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Kdysi všichni lidé pobíhali po Zemi neoblečení. Nikomuto nepřipadalo divné, nahý byl každý. A teď? Zkuste sivyjít na ulici jen tak. Teď jsou naháči diskriminovaní.Zákonodárci je odkázali do jakýchsi rezervací. Polovinalidí přitom sedává před počítačem nahá. Pokud si tentočlánek čtete náhodou v pohodlí domova z internetu, pakjste s padesátiprocentní pravděpodobností buď úplněnazí nebo alespoň ve spodním prádle. Podle výsledkůnejnovějšího průzkumu společnosti Intel totiž každýdruhý usedá před svůj počítač svlečený nebo oblečenýpouze ve spodcích. Bez ohledu na to, kde lidé spočítačem pracují, je jisté, že jsou při tom nejčastěji nazínebo přinejmenším velmi spoře oděni. Zaměstnancianglické firmy pracují jednou týdně úplně nazí. Grafickáa marketingová společnost se rozhodla zlepšit morálkuna pracovišti a přizvala si psychologa Davida Taylora.Ten poručil zaměstnancům aby jednou týdně pracovalinazí. Nahota zcela mění naladění pracujících, zlepšujejejich morálku, vzájemnou komunikaci a zvyšujetýmového ducha. I přes počáteční nevoli se téměřvšichni zaměstnanci svlékli. Teď, když se vzájemněvidíme všichni nazí, neexistujížádné hranice. Jestli někdo chtělpřijít oblečený nebo ve spodnímprádle, mohl. Tvrdí manažerkafirmy Sam Jacksonová. Vedenífirmy vnímá od zavedení "nahýchpátků" obrovský posun k lepšímu."Doporučil bych to všem. Sblížilo nás to profesionálně iosobně." dodal ředitel Owen. Nazí zaměstnanci Air NewZealand poučují o bezpečnosti. Letecká společnost AirNew Zealand přišla na způsob, jak přilákat pozornost itěch nejunavenějších pasažérů k bezpečnostnímuvideu, které se promítá před startem. Cestující poučujízaměstnanci aerolinií "oblečení" do uniforem, které jsouna jejich tělech jen namalované. Bezpečnostní videovyužívá stejnou taktiku jako nedávná marketingovákampaň novozélandských aerolinií, ve které se objevili"oděni" pouze v "body paint" zaměstnanci i generálníředitel Rob Fyfe. Nazí sluhové jdou v Británii na dračku.Služebnictvo v uniformách a pomocníci zahalení vmontérkách již nejsou módní. Ve Velké Británii frčí nazísluhové, které dodává jedna z místních firem jakočíšníky na večírky nebo jako pomocníky do různýchfirem. Pete Trainor a Jason Didcott začali s tímtopodnikáním poté, co podobné služby okoukali naFloridě. Butlers in the Buff pronajímá urostlé muže nadámské jízdy, firemní akce, ale i například svobodnýmdámám, které jen chtějí od pohledného naháče ukliditbyt, umýt okna, vyprat prádlo nebopomoci s řemeslnými pracemi. A pokudbyste si chtěli tytob služby dopřát, musítesi připravit v přepočtu minimálně dvatisíce korun. Lidé doma často pracujínazí. Pokud se náhodou dovoláte

