
 

 

 



 

 

KREATOS  
obecně prospěšná společnost pro prevenci, psychoterapii, léčbu uměním a vzdělávání v oblasti humanitních věd  

Vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT, 
Učitelská 162, 273 74 Klobuky, tel.: 312 579 475, IČO: 266 20 189 

 
pořádá 3. ročník arteterapeutické konference tentokrát nazvané 

 
 

SPIRITUÁLNÍ DIMENZE ARTETERAPIE 
(UMĚNÍ – TERAPIE – SPIRITUALITA)  

 

 
 

Třemi základními obsahovými pilíři konference budou následující tematické oblasti: 
 

a) spirituální dimenze arteterapie;  
b) trauma v arteterapii. 

c) integrace v arteterapii;  
 

 

Konference je garantovaná  Českou arteterapeutickou asociací  

a Slovenskou arteterapeutickou asociací. 

 

Záštitu nad konferencí převzali:  

Mons. Václav Malý, biskup, 

 ministr zdravotnictví  MUDr. Svatopluk Němeček 

 

Termín:  25. – 27. září 2015  

Místo:  Vršovické divadlo MANA Moskevská 967/34 101 00Praha 10-Vršovice 

 

Přihlášení k účasti: Přihlášení k účasti na konferenci bude probíhat prostřednictvím internetového 

formuláře umístěného na internetových stránkách Kreatosu - http://www.kreatos.philosophy.cz  

Souběžně s konferencí budou zahájeny dvě expozice: výstava akademické sochařky, 

prof. J. A. Šickové-Fabrici  s názvem  Je suis étrangère – Som pútnička                                                   

a výstava studentů pětiletého studia arteterapie. 

Na místě konference proběhne též prezentace 

psychologicky orientovaných titulů nakladatelství Portál. 

 
 

Programový a organizační výbor:  

 

Předseda: PhDr. Zbyněk Zicha, členové: PhDr. Milostav Čedík, PhDr. Pavla Doležalová,    

Ing., PhDr. Marie Lhotová , Ph.D.(předsedkyně  ČAA), Prof. Dr. Jaroslava Šicková (čestná předsedkyně  SAA), MgA. Jana 

Kuklová, Mgr. Aida Líhová – Legnerová, Mgr. Zbyněk Zicha, ml., Mgr. Ludmila Zichová. 
 
 

V případě dotazů se obraťte na PhDr. Zbyňka Zichu, e-mail:  zbynekzicha@centrum.cz 

http://www.kreatos.philosophy.cz/
mailto:zbynekzicha@centrum.cz


 

 

Souběžně s konferencí budou v místě jejího konání zahájeny dvě výstavy 
 

 

výstava děl 

prof. PaedDr. Jaroslavy Anny Šickové – Fabrici Ph.D., 

akademické sochařky, 

nazvaná 

„Je suis étrangère – Som pútnička“ 

 

 
   

Hlavní část výstavy bude přístupná od 25. 9. 2015 v kostele Husova sboru Vršovice. 
 

 

*  *  * 
 

 

a výstava prací studentů pětiletého studia arteterapie 

při o.p.s. Kreatos 

nesoucí název 

„Výtvarné zpracování biblických příběhů“ 

Výstava bude po dobu konference umístěna v klubu divadla Mana.



 

 

Program konference „Spirituální dimenze arteterapie“ - 2015 

 

25.9. 2015 - pátek 
 

   13:00  – 13.45   Registrace účastníků 
    

   14.00 – 16:30    Zahájení a první blok příspěvků 

 

Konference bude  zahájena v 14..00 hod. hudebním pozdravem ze Slaného: TRIO BEND SLANÝ 

 

 Prof. PhDr. Milan Nakonečný, Ph.D.: Problematika  spirituality ve výtvarném umění. 

 Doc. Dr. Jan Slavík, CSc.: Cesta k poznávání v arteterapii a artefiletice aneb o poznávacích   

motivech. 

 Prof. Dr. Milan Valenta, Ph.D..: Komuniké.  

 Doc. PaedDr. Hana  Stehlíková Babyrádová, Ph.D.: Spirituální aspekty materiálových 

a bodyartových terapeutických činností (duchovní aspekty rozšířené  arteterapeutické  praxe)  

 

   17.00 - 19.45   Druhý blok příspěvků 

 

 Doc. Dr. Mireia Ryšková, Th.D.: Spirituální dimenze bibliodramatu. 

 Ing., PhDr. Marie Lhotová, Ph.D., PaedDr. Evžen Perout:  Obraz Boha v arteterapeutické tvorbě. 

 PhDr. Zdeněk Riegel:  (Téma bude doplněno)  

 Mgr. Petr Lisý: Spiritualita v kontextu archetypové symboliky astrologie. 

 RNDr. et Mgr. Hana Sar Blochová: Dvanáct posvátných pohárů (multimediální koncert s živý    

          zpěvem posvátných vokálů a hrou na středověké hudební nástroje - gotická harfa a psaltérium) 

 

26. 9. 2015 – sobota 
 

8.45  Ranní mše - Zveme na ranní mši, která proběhne v domě Husova sboru, tedy v místě konání  

                              konference. 

 

9.30 – 13.00  Třetí blok příspěvků 

 

 Prof. PaedDr. Jaroslava Anna Šicková – Fabrici Ph.D., akademická sochařka: Je suis étrangère – 

Som pútnička. (O putování a spiritualitě každodennosti)  

 PhDr. Hana Blochová: Vize a hudba Hildegardy z Bingen, středověká mystika a současná  

arteterpaie. 

