
20. august 2013 

Pozdravujem svojich kolegov, priateľov a študentov! 

 

Píšem vám, nakoľko by som sa s vami rád podelil o vzrušujúcu informáciu, takže sa môžete rozhodnúť, či 
sa toho chcete zúčastniť, „ak vám to vyhovuje“. Tiež by som bol rád, keby ste sa o túto informáciu 
podelili so svojimi rodinnými príslušníkmi, priateľmi a kolegami. Virigina Satirová, moja učiteľka a neskôr 
priateľka, vytvorila dve špecifické organizácie. „The International Human Learning Resource Network” a 
„Avanta“, neskôr pomenovanú ako “Satir Global Network“. Priložený dokument napísaný Virginiou, ktorý 
preložila Eva Holubová, vysvetľuje podstatu The International Human Learning Resource Network, alebo 
IHLRN. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o IHLRN, prosím, choďte na www.IHLRN.org .  

Ja sám som aktívnym členom tejto organizácie a tá si vybrala Prahu v Českej republike za miesto konania 
svojej 45. konferencie. Konferencia sa bude konať v dňoch od 28. septembra 2014 do 5. októbra 2014 v 
hoteli Adria na Václavskom námestí č. 26, 110 00 Praha 1. 

Jeden z cieľov tejto organizácie pochádza z Virginiinej vízie spájať ľudí z celého sveta, ktorí majú 
podobné záujmy – „vyživovať“ ľudí, aby sa ich potenciál rozvinul čo najplnšie. Úmyslom bolo dať ľudí 
dokopy, aby sa spojili a zdieľali svoje zážitky v menej formálnom a ľudskejšom formáte, než ako to 
ponúkajú iné konferencie. Takže IHLRN usporadúva túto unikátnu konferenciu s unikátnou formou už po 
45. krát. Začína v nedeľu večer privítacou večerou, krátkym predstavením sa a spoznávaním. Forma 
konferencie je, že je otvorenou univerzitou. Program sa vyvíja na mieste. Zvyčajne sú doobedňajšie 
hodiny o strečingu, pohybe, meditácii, teplomere, informáciách o prezentáciách dňa (workshopoch), ktoré 
sú rýchle a stručné a podávajú ich prezentujúci. Doobedňajšie časť po prestávke patrí úvodnej prednáške 
pre celú skupinu a vedie ju jeden z prezentujúcich. Je hlavne o Satirovských technikách, metódach a pod. 
Poobede sú malé skupinky dostupné pre každého, kde ktokoľvek môže prezentovať akúkoľvek tému 
svojho záujmu. Preto je to otvorená univerzita. Program zvyčajne začína o 9:00 h. a trvá do 12:00h. a 
poobede od 14:00h. do 18:30h. Večera je o 19:00h. a večerný program trvá od 20:00h. do 22:00h. 
Večerný program je najmä o spoločenskom vyžití sa ako sú tanec, hudba, provinčné divadlo alebo spev. 
Je to stretnutie, kde si každý vyberie za seba, čoho sa zúčastní a čo mu najviac vyhovuje. 

Zdieľam túto informáciu s vami z viacerých dôvodov. Povzbudzujem vás k tomu, aby ste sa zúčastnili 
konferencie a prezentovali seminár, ak sa rozhodnete. Opäť opakujem, je to Otvorená Univerzita. Je 
tam vždy široký výber prezentácií. Napríklad jedna, ktorú som ocenil, bola tá, kde prezentujúci miloval 
pelendrek (sladké drievko) a robil seminár pre tých, ktorí sa oň zaujímali a rozprával o pelendreku a jeho 
širokej variácií ako aj rozdával ich vzorky. Tento seminár veľmi pripomínal seminár na ochutnávku vína. 
Boli tam aj iné prezentácie ako napríklad nenásilná komunikácia, hudba, investície, kríza stredného 
východu a erekčná dysfunkcia. Nikdy neviete, čo bude prezentované na tejto konferencii, až pokiaľ sa jej 
nezúčastníte a nespoznáte tých, čo sú na nej a ktorí prezentujú. Je tam tiež mužská a ženská skupina, 
ktorá sa denne stretáva.  

IHLRN chce rozšíriť svoju pozvánku smerom k vám a tí, ktorí sú účastníkmi IHLRN pravidelne, sa potešia 
vašej účasti. Výbor IHLRN pripravil pre Slovákov a Čechov zvýhodnené registračné poplatky ako aj 
možnosť úhrady denného poplatku pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť celej konferencie. Celá 
konferencia bude v angličtine. Pre Slovákov a Čechov tu je možnosť vystúpiť so svojou prezentáciou aj v 
ich rodnom jazyku a tlmočenie do angličtiny bude zabezpečené.  



Predstavenstvo IHLRN k termínu písania tohto listu nerozhodlo o presnej výške nákladov pre Slovákov a 
Čechov. Je tu však k dispozícii ponúknutá štruktúra nákladov, ktorá sa ešte môže upraviť: 

1. Úhrada celého registračného poplatku, ktorý zahŕňa účastnícky poplatok, ubytovanie a stravu.  
2. Týždenný registračný poplatok 150 Euro, ktorý obsahuje dennú účasť bez ubytovania a stravy. 
3. Denný registračný poplatok 22 Euro bez stravy a ubytovania. Toto je pre tých, ktorí sa nemôžu 

zúčastniť celej konferencie, ale radi by sa zúčastnili aspoň jej časti. Sú vítaní taktiež ako 
prezentujúci. 

Ak máte záujem prezentovať, kontaktujte , Naďu Feteteovú na nada.feketeova@gmail.com alebo Evu 
Holubovú na holubovae@gmail.com alebo Waltra Zahnda, wzahnd1@gmail.com pre všeobecné 
informácie. Je k dispozícii „prázdny“ program na týždeň a jednotlivci sa zapisujú na prezentácie. 
Prezentujúci budú doobeda zdieľať v skupine stručné informácie o obsahu, mieste a čase svojej 
prezentácie. Tie môžu byť v slovenčine a češtine a bude k dispozícii tlmočenie.  

Dúfam, že vás tam stretnem a ak máte akékoľvek otázky a komentáre, prosím, kontaktujte ma. Dúfam, 
že IHLRN a táto konferencia budú umiestnené na slovenskej a českej webstránke Satirovského inštitútu.  

Záverom vás opäť vyzývam, aby ste tento list zdieľali vo svojich rodinách, s priateľmi a kolegami. 

Váš priateľ v Satirovskej komunite 

 

Walter Zahnd 
Professor Emeritus 
California, State University, Chico 


