadě pracovních pozic, kde
dříve nebyly zapotřebí. To vše výrazně ovlivňuje pracovní trh a vzdělávání,“ poznamenal
Karol Kniewald ze společnosti Cisco.
Její kurzy Cisco Networking Academy ročně absolvuje v České republice přes 7300 studentů
a od počátku programu jimi prošlo téměř 38 tisíc lidí.
Zdroj: Právo

Rekvalifikaci loni absolvovalo více než 22,5 tisíce lidí
Během uplynulého roku se 12 847 zájemců o zaměstnání zúčastnilo některého
zabezpečovaného rekvalifikačního kurzu, hrazeného Úřadem práce (ÚP ČR). Dalších 9701
lidí absolvovalo rekvalifikaci zvolenou, celkem tedy šlo o 22 548 lidí. Více než 80 procent
účastníků v tomto období kurzy úspěšně ukončilo. Za 12 měsíců poskytl ÚP ČR na
rekvalifikace téměř 270 miliónů Kč. Částka zahrnuje i prostředky z Evropského sociálního
fondu.
Cílem rekvalifikačních kurzů je především odstranění bariér, které omezují určitou skupinu
lidí ve vstupu na volný trh práce. Snahou ÚP ČR je umožnit lidem, kterým hrozí, že přijdou
o práci nebo už jsou nezaměstnaní, získání nové kvalifikace.
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„Celoživotní vzdělávání je jednou z cest, jak může člověk zvýšit své šance na získání
zaměstnání. ÚP ČR v tom může lidem pomoci i prostřednictvím rekvalifikačních kurzů, které
patří mezi nejvýznamnější nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. I takto se ÚP ČR snaží
přispět ke sladění nabídky a poptávky na trhu práce,“ říká jeho generální ředitelka Kateřina
Sadílková.
Méně než v roce 2015
Od ledna do prosince 2015 prošlo rekvalifikačními kurzy 38 078 lidí. Jejich počet se tedy loni
snížil. Nicméně vzhledem k celkovému počtu uchazečů o zaměstnání, který v porovnání
s předloňskými hodnotami klesl, je poměr účastníků kurzů a nezaměstnaných v evidenci ÚP
ČR srovnatelný.
„Aby rekvalifikační kurz skutečně splnil svůj účel, je třeba jeho náplň přizpůsobit
konkrétnímu uchazeči. Jeho skladba a zaměření musí odpovídat nejen požadavkům doby, ale
také konkrétní situaci na regionálním trhu práce,“ upozorňuje Sadílková.
Požadavky na dovednosti
Člověk, který má zájem o kurz hrazený ze strany ÚP ČR, musí splnit několik podmínek. Je
třeba, aby se jednalo o uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, který je v evidenci úřadu.
Délka evidence nehraje roli.
Pokud někdo bez vážných důvodů na
rekvalifikaci nenastoupí nebo ji předčasně
ukončí, bude muset kurzovné, případně
veškeré výdaje, zaplatit sám.
Dotyčný musí mít také odpovídající
předpoklady požadované v rámci konkrétního
kurzu. Například stupeň vzdělání, určité
dovednosti a znalosti jako práce s počítačem,
řidičský průkaz a podobně.
Rekvalifikace musí být potřebná a také účelná. V neposlední řadě je nutné, aby byl zájemce
zdravotně způsobilý, a to nejen pro absolvování kurzu, ale také pro výkon nové profese.
Mezi klienty je značný zájem o kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti, kurzy pro
získání řidičských a profesních průkazů, svářečské kurzy a kurzy účetnictví.
Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 35 a 39,
40 a 44 a také 50 a 54 lety. Z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky nejvíce zastoupeni
uchazeči s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a klienti se základním
vzděláním.
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Pokud někdo bez vážných důvodů, jako je změna zdravotního stavu, rodinné důvody či
stěhování, na rekvalifikaci nenastoupí nebo ji předčasně ukončí, bude muset kurzovné,
případně veškeré výdaje, zaplatit sám.
Zdroj: Novinky.cz