 Mgr. et Bc.. Bedřich Čermák: Symbolika  autority a trestu  ve výtvarném projevu pacientů  s dg. 

závislosti na alkoholových a nealkoholových drogách.  

 PhDr. Pavla Doležalová: Spirit závislosti a arteterapie.  

    MUDr. et Mgr. Prokop Remeš: Bible a psychoterapie. 

    PhDr. Zbyněk Zicha, st., PhDr. Pavla Doležalová: Hagioterapie a arteterapie. Výtvarné 

zpracování biblických příběhů.  



 

 

13.00 – 14.00   Přestávka na oběd 

 

14.00- 17:15    Čtvrtý blok příspěvků 

 

 Mgr. et Mgr. Jan Buchta, Ph.D.: Rozvoj spirituality v galeriích výtvarného umění. 

 Doc. Dana Puchnarová, Ph.D.: Naznačení skrytého smyslu umění. 

 Anna Matoušková, ak. Mal.: Cesta do světa i k sobě. 

 Markéta Prachařová:  Anthroposofická arteterapie v praxi na klinice Herdecke v Německu. 

 Barbora Richtrová: Aplikace speciální arteterapeutické techniky „Práce na Hliněném poli®” 

a zhodnocení terapeutického účinku u dětí s vývojovou poruchou řeči.  

 PhDr. Pavel Beňo: PTED – Postraumatická zahořklost z psychického násilí. 

 MUDr. Radana Syrovátková, BC-DMT: Role ženy v traumatizaci spirituality, tělesná spiritualita, 

zrcadlení a jejich poruchy.  

 

17.15 – 17.30  Přestávka 

 

17.30 – 19.30  Pátý blok příspěvků a závěr 

 

 MUDr., Mgr. Kristýna Drozdová:  Jak neurověda inspiruje psychoterapii  (Otevření tématiky pro 

příští 4. konferenci, jejímž ústředním tématem bude Neurověda a arteterapie. resp. Arteterapie od 

psychoanalýzy přes postmoderní myšlení  k neuroarteterapii) 

 PhDr. Martina Komzáková: Lidská tvář zázraku. 

 PhDr. Miloslav Čedík: Zázrak 

 MgA. Jana Kuklová – Mgr. Zbyněk Zicha, ml.: Spirituální dimenze arteterapie z filozofického 

pohledu. 

 

27.9. – neděle 

 

10.00 – 14.00: Workshopy (program bude ještě doplněn)  a závěrečný  diskusní panel. 

 

10.00- 11,30 

MgA. Tereza Karolina Mílová: Technika akvarelu mokrým do mokrého v arteterapiii - nahlédnutí do 

terapeutické řady Dýchacího cvičení  Dr. Margarethe Hauschky Maximální počet účastníků 12.  

 

12.00- 13,30 

Kristýna Brabcová:  Dynamické kreslení - impulz pohybu v kresbě. 

 

13.30 – 14.00:  Závěrečný diskusní panel. 

 

 

Změna programu vyhrazena. 

 

 

Program aktualizován dne 21. 9. 2015. 

 
 

 



 

 

Upřesňující informace 
 
Konferenční poplatek je placen převodem zadaným nejpozději 21. 9. 2015. (Platba na místě konání konference bude 

zpoplatněna částkou 50,- Kč s tím, že účastník obdrží osvědčení o účasti na konferenci v elektronické podobě, a to 

v průběhu října. Prosíme, abyste se pokusili této variantě předejít.) 

 dvoudenní účast (pátek a sobota) - 650 Kč / 24 € 

 páteční účast - 400 Kč / 15 € 

 sobotní účast - 500 Kč / 18 € 

 dvoudenní účast studenta denního studia ve věku do 26 let - 350 Kč / 13 € 

 jednodenní účast studenta denního studia ve věku do 26 let - 250 Kč / 9 € 

 držitel/ka průkazu ZTP/P - 100 Kč / 4 € (doprovod zdarma) 

Číslo konta pro úhradu konferenčního poplatku: Číslo účtu: 0395728329 / 0800 

Název účtu: Kreatos o.p.s. (Adresa majitele účtu: Kreatos o.p.s., Učitelská 162, 273 74 Klobuky) 

IBAN: CZ26 0800 0000 0003 9572 8329 

BIC: GIBACZPX  (Adresa pobočky: Česká spořitelna a.s.,Dr. E. Beneše 99/1, 27401  Slaný) 

 

Do „vzkazu pro příjemce“ prosím uveďte své jméno a příjmení. Jako variabilní symbol doporučujeme zadat Vaše datum 

narození, jež uvádíte v žádosti o osvědčení v elektronické žádosti, a to v podobě: DDMMRRRR (např.: 04051967). 

Pořadatel si vymiňuje právo nevrátit konferenční poplatek, pokud mu účastník ohlásí svoji neúčast později než v pátek 

18. 9. 2015. Pořadatelé konference si vyhrazují právo odvolat konferenci v případě, že nebude možná její plnohodnotná 

realizace. 

 

Doporučujeme Vám přinést k úvodní registraci účastníků doklad o uhrazení konferenčního poplatku. 

 
Na nedělní dílny se bude možné přihlásit v průběhu konference. Cena dílen není zahrnuta v konferenčním poplatku 

a platí se přímo lektorům daného workshopu. V případě nízkého počtu zájemců si pořadatel vymiňuje právo 

odstoupit od pořádání dílen. 

 

 

 

 

Za vstřícnost, ochotu a poskytnutí prostoru s jedinečnou atmosférou 

děkujeme faráři Husova sboru Vršovice, panu Mgr. Davidu Frýdlovi. 

 

 

 

Za spolupráci  děkujeme nakladatelství Portál.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


