
 

 

 Slovo úvodem 
Milé dámy, vážení pánové,  

podzimní Nevšedník jsme 
pojali poněkud … nevšedně. 
Přinášíme v něm články o ji-
ných formách vzdělávání, než 
na které jste zvyklí. 

Těšit se tak můžete na infor-
mace o kurzech tance, přípra-
vy kávy, těsnopisu a mnohé 
další… 

Na poslední stránce naleznete 
ukázku nových internetových 
stránek naší Akademie. Pro-
gramátor se dopustil jedné 
roztomilé chyby. První, kdo 
nás o ní zpraví, obdrží dárek. 

A ta fotka je důkazem, že dobrá fotografka dokáže i z nefotogeni-
ckého materiálu, z nějž obvykle praskají i kvalitní čočky drahých fo-
toaparátů, vytvořit pěknou řádku koukatelných fotografií. 

Příjemné čtení přeje 

Radim Martynek 
jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o. 
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Hrozně/strašně 
Netušíme, kde se to vzalo, ale lidé milují slova HROZNĚ/STRAŠNĚ, 
jejichž základ je u slov HRŮZA/STRACH. 

„Jak sis užil dovolenou?“  

„Hrozně!“ 

Vnímáte zhodnocení jako pozitivní nebo negativní? 

Přitom slovní zásoba jazyka je velmi bohatá. O dovolené umíme říci, 
že byla úžasná, náramná, báječná, překrásná, nádherná, kouzelná, 
skvělá, pohádková, velkolepá, bájná, luxusní (nejen na zážitky), jedi-
nečná, neobyčejná, nevšední, nezapomenutelná, … 

Zamyslete se, jak často používáte slova hrozný/strašný a eliminujte 
je, pokud mají mít pozitivní charakter. 

Jak být IN – jak být COOL 
Všichni chtějí být IN, ale zatím to vypadá, že všichni jsou jako šedé 
kancelářské myši, jedna k nerozeznání od druhé. Lidé – možná ne-
vědomě – směřují k průměru, ač by průměrní vědomě nikdy být ne-
chtěli. Ale jak se odlišit v životě?  

Buďte IN! Nebo lépe: buďte COOL!! 

Jak být IN? Dělejte věci, které jsou světové, módní, populární, …  

Třídíte odpad? Jste IN!  

Házíte vše do jedné popelnice? Jste průměr!  

Hromadíte odpad ve všech místnostech svého bytu? Dá se to léčit… 

Jak být COOL? Dělejte to, co je IN, ale jinak – mějte vlastní styl. 

COOL je:  

 kdo vypadá tak, že lidem při pohledu na něj spadne čelist, 

 jehož půvab spočívá zejména v jeho vnitřní kráse, oduševně-
losti a přirozené autoritě, 

 kdo je nad věcí a v pohodě, konflikty nevyvolává, ale když už 
nastanou, tak se nad ně povznese vtipem, 

 kdo si umí udělat legraci sám ze sebe, 

 kdo ví, že v nejlepším je třeba přestat, 

 kdo si věří, ale není namyšlený. 

Věděli jste, že Karkulka měla sestru? Jmenovala se KARIN. Karin byla 
IN. Ale Karcoolka byla COOL. Všimněte si, že už jako dítě měla pří-
stup k alkoholu, když babičce nosila víno, ale pak se nechala sežrat 
vlkem, což není nemožné, ale zároveň to – lékaři, divte se – přežila. 

Cvičení: Zvažte, čím jste ve svém osobním životě, v zaměstnání 
nebo v podnikání IN, a zamyslete se, jak z toho můžete udělat 
COOL. Promyslete, jak se odlišit od všedního průměru.  

Výběr referencí  
z nedávných školení  

Etiketa a normy v písemném styku – 
úprava písemností podle normy 

Magistrát města Zlína 

Městský úřad Kroměříž 

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem 

Městský úřad Orlová 

Městský úřad Vamberk 

Městský úřad Dvůr Králové n. Labem 

Úřad městské části Brno-Žabovřesky 

 

Písemná komunikace v praxi – aserti-
vita a empatie v dopisech  

Sociální služby města Přerova 

Krajský úřad Zlínského kraje 

Městský úřad Horažďovice 

Městský úřad Kolín 

Městský úřad Třinec 

 

Akademie zad 

Magistrát města Jihlavy 

Magistrát města Ostravy 

Magistrát města Brna 

Městský úřad Vrchlabí 

Městský úřad Semily 
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Zpracujeme každé dřevo… aneb kurzy tance  

Párový tanec… zábava, nebo záhada? V každém případě činnost, z níž se mužům ježí vlasy a ženy začínají po-
chybovat o svých schopnostech… Činnost tak krásná, společenská, sbližující a přitom často tak nepochopená 
v tom, jak snadné vlastně je začít tančit a tanec si užívat. Naštěstí se postupem let v Brně vytvořilo místo, kde 
je všechno jinak! Za zdmi nenápadné budovy na Olomoucké ulici se každým dnem schází desítky lidí, kteří by 
ještě před pár týdny či měsíci nikdy neřekli, že by kdy mohli tančit… Popírá se tu vše, co jste si dosud o páro-
vém tanci mysleli a vstupenka sem je snadná… stačí chtít a překonat strach z neznámého. O zbytek se postará 
zdejší specifická, pohodová atmosféra a zkušení lektoři a majitelé studia Pavla a Luděk Lužní, kteří před šesti 
lety společně otevřeli taneční studio Stolárna. 

„Taneční blázni“ – tak o sobě mluví Pavla a Luděk, dlouholetí tanečníci a lektoři všech možných i nemožných 
tanců. Proč Stolárna? Protože prostory studia byly původně dřevařskou stolárnou a motiv zpracování dřeva 
jim přišel pro taneční studio tak nějak příhodný a stal se i jejich mottem. Spolu s nimi vyučuje ve Stolárně 
mnoho dalších velmi zkušených, kvalitních lektorů, kteří jsou zároveň také tanečními nadšenci. 

„Náš záměr byl vytvořit místo, kde naši lásku k tanci budeme moci sdílet s přáteli a předat komukoliv bez ohle-
du na talent. Uchvátil nás svět karibských a brazilských tanců, ve kterém je tanec považován za formu komuni-
kace, lidskou přirozenost a způsob trávení času s přáteli. Důležité je, že u nás nemusíte mít taneční talent 
a nemusíte mít partnera… stačí jen chtít a o zbytek se postaráme my! Chceme lidem ukázat, jak krásný, vášnivý 
a plný komunikace může tanec být. To vše se navíc snažíme dělat tou nejodlehčenější formou. Na našich kur-
zech můžete čekat profesionální přístup v té nejpohodovější atmosféře. K naší obrovské radosti se během let 
komunita, která prošla naším studiem v Brně a umí tyto tance tančit, rozrostla na 3 000 lidí,“ říkají majitelé 
tanečního studia. 

