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Príbehy Zvodcov Umelcov 
 

Nightclub 

 

Do klubu nejdeš sťahovať baby, tam sa ideš baviť. A toto ešte stále 

veľa ľudí nechápe. A ak sa dobre zabavíš, všetko je OK, tak aj baby sa 

na teba nalepia. Nočný klub je predovšetkým zábava.  

 

Jeden môj dobrý známy PUA testoval rôzne varianty, ako a kedy sa 

najlepšie zoznamuje v nočnom klube. Skúšal rôzne finty a triky a 

porovnával to s tým, ak by prišiel sám, ako každý iný rohlík.  

 

Chodil do VIP, bral stôl na rôznych miestach v klube, niekedy si 

najímal bodyguarda, potom zase fotografa. Skrátka všetky rôzne 

varianty, len aby zdvihol svoju hodnotu. 

 

Prakticky všetko fungovalo, kde bol preselektovaný od ostatných 

rohlíkov, ktorí sa snažili robiť nejakú „dancefloor-game“ a obtierať 

svoje penisy o mačky na parkete. To je otrasné voľačo. Nielenže sa na 

to nedá pozerať, ale aj tie baby sú otrávené a potom ak za nimi prídeš, 

tak ťa odbijú a ty nevieš prečo.  

 

Takže musíš sa vždy snažiť dostať do VIPky, alebo aspoň zobrať stôl. 

Musíš sa skrátka nejako preselektovať od ostatných rohlíkov. Ak máš 

vlastný stôl, potom aj mačky prídu samé a hra je oveľa jednoduchšia.  

 

Nerozumej to akože ty si kupuješ stôl v nočnom klube, aby si ľahšie 

sťahoval mačky. Takto to nebude fungovať. Ty si kupuješ stôl, aby si 

sa s kamošmi super zabavil. Baby v kluboch sa chcú baviť s chalanmi, 

ktorí sú v pohode. Ty sa musíš baviť s kamošmi, musíš mať zábavu s 

partiou.  
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Musíš vedieť, že ženské emócie sa v kluboch menia rýchlejšie ako na 

ulici. Je tam veľa vplyvov, sú tam jej kamošky, pila alkohol, je pod 

silnými párty-emóciami, atď. Koľko krát sa stali story, že si balil celú 

noc babu a nič z toho nebolo. Alebo naopak, celý čas si bol s kamošmi 

a na konci noci si pred klubom stiahol babu, ktorá čakala na taxík. A 

to si s ňou kecal práve 3 minúty. V nočnom klube musíš byť vždy na 

všetko pripravený. Na úspech, ako aj na neúspech. Všetko je to o 

zábave. 

 

Ďalej popíšem niekoľko krátkych príbehov z nočných klubov, ktoré sa 

všetky odohrali tento rok. Tu môžeš vidieť, ako sa zmenila celá 

situácia na úspešný koniec. Hoci sú napísané v prvej osobe, nie sú to 

moje story. Všetko sú to story mojich študentov, ale pri všetkých som 

osobne bol. Zažili to chalani, ktorým absolútne dôverujem, poznám 

ich a viem, že hovoria len čistú pravdu, bez akéhokoľvek chvastania 

sa. Všetko, ako aj v mojej knihe, je čistá pravda a nič nie je 

vymyslené. Niektoré story sa ti budú možno zdať až nereálne, ale toto 

sa deje každý weekend. 

 

Chce niekoho, kto vyrieši jej problém 

 

Bola zima, na ulici mínusové teploty. Zábava s kamošmi v klube ako 

má byť. Skoro celý večer som sa bavil s jednou mačkou, ktorá sedela s 

nami v boxe. Všetko vyzeralo na IP (istý pich) keď mi niekedy o 5:00 

povedala, že ide s kamarátkami domov. Skutočne sa zdvihla a bez 

rešpektu a rozlúčky odišla. Samozrejme, že celý nasraný, som ešte 

dopil pohár, pokecal pár minút s kamošmi, obliekol kabát a volal taxi. 

