
KMEN | kurz osobního rozvoje pro muže 

Aneta Hrabovská, Jakub Tichý, Martin Hájíček 

Co je KMEN? 

• KMEN je kurz osobního rozvoje pro muže. 

• KMEN si klade za cíl pomoci mužům žít svůj 

život šťastně a smysluplně. 

• KMEN staví na třech pilířích – individuální 

setkání s lektorem, skupinová práce, 

samostatná práce. 

• KMEN respektuje individualitu – rychlost, hloubka i směr rozvoje závisí na každém muži. 

• KMEN hodně nabízí, ale zároveň si hodně žádá. 

Koho KMEN utváří? 

• Muže, který zná své schopnosti a přijímá své limity. 

• Muže, který umí dělat rozhodnutí a naplňovat je. 

• Muže, který umí chybovat a ze svých chyb se poučit. 

• Muže, který umí sdílet i své obavy a nejistoty. 

• Muže, který přijímá životní výzvy s odhodláním i pokorou. 

• Muže, který obstojí jako syn, bratr, single muž, přítel, snoubenec, manžel, otec… 

• Muže, který si váží sám sebe. 

Proč KMEN? 

• KMEN jako symbol pevnosti, stability a opory pro další růst jeho koruny. 

• KMEN jako materiál, ze kterého se vynaloženým úsilím může vytesat umělecké dílo. 

• KMEN jako skupina lidí, kterým vzájemná pospolitost přináší sílu a podporu. 

Průběh kurzu 

• Společné víkendové setkání (22. – 25. 7. 2021) 

• Individuální setkání s lektorem* 

• Společné víkendové setkání (24. – 26. 9. 2021) 

• Individuální setkání s lektorem* 

• Společné víkendové setkání (10. – 12. 12. 2021) 

* Proběhne vždy mezi společnými víkendy, dohoda termínu je individuální. 

Pro smysluplné využití kurzu je potřebná účast na všech setkáních kurzu. 

Účastníci kurzu 

• Věk 25–40 let* 

• Skupina o velikosti 8–10 mužů 

* Účast zájemců nižšího či vyššího věku po domluvě.  



Kurzovné 

• Náklady na kurz činí 5 500 Kč a zahrnují ubytování a stravu. Platbu kurzovného je možno 

uhradit ve dvou splátkách. 

Lektoři 

• Aneta Hrabovská 

absolventka psychologie (FF MU) a speciální pedagogiky (PedF MU) 

a psychoterapeutického výcviku Individuální psychologie Alfreda 

Adlera | věnuje se individuální a skupinové terapii, poradenství, 

diagnostice, krizové intervenci, koučinku, vede workshopy s tématem 

sebepoznání | ve volném čase se věnuje hudbě, divadlu a sportu. 

• Jakub Tichý 

absolvent psychologie (FF MU), speciální pedagogiky (PedF MU) 

a psychoterapeutického výcviku SUR (psychodynamicky zaměřený 

výcvik založený na principech terapeutické komunity) | věnuje se 

individuální a skupinové terapii, poradenství, pracuje s klienty 

s poruchami chování a jejich rodinami, dříve také s klienty v krizových 

situacích v rámci krizového a intervenčního centra | volný čas věnuje 

především rodině, sportu a muzice. 

Kontakt 

• Martin Hájíček, e-mail: martin.hajicek@gmail.com  

Místo 

• Místa setkání budou zvolena dle místa bydliště účastníků kurzu a upřesněna 

v dostatečném předstihu. 

Přihlašování 

• Přihlašovací formulář: https://1url.cz/3zt4j 
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