„Nemusíte mít talent, nemusíte mít partnera… potřebujete jen CHTÍT a o zbytek se postaráme my!“ :-) 

Srdcovou záležitostí manželů Lužných 
je brazilský tanec zouk. Pod zvláštním 
názvem se skrývá tanec plný vášně, 
hravosti, emocí a vzájemného propo-
jení tančícího páru. Za všechno mluví 
samotný význam slova zouk, který 
znamená párty. A tento tanec opravdu 
párty je. Tančit ho je neskutečný záži-
tek. Má množství podob a každý si ho 
může přizpůsobit sobě. Nikdy není 
stejný a to je na něm to krásné. Může 
být tajemný, vášnivý, sexy, hravý, kla-
sičtější a naopak velice moderní… 
Vždy záleží na konkrétní hudbě, part-
nerovi či partnerce, Vaší náladě a na 
jakési překrásné komunikaci, která při 
vedení tohoto tance mezi partnerem a 
partnerkou vzniká. O zouku se říká, že 
není až tak atraktivní na pohled, ale kdo jej zkusí, naprosto mu propadne. 

Mimo zouk se ve Stolárně naučíte spoustu dalšího – hravou salsu, sexy bachatu, smyslnou kizombu a také mé-
ně známé přesto úžasně veselé tance jako je west coast swing nebo sambu de gafieiru. Své taneční dovednosti 
můžete prohloubit na lekcích taneční průpravy a fyzičku si zdokonalit na latino fit lekcích. V neposlední řadě 
můžete absolvovat také kurzy společenských tanců, ale tak trochu JINAK. 

A pokud studenti Stolárny nemají náhodou dost, přes týden se pořádají tančírny všeho, co se zde naučí. 

Zakuste i Vy nevšední atmosféru tanečních kurzů… Informace naleznete na www.tanecnistudio.eu. 

http://www.tanecnistudio.eu/
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Z vlastní zkušenosti  

Během střední a vysoké školy jsem prošel třikrát tanečními a vždy se jednalo o standard a latinu. Na plesech 
jsem tak dokázal během vídeňského valčíku velmi bravurně bourat do párů kolem nás, během polky jsem se 
pak řítil jako bowlingová koule. Když jsem ale v srpnu zakusil na Stolárně intenzivní seminář salsy a poté také 
zouku, má láska k tanci se po 10 letech opět probrala z kómatu a já nyní musím podepsat každé slovo, které je 
výše o zouku napsáno. Ani jive, ani valčík nebo rumba není tak vášnivá, tak komunikující, tak nevšední, jako je 
zouk. Má tisíce podob a každý tanec je opravdu jiný, přitom jazyk toho tance je univerzální. 

Mí klienti mě znají jako velmi náročného člověka i zodpovědného majitele vzdělávací společnosti. S o to větším 
nadšením mohu doporučit lektory tanečního studia Stolárna všem svým zákazníkům a přátelům. RM 

Je libo krajku… sníst? 

Zdobení dortů je bezpochyby kreativní technikou, u které se můžete opravdu vyřádit, protože dorty mohou 
oplývat neskutečným množstvím tvarů, chutí a barev. Jediné, co u tohoto krásného cukrářského řemesla 
potřebujete, je troška fantazie a šikovné ruce. Na internetu je spousta nabídek na účast v cukrářských kurzech 
a kurzů zdobení dortů je také dostatek. Bohužel je ale nutné se na tyto kurzy dostavit osobně, což může být 
docela nákladné. Proto je pro začátek lepší učit se z knih nebo využít informace z internetu. 

„I já se jednoho takového kurzu účastnila, byť jsem původně 
vyučená cukrářka. Doba jde dopředu nejen v technice, auto-
mobilovém průmyslu, ale i v gastronomii a v cukrařině to platí 
dvojnásob,“ říká Kateřina Tomášková, office manažerka a. s. 
1. VOX. 

Objevil se trend svatebních a narozeninových dortů s tzv. jed-
lou krajkou. Člověk si řekne, že to určitě zvládne s pomocí 
internetu, a tak si objedná přes webové stránky vše potřebné, 
rodinu vyžene na výlet, aby měl klid, donese si do kuchyně 
notebook a naladí správné video, podle kterého začne tvořit.  

„Po několika neúspěších, jsem vše vzdala a přihlásila se na 
kurz tvoření a tvarování cukrářskou cukrovou hmotou na jedlé 
krajky. Nejen, že jsem poznala nové tváře a zažila mnoho 
srandy, ale získala jsem nové pro mne velice cenné kontakty, 
rady, tipy a hlavně se naučila vyvarovat chybám, které se v tomto odvětví často dějí a jsou viditelné. Takže 

vlastně by se dalo říct, že v cukrařině se dají chyby 
viditelné udělat neviditelnými,“ dodává Káťa.  

„Domů jsem přijela asi tak o 5 kg těžší (z toho sa-
mého ujídání a ochutnávání), ale hlavně bohatší, 
protože jsem se v tomto oboru posunula dál a získa-
la spousty informací a zkušeností. Osobně doporuču-
ji učit se z internetu, ale jít rovnou ke zdroji – na pre-
zenční seminář. Já sama nyní přemýšlím o kurzu 
vaření s francouzskou gastronomií. Pokud Vás kurz 
nikam neposune, rozhodně to nebude promarněný 
čas, protože nějakou tu novinku se dozvíte, seznámí-
te se s novými lidmi a rozhodně se zasmějete,“ uza-
vírá Katka. 

Informace naleznete na internetových stránkách Dr. Googla. 
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Kávové kurzy aneb vše o kávě 

Kdo v životě nezakusil nápoj z plodu kávovníku, který povzbuzuje srdeční činnost? Káva se připravuje jako 
směs plodů různých druhů kávovníku. Nejčastěji se setkáváme s plody Coffea robusta a Coffea arabica. Arabi-
ka (cca 70 % světové produkce) je káva s menším obsahem kofeinu a širokým spektrem delikátních chutí 
a vůní. 

Kávové kurzy pořádané Gwilym Davies a Pe-
trou Davies Veselou zahrnují širokou nabídku 
různých druhů vzdělávacích programů, ale to 
své si v nich najde snad každý. Kávu pije větši-
na z nás, a tak se těší stále větší oblíbenosti. 
Její příprava není vůbec těžká… potřebujete 
jen vědět jak na to.  

„Velkou část našich kurzistů tvoří domácí nad-
šenci a uživatelé, ale také samotní baristé ne-
bo majitelé kaváren. Snažíme se mít kurzy 
často, aby byl počet účastníků na kurzech 
menší, abychom ke každému mohli přistupo-
vat individuálně,“ říká Petra Davies Veselá. 

Jak připravit kávu doma, v práci nebo na cestách, aniž byste museli investovat tisíce do různých přístrojů? To 
se učí na Domácím školení, kde radí, jakou kávu a kde koupit, co vše ovlivní její kvalitu, jak ji správně namlít 
a na jakou přípravu (na french press potřebujete hrubost kávy jako cukr krystal, na moka konvičku jako hrubá 
mouka apod.). Toto školení obsahuje řadu ukázek přípravy kávy – řadu káv také ochutnáte. Naučíte se připra-
vit nápoj například v aeropressu, džezvě, moka konvičce, vacuum potu atd. Školení trvá zhruba 2–3 hodiny.  