Ako som tak stál v loby a čakal na taxi, nádherná mačka v krátkom 

kabátiku tam tiež stála. Jej nasratý ksicht hovoril za všetko a nemal 

som už chuť vôbec sa s niekým baviť.  
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Ale hovorím si, že aspoň pokecám smalltalk, nech nestojí reč: „Ahoj 

kočka, asi čakáš na taxi, ako ja.“ A ona: „Nie nečakám na taxi.“ 

Trochu som zostal zaskočený: „Tak asi na kamošky, ale na niekoho 

čakáš predsa nie?“. Ona: „Nie nečakám na nikoho.“ Nechápal som, čo 

to bolo za debilnú odpoveď. Ale aj tak som vŕtal neoblomne ďalej: 

„Stojíš tu sama na šteklách a nečakáš na nikoho?“ Ona: „Rozmýšľam, 

ako sa dostanem domov. Všetky kamošky odišli, nechali ma tu samú a 

ja som minula všetky peniaze.“ Okamžite mi došlo, že má problém a 

chce riešenie. Mohol som jej dať prachy na taxík, alebo ju mojím 

taxíkom odviesť domov. Ale ja so mal lepší nápad. S úplne 

pohodovým hlasom som jej navrhol: „Pozri, za hodinu otvárajú metro, 

tak si môžeš počkať. Ale na ulici je strašná kosa a k metru je to aspoň 

500 metrov. Môj taxík už prišiel. Ak chceš, môžeš ísť ku mne, popiješ 

kafíčko a o 6:00 pôjdeš na metro. Bývam hneď vedľa metra.“ Mačka 

rozmýšľala, prezerala si ma od vrchu po spodok a potom len sucho 

zabila: „OK!“ Samozrejme, že sme mali vášnivý sex skoro celý deň a 

odišla až okolo 6pm. Potom som ju ešte stretol niekoľkokrát. Bola to 

moja FuckBody po dobu asi mesiac. 

 

Jej kamošky chcú ísť domov, ale ona nie 

 

V piatok som bol v klube a stiahol jednu, mladú 22jku. Pri mojom 

pokročilom veku už nedokážem ponocovať dvakrát po sebe. Takže 

som celú sobotu prespal. Večer som si pozrel s kamošmi finále ligy 

majstrov a mal som ísť zase do klubu. Ešte stále som bol rozbitý, 

nevyspatý a totálne unavený. V klube som popíjal len nejaké 

bezalkoholické gebuziny a kafe. Ale aj tak som o 2:00 zavelil na 

odchod a tešil sa, ako si sám v pohodičke pospím. Ako som vyšiel s 

predkluba, vidím ako sa na ceste naťahujú 4 mladé mačičky. Z 

konverzácie bolo jasné, že niektoré chcú ísť domov a niektoré chcú 

zostať. Oslovil som ich, akože ich veľmi dobre chápem: „Baby, aj ja 

som dnes taký ospalý, nemôžem sa dočkať postele.“  
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Oni hneď zareagovali: „Aj my, ale tu Kristína chce ísť naspäť do 

klubu a tancovať. Celé dni pracuje v lekárni a popri tom študuje, tak 

do klubu ide raz za pol roka.“ Odhliadnuc od toho, že Kristína tam 

bola najkrajšia mačka, bolo mi jasné, že chce dnes niečo zažiť: „OK, 

Kristínka, tak ja ťa vezmem naspäť do klubu, dáme si nejaký drink, 

trochu potancujeme a potom ťa posadím na taxi domov.“. Celá happy 

sa mi tá mačka hodila okolo krku, akoby som ju zachránil pred 

zloduchmi. Kamošky sa rozlúčili a my sme sa vrátili do klubu. Zobral 

som dva Long-Icelandy, aby interakcia išla rýchlejšie. Za pár minút 

sme sa už vášnivo bozkávali.  

 

No vedel som, že ešte nie je rozhodnuté, že pôjde ku mne. Tak som to 

tam musel nasmerovať: „Počuj, dopijeme koktaily, zoberieme taxík  a 

pôjdeme ku mne. Popijeme cafe a potom ti objednám taxi.“ Ona celá 

happy, ešte to urýchlila: „OK, tak ideme súťažiť, kto svoj koktail 

vypije skôr.“ Za menej ako 5 sekúnd stiahla ten svoj a zahlásila: „Ja 

som ready, môžeme ísť.“ Mne skoro zabehlo, div so môj koktail 

nevyprskol na ňu. 

