
Zprávy 

Během pobytových dnů byly řízené 
aktivity střídány spontánními činnost-
mi podle zájmu a výběru détí buď na za-
hradě, nebo v areálu budovy. Nechy-
bělo ani hledání pokladu podle fáborků 
a po setmění se ti nejodvážnější vydali 
na „stezku odvahy" s baterkou, kde si 
ověřili svou nebojácnost. 

Krásné letní večery nám umožnily 
posezení u ohně při poslechu kytary, se 
zpíváním oblíbených písniček (i s pod-
porou VOKS symbolů) a klidovou mu-
zikoterapeutickou chvilkou s tibetskou 
miskou, didgeridoo a djembe. 

Pobyt jsme slavnostně ukončili pře-
dáním zasloužených medailí a diplomů. 
Domů si všichni odváželi DVD s poby-
tovým deníkem a fotografiemi, aby i ro-
diče mohli sdílet příjemnou atmosféru, 

kterou jsme prožívali během pěti dnů 
našeho prázdninového pobytu. 

Všichni j sme se poznali zase z j iné-
ho pohledu a zažili nové situace plné 
spontánních a otevřených reakcí osob 
s PAS. 

Velké poděkování patří rodičům 
za důvěru, panu faráři Josefu Gazdovi 
za ochotu a poskytnutí zázemí, a pře-
devším hluboké ocenění speciálním pe-
dagogům a asistentům, jejichž srdečné 
nasazení a dobrá nálada vytvořily po-
hodovou atmosféru, ve které se všichni 
cítili dobře. 

Těšíme se na další prázdninové a ví-
kendové pobytové akce, protože: „I T Y 
můžeš prožít hezké prázdniny". 

Iva Králová, Ivana Obadalová 

Aktivity sdružení Kreatos v roce 2013 

Kreatos, občanské sdružení pro pre-
venci psychických poruch, sociálně pato-
logických jevů a pro výchovu, vzdělávání 
a léčbu uměním, čtenářům Speciální pe-
dagogiky představuje své aktivity v roce 
2013. Jedním z důvodů je skutečnost, že 
problematika arteterapie, resp. artefileti-
ky, je v poslední dobé v oblasti prevence 
rizikového chování velmi aktuální. 

Mezinárodní konference Vzdělávání 
v arteterapii v ČR a SR - současný stav 

Ve dnech 18. a 19. října 2013 se ve Vyš-
ší odborné škole pedagogické a ekologické 
- JABOK, Praha 2, uskutečnila meziná-

rodní konference „Vzdělávání v artetera-
pii v ČR a SR - současný stav". 

Konference byla garantována Čes-
kou arteterapeutickou asociací a Sloven-
skou arteterapeutickou asociací a konala 
se pod záštitou Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva 
zdravotnictví ČR, Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR, prorektora Univer-
zity Karlovy v Praze prof. Stanislava Šte-
cha a senátora MUDr. Hassana Meziana. 

Tématem konference bylo zjišťová-
ní současného stavu vzdělávání v ar-
teterapii v České a Slovenské republice 
(ve zdravotnictví, školství, sociální ob-
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lasti aj.) včetné supervize, výzkumu a na-
stínění dalších směrů vzdělávání. Orga-
nizátorům se podařilo přivést do Prahy 
významné osobnosti současné artetera-
pie, za něž jmenujme akademickou so-
chárku a čestnou předsedkyni Slovenské 
arteterapeutické asociace prof. Dr. Jaro-
slavu Šickovou, Ph.D., předsedkyni Čes-
ké arteterapeutické asociace Ing. Marii 
Lhotovou, Ph.D., doc. PaedDr. Jana Sla-
víka, CSc., doc. Dr. Hanu Stehlíkovou 
Babyrádovou, Ph.D., z brněnské peda-
gogické fakulty a PhDr. Yvonu Mazehó-
ovou, Ph.D., z ateliéru arteterapie JčU 
v Českých Budějovicích. 

Se svými příspěvky dále vystoupili: 
PhDr. Helena Strnadová, PhDr. Miloslav 
Čedík, Mgr. Jitka Schichtsová, Mgr. Ka-
teřina Štěpánková z pedagogické fa-
kulty v Hradci Králové, PhDr. Martina 
Kozáková z plzeňské pedagogické fa-
kulty, Mgr. Mihaela Guilaume z trnav-
ské pedagogické fakulty, Mgr. Zbyněk 
Zicha, MgA. Jana Kuklová, Mgr. Emi-
lie Rudolfová, Mgr. Ludmila Hudcová 
a PhDr. Zbyněk Zicha. 

Osobnostní pestrost a široký tema-
tický záběr konference umožnil setkání 
předních odborníků oboru i nadšenců, 
kteří do oblasti arteterapie teprve nedáv-
no vkročili. Atmosféra byla přátelská, 
vzájemné rozhovory živé a jiskřivé. Pod- . 
nětů k zamyšlení bylo mnoho, přednáše-
jící se dotkli teorie, ale promlouvali také 
o svých osobních zkušenostech z arte-
terapeutických výcviků. 