Kdo by chtěl proniknout do tajů espressa, měl 
by absolvovat Základní kurz. Obsahuje teorii 
o kávě jako takové, druzích, metodách zpraco-
vání a pražení. Velká pozornost je věnována 
mlýnku a jeho nastavení. Mlýnek je základem 
veškerého dalšího fungování baristy. Dále se 
školení soustředí na kávovar.  

V druhé části semináře se již soustředíte na 
praxi. Naučíte se správně zacházet s mlýnkem 
a kávovarem. Zvládnete připravit espresso, 
našlehat dobře pěnu a vyrobit cappuccino, 
macchiato nebo café latte. Seznámíte se 
s technikou latte art a vyzkoušíte si nazdobit 
cappucino. 

Všechny semináře vede Petra Davies Veselá, dvojnásobná mistryně ČR a autorka knihy O kávě. V nabídce je 
také seminář Gwilyho Daviese, mistra světa z roku 2009, vedený v angličtině.    

V nabídce je také degustační školení pro pracovní kolektivy nebo skupiny přátel, kde Vás naučí rozeznávat 
různé chutě a vůně v kávě. 

Informace naleznete na www.kavovekurzy.cz  

 

 

http://www.kavovekurzy.cz/
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Častá otázka směřující na e-mail naší Akademie se týká semináře, pomocí kterého by bylo možné uspíšit adap-
taci nových zaměstnanců na úřadech. A protože takový seminář nemáme, zveřejňujeme pro inspiraci směrni-
ci, kterou na Městském úřadě Uherský Brod vydal její tajemník, Ing. Kamil Válek.  

Adaptace nových zaměstnanců 

Cílem adaptace je, aby nový nebo přeřazený zaměstnanec pochopil a akceptoval svou novou roli 
a samostatně vykonával pracovní úkoly na daném pracovním místě co nejdříve po svém nástupu na MěÚ dob-
ře a účinně. 

Ještě před dnem nástupu nového zaměstnance si pověřený zaměstnanec OKT (personalista úřadu zařazený 
do OKT) a vedoucí odboru (nebo pověřený garant/mentor nového zaměstnance) ověří, že je pro nového za-
městnance připravené: 

 pracovní místo, pracovní pomůcky, 

 potřebné technické vybavení (docházkový čip, osobní počítač nebo notebook, přístupy do nezbytných 
informačních systémů, e-mail, telefon…), 

 vstupní dokumenty, 

 školení BOZP a PO, 

 adaptační program. 

Adaptační program je plán aktivit, který pomáhá novému nebo přeřazenému zaměstnanci orientovat se 
v prostředí MěÚ (organizace, rozmístění pracovišť) a v daném odboru a vedoucímu odboru pomáhá nového 
zaměstnance efektivně řídit v prvních měsících a následně adaptaci vyhodnotit. Trvání adaptačního programu 
nových zaměstnanců činí 3 měsíce a shoduje se s 3měsíční zkušební dobou. Jiná délka zkušební doby musí 
být sjednána v pracovní smlouvě. S vedoucími zaměstnanci se sjednává 6měsíční zkušební doba. 

Pověřený zaměstnanec OKT seznámí nového zaměstnance v průběhu jeho adaptace s: 

 pracovním řádem, 

 organizační strukturou úřadu, 

 jeho pracovištěm, zajistí proškolení k BOZP a PO. 

Dále mu předá odkaz na Portál úředníka (http://portal.mu), kde jsou uloženy základní vnitřní předpisy orga-
nizace (směrnice). 

Vedoucí odboru, nejlépe hned první den přítomnosti nového zaměstnance na pracovišti, provede s novým 
zaměstnancem krátký vstupní pohovor, při kterém stanoví cíle pro zkušební dobu a seznámí ho se svým oče-
káváním pro tuto dobu. 

V rámci vstupního rozhovoru vedoucí odboru předá zaměstnanci program (harmonogram) adaptace, který 
obsahuje nejméně následující oblasti: 

 seznámení se strukturou a hlavní činností odboru, 

 seznámení s cíli a plány odboru a spolupracujících odborů, 

 vysvětlení popisu pracovní činnosti, 

 ověření si pochopení cílů a hlavních úkolů adaptačního programu, 

 představení kolegů, 

 pokud to vyžaduje pozice, zajištění krátkodobé seznámení s činností ve spolupracujících odborech, 

 stanovení termínů pro pravidelné schůzky v době adaptace a vyhodnocení adaptace. 

Konkrétní rozsah a forma programu adaptace je v kompetenci vedoucího odboru. Za účelem efektivnějšího 
zaškolení nového zaměstnance mu vedoucí může určit osobního garanta (mentora), který pomáhá s počáteční 
orientací, s odborným zácvikem na dané pozici a zprostředkovává zpětnou vazbu o zaškolování vedoucímu. 

Vedoucí odboru se v průběhu zkušební doby s novým zaměstnancem několikrát dle dohodnutého časového 
harmonogramu osobně setká, aby získal dobrou zpětnou vazbu o průběhu zapracování, popř. konzultuje 
adaptaci s určeným garantem (mentorem). 
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Cíle adaptačního programu: 

 urychlit a usnadnit orientaci nového zaměstnance na MěÚ a v daném odboru a na daném pracovním 
místě, 

 zajistit správné pochopení role nového zaměstnance na MěÚ a na pracovním místě, 

 podpořit pochopení popisu pracovní činnosti, 

 zvýšit schopnost samostatně vykonávat pracovní úkoly na daném pracovním místě v souladu se zákon-
nými požadavky, 

 získat spokojeného a kvalitně zadaptovaného zaměstnance, který si v co možná nejkratším termínu pl-
ní své úkoly a zodpovídá za svěřenou oblast, 

 potvrdit si nebo vyvrátit včas správnost výběru nového zaměstnance na obsazovanou pozici. 

Vyhodnocení adaptačního programu 
Vedoucí odboru se setká se zaměstnancem před koncem zkušební doby (3 týdny, nejpozději 2 týdny před kon-
cem zkušební doby). Účelem setkání je vyhodnocení uplynulého období a posouzení, jestli zaměstnanec napl-
nil cíle stanovené pro adaptaci a je tudíž kompetentní pokračovat na dané pracovní pozici. Vedoucí odboru 
o výsledku setkání informuje tajemníka městského úřadu. 

Pozitivní vyhodnocení adaptace 
V případě pozitivního vyhodnocení zkušební doby bude zaměstnanec pokračovat v pracovním poměru na da-
ném funkčním místě i po ukončení zkušební doby. Vedoucí odboru stanoví očekávané cíle na další období 
a dohodne se s příslušným zaměstnancem na plánu vzdělávání na příslušné období. 

Negativní vyhodnocení v průběhu adaptace 
V případě zjištěných nedostatků ve zkušební době mohou být vedoucím odboru stanoveny cíle pro odstranění 
daných nedostatků pro zbytek zkušební doby. Nejpozději jeden týden před ukončením zkušební doby budou 
tyto cíle vyhodnoceny. Při splnění stanovených cílů bude zaměstnanec pokračovat v pracovním poměru na 
daném funkčním místě i po ukončení zkušební doby. 