LinkedIn překonal hranici 500 milionů uživatelů
LinkedIn nedávno dosáhl půl miliardy uživatelů pocházejících z celkem 200 zemí. Přestože
podle některých průzkumů se na něj jedenkrát měsíčně přihlásí pouze jeden ze čtyř
registrovaných uživatelů, je evidentní, že se od dob, kdy měly vyhledávače pracovních
pozic kolem milionu uživatelů, za 15letou existenci této profesní sítě mnoho změnilo.
Jeho význam zvyšuje mimo jiné také skutečnost, že má ze všech sociálních
sítí nejvyšší procento uživatelů ve věkové skupině 30-49 let, zatímco v
případě ostatních sítí jsou to především lidé mezi 18 – 29 lety. Navíc 32 %
zaměstnaných tvoří právě návštěvníci LinkedInu, nezaměstnaní pak pouze
14 %.
V současnosti nabízí přes 8 milionů otevřených pozic, uživatelé mají přístup k celkem 9
milionům společností a organizací a k dispozici přes 100 000 článků týdně.
Loni pak došlo k následujícím inovacím:


Redesign. Od ledna jsou stránky sítě přehlednější s cílem odstranit přebytečný obsah
a umožnit více intuitivní vyhledávání, které zároveň hledajícího snadněji a rychleji
dovede ke kontaktům a informacím, které mu budou skutečně k užitku.



Novinky v obsahu. Díky tzv. Trending Storylines mají uživatelé přístup k novinkám,
nápadům a názorům největší skupiny expertů, publicistů a editorů nahlížených a
diskutovaných z nejrůznějších úhlů pohledu.



Zlepšená možnost kvalitní inzerce také v mobilních telefonech jakou disponuje např.
Facebook.



Integrace služeb a produktů Microsoftu – Když loni Microsoft investoval do
spolupráce s LinkedInem 27 miliard USD, bylo jasné, že plánuje využívat jeho data pro
své rozličné produkty. Začlenění Office 365 bylo ohlášeno v létě, nyní jsou již k vidění
přímé odkazy svědčící o tom, že se tato profesní síť stává hlavní platformou pro produkty
Microsoftu. Dalším z nich je LinkedIn Sales Navigator určený profesím z oblasti obchodu, jimž
poskytuje svou databázi příslušných kontaktů čítající již zmíněných 500 milionů uživatelů a
konečně Dynamics 365 for Talent, nástroj určený pracovníkům HR umožňující hledat nové
talenty přímo z LinkedIn báze pro nábor a vzdělávání (Recruitment and Learning Solution) po
celý čas jejich zaměstnání u konkrétní firmy.

Změn je a bude ještě víc, ale již z výše zmíněného není těžké pochopit, že už se nejedná o
původní LinkedIn, ale o zásadní evoluci oblasti recruitmentu. Ta tam je éra, kdy boj o vedoucí
4

pozici na trhu znamenal pouze půtky mezi jednotlivými personálními agenturami a servery.
Čeká nás Souboj titánů*, s molochy jako Microsoft, Google a Facebook v hlavních rolích.
Dejte si popcorn.
*Stejnojmenný film na motivy řeckých bájí z roku 1981, remake 2010.
Zdroj: erenet.com, techcrunch.com

