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NA SLOVÍČKO

se známou
osobností

Radůza

pěvačka a autorka hudby i textů
Z
se řadí k nejmladší generaci české
aleternativní scény. Největší díl inspirace pro svou tvorbu čerpá z folklóru
a nálady městských odrhovaček.

■ Koncertovala jste v Kulturním domě
Opatov na Jižním Městě. Jak na vás
zdejší prostor působí?
Jelikož odpovídám hned po koncertě,
mohu vám své dojmy popsat bezprostředně. Každý prostor zaplňují
návštěvníci a na Opatov přišlo skvělé publikum, navíc tu byl dobrý zvukař, a tak jsem si koncert moc užila.
■ Co je nového ve vaší hudbě? Můžeme
se letos těšit na nějaké překvapení?
Začala jsem znovu psát písničky pro
klavír, možná že by mohly být pře-

PROČ STUDOVAT
grafologii?

ak byste popsali sami sebe, svého muže, přítele, souseda nebo
Jtokolegyni
z práce? Které vlastnosti byste zdůraznili? A jak je
doopravdy s vlastnostmi? Provázejí nás celý život, nebo se

časem mění? Nezdá se vám podivné, jak málo se vlastně
známe? Ve školách se dozvídáme mnoho o tom, jak fungují věci
kolem nás. Ale času k poznávání sama sebe je poskrovnu. Přitom psychologové se již několik desítek let snaží rozbít mýtus
o dominantním vlivu IQ osobnosti na její úspěchy v práci či na
spokojenost v životě. Obecná inteligence bezpochyby je důležitým osobnostním rysem, ukazuje se však, že klíčový vliv na
pocit naplnění v zaměstnání či ve vztazích má tzv. emoční inteligence. Ta se dá, na rozdíl od inteligence obecné, rozvíjet celý
život a mezi její základní součásti patří právě sebepoznání.
Ptáte se – a kde se tomuto umění dá „naučit“? Jedním
z mála způsobů, jak se o sobě dozvědět více a jak rozvíjet
emoční inteligenci, je studium grafologie. Možná se vám při
vyslovení slova grafologie vybaví, že je to obor, který se uplatňuje spíše v soudnictví či v kriminalistice, nanejvýš ještě při
výběru pracovních sil. Jakou souvislost může mít grafologie
se sebepoznáním? Odpověď je nasnadě: Hlavním „pracovním nástrojem“ grafologa je kromě teoretických vědomostí
a praktických zkušeností především jeho osobnost. Nejprve
musí písmo vnímat, pak popsat a nakonec dospět k psychologické interpretaci znaků. Takto postup vypadá celkem jednoduše, ale ve skutečnosti každá z vyjmenovaných fází skrývá
nemalá úskalí a ta mohou celý proces rozboru zavést do slepé
uličky. Aby se studenti s těmito potížemi dokázali vyrovnat,
je třeba osvojit si různé způsoby vnímání, odlišovat, co je vnímání a co hodnocení, rozvíjet schopnost vybavit si určitý
rukopis „vnitřním zrakem“, porozumět psychologii osobnosti atd. Grafolog není skener přenášející rukopis do paměti
počítače, který pak automaticky vyhodnotí výsledky. Je třeba
nabýt zkušenosti z rozborů mnoha rukopisů, proto dobrý grafologický kurz klade důraz především na délku praxe svých
studentů a na jejich sebepoznání.
Kromě pragmatického faktu, že adept grafologie získá
novou kvalifikaci, naučí se neobvyklému řemeslu, tedy existuje ještě jeden dobrý důvod, proč studovat grafologii: Člověk
porozumí vlastním potížím a pronikne do způsobu své komunikace s okolím, což přispěje k jeho většímu sebeuvědomění,
k porozumění sobě samému i svým blízkým.
Podrobnější informace získáte na www.grafologickakomora.cz, nebo písemně na naší adrese ČGK, Cyprichova 1/706,
149 00 Praha 4.
Světlana Francová, diplomovaný grafolog ČGK

kvapením, a mám i nové pro harmoniku. Bude-li to překvapení, doufám,
že bude příjemné.
■ Kde vás mohou naši čtenáři ještě vidět
a slyšet?
Nejčastěji hrávám v Balbínově poetické hospůdce, to je v Praze moje
domovská scéna. Jinak jezdím hrát
po celých Čechách, například příští
týden mě čeká Kopřivnice a Zlín.
■ Kdybyste měla kouzelnou hůlku
a mohla změnit cokoli na světě, co by to
bylo?
Nechci měnit nic, mám pocit, že
všechno má svůj smysl. Jen ho velmi
často nedokáži pochopit…

Jana Jelínková, foto: archiv

VELIKONOCE v ZŠ Ke Kateřinkám
vátky jara je vždy
potřeba
radostně
S
a ve svěžích barvách

oslavit. Poslední dva dny
před prázdninami jsme
v radosti prožili ve školní družině i během vyučování. V úterý si mohli
rodiče a kamarádi na
jarmarku velikonočních
a jarních dekorací koupit kraslice, dekorace s osením, perníčky, pomlázky, závěsné
dekorace a velikonoční věnce. Děti zúročily svoji snaživou
a tvořivou práci v družině. Chceme poděkovat všem, kteří přišli a koupili si naše výrobky. Pomohli nám vydělat na obnovu adopce našich tří zvířátek v pražské ZOO, což je již
tradičně cílem našich jarmarků.
Ve vyučování téměř všech předmětů jsme využili velikonoční a jarní náměty. Ale nejvíce se všichni pobavili při sestavení největšího barevného vejce v naší škole. Středa u nás
nebyla vůbec „škaredá“, ale barevná. Všechny třídy se svými
vybranými barvami nejen užily veselé dvě vyučovací hodiny,
ale hlavně se každý stal barevnou součástí našeho obřího
vejce. Žáci všech tříd jej vytvořili před svojí školou.
Zdena Černá, Věra Horáková, foto: autorky

CEDUK – Soukromá VOŠ, spol. s r. o.

Donovalská 1684, 149 00 Praha 4, IČO 25612123
ve školním roce 2006–2007 nabízí
3leté denní a 4leté dálkové studium v oboru „Odhadcovství“. Absolvent tohoto studijního oboru je připraven pracovat na asistentských
pozicích v obchodních, investičních a strategických útvarech firem, je
připraven na výkon činností odhadcovských v komerční praxi, dále pro
poradenství, strategii a rozvoj firem v oblasti obchodu a investic.
Jednoleté pomaturitní studium anglického jazyka. Toto studium je
určeno všem, kteří úspěšně ukončili střední školu maturitní zkouškou.
Studenti, kteří složí maturitní zkoušku v červnu 2006, mají i nadále
zachován statut studenta. Výuka je zaměřena na aktivní ovládání jazyka,
vybudování široké slovní zásoby a praktickou dovednost využívání gramatických struktur. Studium se uskutečňuje ve skupinách, do kterých
jsou uchazeči zařazeni na základě rozřazovacích testů.
Nově připravujeme 3leté denní a 4leté dálkové studium v oboru Projektový manažer.
Informace o studiu a přihlášky můžete získat na
www.ceduk-svos.cz, tel./fax: 272 927 810, 724 005 409
nebo e-mail: ceduk-svos@volny.cz