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 
Pokud zaměstnanec nesplní stanovené cíle během zkušební doby nebo v tomto období hrubě poruší pracovní 
kázeň nebo vnitřní předpisy, bude s ním zrušen pracovní poměr ve zkušební době na základě doporučení ve-
doucího odboru tajemníkovi městského úřadu v souladu se ZP. 

Směrnice vč. adaptačního plánu je k dispozici na www.akademie-vzdelavani.cz/download/adaptace.docx.  

 NOVÝ PRESTIŽNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:  
MASTER OF BUSINESS ETIQUETTE  

 

 
Master of Business Etiquette (MBE) představuje nový profesní vzdělávací program zaměřený na prohloubení 
znalostí v oboru etikety, především business etikety. Rozvíjí manažerské dovednosti v praktických business 
situacích. Tento 2denní vzdělávací program je určen všem, kteří usilují o využití znalostí ve své profesní praxi; 
tedy manažerům, členům top managementu, podnikatelům, realitním makléřům, ob-
chodním zástupcům, zaměstnancům státní správy a samosprávy, politikům všech 
úrovní či představitelům neziskového sektoru.  

Program MBE je věnován především těm, kdo mají v úmyslu držet krok s nejnovějšími 
trendy moderního managementu a chtějí mít náskok před ostatními. Podle Jiřího 
Gutha-Jarkovského je „slušnost člověku vrozená, ale zdvořilosti se musíme učit“. Bezchybnost našeho spole-
čenského vystupování je nejlepší reprezentací naší společnosti nebo úřadu, vytváří lepší podmínky pro 
úspěšná jednání a vzbuzuje důvěru obchodních partnerů. Zběhlost v pravidlech společenského chování není 
archaismus doby Gutha-Jarkovského, je to každodenní praktická potřeba v profesním, společenském i osob-
ním životě. 

Podrobnější informace získáte na www.ladislavspacek.cz. 

 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/download/adaptace.docx
http://www.ladislavspacek.cz/
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Tančící kuchyně – kde nápady tančí! 

Tančící kuchyně je exkluzivní multifunkční prostor na krásném místě v centru Prahy s unikátním výhledem 
na Pražský hrad. Je to místo, kde se potkávají lidé, kteří se chtějí vidět a mají si co říct, a vaří spolu nápady, 
projekty, zábavu, relax, ale třeba i opravdové jídlo. 

Co se v Tančící kuchyni děje? 
Protože je to kuchyně, vaří se tu — probíhají zde setkání vařících manažerů, která se konají pod taktovkou 
zakladatele Tomáše Pouchy a na něž zve největší profesionály v oboru vaření a kulinářství.  

Ale to není zdaleka všechno! Prostor je využíván významnými klienty anebo jednotlivci pro firemní anebo 
soukromé akce všeho formátu – od společného vaření s šéfkuchařem, přes teambuildingy, workshopy, tis-
kové konference s originálními koncepty až po produktové prezentace. Probíhají zde také setkání, minikon-
ference a workshopy Institutu interní komunikace, Marketingového institutu a sdružení Už ti rozumím!, které 
zde rovněž pořádá vaření s hendikepovanými pod dozorem šéfkuchaře. 

Lidé se zde setkávají i na řadě dalších 
pracovních i nepracovních příležitostí, při 
kterých se všichni dobře baví.  

V Tančící kuchyni se chystají i společen-
ské a kulturní akce, zaměřené na fashion, 
hudbu, film, grafiku, kultivování osob-
nosti a další aktivity. Všechny tyto čin-
nosti postihuje koncept fashionation, 
který se zaměřuje na lidi hledající impul-
zy, které je budou inspirovat a posunou 
je dál. Právě těm Tančící kuchyně nabíd-
ne pohled do jiných dimenzí a světů, ve 
kterých najdou to, co je nadchne a bude 
je fascinovat. 

Inspirujte se! 
Na akcích Tančící kuchyně to přetéká pozitivní energií, nápady a inspirací. Nechte se jimi pohltit! Samotný 
efekt je ještě umocněn netradičními historickými prostory, které jsou dekorovány stylizovaným cibulákovým 
vzorem. Buďte fascinováni designovým nábytkem z Konsepti. Milovníci vaření se již mohou těšit na špičkové 
kuchyňské vybavení Potten&Pannen a Bauknecht. K vaření Vám pak bude hrát Music To Cook To vytvořená 
Jon Kennedy Federation exkluzivně právě pro Tančící kuchyni. Pochutnejte si s námi na ledovcové vodě Aqua 
Angels, pivu Bernard anebo na fresh juice a smoothies z přístrojů od společnosti Atranet. No, nezní to dobře? 
A co teprve čokoláda Lindt?  

Ať už hledáte prostory pro důležitou schůzku, firemní či soukromou akci anebo hledáte inspiraci, nové kontak-
ty, jak se posunout dál, vzdělávat se anebo zavařit si a degustovat… Pro Vás všechny je zde Tančící kuchyně.  

Informace naleznete na www.tancicikuchyne.cz a www.facebook.com/tancicikuchyne. 

Z vlastní zkušenosti 
Byl jsem účasten brainstormingu1 v Tančící kuchyni a odcházel jsem nadšen; během 3 hodin jsme vymysleli 
tolik nápadů, jak se posunout s určitým projektem dál, jako za půl roku ne. Tančící kuchyni tak mohu doporučit 
všem, kteří touží nasměřovat k cílům, ale také těm, kteří chtějí jen vypnout s přáteli u sklenky vína. RM 

                                                           
1
 Brainstorming je skupinová technika zaměřená na generování co nejvíce nápadů na dané téma. Je založena na skupinovém výkonu. 

Nosnou myšlenkou je předpoklad, že lidé ve skupině, na základě podnětů ostatních, vymyslí více, než by vymysleli jednotlivě. Volně 
se překládá i jako burza nápadů. (zdroj: wikipedia.org) 

http://www.tancicikuchyne.cz/
http://www.facebook.com/tancicikuchyne
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5 důvodů, proč by měl být tanec součástí osobního rozvoje 

Tanec Vás může změnit. Posílit, zcitlivět. Z mužů může dělat muže, z žen ženy. Jak jsem na to přišel a v čem 
ještě je dle mého tanec přínosem? 

Pod tancem si můžete představit mnohé. Vystoupení taneční skupiny, párový tanec, sólové vystoupení break 
dance. Já budu mluvit o tanci párovém. Konkrétně o svých oblíbených – zouku a bachatě. Řada z bodů bude 
platit i na tance jiné. Pro ty, co neznají zouk, krátké video přikládám na konci článku. 

Jaké jsou tedy ty důvody? 

Vyplavuje endorfiny, přináší dobrou náladu, tvaruje postavu 

Tanec jako každý pohyb zvyšuje hladinu endorfinů. Čím déle tančíte, tím máte lepší náladu (zvláště když Vás to 
baví a užíváte si to). Pokud tančíte hodinu na párty, jedná se i o kardio trénink. Díky tanci máte vše v jednom. 