někomu, kdo pracuje z domu, dost možná s vámi budekomunikovat zcela nahý. Podle průzkumů provedenýchv Kalifornii a v Evropě totiž deset procent lidí pracujícíchz domova běžně úřaduje nahých. Spíte nazí, nebo vpyžamu? Nahých spáčů je čím dál víc. Svoje tělo obalujíjen peřinou. Podle statistik prý spí nahých 30% mužů a10% žen. Hlavním důvodem, proč spát nahý, je pohodlí.„Když spíte nazí, tak se vaše tělo uvolní a relaxuje lépea rychleji, než když spíte oblečení,“ přesvědčují nawebu sleepnaked.org. Není nahým zima? Nazí spáčitvrdí, že je mnohem lepší v noci trochu mrznout, než setrápit v horku. Pokud se přikryjete peřinou, nastydnutí seani bez pyžama bát nemusíte. Spaní v chladnějšímístnosti dokonce podporuje imunitu. Je nahé spaníhygienické? Nutné je dodržování hygieny. Člověk byměl ulehat do postele čistý a minimálně jednou týdněměnit ložní prádlo. Kůže se totiž loupe i potí neustále,tedy i ve spánku. Kožní lékařka MUDr. DagmarVětěchová říká: „Odloučených šupinek a roztočů se doní během jedné noci dostane poměrně dost. Je tedyvhodné prát často jak ložní prádlo, tak i pyžama a nočníkošile.“ S hygienou souvisí i výběr materiálů a způsobjejich hygienického čištění. Možná je váš důvod pročnespát nahý jiný– prostě se stydíte. Také to je přirozenéa není na tom nic špatného. Pamatujte ovšem na to, žetělo je po většinu dne sevřené v oděvu. Dopřejte mu vespánku naprosté uvolnění. To platí jak pro pány, tak prodámy a mimochodem, na sexy nočních košilkách takéněco bude. Pyžamo příteli k narozeninám či Vánocůmnikdy nedávejte. Většinou skončízastrčené hluboko ve skříni. Mužitotiž spí nejraději nazí. Nahýspánek doporučují také lékaři. Tělo,které je většinu dne sevřené v oděvu, se tak ve spánkumůže naplno uvolnit, aniž by upnuté spodní prádlosvíralo genitálie nebo guma z kalhot v pase působilatlak na vnitřní orgány. Příjemným zjištěním pro voyeurymůže být fakt, že zhruba polovina mužů setrvá nahá i vdobě, kdy si připravují snídani a vykonávají ranníhygienu. Herečka Charlize Theronová miluje nahotu.Hvězda filmu Zrůda je nadšená z představy, že by sivyšla na nákupy a kolem ní by proudily davy naháčů.„Bylo by legrační, kdybychom mohli jít po ulici a vidětpřitom nahé lidi, které člověk nezná.“ Dvaatřicetiletouherečku velmi potěší, když se umístí v žebříčku krásyslavných žen na předních místech, objektivitoutakového hodnocení si ale jistá není. „Je to skvělýkompliment. Ale neexistuje nejpřitažlivější žena,“ věříTheronová. Zpracoval Ivan Kaktus.
Data čerpána z: http://sex.dama.cz/clanek.php?d=2153, www.letectvi.cz/letectvi/Article67779.html

http://revue.idnes.cz/zamestnancianglickefirmypracujijednoutydneuplnenazip4n
/zajimavosti.asp?c=A090702_163046_zajimavosti_nh http://napsalzivot.doktorka.cz/nazisluhovejdou

britanii/ , www.svetcelebrit.cz/view.php?cisloclanku=2006042507, www.novinky.cz/zena/styl/89031muzispi
vetsinounazi.html, www.vitalia.cz/clanky/spitenazinebovpyzamu/ www.blesk.cz/clanek/celebrity

zahranicnicelebrity/90916/charlizetheronovachodmenazi.html



PÁTEK 25.9.2009 – POSTUPNÝ PŘÍJEZD
REKREANTŮ, UBYTOVÁNÍ, VOLNÝ PROGRAM,
SEZNÁMENÍ S REKREAČNÍM STŘEDISKEM A
OKOLÍM, VEČEŘE (přesnídávková polévka
s pečivem, studené mísy), MOŽNOST
INFRASAUNY, VÍŘIVKY, PINGPONGU,
KULEČNÍKU APOD. SOBOTA 26.9.2009 –
SNÍDANĚ (bufet), V 10.00 HOD. INDIVIDUELNÍ
ODJEZD NA VÝLET DO PÍSKU S HISTORICKÝM
CENTREM. PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT
Z VÝLETU MEZI 15.00 – 17.30 HOD., PŘED
VEČEŘÍ turnaj v PETANQUE, MOŽNOST
RŮZNÝCH SPORTŮ, PROCHÁZKY PO OKOLÍ,
VEČEŘE (grilované sele s chlebem), PO VEČEŘI
TÁBORÁK S KYTAROU, POPŘ DALŠÍ VYŽITÍ
NEDĚLE 27.9.2009 – SNÍDANĚ (bufet), NĚKTEŘÍ
ODJEZD DOMŮ, OSTATNÍ MOŽNOST DALŠÍHO
VÝLETU NA HRAD A ZÁMEK ORLÍK NAD
VLTAVOU, RELAXACE V REKREAČNÍM
STŘEDISKU, VEČEŘE (guláš s chlebem),
TURNAJ V KULEČNÍKU, VOLNÁ ZÁBAVA.
PONDĚLÍ 28.9.2009 – SNÍDANĚ (bufet),
VYKLIZENÍ CHATEK, ODJEZD DOMŮ


















