 

Tak som ju vzal dominantne za ruku, popretláčal sa pomedzi ľuďmi 

na parkete a zavelil domov. Keď sme vystúpili z taxíka pred mojím 

apartmánom, začala hrať chrumku, že ona taká nie je, že ona také veci 

nerobí, atď. Pozrel som sa dominantne na ňu, vzal ju na ruky a niesol 

ju až k výťahu. A popritom vášnivo bozkával. Keď sme prišli ku mne, 

od únavy som okamžite zaspal. Až ráno, keď som sa prebudil s ňou v 

náručí, sme mali sex. Naozaj krásna, inteligentná baba. Ozajstná lady. 

Stále sa stretávame, je to kvázi moja priateľka. Ale s tým časom je to 

u nej fakt problém. 
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Najkrajšia baba v klube odchrumkavela 

 

Prišiel som do klubu relatívne neskoro. Okamžite mi padla do oka 

najkrajšia a najvyššia baba. Po krátkom pozorovaní som videl, že 

nemá zmysel ísť za ňou. Každých pár minút ju niekto oslovil a 

každého brutálne odbila. Nechcel som byť ďalší rohlík v poradí. 

Oslovil som tak teda jednu menej fešnú kočku. Dali sme pár drinkov a 

nad ránom som ju už ťahal z klubu domov. Býval som možno 500 

metrov od klubu, tak sme prešli pešo. Ako tak stojíme pre 

apartmánom, začala hrať chrumku, že chce nejaké rande, ísť do 

reštiky, nejaké darčeky, kvety a podobné srandy. Snažil som sa jak 

blázon, verbálne, neverbálna, dominantne, aj jemne Až som stratil 

nervy a nechal som ju tam stáť. Rozmýšľam, čo spravím ďalej. Vrátil 

som sa teda do klubu, aj keď už bolo skoro 6:00, ale kamoši tam ešte 

boli a fajčili vodnú fajku. Tak sme trochu pokecali a dal ešte jeden 

drink. V tom začali hrať pomalú hudbu, akože aby sa potancovali 

„lepáky“. Pozriem na parket, že na ktorú sa nalepím a v tom vidím, 

ako tá „Miss populárna“ stojí sama. Už asi odbila všetkých rohlíkov. 

Ani som sa jej nič nepýtal, schmatol za ruku a nalepil sa na ňu. A na 

tvrdo navrhol, s tým, že ma aj tak odbije: „Bývam tu neďaleko, 

môžeme ísť po záverečnej ku mne.“ Pozrela sa na mňa jej ostrými, 

mačkovitými očami: „Tak na to zabudni, čo si o mne myslíš?“ Ešte 

sme sa nejakých pár minút takto naťahovali, keď v tom prišla jej 

mrochtová kamoška s nejakým rohlíkom sa rozlúčiť, akože ide s ním 

domov. V tom si moja mačka uvedomila, že je tam sama. Už bolo aj 

málo ľudí v klube a záverečná sa blížila. Mačka sa ma zrazu pýta: „A 

kde to vlastne bývaš?“ Akoby zrazu odchrumkavela. Pohotovo som 

reagoval: „Tu hneď za rohom: Pešo, tak 3 minúty.“ „A máš ešte 

nejaký alkohol doma?“ „Jasné...“ Aj keby som nič nemal, v tejto fáze 

treba pritakať na všetko. Vzápätí som ju už ťahal za ruku k šatne, kde 

si brala kabátik. V nočnom klube je to všetko o aktuálnych 

momentoch. Presne, ako sa môže všetko skončiť zle, tak sa to môže 

otočiť na úspech. 
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Daygame 

 

Z dennej hry, hlavne z mojich bootcampov, by som mohol písať celé 

knihy. Vždy je to tá istá a samá story: Bootcamp začínal o v sobotu o 

12:00. Do 15:00 bola teória. Od 15:00 do 17:00 prídu asistentky a 

chalani s nimi trénovali, ako sa má správne osloviť žena, ako sa 

vytvorí príťažlivosť, dôvera a ako sa prezentuje na sexuálnej úrovni. 

A o 17:00 ideme na ulice. A tam záleží výsledok viac menej od toho, 

kto je ako aktívny. Niektorí chalani sa chcú len pozerať, a tí aktívnejší 

idú do akcie.  

 

Výsledky sú niekedy šokujúce: Niekoľkokrát sa stalo, že chalan išiel s 

babou rovno domov a mali „fun“. No najčastejšie bola story taká, že 

chalani dostali aspoň zo 10 telefónnych čísel a večer, keď o 20:00 

skončila denná hra, tak preslali masové SMSska, či sa tie baby nechcú 

stretnúť, alebo ísť s nami do klubu. Väčšina tých chalanov sa na 

nočnej hre už neukázala. Stretli jednu z tých báb, ktoré oslovili cez 

deň a po rande skončili u nich doma. 