Dostáváme se mimo komfortní zónu 

Pro řadu lidí je aktivita na veřejnosti – a tím může být i malá skupinka tanečníků na lekci – něčím nepředstavi-
telným. Vystoupením ze zóny komfortu tak není jen samotné předvádění se, ale – zvláště v zouku a bachatě – 
překonávání osobních zón a vstup do intimní zóny tanečního partnera (ne, nemluvím tady o osahávání). 

Pomáhá zvyšovat sebevědomí 

Na začátku se to možná tak nezdá. Zvláště, když máte pocit, že nejste pohybově nadaní a nemáte vůbec cit pro 
rytmus. Schválně píšu cit (spíše přesvědčení). Málokdy je to realita. Stačí se toho jenom zbavit. Většina lekto-
rů, které jsem poznal, byli opravdoví profesionálové přistupující k začínajícím tanečníkům citlivě. 

Prostor lekce je zároveň bezpečným prostorem. Lektor kromě kroků sleduje i naladění tanečníků a dokáže je 
povzbudit. Zároveň dává tanci jasné vymezení: Tohle dělej, to už ne. 

Jakmile nějakou dobu tančíte a chodíte trénovat na párty a do tančíren, stává se z jednotlivých kroků a variací 
téměř automat (asi jako když se učím řídit auto) a tanec si pak užívám. 

U oslovení je třeba překonat ostych a hlavně strach z odmítnutí. Zvláště, když jsem nováček a nikdo mě nezná. 
Zouková párty je pro to skvělým hřištěm. Výhodou je, že si tam všichni přišli zatančit, takže když někoho oslo-
vím, je velká pravděpodobnost, že uspěji. Zároveň se nemusím hroutit z případného NE jedné ženy nebo mu-
že, protože jich je k mání ještě několik desítek. 

Naučíme se kontaktu 

Jsem haptický typ, takže je pro mě dotyk a kontakt přirozený a důležitý. Pro řadu lidí je dotknout se nebo se 
nechat dotýkat něco nepředstavitelného. Zvláště v České republice jsme se naučili odstupu, a tak můžeme čas 
od času vídat lektory, kteří učí bachatu a zouk sterilně. Bez kontaktu. Pouhé variace, otočky, kroky, nikde žád-
ná vášeň, radost, smyslnost. Tanec má být sexy. Češi dělají hodně variací, jenom aby se nemuseli dotýkat. 

Dotyk je přirozenou součástí komunikace a v tanci je jasně vymezeno, kde ano, kde ne. Stačí jenom tato vyme-
zení respektovat a kontakt a dotyk pozvat do svého života. Přirozeně to pak pomáhá rozvíjet i sexualitu a vzta-
hy mezi pohlavími. 

Dělá z mužů muže, z žen ženy 

V současné době se naučily ženy být skvělými manažerkami jak v práci, tak v soukromém životě. Jsou zacílené, 
organizované. To všechno je krásné… jedná se ale o mužskou polaritu. Ženy ztratily svou smyslnost, schopnost 
cítit, intuici, uvolnit emoce, otevřít se světu. 

Muži naopak mají tendenci bezcílně přežívat, nemají jasné vize, neumí vést (ani v tanci ani v životě). Nemají 
cíle, neplánují, jsou ztraceni.  
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Martin Šmoldas a Nicol Ilenčíková, lektoři tanečního studia Stolárna 

Jak může tanec toto změnit? Jednoduše. Na každé lekci 
(zvláště začátečnické) se klade důraz na to, že muž vede 
(ať si žena prská, že muž neslyší rytmus nebo to či ono 
kazí) a žena se nechá vést. Nebojuje s partnerem, uvolní 
se, nepředvídá, co by mělo následovat, jenom se nechá 
unášet, usmívá se a září. 

Pro spoustu žen bylo těžké překonat nedůvěru, případně 
ego a nechat se vést. Když si to pak dovolily, tak se krás-
ně rozzářily a rozkvetly. Zároveň se musí nechat prostor 
jejich hravosti. Neznamená to, že se mají podmanit. 

Na mužích byla pak krásně vidět změna, pokud se naučili 
vést. Ono se to jednoduše říká Veď. Pro tanec to zname-
ná, že se muž musí naladit na ženu, soustředit se na oko-
lí, aby je ochránil od střetů, přemýšlet dopředu (kroky, 
variace), správně časovat povely vedení a to všechno 
synchronizovat s hudbou. 

Vidíte tady paralelu s běžným životem? Stačí si kvality 
vedení v tanci do něj přinést a na obou stranách je krásně 
vypolarizováno. 

Netvrdím, že je tanec univerzální lék na všechno. Nic není pro všechny, stejně tak tanec ne. Ale jak vidíte, 
dokáže přinést do života jisté kvality.  

Ukázka zouku: www.youtube.com/watch?v=bjgauU5v8hw, Pavla a Luděk Lužní, majitelé tanečního studia Sto-
lárna 

Petr Popek, lektor osobního rozvoje 

DOBRÝÚŘAD v číslech 
Po roce fungování projektu Dobrý úřad jsme se ohlédli a s nadšením zjistili, že nejhorší úřad v České republice 
má 88 % spokojených občanů. Ne, to není překlep. Obavy některých úředníků, že budou hodnoceni negativně 
pro neoblíbenost agendy, kterou vykonávají, se nenaplnila. V řadě měst mají přestupková oddělení lepší hod-
nocení než ostatní útvary. A jak to dopadlo celorepublikově?  

Platinové ocenění – nejlepší úřad České republiky 

 Městský úřad Studénka 

Zlaté ocenění – úřad se spokojeností občanů 95 % až 100 % 

 Městský úřad Studénka 

 Městský úřad Kuřim 

Stříbrné ocenění – úřad se spokojeností občanů 90 % až 95 % 

 Městský úřad Břeclav 

 Městský úřad Svitavy 

 Městský úřad Přeštice 

 Městský úřad Valašské Meziříčí 

 Městský úřad Zábřeh 

Bronzové ocenění – úřad se spokojeností občanů 85 % až 90 % 

 Městský úřad Uherský Brod 

http://www.youtube.com/watch?v=bjgauU5v8hw
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Foto: Slovník těsnopisných zkratek 

Celotáborová hra: DOBRÝÚŘAD 
Pokud se rozhodnete pro účast v projektu Dobrý úřad, získáte do konce roku kromě zpětné vazby k práci 
úředníků také pestrou škálu nápadů, inovací a inspirace od svých občanů a celotáborovou hru pro své kolegy 
o Nejlepší odbor a Odbor s největším počtem získaných hodnocení (přepočteným na osobu). V ročním poplat-
ku 18.000 Kč bude do 31.12.2015 také modul 360stupňového hodnocení. 

