
 

Pozvánka na seminář – pozor, změna termínu a místa konání!!! 

MUŽSKÁ SKUPINA 
Seminář vedený podle modelu růstu Virginie Satirové se věnuje oblastem, které se dotýkají a trápí 
výhradně muže. Přináší vývojový pohled na muže jako důležitou součást rodinného systému, zkoumá 
dynamiku a význam mužských vztahů v rodině a ve společnosti, a to vztahy mezi otci a syny, bratry, 
přáteli, kolegy apod. Cílem semináře je prozkoumat vnitřní svět hodnot, přesvědčení, očekávání a 
tužeb mužů a jejich dopad na vztah k sobě a k druhým lidem. Je zaměřený na rozvoj sebeúcty, vynoření 
a posilování vnitřních zdrojů každého účastníka a následné zvládání náročných životních situací. 
Účastníci mají možnost uskutečnit zásadní růstová rozhodnutí a nastartovat proces změny směrem 
k obohacení mužské identity, rozvoji vztahů partnerských, rodinných, pracovních a sociálních, a tak 
příznivě ovlivnit další generaci mužů. Podobně jako jiné skupiny v modelu růstu V. Satirové, je i mužská 
skupina postavena na zážitkové práci a na individuálních, skupinových a triádních procesech, využívá 
techniky sochání, řízené imaginace a další. Věnuje se zkoumání a vynoření zdrojů z primární triády, 
zkoumá vliv společenských a historických událostí. Vítáni jsou muži v rodinných a příbuzenských 
vztazích a také muži, kteří vedou nebo se starají o jiné muže.  
Tlumočení z angličtiny je zajištěno. 
 

Lektor:  Walter F. Zahnd, MSW, LCSW, BCD – emeritní profesor Chico California State        
University, Kalifornie, USA. Tlumočení do češtiny je zajištěno. 

Datum konání:  17.-19. srpna 2018. Zahájení v pátek v 15 hodin, předpokládané ukončení v neděli 
v 17 hodin. 

Místo:   Rodinné centrum Pastelka z.ú., náměstí Karla IV. 4, 62800 Brno-Líšeň 

Lektorné: 2 700 Kč. Nezahrnuje stravu ani ubytování, které si každý účastník řeší individuálně. 

Přihlášení: emailem na adresu petr.jelinek@modryzvonek.cz a zaplacením účastnického 
poplatku. Při přihlašování uveďte své jméno, příjmení, titul, telefonní kontakt, email a 
na jakou akci se přihlašujete. Pozor, počet účastníků je omezen na 18.  
Platbu proveďte na účet 670100-2214483035/6210. Do popisu uveďte jméno a 
příjmení účastníka.  

  Variabilní symbol: 2018000001 
 
V místě konání semináře není zajištěno ubytování. Na vyžádání můžeme doporučit blízký penzion 
nebo hotel. Případně můžete přespat ve vlastním spacáku v místě konání za poplatek 100 Kč/noc. 
V zázemí centra je možné využít sprchu a kuchyňku. 
 
 
Kontakt a Petr Jelínek, telefon 727 884 568, petr.jelinek@modryzvonek.cz 
informace:       
 
 
 



 
 
 
 

 

 

Prof. Walter F. Zahnd, MSW, LCSW, BCD – emeritní profesor, Chico California State University 

Americký terapeut, sociální pracovník, učitel a lektor. Po studiu sociální práce a 
sociologie pracoval jako poradce a sociální pracovník v nápravných zařízeních. 
V letech 1988-2008 se věnoval vlastní terapeutické praxi. Ve své práci zúročuje 
zkušenosti s vedením terapeutických skupin a komunit s využitím skupinové 
dynamiky, dále staví na intenzivním výcviku a spolupráci s Virginií Satirovou 
v letech 1982-88. Aktivně rozvíjí a propaguje Model růstu (jinde Transformační 
systemická terapie dle Satirové). Od 90. let vedl výcviky pro profesionály 
v pomáhajících profesích a veřejnost v USA, Kanadě, ČR, SR, Skotsku, Litvě, 
Lotyšsku, Filipínách aj. V posledních 7 letech vede mužské skupiny na Slovensku 
a letos poprvé i v ČR. 

 

 

 

Virginia Satirová ( 1916 -1988).  Americká sociální pracovnice, psycholožka a 
terapeutka, autorka metod pro zkvalitňování komunikace v rodinách i v 
organizacích. Je označována za matku rodinné terapie. Na základě své praxe 
vytvořila Model růstu k účinné psychoterapeutické práci. Ve svém přístupu 
staví na pozitivní hodnotě člověka a jeho možnostech k růstu. V terapii se 
soustředí na proces změny od na patologii směrem ke zdravému využití 
osobních zdrojů. Autorka knih Self Esteem, Making Contact, Conjoint Family 
Therapy (česky Společná terapie rodiny), New Peoplemaking (Kniha o rodině) a 
dalších. Zakladatelka organizace AVANTA sdružující profesionály a organizace 

rozvíjející Model růstu. Její práce a koncept rodinné terapie patří ke stěžejním základům současného 
přístupu při práci s rodinami.  

„Lidé se otevírají díky světlu, teplu a vývoji; nikoli silou, mocí ani nátlakem.“ 


