
Zprávy 

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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ředitelka Miličova domu přislíbila, že 
bude i nadále klást důraz na odkaz a my-
šlenky Přemysla Pittra. 

Paní PhDr. Lenka Lajsková z Národ-
ního pedagogického muzea a knihovny 
J. A. Komenského seznámila návštěvní-
ky s historickými fakty o stavbě budovy 
a o založení Miličova domu jako domu 
pro děti. Celá přednáška byla především 
zaměřena na odkaz Přemysla Pittra 
a Olgy Fierzové a historickou tradici Mi-
ličova domu. 

Dále v programu následovala mi-
nimalistická scénická črta o Přemy-
slu Pittrovi „Já a dům můj". Osm žen 
a jedna harfa vypráví o muži, který vozil 
náklaďákem děti z Terezína na zámek. 
Tuto črtu připravil DDM Praha 3 Ulita 
pod režijně-dramaturgickým vedením 
Zuzany Malé-Horákové. 

Představení bylo velmi emotivní pro 
všechny diváky a především pro ty, kteří 
se s panem Přemyslem Pittrem osobné 
znali. 

Oficiální program zakončila bývalá 
ředitelka Miličova domu Marta Vrabco-
vá. Ta se i touto cestou rozloučila s dlou-
holetýmy spolupracovníky. Při loučení 

nezapomněla na spolupráci se zámkem 
štiřín a jeho ředitelem panem Hrubým. 

Paní Martě Vrabcové přišli poděko-
vat zástupci détí Miličova domu a zá-
stupci Národního pedagogického mu-
zea. Za milíčovské děti přednesla velmi 
krásnou a srdečnou řeč paní Sedláčková. 

Po ukončení oficiálního programu se 
hosté mohli podívat po budově, kde pro 
ně byla připravena bohatá a různorodá 
výstava: 

• Prezenční výstava „Příběhy bezvý-
hradné lidskosti. Přemysl Pittr, výjimeč-
ná postava v dějinách 20. století" 

• Stavba Miličova domu, spolupra-
covníci Přemysla Pittra, udělená vyzna-
menání 

• Pracovna Přemysla Pittra 
• Současnost Miličova domu 
Před odchodem se ještě povídalo 

u kávy a zákusků. Především historky 
pamětníků z doby Přemysla Pittra byly 
velice zajmavým nahlédnutím do sku-
tečného života obyčejných lidí. 

Pro mnoho z nás byl tento den něčím 
zvláštní a nezapomenutelný. 

Pavla Musilová 

Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce slavila 

Dne 24. 10.2013 se konalo slavnostní 
setkání při příležitosti 60. výročí založe-
ní školy. Oslavy zahájil tiskový mluvčí 
nemocnice, který přivítal hosty, přátele 
a pedagogy školy a moderoval také celý 
odpolední program. Na oslavě promlu-

vili: radní pro oblast školství a volného 
času Magistrátu hl. m. Prahy, ředitelka 
Nemocnice Na Bulovce, primář dětské 
chirurgie, zástupce katedry speciální 
pedagogiky Pedagogické fakulty UK, 
ředitelka ZŠ a MŠ při zdravotnickém 
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