Jak psát rychle… aneb kurzy těsnopisu 
„Těsnopis je zjednodušené písmo určené 
k velmi rychlému, snadnějšímu a úspornějšímu 
zápisu informací. Jeho znaky pro hlásky jsou 
značně zjednodušené proti běžnému písmu, 
některými znaky se zkráceně označují časté 
skupiny hlásek, zkracují se i častá slova a sou-
sloví (tzv. hieroglyfický princip). Jako rozlišovací 
prvek je používána např. poloha znaku vůči 
řádku a zesílení (v některých soustavách, jako 
je český oficiální systém Herout-Mikulík a proto 
je psán obyčejnou tužkou). Lze užívat buď ke 
stručnému výtahu informací, nebo i k doslov-
nému zápisu textu.“2 

Těsnopis byl vyučován jako součást předmětu 
Technika administrativy nejen na středních ekonomických školách, ale také na obchodních akademiích. Ani mě 
tento předmět neminul, a tak mohu do dnešního dne používat pro urychlení zápisu poznámek právě těsnopis. 
Oříškem již bývá rozlousknout některé zápisy v deníčku psaném během střední školy… 

Chladné způsoby oslovení 
Pokud Vás kolega, nadřízený nebo klient oslovuje pomocí křestního jména nebo příjmení (Milá Ivano/Milá 
paní Nováková) a najednou zvolí velmi formální variantu (Vážená paní inženýrko), asi Vás na první pohled na-
padne, že se něco stalo… Nedorazila dodávka? Švestičky mají skluz? Chyba ve fakturaci? 

Chladnými způsoby oslovení se také odlišíme – v negativním slova smyslu. Někdy si ale – například pro svou 
mrzutou náladu – neuvědomujeme, že najednou nepíšeme ty vřelé e-maily, ale že jsou oproštěné od emocí – 
jakoby chladnější. Někdy pro změnu potřebujeme dát najevo odstup. Jak na to? 

Naučili jsme se, že v pyramidě oslovování jdeme odshora dolů – oslovujeme nejprve funkcí, pak snižujeme 
formálnost na oslovení titulem a při dobrých konstelacích (a neformálním vztahu k příjemci) můžeme slevit na 
oslovení příjmením nebo jménem. Oslovení však můžeme vzít také od konce: 

 Milá Dagmar,     neformální varianta oslovení 

 Vážená paní Dvořáková,  formálnější varianta 

 Vážená paní inženýrko,  formální varianta 

 Vážená paní ředitelko,  formální varianta 

 Vážená paní,    chladná varianta 

 Vážená,    velmi chladná varianta oslovení 

 

                                                           
2
 Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bsnopis  

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsmo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hl%C3%A1ska
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tu%C5%BEka
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bsnopis
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Guláš, nebo galimatyáš… aneb kurzy vaření 

Ať už se toužíte naučit něco nového nebo chcete překvapit partnera/partnerku, strávit příjemný čas v kurzu 
vaření ve dvou nebo pojmout vaření jako školu hrou pro teambuildingové setkání, je zde pro Vás rodinná 
škola vaření CEREXIM – unikátní škola s příjemnou neformální atmosférou a velmi individuálním přístupem, 
kdy se kuchař věnuje maximálně šesti účastníkům kurzu. 

Je libo se naučit indickou kuchyni, pečení kváskového chleba, čokoládové pralinky nebo mořské ryby a jiné 
potvory? V současné době pořádají v CEREXIMu v týdnu i o víkendech kurzy základů vaření.  V  nabídce nalez-
nete téměř 35 tematických kurzů, přičemž sortiment těchto kurzů pravidelně rozšiřují na přání klientů.  

Kurzy jsou pořádány interaktivní formou, kdy každý z účastníků má možnost si jídlo osahat, zkusit si různé 
techniky a vždy ale pod dohledem zkušeného kuchaře, který mu vše vysvětlí a poradí. Počítají 
i s kuchaři-začátečníky, snaží se odbourat jejich původní ostych a ukázat jim, že se není čeho bát. 

Pokud byste si nevybrali z připravených tematických 
kurzů, rozhodně nezoufejte. Mají pro vás připrave-
né kurzy individuální, kde si sami určíte, co se bude 
vařit, kdy a kde se kurz bude konat a kdo se ho 
zúčastní!  

Škola vaření pořádá i teambuildingové akce, rodin-
né oslavy či rozlučky se svobodou. V neposlední 
řadě poskytuje službu privátního kuchaře, který 
připraví osobně a před zraky hostů lahodné pokrmy. 
Pořádáte-li rodinnou oslavu či firemní večírek, ne-
chte starosti o jídlo profesionálům.  Tým školy při-
jede a připraví předem domluvené menu za zlomek 
toho, co by stála cateringová agentura. Navíc uvidí-
te kuchaře při práci, takže žádné pouhé servírování 
jídla, ale opravdový interaktivní gurmánský zážitek. 

A jelikož by byla škoda pravé jídlo servírovat bez 
dobrého pití, pořádá škola i pravidelné kurzy de-
gustace pravého šampaňského vína a skotské single 
malt whisky. Milovníci kávy si zase mohou vychut-
nat šálek kávy z české pražírny La Boheme Cafe. 

Největší zájem je o kurzy dovednostní, jako jsou 
sladkovodní ryby, kde se účastníci učí vykuchat a 
filetovat pstruhy nebo vykostit kapra. Dále je zájem 
projevován o kurzy přípravy sushi, protože nic není 
lahodnějšího než čerstvé sushi. Tradičně velký zá-
jem je o krajové kuchyně: indická, thajská, řecká, 
španělská a mexická. 

„Na práci mně baví předávat zkušenosti, tipy a triky dále lidem a hlavně je přesvědčit a ukázat jim, že i ta nej-
složitější a zdánlivě těžká jídla jsou schopni si sami uvařit a připravit doma. Není nic lepšího pro kuchaře, než 
když mu lidé řeknou, že takto připraveného kapra ještě v životě nejedli a že jim to mimořádně chutná. Učím je 
vařit lahůdky doma. Dnes už vaření není jen o najedení se, ale hlavně o pochutnání a vychutnání si jídla a užití 
si gastronomického i vizuálního zážitku,“ říká šéfkuchař Martin Černohorský. 

Perličky z praxe Na jednom kurzu byly tři zdravotní sestry. Při mytí rukou na začátku kurzu, když už se myly asi 
6 minut a ostatní účastníci byli již nervózní, najednou jedna z nich řekla: „Holky, nejsme v práci, jsme jen na 
kurzu vaření.“ A všem se rázem ulevilo. 
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Jednou byl na kurzu velký specialista na IT (alespoň dle referencí přátel, s kterými se rozhodl absolvovat kurz 
vaření). Pokud krájel ingredience, tak všechny kousky byly na milimetr shodné a vždy se držel doslova jen 
a pouze receptů. Pokud jsme jídlo vařili jen o minutu déle, pak řekl, že musíme opravit recept, aby tak mohl 
dle něj vařit. Nic nebylo platné, že jsem říkal, že recepty a časy v nich jsou orientační, protože při každém va-
ření jsou vždy jiné proměnné nebo suroviny. Při tomto zjištění odcházel velmi rozladěn. 

Věřte, že naučit se dobře vařit nebylo nikdy snazší! Informace naleznete na www.cerexim.cz. 

