
V mnoha pohádkách vystupují krásné dívky a odvážní mladíci  –  hrdinové, kteří 
jsou silní tím, že jednají. Ale v evropské, asijské i africké kulturní pokladnici se 
nacházejí i příběhy o hrdinech o pár let starších, kteří jsou silní tím, že vědí. 

V sobotu 23. listopadu 2019 vytvoří tyto příběhy poetický most, který nás dove-
de k otázkám a úkolům druhé poloviny života a k času lidského zrání.

Pohádky přednesou členové divadelního spolku Proměna a vypravěči ze 
sdružení Storytelling. Pohádkové motivy v rámci přednášek a workshopů rozvi-
nou lektoři a odborníci z oblasti  analytické psychologie, filozofie, gestalt terapie, 
biosyntézy a managementu.  Nahlédneme do dílny tvůrčího psaní, vyzkoušíme 
si vypravěčské umění a necháme se okouzlit rytmem flamenka. 

VYSTOUPÍ:
■  Daniela Fischerová, spisovatelka, dramatička, scénáristka
■  Anna Hogenová, filozofka, fenomenoložka
■  Pavel Zach, terapeut, předseda České společnosti pro analytickou psychologii
■  Ladislav Dvořák, kouč, terapeut, konzultant
■  Hynek Valenta, psycholog, terapeut a flamenkofil
■  Lucie Šídová, ředitelka organizace Freya, terapeutka, koučka
■  Markéta Holá, vypravěčka, členka sdružení Storytelling
■  Michal Knězů Mrvka, lektor, kouč, jednatel poradenské společnosti Aperta
■  Ilona Štorová, lektorka, předsedkyně spolku Age management
■  Divadelní spolek Proměna

MODERUJE: Michaela Černá a Věra Šimonová 

MÍSTO KONÁNÍ: Centrum Be Balanced, Rybničná 18/1, Praha 6

MEDIÁLNÍ PARTNER:

... A čas šel dál
Pohádky pro druhou polovinu života

23. 11. 2019 I 9.00–17.00 
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VYBRÁNO  Z PROGRAMU:
Poslouchejte, jak to bylo… – úvodní slovo Daniely Fischerové

Pohádka jako obraz proměny
■  Pohádky jako zdroj archetypového materiálu, vodítka a základní principy jak  

s ním pracovat 

Pohádkové příběhy Fontána mládí a Svatá studna otevřou témata o:
■  Mladé odvaze a zralé moudrosti v duši každého z nás 
■  Vzkazech, které četli renesanční mágové z hvězd, a půvabu melancholie
■  Pošetilém a moudrém králi v českých pohádkách i našich životech 
■  Zralé kráse, která má mnoho podob 

Japonská pohádka Šest soch napoví, jak:
■  Žít z vlastního pramene 

Vyprávění Starý alchymista a Dřevorubec a štěstí vyzvou k zamyšlení nad:
■  Touhou pustit veslo a vydat se do neznámých vod
■  Předáním půlky království  a sdílením zkušeností s druhými 

Vyprávění O nahé Pravdě otevírá prostor pro: 
■  Setkání s dědictvím, které nemá jen podobu zámků a truhlic se zlatem, ale 

vzpomínek a zkušeností
■  Seznámení s historií a současností vypravěčů 
■  Osvojení si základů vypravěčského umění 
■  Lekci tvůrčího psaní „Kdybych nebyl býval kýval“  

Příběh O muži, který tančil s démony otevře prostor pro Hynka Valentu a:
■  Téma o vnitřní svobodě a překročení konvencí
■  Setkání s flamenkem a jeho terapeutickým přínosem
■  Tanec a závěrečnou fiestu

PODROBNÉ INFORMACE A DOTAZY: 
Věra Šimonová, www.verasimonova.cz, simonova.vera@seznam.cz

PŘIHLÁŠENÍ, REZERVACE A PLATBA: 
Centrum Be Balanced, www.bebalanced.cz. 
 
Místo  je rezervováno po přihlášení a úhradě účastnického poplatku, který  
zahrnuje celodenní účast na přednáškách a workshopech a občerstvení a činí:
■  1 100 Kč při platbě do 30. 9. 2019
■  1 300 Kč při platbě od 1. 10. 2019
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