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NA CESTĚ KE ŠKOLE 21. STOLETÍ -   Zámek Rychnov nad Kněžnou 
FESTIVAL O VZDĚLÁVÁNÍ 150 let po zavedení povinné školní docházky. 
Pro všechny, které to zajímá. 
 

středa 25. 9. 2019       13.30 -– 15.30 hod  
 

Storatelling – workshop vyprávění 
  Barbora Voráčová, Markéta Holá 

 

Vyprávění tady vždycky bylo, je a bude. Je to součást naší kultury i vzdělávání a 
příběhy nám pomáhají vyznat se v naší historii a hodnotách. Storytelling nebo také 
novodobé vyprávění je metoda, která zdokonaluje to, co všichni od narození máme, 
dar vyprávět. A stejně jako se člověk učí cizí jazyk nebo hrát na kytaru, může také 
cvičit svou dovednost vyprávění. Vždyť příběhy jsou všude kolem 
nás, můžeme jimi předávat informace, zkušenosti nebo znalosti, 
ale hlavně zážitek. 
 

MgA. Barbora Voráčová 
Barbora Voráčová je lektorka storytellingu a zakladatelka Storytelling CZ. 
Zabývá se především metodou storytellingu podle norské a britské 
školy, ale sleduje také vývoj vyprávění ve světě. Studovala tuto disciplínu 
na Oslo University College a pracovala jako stážistka ve Skotském 
storytellingovém centru v Edinburghu. Ke storytellingu se dostala 
naprostou náhodou, ale při jejím prvním vyprávění pohádky O princezně 
Koloběžce mu propadla natolik, že ho chce objevovat a poznávat už napořád. 
 

Mgr. Markéta Holá   
Markéta Holá je vypravěčka a lektorka storytellingu. Vystudovala Teorii a dějiny 

divadla a Logopedii. Dlouho pracovala s dětmi na základní a později základní 
umělecké škole. V té době se se storytellingem seznámila a začala s 
příběhem pracovat ve své praxi. A ejhle, ono to fungovalo. Zjistila, jak 
mocný nástroj může příběh být a začala sama vyprávět. V současné době 
se věnuje storytellingu, plně, vypráví ve školách, knihovnách a všude, kde 
je příběhu chtivé publikum a vede workshopy pro pedagogy i širokou 
veřejnost.  

 
AKCE JE PRO ZÚČASTNĚNÉ ZDARMA 

Přihlášení + další informace naleznete na www.sdruzenisplav.cz/cesta 

http://www.sdruzenisplav.cz/cesta