Z vlastní zkušenosti 

V srpnu 2015 jsem se i já zúčastnil kurzu vaření, konkrétně přípravy belgických pralinek. Byly to dvě nejpříjem-
něji strávené hodiny během prázdnin: šéfkuchař jen pro nás, příprava světlé čokolády s příchutí levandule 
a tmavé s příchutí portského, obalování čokolády v polevě, finalizace pralinek a to nejlepší: ochutnávání. 
A málem bych zapomněl na společenský dopad kurzu: jednak poznáte lépe svou partnerku, jednak se sezná-
míte s velmi zajímavým a nevšedním člověkem, kterým Martin Černohorský, zakladatel a šéfkuchař rodinné 
firmy, bezesporu je. A ta láhev portského? Ta padla na náplň… RM 

Outfit hodný úředníka 
Dress code neboli definice toho, jak by se měl oblékat úředník, nebývá jasně popsaná. Obecně by to však mělo 
být řešeno rozumně. Každý úřad si sám může zvolit, zda svým zaměstnancům poskytne pravidla či niko-
liv.  Vhodný outfit úředníka/úřednice nejen reprezentuje úřad samotný, ale může pomoci zvýšit jeho prestiž 
a vnímání, stejně jako dodat vážnost Vám a Vašemu sdělení. 

Proto mé doporučení zní: seriózní tlumené barvy (šedá, tmavě námořnická modrá, tmavě šedá, černá, v létě 
snad i béžová) – toto jako základní prvek šatníku. Černou omezit na minimum. Daleko vhodnější je tmavě ná-
mořnická modrá. Automaticky navozuje respekt a serióznost. 

U dam tedy v nejlepším případě jednoduché pouzdrové šaty, popř. sukně a sako ve stejné barvě, eventuálně 
kalhotový kostým. U pánů kalhoty a sako vždy musí ladit barevně; další variantou je vzít si kalhoty, košili a na 
to hladký pulovr. Žádné vzory, žádné barevně přehnané svetry. Doplňky pro obě pohlaví mohou být v nějakém 
zajímavém barevném tónu této zvolené barvy nebo v kontrastním odlišení. 

Mezi nejčastější prohřešky patří:  

 nápisy (propagace jakéhokoli názoru se neslučuje s pozicí 
úředníka, i kdyby tam stálo Jágr na hrad!) 

 neony (to jako vážně? – ani tkaničky do bot, ani šperky! – 
chcete snad působit jako reklamní kampaň?) 

 přehnaně velké, intenzívní abstraktní vzory (nejsme na pro-
testu, přestože někdy to tak může vypadat) 

 příliš mnoho květin (hnutí hippies už je minulostí a bohužel 
nejsme ani na louce, i když bychom možná chtěli) 

 nevhodné doplňky (ten náhrdelník z mušlí nebude správná 
volba za přepážku matriky) 

Na svatbě mého kamaráda byla zrovna matrikářka opravdu ne-
vhodně oblečena. Měla oděv, jenž by se hodil spíše na volnočaso-
vou aktivitu, ale ne na právě probíhající svatbu: manšestrákovou 
hnědou sukni a k tomu halenku (sice hnědou ve stejném tónu, ale 
příliš vzorovanou). 

Doporučuji také mít v práci náhradní šaty, které vytáhnete, když 
nastane něco nečekaného, co to zasluhuje.  

O mužích na radnicích dnes jen pár bodů, obecně to mají o dost 
snazší: 

http://www.cerexim.cz/
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 Co se týče varianty pro vedoucí úředníky: nezbytný základ je oblek a dobře padnoucí košile, čisté boty, 
a sladěná kravata.  

 Pro každodenní oblečení se vyvarujte manšestru. Pokud denim, tak jedině sytě tmavě modrá nebo čer-
ná bez vyšoupání, bez děr.  

 K tomu v nejlepším případě košile, každý den. Pokud to z jakéhokoli důvodu není možné, tak alespoň 
tričko typu polo s límečkem a knoflíky (jednobarevné, bez nápisů a obrázků). Reprezentujete město, 
radnici, autoritu. 

 Pokud Vám občan může vidět na boty (nejsou schované za přepážkou nebo jinak), měly by být čisté, 
vhodné a ne jen pohodlné. Boty dělají člověka stejně jako šaty. A jak už víme, ponožky do sandálů 
opravdu nepatří. 

Závěrem snad jen povzbuzení: oblékejte se tak, abyste se cítili dobře a stejně i vypadali, ale zároveň tak, aby 
bylo jasně poznat, že Vy jste ta autorita, ke které má mít občan respekt. 

Petra Adámková, stylistka  

 Trestní odpovědnost dětí a mladistvých – seminář přímo pro ně  

 Můžu zmlátit spolužáka? Co si nechat nalezený tablet? Je trestný sex se zvířetem? Zavřou mě za posprejo-
vání budovy finančního úřadu? 

Nevšední a zábavnou 90minutovou besedu se soudcem, který soudil mladistvé, naleznete na internetových 
stránkách www.akademie-vzdelavani.cz/download/mini-seminare.pdf. 

Seminář je vhodný pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a první ročníky středních škol. 

Cena: 2.400 Kč/90 minut/až 60 žáků = Ø 40 Kč/žáka 

 

Jak dobře psát 
1. Vyhýbej se otřepaným frázím jako čert kříži. 
2. Buď víceméně konkrétní. 
3. Nauč se správně, používat interpunkci … 
4. Netenduj k implementaci cizích termínů. Ani ad hoc. 
5. Pro lásku boží, vystříhej se patosu!!! 

Za šesté: Buď konzistentní! 

7. Neopakuj slova zbytečně, nepoužívej jich víc, než je zapotřebí – je to zbytečné. 
8. Jsou řečnické otázky opravdu nutné? 
9. Přehánění je milionkrát horší než střídmé vyjadřování. 
6. Každý text je nutné si po sobě znovu přečti 

Nevšedník statisticky 
Červnový Nevšedník byl rozeslán v pondělí 22.06.2015 v 07:31. První den si ho stáhlo 4 051 čtenářů – většinou 
z území ČR – většinou jednou. Rekordmany v počtu stažení jsou 3 klienti, kteří si e-měsíčník stáhli 111x, 142x 
a jeden dokonce 149x! Demografický report uvádí, že čtenáři stahovali také v Maďarsku (94 osob), USA 
(24 osob), Německu (14 osob), Chorvatsku (10 osob), Japonsku (3 osoby), na Slovensku (3 osoby), v Rakousku, 
Rusku, Nizozemí a na Kypru (po jedné osobě). 

Získejte dárky za věrnost 

Za objednané semináře v hodnotě 70.000 Kč vč. DPH získáte famózně humornou 90minutovou besedu 
s MUDr. Radimem Uzlem pro celý úřad nebo město. 

Ze všech klientů za období leden–listopad získá 1 úřad večírek s řízenou degustací, vtipnou besedou a bar-
manskou show v hodnotě 50.000 Kč. A možná přijde i kouzelník… 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/download/mini-seminare.pdf
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Nejvtipnější světové zákony:  
Kde je zakázáno řídit špinavé auto?3 
Singapur: Zákaz žvýkání žvýkačky, krmení ptáků, plivání a nesplachování veřejných toalet. 

