Eliška Hašková Coolidge
Kurz etikety pro děti

Tisková zpráva: 27. června 2007

Děti se učily společenskému chování na historicky
prvním kurzu etikety Elišky Haškové Coolidge
V úterý 26. června 2007 se v prostorách pražského hotelu Mandarin Oriental
Prague konal historicky první „Kurz etikety pro nejmenší“ pod vedením první
dámy etikety a společenského chování, paní Elišky Haškové Coolidge.
„Společenské způsoby jsou průvodcem k morálnímu chování a ke zdravé
otevřenosti svobodné společnosti. Děti jsou její budoucnost. Jsou to ony, kdo
ovlivní její vývoj,“ vysvětlila Eliška Hašková důvod, proč se nově rozhodla
vyučovat zásadám etikety po diplomatech a zaměstnancích státních úřadů a
společností také děti.
První „Kurz etikety pro nejmenší“
přivítal deset dětí ve věku od pěti
do dvanácti let a – v roli
pozorovatelů – také jejich rodiče.
Osm
dívek
a
dva
chlapce
vyučovala pořadatelka zásadám
společenského chování, chování
dětí ve společnosti dospělých i ve
společnosti jejich vrstevníků. Učila
je představovat se a zdravit a
především jak správně stolovat.
Při výuce často zmiňovala výchovu
své české babičky, která ji naučila
správným společenským způsobům, které ji umožnily vstup do vysoké americké
společnosti. Neopomněla ani veselé příhody z vlastní výchovy dcery Alexandry.
Po oficiálním přivítání následovala výuka
správné komunikace. Eliška Hašková Coolidge
dětem vysvětlila, jak se správně představit, jak
pozdravit společnost dospělých lidí a jak
správně komunikovat prostřednictvím telefonu i
při rodinné večeři. Druhou část kurzu věnovala
výuce správného stolování. Kuchyně hotelu
Mandarin Oriental, Prague připravila dětem
bohaté menu. Na slavnostně prostřený stůl se podávalo: Amuse Bouche,
zeleninový krém, vepřový řízek s bramborovou kaší a čokoládový dort jako
dezert. Zatímco se před dětmi střídaly jednotlivé chody, seznamovala je Eliška
Hašková Coolidge s pravidly stolování: Kam a jak správně položit servítek? Jak
se správně drží příbor? K čemu slouží servírovaná miska s vodou, tzv. Finger
Bowl? V jakém postavení zanechat příbor, když chci obsluze naznačit, že už
v jídle nebudu pokračovat? Nechyběla pravidla a ukázka správné společenské
konverzace. Závěrečným tématem diskuse byly zážitky ze školních lavic ze
závěru letošního školního roku.

Z dvouhodinového kurzu společenského chování
si malí absolventi odnesli osvědčení. Každému
dítěti ho osobně předala pořadatelka Eliška
Hašková Coolidge. Znovu přitom zdůraznila
zásady přímého pohledu do očí a správného
podávání ruky. Byla mile překvapena, když se od
jedné z účastnic dočkala i úklony a správně
provedeného pukrle, o kterém hovořila hned
v rámci slavnostního uvítání. Nadšení byli z kurzu
děti i jejich rodiče: „Líbilo se mi to velmi. Pokud
se děti naučí správnému společenskému chování
už teď, nebudou mít později problémy ve
společnosti,“
prohlásila
Věra
Hřebíčková,
maminka jednoho z účastníků, která sama
absolvovala
kurz
paní
Elišky
„Umění
a
management
společenského
chování
a
diplomatického protokolu“ pro dospělé z kraje
letošního roku.
Eliška Hašková Coolidge zakončila kurz společenského chování pro nejmenší
přáním, aby se stejně jako její lekce pro dospělé stal tradicí. „Ohleduplnost je
základem svobody, musí se učit odmalička. Když se děti naučí společenským
způsobům, naučí se i ohleduplnosti vůči ostatním,“ prohlásila. V kurzech by
v budoucnu opět ráda přivítala děti od pěti do patnácti let, které budou rozděleny
dle věku do různých skupin. „Od svých nejmenších se mohou leccos naučit i
jejich rodiče, kteří vyrůstali v době, kdy v Čechách byla etiketa velmi zanedbaná.
Společenské dovednosti tady kvůli komunistickému režimu dlouho chyběly,
pokud nějaké byly, nebyly příliš kultivované. To je na čase změnit. A kdo jiný by
se měl na změně podílet, když ne naše děti,“ dodala.
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Praha 26. června (ČTK) - České babičky bývalé pracovnice u pěti amerických
prezidentů Elišky Haškové-Coolidge jí pomohly prosadit se mezi nejvyššími
představiteli Spojených států a zároveň si osvojit americké společenské
způsoby. "Právě babičky mi daly základy slušného chování," vysvětlila
Hašková-Coolidge, která nyní nově začne vyučovat zásadám etikety po
diplomatech a zaměstnancích různých společností také děti.
Sama mohla pozorovat během své osmnáctileté kariéry v Bílém domě
společenské způsoby dětí prezidentů. "Ratolesti manželů Kennedyových měly
od počátků přísnou a dobrou výchovu díky své matce Jacqueline Kennedyové.
Ona byla v tomto směru mistrem," řekla Hašková ČTK. "Dcery Lyndona Johnsona
a Richarda Nixona dostávaly ve společenském chování hodiny poté, co
prezidenti nastoupili do úřadu. Rodiny sice děti slušným způsobům učily,
ale obě (rodiny) pocházely z chudých poměrů," podotkla.
V Čechách byla z jejího pohledu etiketa po dlouhá léta velmi zanedbaná.
Mohl za to bolševický režim a jeho priority. "Dlouho tu nebyly základy
etikety zdůrazňované a společenské dovednosti nebyly příliš kultivované.
Když se po pádu režimu dostala spousta lidí k penězům, mysleli si, že
nemusejí být tak zdvořilí a peníze jim koupí všechno," poukázala na
nedostatky Čechů ve slušném chování a v patřičných společenských způsobech.
Proto vidí právě děti jako základ budoucí společnosti. Malí občané jsou
podle ní ti, kdo budou ovlivňovat vývoj: "Základem společnosti je rodina, a
v ní se musí se vším začít. Díky tomu, co mi dala moje rodina, jsem se
prosadila v dalším životě."
Na dnešním ukázkovém kurzu v Praze vyučovala děti českých diplomatů zásadám
společenského chování, chování dětí ve společnosti dospělých i ve
společnosti jejich vrstevníků, učila je představovat se a zdravit, vhodně
se oblékat, správně stolovat. Ukazovala jim, jak správně používat řeč těla.
"Etiketa a základy společenského chování jsou mé třetí zaměstnání a moje
pracovní náplň v důchodu," smála se Hašková, která začala s etiketou s
mladými studenty diplomatické akademie, později přidala zaměstnance různých
úřadů, společností a firem, jejichž vedení projevilo zájem, a nově se
zaměří také na děti.
Etiketa podle ní pochází od srdce, nejde v ní o naučené strojené zvyky.
"Ohleduplnost je základem svobody a musí se učit odmalička," dodala.
Pražská rodačka emigrovala v roce 1949 do USA. Svou kariéru začala budovat
v Bílém domě jako zvláštní asistentka a vytrvala tam po dobu vlády pěti
amerických prezidentů. Za jednoho z potomků třetího prezidenta USA Thomase
Jeffersona se dokonce provdala. Později působila na ministerstvu
zahraničních věcí.
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