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Projekt Červená propiska

Jedná se o projekt Karly Tchawou Tchuisseu a Sabiny

Strakové, jehož cílem je šířit znalosti o češtině. Jelikož

lidé v dnešní době mnohem více pracují s texty, snaží

se je naučit přemýšlet nejen o pravopisu, ale také

syntaxi a stylistice. Nechtějí však úplně vymazat

nespisovnou komunikaci, jde jim pouze o to, aby lidé dokázali rozpoznat rozdíl mezi

spisovnými a nespisovnými slovy, aby věděli, která kdy použít. V rámci tohoto projektu

nepůsobí pouze na blogu a sociální síti Instagram, ale vydaly již dvě knihy, které čtenářům

pomáhají nejen s češtinářskými perličkami.

Jelikož Sabina Straková se v době konání přednášky stala čerstvě maminkou, nemohla se

zúčastnit a  projekt odprezentovala pouze jedna z tvůrkyň, tedy Karla Tchawou Tchuisseu.

Vznik a vývoj projektu

Přednášející popsala vývoj projektu od jeho vzniku roku 2018. Tehdy žila ve Španělsku,

kde pracovala v oblasti turismu. Po nástupu na mateřskou dovolenou si však uvědomila, že

jí čeština chybí a rozhodla se spojit síly se Sabinou Strakovou, která byla korektorkou

v Praze.



Společně založily instagramový profil a začaly pravidelně tvořit diktáty, které jsou

vydávány dodnes. Tyto diktáty jsou většinou zaměřeny na určité téma a jejich rozsah je

okolo deseti příkladů. Kromě diktátů zveřejňují řadu příspěvků, které upozorňují na

problematická slova a slovní spojení. Nejedná se však pouze o problematiku pravopisu,

zabývají se všemi vrstvami jazyka včetně etymologie a výslovnosti. Zajímavostí je také

„slovní hřbitov“,  jímž se snaží lidem připomínat slova, která už se často nepoužívají.

V roce 2019 pro firmy pořádaly workshopy, které kvůli koronavirové pandemii proběhly

v online režimu. Tyto workshopy byly zaměřeny na e-mailovou korespondenci, která se

stala také předmětem třetí knihy, která vyjde v červnu 2022. Kniha E-maily a jejich

(ne)pravidla vznikla na základě zkušeností autorek, jejich sledujících i blízkých. Zjistily

například, za jakým účelem, jak často a jaké druhy e-mailů se dnes používají. Stejně jako

u předchozích knih, i tato bude obsahovat nejčastější chyby a návod k jejich napravení.

Od roku 2020 se stal projekt Červená propiska hlavní pracovní činností obou zakladatelek,

s čímž dost pomohl také vzrůst počtu sledujících na Instagramu. Mimo jiné děvčata

provedla korekturu všech publikací, které vydali Michal a David Vaníčkovi, známí pod

názvem Dva tátové.

Závěr

Přednášející posluchačům představila projekt od úplných začátků až po současnost. Dalo

by se říci, že i lehce poodkryla budoucnost, když prozradila název a obsah nové knihy.

V rámci přednášky předvedla také instagramový profil s řadou příspěvků a především

popsala vlastní zkušenost se schůzkami v nakladatelství a vydáním knihy. V závěru došlo

také na celou řadu dotazů, kdy se posluchači mohli dozvědět navíc například o zpětné

vazbě sledujících či o tom, jak sama přednášející s textem pracuje.

Pro mě osobně byla přednáška velmi zajímavá nejen proto, že tento projekt znám a několik

let sleduji. Jejich knihu zatím doma nemám, ale poté, co jsem o nich slyšela více, si určitě

svou knihovnu ráda rozšířím. Přínosné navíc bylo dozvědět se, jakými různými způsoby se

dá studium češtiny využít.