Rusko: Zákaz řízení špinavých aut 

Grenada: Zákaz procházení se v plavkách 

Texas: Prasata se nesmí pářit na letišti. 

Libanon: Pro muže je legální mít sex se zvířetem, ale musí se jednat o samičky. 

Čína: Žena se nesmí promenádovat nahá po hotelovém pokoji. Může být nahá pouze v koupelně. 

Oxford: Je zakázáno, aby se žena svlékla, zatímco stojí před jakýmkoli obrazem muže. 

Birmingham: Je zakázáno milovat se na schodech kostela po slunce západu. 

Michigan: Kalhoty nošené tak, že je Vám vidět spodní prádlo, jsou považovány za urážku (až 93 dní za mřížemi 
a pokuta 500 dolarů). 

California: Je zakázáno dosáhnout během předehry orgasmu dříve než Váš partner.  

Liverpool: Ženy mohou prodávat nahoře bez – ale jen v prodejně tropických ryb. 

Visconsin: Muž nesmí vystřelit z pistole, když má jeho žena orgasmus. (Jedná se o velmi tichý stát.) 

Detroit: Milování v autě je ilegální, pokud není zaparkováno na vlastním pozemku. 

Kentucky: Žádná žena se tu nesmí objevit v plavkách na dálnici, pokud není doprovázena dvěma policisty nebo 
ozbrojena tupým předmětem.  

Minnesota: Je zakázáno mít cokoli s živou rybou. 

Maďarsko: V Budapešti je sex povolen pouze ve tmě, a to i doma s vlastní manželkou. 

Ve státě Iowa smí polibek trvat maximálně pět minut. 

Škola gentlemanů 

V roce 2015 spustíme projekt Škola gentlemanů také v on-line verzi. Zůstává klasika v podobě seminářů etike-
ty, rétoriky a odívání, kterou však doplníme o neméně nevšední témata: 

1. Charisma a řeč těla gentlemana 

2. Rétorika a sebeprezentace gentlemana 

3. Gentleman a mužství, emoce a emoční inteligence 

4. Gentleman na parketu – základní kurz tance 

5. Po čem ženy touží (v posteli) 

6. Gentleman v domácnosti – základy vaření 

7. Gentleman a jeho šatník, styling 

8. Gentleman v komunikaci s ženou  

9. Sexuální život a bonusy ve vztahu  

10. Gentleman v pohybu I. – základy golfu, krav maga, badmintonu a jízdy na koni 

 

 
                                                           
3
 Zdroj: http://chcidoameriky.cz/nejvtipnejsi-americke-zakony-kde-je-zakazano-vystrkovat-losa-z-letadla  

http://chcidoameriky.cz/nejvtipnejsi-americke-zakony-kde-je-zakazano-vystrkovat-losa-z-letadla
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Škola intimního splynutí aneb Po čem ženy touží? 
Udělejte jednu ženu trvale šťastnou, zatím co Vy zůstanete 
pravdivý a sám sebou! To je výzva, která z Vás udělá pravého 
muže! Je v tom však malý háček. Ženy samy netuší, co vlastně 
chtějí, a nedají pokoj, dokud to nedostanou. Toto rčení všichni 
dobře známe. 

K tomu abychom pochopili ženu, musíme nejdříve pochopit 
vesmír. Ne, nebojte, myslím tím jeho základní princip. Princip 
přitažlivosti, princip polarity. Je to něco jako gravitační síla na 
duchovní úrovni. Je to něco, co udržuje vesmír v rovnováze, co 
jej dělá v každém okamžiku dokonalým. Ano zní to jako Star 
Wars řeči, ale není vesmír či život sám o sobě zázrak a touha po-
rozumět ženám tak trošku sci-fi? 

A není ve vesmíru pro muže nic silnějšího než žena. Můžete být 
skvělý manažer, vydělávat milióny, můžete být mistr světa v atle-
tice, můžete mít dvacet sexuálně uspokojených milenek, můžete 
mít nejúžasnější děti na světě, ale pokud nedokážete udělat svou 
ženu šťastnou, tak možná vše ostatní byl jen únik od této výzvy…  

Víte, pro některé muže je snadnější jít do války než zůstat se 
svou ženou a naplnit roli muže, manžela a milence v jednom, 
otce, živitele a ještě být sám sebou.  

Uf… zní to náročně a náročné to je. Výhodou však zůstává, že 
vynaložená energie se Vám mnohonásobně vrátí.  

Naučte se porozumět ženám, nebo spíše ženskému principu, který Vás každým okamžikem zkouší. Naučte se 
naplňovat srdce své ženy láskou v jakémkoliv okamžiku. Udělejte ze svých Star Wars vesmírnou hru, ve které 
jste ženami neustále zkoušen až do okamžiku, kdy uspějete. A uspět znamená stát se o kousek víc mužem. 

Málokterý muž si nechá v této oblasti poradit, ale Vy jako pravý gentleman jste jistě otevřený každé příleži-
tosti přijmout nová poznání, která budou pro Vás inspirací a obohatí Váš život.  

První část semináře Po čem ženy touží je zaměřena na mužské kvality a otevírání ženských srdcí. Zde se podí-
váme na techniky, které Vás propojí a posílí mužské kvality, které naplňují ženské potřeby.  

Naučíte se jak porozumět ženám a jejich potřebám. Dozvíte se: 

• jak jí naslouchat a jak s ní komunikovat, jak reagovat na její emoce a jak ji rozesmát 
• jak jí být oporou a jak v ní probouzet touhu, jak změnit její naštvanost, jak ji povzbudit 
• ale i kdy si stát za svým, kdy a jak říct NE a proč i to ženu může učinit šťastnou 

V druhé části se podíváme na ženskou intimitu a sexualitu. Návodů na to jak na ženu je všude mnoho, ale my 
Vám odhalíme principy a dynamiku ženské sexuality. Nejen že se dozvíte, kde a jak se ženy dotýkat, ale po-
chopíte i proč to ženy potřebují a co v nich daný dotek probouzí. Porozumění ženskému cítění z Vás udělá má-
gy doteku.  

Naučíte se:   

• komunikovat s ženami o jejich intimních potřebách 

• erotické anatomii ženského těla a dotekům probouzejícím v ženách pocity vzrušení, bezpečí, ode-
vzdanosti, lásky, radosti, vášně, klidu, jistoty 

Kurz je velmi vhodný i pro partnerky, které díky novým informacím a prožitkům konečně více porozumí své 
intimitě i samy sobě. Více informací získáte na www.intimnisplynuti.cz, www.sexological-bodywork.cz  

Martin Plas, učitel a průvodce v oblasti intimity, sexuality a partnerských vztahů, lektor seminářů Školy intim-
ního splynutí  

http://www.intimnisplynuti.cz/
http://www.sexological-bodywork.cz/
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Změna šablony 

Po třech letech jsme přistoupili ke změně šablony internetových stránek naší Akademie. Jak se Vám líbí nový 
outfit na www.akademie-vzdelavani.cz?  
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