 

Neraz sa mi na bootcampe stalo, že ma s dávkou humoru chalani 

„obviňovali“, že vraj som zaplatil prostitútky, aby sa s nimi vyspali. 

Samozrejme, že žiadna prostitútka nestrávi s niekým celú noc, pôjde 

na raňajky a potom sa stretne niekde ešte raz, alebo aj viac krát. A za 

ďalšie: neviem, čo stoja v Nemecku šlapajzne, ale ja mám dosť 

nákladov s organizáciou, marketingom a asistentkami, ktoré som 

musel perfektne vytrénovať, aby dávali ten správny feedback 

účastníkom bootcampu. 

 

Čo z toho vyplýva: Áno chalani sa naučili na Bootcampe, ako osloviť 

baby, ako zapnúť príťažlivosť, ako sa správať k ženám, ako ich 

chápať emocionálne. Ale samotná akcia je viac ako 80% úspechu. 

Skrátka ty aj keby si všetko robil zle a vyzeral ako rohlík, aj tak by si 

po xy-oslovení dostal číslo, dostal babu na rande a stiahol domov. 
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Ženy sa chcú tiež páriť a mať sex. Štatistika nepustí. Aj ja si 

spomínam, keď som v mojich začiatkoch v Londýne oslovoval baby, 

niekedy mi padla nádherná mačka do postele ani neviem ako. A to 

som ešte ani anglicky nevedel. O Umení Zvádzania ani nehovorím. 

 

Ženy prachy nezaujímajú, iba momentálny stav a 

tvoj status 

 

Letom 2009 prišiel ku mne na osobný tréning chalan, ktorý sa mi v 

prvom momente zdal celkom OK. Vyzeral super, prachy, auto, na oko 

u neho všetko fungovalo. Jeho problém bol, že ho pred pár mesiacmi 

opustila jeho priateľka, s ktorou mal 2 deti. Zbalila si veci a odišla žiť 

k nejakému nímandovy, ktorý prevádzkoval servis motoriek. Chcel, 

aby som ho naučil, ako zvedie naspäť svoju priateľku, aby sa k nemu 

vrátila aj s deťmi. Keď mi porozprával svoju story, bolo jasné, že 

tréning Zvádzania nie je to, čo potrebuje. 

 

Ešte pred rokom mal stavebnú firmu s viac ako 300 zamestnancami. 

No koncom roka 2008, keď začala v Nemecku ekonomická kríza, 

niekoľko firiem mu nevyplatilo faktúry a jeho firmu to položilo. Veď 

len na výplatách mal náklady 1,6 milióna eur mesačne. 

 

Firmu dal teda do konkurzu a začal hľadať čo by mohol robiť ďalej. 

Mal niečo zarobené, takže bol pár mesiacov OK. No za to jeho 

priateľka s tým nebola OK. Tak sa zbalila a odišla. Chalan nechápal, 

čo sa stalo. Veď aj tak mal stále viac peňazí, ako ten zdochliak s 

motorečkami. 

 

Vysvetlenie je jednoduché. Pre ženy je dôležité, ako dokážeš riešiť 

problémy. A on ten problém neriešil, iba žil s našporeného. Takže 

jeho jediné východisko bolo, aby opäť založil nejaké firmu a začal na 

sebe makať. Aby získal stratený status. 
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Za 4 mesiace sa mi ozval, že založil firmu, ktorá montuje solárne 

panely na súkromné domy. Bolo to v tom čase veľmi lukratívny 

biznis, lebo aj Nemecká vláda na to dávala dotácie. A čuduj sa svete, 

aj priateľka sa za nejaký čas vrátila aj s deckami. Ale to nebolo 

všetko. Spýtal som sa ho, že čo bude robiť, ak raz tie dotácie skončia a 

privátne osoby si to už nebudú chcieť montovať na domy? 

 

Tak začal so spoločníkom podnikať aj so zlatom. Takto bol jeho status 

a momentálna situácia zaistená. A to presne imponovalo jeho žene. Jej 

bolo viac menej ukradnuté, koľko zarábal. Pre ňu bolo dôležité, aby 

bol aktívny a vedel vyriešiť každý problém. 

 

Milan Marko a.k.a LifeArtist 