Kultura dojíždění do práce poškozuje zdraví
Řada z nás musí do zaměstnání dojíždět a jak zjistili lékaři, může to uškodit zdraví. Lidé
mají mimo jiné méně času na zdravou stranu, cvičení, společenské styky nebo spánek.
Průměrná doba dojíždění do práce v Anglii a
Walesu dosáhla v roce 2013 délky 56 minut,
přičemž většina lidí tráví čas ve vlacích,
autobusech nebo uvnitř automobilů. Nejdéle
tráví dojížděním Londýňané, kterým
průměrně trvá 79 minut, než dorazí na
pracoviště. Tím předstihli všechna americká
města včetně Los Angel s, Cicaga a New
Yorku.
Podle zprávy, kterou vypracovala britská Královská společnost veřejného zdraví (RSPH) kvůli
dojíždění stoupá počet zkonzumovaných kalorií, zhoršuje se zdravotní stav a celkový pocit
pohody.
Více než polovina dotázaných cítí v důsledku dojíždění do práce stres, 44 % z nich uvedlo, že
kvůli času promarněnému dojížděním mohou trávitméně času s rodinou a přáteli, a 41 %
připustilo éně tělesné aktivity. Zhruba třetina potvrdila, že méně spí, a nedostatek odpočinku
nahrazuje jídlem s vyšším podílem nezdravé stravy.
Mezi kroky, které by tuto situaci mohly změnit nebo alespoň trochu vylepšit, patří například
větší přizpůsobivost zaměstnavatelů. Ti by neměli trvat na pevné pracovní době, a pokud je
to jen trochu možné, uzpůsobit pracovní dobu tak, aby se dojíždějící vyhnuli přeplněným
dopravním prostředkům a komunikacím během špičky.
Další doporučení zahrnují poskytnutí většího počtu sedadel v dopravních prostředcích, či
zrušení oddílů první třídy ve vlacích, aby bylo víc prostoru pro usazení cestujících.
Zdroj: Eurozprávy.cz
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VZDĚLÁVÁNÍ
Firemní vzdělávání je stále oblíbenější benefit
V situaci, kdy firmy bojují o každého zaměstnance, hraje roli jakákoli výhoda, kterou
mohou nabídnout. Nejčastější motivací ke změně práce je samozřejmě vyšší plat, pro
pětinu lidí je silným důvodem i větší možnost dalšího vzdělávání. Vyplývá tak z průzkumu
vztahu práce a vzdělání, který nechala zpracovat společnost LMC.
On-line formu vzdělávání coby nejužitečnější formu vlastního rozvoje podle průzkumu
preferuje 35 procent zaměstnanců.
Průzkum proběhl formou on-line dotazování ve spolupráci s agenturou g82 mezi lidmi ve
věku 18 až 64 let. Respondentů bylo 1213.
Tradiční důraz, který česká společnost
klade na vzdělání, se přenáší i do pracovní
oblasti. Téměř polovina lidí je vůči
vzdělávání velmi otevřená, a to i bez
konkrétní odměny – pětačtyřicet procent
lidí uvádí, že využijí jakoukoli příležitost
naučit se něco nového.
„Více než dvě pětiny respondentů navíc souhlasí s tím, že vzdělávání jim otevírá nové obzory
a obohacuje jejich život. Přibližně stejně velká skupina lidí se ale učí jen tehdy, pokud jim to
pomůže v kariéře – tato odpověď se objevila ve 43 procentech případů,“ uvádí Jan Nehasil,
manažer vzdělávacích služeb ve společnosti LMC.
Důvody pro další vzdělávání během výkonu práce jsou ale pro téměř všechny skupiny lidí
stejné.
Tři čtvrtiny lidí se chtějí zdokonalit, pro dvě třetiny je to vidina lepší (jistější) práce a přibližně
polovina potřebuje dohánět to, v čem zaostává. Naopak nejméně respondentů (pouze osm
procent) zvolilo neskrývaně ambiciózní odpověď: „Abych byl stále před ostatními a dosáhl
úspěchu, který jsem si předsevzal.“
Část firem vzdělávání nenabízí
Z hlediska konkurenceschopnosti firem na trhu práce je zajímavým výsledkem průzkumu
skutečnost, že podle vyjádření dvou pětin (39 procent) účastníků jejich zaměstnavatel žádné
možnosti vzdělávání nenabízí.
Přitom je zjevné, že možnost vzdělávat se v zaměstnání zvyšuje spokojenost s prací. Tam, kde
zaměstnavatel poskytuje nějaké možnosti vzdělávání, je spokojených 58 procent lidí, zatímco
ve firmách, kde žádné možnosti neexistují, je to pouze 43 procent.
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Z toho vyplývá, že pouhá existence systému vzdělávání ve firmě výrazně snižuje
pravděpodobnost, že se zaměstnanec začne ohlížet po kariéře u konkurence. Společnost DHL
Supply Chain si například vychovává odborníky na logistiku v rámci svého firemního
programu Certifikovaný specialista na dodavatelské řetězce.
„V první fázi proběhly základní kurzy, po kterých budou následovat další vzdělávací moduly.
Celková spokojenost absolventů prvních kurzů je okolo 94 %,“ připomíná Marek Marušinec,
vedoucí vzdělávacího programu pro zaměstnance, jímž doposud prošlo 1800 zaměstnanců
z celkových 2400.
Zbavit se zastaralých metod
Zorganizovat vzdělávací kurzy přitom nemusí být příliš složité ani nákladné. Personální
oddělení se ale musí oprostit od tradičních metod, jež připadají nastupující generaci
takzvaných mileniálů zastaralé. Aktuálním trendem je on-line vzdělávání.
„Nechceme trávit dlouhé dny školením teorií na
učebně, a proto používáme on-line kurzy, které nám
šetří čas a pomáhají zefektivnit a zatraktivnit celý
vzdělávací proces. Lektor se pak může více zaměřit na
praktické procvičování dovedností,“ vysvětluje Klára
Marečková, HR manažerka O2 Czech Republic.

