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HRANICE CITLIVOSTI
Druhá konference o všestranné výchově k poctě Václava Břicháčka

Pořadatelé:  Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury      

Nakladatelství Gasset

10. listopad 2012, Lipnice nad Sázavou, hotel Brixen

Na Lipnici, v obtížných podmínkách a navzdory moci, vznikla škola všestranné výchovy, odděleně od oficiálních škol  

i od hlásané pedagogické teorie. Škola, kde se scházeli mladí lidé a pod vedením mladých instruktorů hledali pravdu.  

V první řadě pravdu o sobě – kdo jsem, co dokáži, zda překonám strach, malověrnost, nejistotu. Zda najdu své  

pravé já, zda překročím hradby, které jsem kolem sebe nastavěl, a dokáži z nich vyjít ven či pozvat ostatní k sobě.  

Zda přijmu korektivní zkušenost života v novém prostředí, s novými lidmi, s novými poznatky i novými výhledy  

daleko za horizont mých omezených pohledů…

Vzniklo dílo, které řadím do dějin české duchovní výchovy – i když si to jeho tvůrci neuvědomovali a asi toto  

tvrzení odmítali jako velká slova. Vnější pozorovatel – a nejsem sám – však je o tom přesvědčen.  

        Doc. PhDr. Václav Břicháček, 1992

PROgRAm

 9.30 Zahájení – Ing. Jiří Gregor, malá úvaha po letech
 9.45  Chvála opravdovosti, RNDr. Tomáš Řehák
10.15  Co váží jedno slovo, Ing. Antonín Rosický
10.45  Zážitek jako VÝZVA, PhDr. Jan Holeyšovský
11.15  Psychologie příběhů, Prof. PhDr. Ivo Čermák
12.00   Hra na kytaru, jako předobraz taxonomie prožitků,  

Mgr. Radek Hanuš, Ph.D.
12.30   Oběd
13.30   Umění vnímat umění, Ing. arch. Michael Třeštík
14.30    O smyslu výchovy v přírodě,  

Doc. PhDr. Jan Neuman  
15.00   Pedagogika útisku, PhDr. Allan Gintel
15.30   Závěrečná diskuse

Registrace: 
Zájemci se mohou na konferenci registrovat pouze písemně na e-mail: vilmaManová@seznam.cz, nejpozději do 8. listopadu 2012. 
Na žádosti uveďte své jméno, příjmení, e-mail, telefon a poštovní adresu.

Bez účastnického poplatku.

Kontakt:
Vilma Manová, e-mail: vilmaManova@seznam.cz, tel.: 721 281 808

Pořádání konference bylo finančně podpořeno z projektu ESF „Inovace studijního oboru Rekreologie v souladu s požadavky trhu práce“ (CZ.1.07/2.2.00/28.0145).


