2. mezinárodní konference o výchově a volném čase
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 15.-16. června 2006

Na úvod přivítal účastníky konference v historickém sále
konzistoře Biskupství brněnského jménem organizátorů PhDr.
Tomáš Čech, Ph.D. z Katedry sociální pedagogiky Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně Zároveň také představil
hlavní přednášející v rámci dopoledního bloku, a to (na fotografii
zleva) PhDr. Jiřího Němce, Ph.D., prof. PhDr. Petera Ondrejkoviče,
Ph.D., PhDr. Břetislava Hofbauera, CSc. a Mgr. Bedřicha Hájka.

Poté vystoupil proděkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně PhDr.
Jiří Němec, Ph.D., který nejprve přivítal všechny hosty jménem děkana fakulty doc.
PaeDr. Vladislava Mužíka, CSc., a poté přednesl úvodní referát na téma „Možnosti a
limity výchovy ve volném čase“.

Profesor PhDr. Peter Ondrejkovič, Ph.D., děkan Fakulty sociálnych vied a
zdravotníctva Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, obohatil dopolední program
příspěvkem s názvem „Fenomén volného času na počátku 21. století“, v němž se
zaměřil na problematiku volného času z pohledu současné sociologie.

Nestor pedagogiky volného času u nás, autor řady publikací a člen Evropské
asociace zařízení volného času dětí a mládeže a její bývalý dlouholetý generální
tajemník PhDr. Břetislav Hofbauer, CSc. vystoupil s referátem „Aktuální otázky
zhodnocování volného času“.
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Závěr čtvrtečního dopoledního programu patřil Mgr. Bedřichu Hájkovi a jeho
příspěvku „Volný čas dětí a mládeže v právním systému České republiky“.

Program konference byl ve čtvrtek v čase oběda zpestřen prohlídkou katedrály sv.
Petra a Pavla. Jak snímek napovídá, doprovázelo konferenci krásné slunečné počasí
s tropickými teplotami.

V pátek po skončení mezinárodní konference se uskutečnilo
historicky první jednání valné hromady Asociace vzdělavatelů
pedagogů volného času, které mělo za cíl zejména volbu orgánů a
řešení organizačních otázek. Poté se ještě sešel nově zvolený
výkonný výbor společně s revizní komisí. Jednání bylo věnováno
zejména koordinaci další činnosti asociace v horizontu nejbližších
měsíců.

Předsedou Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času byl jednomyslně zvolen
Mgr. Michal Kaplánek, Th.D., vedoucí Katedry pedagogiky Teologické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
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