
 

 

Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Holešov 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009159 

 

Pozvánka na přednášku 
pro vedoucí oddílů, kroužků, trenéry, 

rodiče, učitele a nadšence 
 

s názvem: 
 

„OCHUTNÁVKA SELSKÉHO ROZUMU“ 

Aktivita MAP č. 2.14 (IMAP č. 2.27 – PŘÍLEŽITOST) 

  Odborný lektor:  

  PhDr. Marek Herman – zkušený a uznávaný lektor, dlouhodobě se zaměřuje 

na sebepoznání a na výchovu dětí do šesti let. Je sympatický svým osobním zaujetím, 

se kterým přednáší, nebo vede svoje dílny a semináře. Přednáší na Univerzitě Palackého 

Olomouc, napsal knihy „Najděte si svého marťana“, „Jsi tam, brácho?“ a „Máma není 

služka, máma je dáma“ – každá z nich se stala bestselerem. 

 

 
Termín:   sobota 20. 11. 2021, 10:30 - 12:30 hodin 

Místo:               kino Svět Holešov 

  

  Anotace k programu: 

Doba, ve které žijeme je brutálně rychlá. Jsme zahlceni informacemi. Zážitky. Máme 

nekonečné možnosti. Místo rozvíjení potenciálu spíše okupujeme nákupní centra. 

Tloustneme. Hloupneme. Chlastáme. Koketujeme s drogami. Přestěhovali jsme se na 

internet. Ztrácíme se na sociálních sítích. Neboli svět se nám před očima mění jako nikdy 

předtím.   

Ale změnili jsme se i my?  
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Co je vlastně cílem života? Která tři klíčová slova potřebujeme ke spokojenému životu? 

Které období v našem životě je absolutně nejdůležitější? Co je to most důvěry? A co most 

odvahy? Potřebujeme ještě vůbec k něčemu rodinu? A jaký smysl má dneska ještě 

pracovat s dětmi ve volném čase? K čemu je vést?  

A jakou roli v tom hrají moderní technologie? 

Na tyto i další otázky se dozvíte odpovědi během přednášky, kde zavládne pohodová a 
vlídná atmosféra. Dozvíte se odborné, přitom však srozumitelné návody, jak pracovat 
s dětmi.  
 
V závěru přednášky bude prostor na otázky. 

  

 

 

Akce je určena účastníkům CVVZ a dalším, kteří se přihlásí 
prostřednictvím některé školy nebo školského zařízení ORP Holešov. 

 

 

 

Na setkání se těší za Tým MAP 
 
 
 
        Mgr. Jarmila Růžičková 

                                                                        1. Základní škola Holešov 
 
                                                                         Mgr. Jarmila Vaclachová 
                                                            Středisko volného času Holešov - TYMY 

 
                      Markéta Poláchová Kropáčková  

                   hlavní manažer projektu  

           