Zájem o on-line studium roste
Stačí zpřístupnit daný kurz a nechat zájemce, ať jím procházejí podle svých schopností
a časových možností. Například vzdělávací portál Seduo už má přes 150 tisíc uživatelů.
„Po roce a půl od zahájení provozu nabízí 86 videokurzů, takřka třetinu z nich zdarma.
Většina kurzů je zaměřena na znalosti klíčové pro lepší uplatnění v práci – typicky jde
o takzvané měkké dovednosti (soft skills), obchodní dovednosti, IT nástroje či nejžádanější
jazyky,“ vypočítává František Dalecký, manažer rozvoje Seduo.
Výhodou je, že jednotlivé lekce nejsou příliš dlouhé, takže studenti je mohou absolvovat
i během cesty do práce. A protože u některých kurzů získají po závěrečném testu certifikát,
má zaměstnavatel zároveň zpětnou vazbu o studijních výsledcích svých zaměstnanců.
On-line formu vzdělávání coby nejužitečnější formu vlastního rozvoje v tuto chvíli podle
průzkumu LMC preferuje 35 procent zaměstnanců. Lze očekávat, že jejich podíl bude
v následujících letech dále narůstat.
Zdroj: Právo
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HR TÉMA
Home Office v zákoníku práce
Práce z domova je jedním z nejžádanějších benefitů. Zářijový průzkum Jobs index
společnosti LMC ukázal, že pro třetinu lidí je home office hned druhý nejdůležitější benefit
a jsou ochotni kvůli němu změnit firmu. Pro 15 % dotázaných je dokonce cennější než růst
platu o desetinu.
Firmy proto home office nabízejí při náboru nových lidí čím dál tím více. Z dat pracovního
portálu Jobs.cz vyplývá, že home office nabízejí firmy u každé desáté vypsané pozice, zatímco
v roce 2010 byl nabízen jen u 1,5 % inzerátů. Pravidla pro výkon této práce však doposud
nebyla přesně stanovena v zákoníku práce.

To se má změnit od dubna 2017, kdy má začít platit novela, do níž ministerstvo práce a
sociálních věcí prosadilo opatření týkající se především bezpečnosti práce a náhrady nákladů
na výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele.
V médiích se v posledních měsících objevila řada reakcí zaměstnavatelů, především z oblasti
IT a e-komerce, ale i politických stran (např. pirátská strana), které se obávají, že novela ve
snaze ochránit zaměstnance ve skutečnosti institut home office pohřbí.
Kritici vystupují zejména proti chystané povinnosti zaměstnavatelů poskytovat
zaměstnancům pracujícím na dálku školení bezpečnosti práce, kontrolovat bezpečnost jejich
pracovního prostředí a odpovídat za úrazy. Je tu také povinnost zajistit, aby jim nebyl
podepřen kontakt s ostatními zaměstnanci.
Druhým nejčastěji kritizovaným opatřením je povinnost zaměstnavatelů poskytnout nebo
proplácet zaměstnancům nástroje pro práci doma, jako je počítač, internet, telefon, ale i
energie. Tyto platby mají mít formu blíže nespecifikovaného paušálu.
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MPSV: Home office nebude omezen. Návrh sladí praxi s právem a lépe ochrání
zaměstnance
Ministerstvo práce a sociálních věcí odmítá, že by navrhované úpravy zákoníku práce mohly
omezit práci z domova.
„V některých médiích a na sociálních sítích se objevily
názory, že novela zákoníku práce by měla ztížit či
fakticky znemožnit práci z domova, takzvaný home
office. Tato vyjádření se zakládají na nepravdivých a
nepodložených informacích. Navrhovaná úprava
neomezuje práci z domova, stávající povinnosti jsou
pouze přesněji vyjádřeny, tak aby odpovídaly současné
praxi, zároveň návrh ponechává možnost individuální
dohody,“ vysvětluje tiskový mluvčí ministerstva Petr Habáň.
V tiskové právě dále shrnul základní body navrhované novely spolu s argumenty o jejich
oprávněnosti.


Již dnes je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost práce, hradit prokazatelně
vzniklé náklady a odpovídá za úraz, který při práci vznikl.



Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Právě tento bod bývá často kritizován,
ministryně MPSV Michaela Marksová však oponuje: "Novela jen zpřesňuje to, co už
existuje. S návrhem souhlasili jak zástupci zaměstnanců, tak zaměstnavatelů.
Podmínky byly upraveny na základě jejich připomínek. Co se týče výtek, že inspektoři
práce budou v bytech kontrolovat kluzkou podlahu či ostrý nůž, tak to je nesmysl.
Inspektoři kontrolují jen samotného zaměstnavatele," uvedla Marksová. Podle ní je
hlavní snahou novely přimět zaměstnance a zaměstnavatele k tomu, aby se dopředu
dohodli na podmínkách práce z domova a vyjasnili si pravidla.



Navržená právní úprava stanoví možnost paušalizace nákladů.



Návrh dává prostor ke vzájemnému střídání práce z pracoviště zaměstnavatele a
práce z domova, a to i v rámci jedné směny, což stávající úprava zcela ignoruje.



Dále je nově možné, aby si zaměstnavatel se zaměstnancem dohodl, zda si bude
zaměstnanec pracovní dobu určovat sám, nebo bude konat práci z domova v
pracovní době určené zaměstnavatelem, což současná úprava rovněž neřeší.



I dnes je závislá práce zaměstnancem konána, ať už je to kdekoli, vždy jménem
zaměstnavatele, na jeho náklady a odpovědnost. Faktický výkon práce z domova ale v
případě mnoha firem překračuje zákonné možnosti. Navrhovaná úprava se proto
snaží více přiblížit stávající praxi práce z domova.
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Povinnost zaměstnavatele zajistit komunikaci mezi zaměstnavatelem a
zaměstnancem a odpovídat za její ochranu lze dovodit ze současné úpravy již dnes,
stejně jako povinnost zaměstnance chránit informace, s nimiž v domácím prostředí
pracuje.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí - server MPSV ČR, aktualne.cz

KNIŽNÍ TIPY
Zakázaná rétorika
30 manipulativních technik
Gloria Beck
272 s.
Grada, 2006
Rétorické triky a manipulace jsou v pracovním prostředí, ale také v
podnikání, politice, médiích nebo jiných společenských oblastech na denním pořádku. V
knize, která je bestsellerem v západní Evropě, najdete třicet nejúčinnějších manipulativních
technik - od těch nejméně problematických až po opravdu eticky sporné. Dozvíte se, pro jaké
situace se jednotlivé techniky hodí a jak je krok za krokem aplikovat a využít, abyste dosáhli
svého cíle. Díky tomu, že techniky manipulace a rétorické triky velmi dobře poznáte, budete
také umět jejich využívání v praxi rozpoznat a bránit se jim. Takto otevřeně a bez slitování
nebylo dosud nikdy umění bezskrupulozní manipulace popsáno. Kniha je určena zejména
manažerům, obchodníkům, novinářům, politikům, lektorům studentům a všem zájemcům o
oblast komunikace.
Členové Klubu personalistů ČR mají v e-shopu nakladatelství Grada slevu 20 %.

Nové trendy v leadershipu. Koncepce, výzkumy, aplikace
Aktuální trendy leadershipu v nových, globálních podmínkách
ekonomického prostředí.
Daniela Pauknerová, Eva Jarošová, Hana Lorencová
256 s.

Management Press, 2017
Cílem monografie předních českých autorů a pedagogů Vysoké školy ekonomické v Praze je
představit základní přístupy, modely a koncepce v leadershipu a v šesti studiích vybraných
konceptů jednak poukázat na specifika leadershipu uplatňovaného v českých kulturních
podmínkách, jednak představit ty trendy leadershipu, které se stávají aktuálními v nových,
globálních podmínkách ekonomického prostředí. Leadership je v současnosti nejčastěji
vymezován jako proces ovlivňování druhých za účelem dosažení společných cílů. Ovlivňovat
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druhé ve smyslu dosažení týmových či organizačních cílů však samo o sobě nestačí. K tomu je
zapotřebí schopných, kompetentních lídrů, vybavených příslušnými schopnostmi a
dovednostmi, kteří jsou schopni motivovat své spolupracovníky. Proto se autorský tým
zaměřuje především na ty přístupy a aspekty leadershipu, které vedou k podněcování
iniciativy vedených pracovníků, rozvíjení jejich potenciálu a k podpoře týmové práce a
spolupráce.
Členové Klubu personalistů mají v e-shopu nakladatelství Management Press slevu 30% a poštovné zdarma.