Mezi nejvíce diskutovaná témata pa-
třila otázka ukotvení arteterapie jakožto 
vědního oboru. Jakým směrem v tomto 

případě postupovat? Jak zajistit arteterapii 
její „vědecké opodstatnění" mezi ostat-
ními obory? Čím ji na tomto poli obhájit 
a je tato obhajoba vůbec potřebná? Takové 
úvahy otevřely i otázky po vlastním teo-
retickém založení arteterapie. Jak a odkud 
brát potřebný „teoretický aparát"? Kde 
najít termíny, které by dokázaly adekvátně 
popsat, uchopit, ukázat, oč v arteterapeu-
tickém procesu béží? Stranou nezůstala 
ani otázka kompetencí arteterapeuta, jeho 
vzdělání a potřebných schopností jak pro-
fesních, tak lidských. Arteterapie se tak 
ukázala jako obor se stále otevřeným po-
lem možností, který dokazuje své odbor-
né základy a klade velký důraz na osobní 
zodpovědnost člověka. 

Součástí konference bylo setkání stu-
dentů Kreatos, o.s., a výstava prací stu-
dentů arteterapie „Léčba uměním v ob-
razech", která předcházela konferenci 
v galerii V Troubě ve Slaném. Vystavené 
obrazy na stěnách auly přispívaly k pří-
jemné pohodě účastníků. Kvalitní pro-
gram přilákal na konferenci nečekané 
množství zájemců, prezenční listina za-
znamenala 60 účastníků a my se těšíme 
na další setkání. 

Výstava Léčba uměním v obrazech 
ve Slaném 

Galerie V Troubě ve Slaném se na tři 
týdny (16. 9. - 12. 10. 2013) proměnila 
v chrám arteterapie. Vernisáž výstavy se 
konala v pondělí 16. září. Společenskou 
událost zahájil za pořadatele Zbyněk Zi-
cha. Kateřina Štěpánková z Pedagogické 
fakulty Univerzity Hradec Králové sdě-
lila své zkušenosti z výcviku, s důrazem 
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na otázky arteterapeutického procesu. 
Miloslav Čedik z Husitské teologické 
fakulty UK Praha zavzpomínal na svůj 
první arteterapeutický kurz, jehož se 
jako frekventant zúčastnil a který ho zá-
sadním způsobem životné i profesně na-
směroval. K příjemné atmosféře přispělo 
hudební trio Rudolfa Hyšky - Jazz klub 
Slaný. 

Bílé zdi nevelké obdélníkové haly 
galerie V Troubě pokryly čtvercové ob-
razy studentů dvouletého arteterapeu-
tického výcviku, který proběhl v letech 
2011/2012 v Deštném v Orlických ho-
rách a v Peruci. Práce vystavili pedago-
gové, speciální pedagogové, psycholo-
gové, asistenti vysokých škol. Kurz byl 
zaměřen především na sebezkušenost, 
práci na sobě, rozvoj osobnosti. Vedoucí 
kurzu vycházejí z předpokladu - „to, co 
budeš dělat s klienty, si musíš odzkou-
šet sám na sobě". Vystavované práce 
vznikaly při volném malování při vážné 
hudbě. Předcházela mu hluboká rela-
xace vleže, v jejím závěru byli studenti 
požádáni, aby namalovali hudbu, která 
přichází. Vzniklé obrazy jsou pak sonda-
mi do niter tvůrců, dýchají z nich na nás 
jejich niterné prožitky. Řadu návštěvní-

ků výstavy oslovila hloubka, která je v 
obrazech ukrytá a zasahuje přes vizuální 
vjemy srdce i mysl diváků. 

Institut vzdělávání v arteterapii 
a psychoterapii - K r e a t o s 

V říjnu 2013 zahájil svou činnost In-
stitut vzdělávání v arteterapii a psycho-
terapii - Kreatos. Institut má vyčleněny 
prostory ve Středisku volného času -
Ostrov, Šultysova 518, 274 01 Slaný. 

Náplň činnosti institutu: 
1. vzdělávání v arteterapii a psychote-

rapii, 
2. pravidelné přednášky, seminář, 
3. klinická činnost v arteterapii a psy-

choterapii. 
Od zřízení Institutu očekáváme kon-

centraci odborníků, expertů v daných 
oborech a kromě odborného zaměření 
se hodláme zabývat popularizováním 
zejména léčby uměním. 

Veškeré uvedené aktivity jsou po-
drobně popsány na webových stránkách 
www.kreatos.philosophy.cz. 

Zbyněk Zicha st., Miloslav Čedík, 
Zbyněk Zicha ml. 

80. výročí založení Milíčova domu 

Oslava 80. výroč í založení Mi l í -
čova d o m u se uskutečni la v sobotu 
9. l istopadu. Sešli se zde pamětníc i , 
kteří do Mil íčova domu chodi l i t éměř 
od jeho založení , a mladší generace, 

která zde působí dnes v mateřské 
škole. 

Program byl zahájen paní ředitelkou 
Bc. Barborou Pelclovou, která hosty při-
vítala a poděkovala za účast. Jako nová 
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