Vážení, dávajte si pozor
na spoločenské prešľapy!

oponuje Ing.
Dr. Nora Lauková, odborníčka na
protokol a etiketu. „Každá spoločenská udalosť má svoje pravidlá, a preto vždy začíname pri
pozvánke, kde sa uvádzajú základné informácie, aký to bude
typ plesu, kde sa bude konať, čo
si máme obliecť a, samozrejme,
kde máme potvrdiť svoju účasť.
Nemali by sme zabúdať na to, že
etiketa rozlišuje aj rôzne druhy
plesov, od tých formálnych cez
mestské až po dedinské zábavy. No rpísť na dedinskú zábavu
v dlhých plesových šatách s rukavičkami by bolo rozhodne viac
ako zvláštne, i keď aj takéto fenomény si môžeme na Slovensku bežne všimnúť.“ Základným
a prvým pravidlom, keď sa chystáte plesať, je, zistiť si, o aký typ
plesu ide a v nadväznosti na to si
uvedomiť, že môžete byť v obliekaní maximálne o jednu úroveň
vyššie, ako je štandard prezentovanej spoločenskej akcie.

Správanie je dôležité
rovnako ako odev

Aj keď obliekanie je dôležité, roz-

Mladí nemajú
nárok bývať?!

hodne by sme nemali podceňovať ani správanie na plese.
Ples sa nezačína len vstupom do sály, ale už v šatni.
Muž vždy najprv vyzlečie
ženu z kabáta, následne sa
vyzlieka on a obidva kabáty
dá do šatne. Lístok zo šatne si
uchováva u seba muž. Do sály
vchádzajú spolu, muž po pravej ruke vedie ženu držiac ju
pod ramenom k stolu. Pokiaľ už
pri stole niekto sedí, ženu predstavuje muž. Ľudia si pri stole
začínajú podávať ruky podľa zásady, že najprv podá ruku žena
žene a následne žena mužovi
a nakoniec muž mužovi. Potom
prichádza k usádzaniu sa. Muž
najprv usádza ženu po svojej
pravici a je žiaduce, aby jej prisunul stoličku. Ak žena od stola
odchádza, vstáva len jej partner,
ktorý jej robí garde, ostatní muži vstávať nemusia. Večeru pri
stole vždy začína najstaršia či
najváženejšia žena, až potom
všetci ostatní. Konverzácia sa
vedie o ľahkých témach, o prostredí, o programe... Vyhýbať sa
treba politickým, náboženským
a rasovým témam. V prípade, že
sa idete najesť, nezabúdajte, že
menej je viac a na nové jedlo si
vždy zoberte nový tanier. V rámci zábavy nezabudnite, že muž
vyzýva ženu do tanca a vždy ju aj
privedie naspäť k stolu. Etiketa
určuje správanie v konkrétnych
situáciách. Čím lepšie budete tieto pravidlá ovládať, tým uvoľnenejšie a s väčšou istotou sa budete správať aj na plesoch. 
n

Trištvrte milióna klientov PSS verí, že so službami
a v podobe, akej poznajú Prvú stavebnú sporiteľňu,
budú túto najväčšiu a najúspešnejšiu stavebnú
sporiteľňu na Slovensku poznať aj v nasledujúcich
rokoch.
Ministerstvo financií SR sa rozhodlo, že siahne na štátnu
prémiu, ktorú štát už štvrťstoročie vypláca stavebným
sporiteľom, ktorí zhodnocujú svoje vklady na svojich účtoch
stavebného sporenia a pripravujú si tak prostriedky na
kúpu, výstavbu alebo obnovu svojho bývania. Plánom je
zobrať štátnu prémiu deťom a mladým ľuďom do 18 rokov.
Rovnako ju chce zrušiť tým, ktorí splácajú medziúver. Zaviesť
dokladovanie príjmu tak, aby nárok na štátnu prémiu mali
len ľudia s nižšími príjmami. Cieľom sa tiež stalo zrušenie
objektívneho vzorca na výpočet štátnej prémie v danom roku,
zrušenie inštitútu tzv. „priateľských sporiteľov“ a zavedenie
alikvotného vyplácania štátnej prémie v prvom roku sporenia.
Bojujeme za vás, stavebných sporiteľov!
Návrhov Ministerstva financií SR je naozaj dosť a prakticky
žiadny z nich nie je v prospech stavebných sporiteľov.
„Navrhované zmeny považujeme za antisociálne a do istej
miery aj diskriminačné,“ konštatoval Imrich Béreš, predseda
predstavenstva PSS, na spoločnej tlačovej konferencii troch
stavebných sporiteľní. Podľa neho, ak by sa zmeny realizovali
v praxi, znamenali by oddialenie obnovy zanedbaného
a energeticky náročného bytového fondu a tiež redukciu
novej bytovej výstavby na Slovensku. Poškodili by stavebných
sporiteľov, ktorí predstavujú najmä nízkopríjmové skupiny
obyvateľstva. „Verím však, že sa nám podarí zachovať tento
systém, ktorý za 25 rokov pomohol riešiť problémy s bývaním
viac ako 2 miliónom klientov. Urobíme všetko pre to, aby sa
prípadné zmeny stavebných sporiteľov dotkli čo najmenej
alebo vôbec,“ uzavrel I. Béreš s tým, že v stavebnom sporení
sa v súčasnosti nič nemení. Že aj naďalej je tu pre každého,
pre všetkých a stále rovnako výhodné.
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Za čias cisára Františka Jozefa
boli bály veľmi populárne