Little Wins. The Huge Power of Thinking Like a Todler
Paul Lindley
240 s.
Portfolio Penguin 2017
Jazyk: angličtina. K dostání na: www.amazon.co.uk

S narůstající robotizací začínají být za klíčové vlastnosti budoucích pracovníků považovány zejména
flexibilita a kreativita.
Na světě přitom žije nějakých 400 milionů lidí, jejichž kreativita, představivost a odhodlání dosahují
takové míry, až bychom se mohli cítit zahanbeni. Jedná se o mistry ve svém oboru, přestože jejich
dosavadní zkušenosti nestojí za řeč. Kdysi jste jimi byli také. Řeč je o batolatech, držících klíč
k odemknutí kreativního potenciálu nás dospělých.
Autor knihy a zároveň zakladatel populární značky organické dětské stravy Ella´s Kitchen, odkrývá
devět charakteristik a typů chování, pomocí nichž se můžeme vrátit do začátků svého života a znovu
v sobě probudit své kreativní, batolecí já. Od uchopování všeho, co nás zaujme, které strčí do kapsy
většinu marketingových ředitelů až po umění přemýšlet a vnímat věci jinak, než jsme si zvykli jako
dospělí. Nikdo netvrdí, že usilovat o to být vyzrálou dospělou osobností jistě není na škodu, Lindleyho
velmi úspěšná kniha však ukazuje, že stejně tak stojí za to, vrátit se na začátek.

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO MILANA BENEŠE

Je sice již jaro, ale mnozí mají ve spíži ještě od loňska
pár skleniček zavařených hub, takže možná uvítají, jak
je netradičním způsobem možno připravit a nabídnout
třeba i návštěvě, kterou jste očekávali, snadně
zhotovitelný, studený houbový pokrm. Přitom může
jít současně i o hezký estetický zážitek (viz obrázek –
použitá bábovková miska).
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Houbový aspik
Ingredience (na 6 porcí):
-

různé druhy zavařených hub v sladkokyselém kořeněném nálevu (např. slizák lepkavý,
václavky, čirůvky fialové, ryzce smrkové) – cca 0,5 až 0,6 litru (2 až 3 skleničky
naložených hub)
- 2 sáčky želatiny v prášku
- čtvrtka celeru, 2 mrkve
- 4 natvrdo uvařená vejce
- 2 kostky masoxu
- sůl, mletý černý pepř, ocet (výhodné je použít
část láku z hub).

Postup:
1) želatinu rozpustíme ve studené vodě a krátce
povaříme, ochutíme ji masoxem.
2) vmícháme scezené houby, pokrájená vejce,
přidáme nastrouhaný celer a mrkev
3) osolíme, okořeníme pepřem, ochutíme
octem, nebo lákem z hub
4) směs vlijeme do formy (misky) a necháme
ztuhnout
Houbový aspik podáváme obložený pokrájenou čerstvou zeleninou, nebo stejně jako
tlačenku, tedy sypaný krájenou cibulkou, opepřený a zakápnutý octem. Pokrájené plátky
aspiku tvoří pohlednou mozaiku.
Recepty, uveřejněné v minulém čísle Zpravodaje (duben 2017), které byly zaměřené
zejména na smrže a májovky, doplňujeme ještě o jeden velmi zajímavý a rychlý recept, v
němž se znovu uplatní májovky (případně podtrnky), které v první polovině května můžeme
ještě nalézt.
Májovky v koprové omáčce
Ingredience:
- houby
- čerstvý kopr (hrst)
- domácí zeleninu (možno i v soli)
- cca 0,25 l sladké smetany na vaření (možno
dát napůl se zakysanou smetanou)
- hladkou mouku
- máslo.
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Postup:
1)očištěné májovky přelijeme vývarem ze zeleniny a podusíme
2) přilijeme dohladka vyšlehanou záklechtku ze studené smetany a mouky
(místo jíšky)
3) opatrně osolíme a na mírném ohni dále dusíme
4) stále mícháme a postupně přidáváme jemně nasekaný kopr
5) nakonec pro zjemnění vložíme plátek másla a odstavíme z ohně.

Dobrá rada: Tuto houbovou omáčku netřeba kombinovat s vařeným nebo pečeným masem.
Pro zvýraznění jedinečné chuti a vůně májovek ji postačí podávat s houskovým nebo
kynutým knedlíkem.
Dobrou chuť!

Ing. Milan Beneš je předsedou dozorčí rady a čestným členem Klubu personalistů
ČR, z. s. Ve volném čase se věnuje vaření, pečení a houbaření. Je členem České
mykologické společnosti.
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