
                                 

Název přednášky O čem to bude Termíny Čas Místo konání Jméno lektora Cena Poznámky

Emoční vývoj dítěte
Inspiratitvní přednáška o vývojových fázích 

osobnosti dítěte a jak s nimi pracovat.

Út 25. 4. 

2023
16.00-19.00

Vzdělávací 

centrum 

Českolipská 

1112, Mělník

Lenka 

Kubáčová

1400,- Kč za 

osobu a 

přednášku

Název semináře O čem to bude Termíny Čas Místo konání Jméno lektora Cena Poznámky

Kouzelná rétorika

Psychologové vědí, že nepříjemný hlas může 

způsobit ztrátu klienta, ohrozit úspěšnost 

jednotlivce i celé firmy. Osvojte si tipy, jak s 

ním správně pracovat.  

So 3. 6. 2023 10.00-17.00

Vzdělávací 

centrum 

Českolipská 

1112, Mělník

Lenka 

Kubáčová

2800,- 

Kč/osoba a 

seminář

Úspěšná prezentace        

a sebeprosazení

Účinné tipy a postupy, které podpoří 

přesvědčivost vašeho vystoupení před 

skupinou i jednotlivci. 

So 17. 6. 

2023
10.00-17.00

Vzdělávací 

centrum 

Českolipská 

1112, Mělník

Lenka 

Kubáčová

2800,- 

Kč/osoba a 

seminář

Max. počet 

míst: 6  

Kompletní popis 

akce najdete v 

detailu každé 

akce.   

Lenka 

Kubáčová

10.00-17.00

2800,- 

Kč/osoba a 

seminář

Lenka 

Kubáčová

2800,- 

Kč/osoba a 

seminář

Lenka 

Kubáčová

2800,- 

Kč/osoba a 

seminář

Vzdělávací 

centrum 

Českolipská 

1112, Mělník

Rozpoznejte skryté 

manipulace                      

v komunikaci

Schopnost ovlivňovat druhé je genetickou 

dispozicí každého z nás. Manipulace je 

způsob ovlivňování, který má neblahý vliv na 

utváření osobnosti.  

2800,- 

Kč/osoba a 

seminář

So 20. 5. 

2023
10.00-17.00

Vzdělávací 

centrum 

Českolipská 

1112, Mělník

Řeč těla je řečí našeho podvědomí. Proto k 

nám promlouvá upřímněji než slova. Naučte 

se s ní prospěšně pracovat a číst, co vásm 

druzí sdělují. 

10.00-17.00

Vliv slov na utváření našich hodnot, systému 

víry, přesvědčení a jejich vliv na životní 

realitu, kterou žijeme. 

So 15. 4. 

2023

So 11. 3. 

2023

So 13. 5. 

2023

So 22. 4. 

2023

2800,- 

Kč/osoba a 

seminář

10.00-17.00

Magie hlasu a slov

Úspěšní lidé některá slova takřka neříkají, 

mají k tomu pádné důvody. Hlas rozhoduje o 

úspěchu až z 38 %. Využijte magii hlasu a slov 

ku svému prospěchu. 

Asertivita, způsob 

komunikace i životní 

styl

Lenka 

Kubáčová

Vzdělávací 

centrum 

Českolipská 

1112, Mělník

Vzdělávací 

centrum 

Českolipská 

1112, Mělník

Tajemství ve slovech 

ukrytá 

Lenka 

Kubáčová

Lenka 

Kubáčová

Mluvit stejnou řečí ještě neznamená, že si 

rozumíme. Mozek zpracovává slova 

specifickým způsobem, a tak mozek každého 

z nás mluví trochu jiným jazykem.

10.00-17.00

Vzdělávací 

centrum 

Českolipská 

1112, Mělník

10.00-17.00

1400,- Kč za 

osobu a 

přednášku

Út 11. 4. 

2023

Út 18. 4. 

2023

16.00-19.00

2800,- 

Kč/osoba a 

seminář

Vzdělávací 

centrum 

Českolipská 

1112, Mělník

Semináře

Jak komunikovat a 

vzájemně si porozumět

16.00-19.00

Asertivní přístup k životu nám pomáhá lépe a   

s větším nadhledem zvládat situace, reagovat 

na ně přiměřeně, méně se stresovat a více se 

radovat.

Řeč těla, aneb jak tělo 

promlouvá 

Inspirtativní beseda o tom, co slova způsobují 

uvnitř naší mysli i těla. Proč nás ovlivňují až 

na urovni DNA a jak s tím pracovat.

Út 4. 4. 2023 16.00-19.00

O pochopení, co nutí lidi lhát a jak lež 

rozpoznat.

Debata o tom, jak přežít pubertu ve zdraví. 

Budeme si povídat o tom, co se děje v mysli 

našich „náctiletých“.

So 1. 4. 2023

Max. počet 

míst: 6  

Kompletní 

popis akce 

najdete v 

detailu každé 

akce.                                                 

MĚLNÍK: Termíny přednášek a seminářů pro veřejnost

Jak z řeči těla poznat 

lháře 

Přednášky

Jak zvládnout 

puberťáka

Vzdělávací 

centrum 

Českolipská 

1112, Mělník

Vzdělávací 

centrum 

Českolipská 

1112, Mělník

Vzdělávací 

centrum 

Českolipská 

1112, Mělník

1400,- Kč za 

osobu a 1 

přednášku z 

cyklu

1400,- Kč za 

osobu a 

přednášku 

Lenka 

Kubáčová

Lenka 

Kubáčová

Lenka 

Kubáčová

Podvědomé hrátky        

se slovy 


