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Úvodní slovo
ne 29. záﬁí v roce 1812, na svátek archandûla Michaela, se narodila bytost, která je do dne‰ního dne pﬁedmûtem mnoha
sporÛ a dohadÛ. Bytost, která vût‰inu svého krátkého, 21-letého Ïivota proÏila v tak nelidsk˘ch podmínkách, Ïe
jenom pﬁi pomy‰lení na nû tuhne krev v Ïilách. Dva a pÛl roku star˘ chlapeãek je se sv˘m dﬁevûn˘m koníãkem zavﬁen do
jámy, vykopané v zemi, nad níÏ je postavena bouda, a je ponechán v samotû, temnotû a chladu, jen o chlebu a vodû,
na slámû, osudu, kter˘ mu byl pﬁipraven. A kdyÏ jej chlad a temnota do 16 let nezahubí, je obleãen, nohy, které neumí
chodit jsou obuty do vysok˘ch bot, je z ãásti odnesen, zãásti odveden do Norimberka a na námûstí pﬁed kostelem
ponechán dal‰ímu osudu, s dopisem v kapse, Ïe se jmenuje KASPAR HAUSER a chce slouÏit svému králi jako voják. Cel˘
pﬁíbûh líãí Wasserman podle podrobn˘ch zápiskÛ a podle svûdectví rÛzn˘ch souãasníkÛ, s vûrností, která nemÛÏe
nechat nikoho v klidu.
Tragick˘ pozemsk˘ osud lidské bytosti, která v osamocení byla vystavena zlobû, nenávisti, podlosti a zákeﬁnosti v míﬁe,
pﬁed níÏ zÛstává rozum stát.
Kaspar Hauser sv˘m krátk˘m Ïivotem prokázal, Ïe urãující je mohutnost osobnosti, která dokáÏe i z nejnepﬁíznivûj‰ích
Ïivotních podmínek vydob˘t sílu dÛkazu, Ïe Duch vÏdy nakonec musí zvítûzit a nemÛÏe b˘t uloupen.
Pozemsk˘ osud bytosti, známé pod jménem Kaspar Hauser a naz˘vané „Dítû Evropy“ ovlivnil mnohé dal‰í události.
Malá nûmecká království nebyla sjednocena v duchu Goethovû a Schillerovû, ale Ïeleznou rukou Bismarcka. Tento duch
násilí umoÏnil, aby 100 let po vraÏdû Kaspara Hausera (1833) mohl nastoupit k moci Hitler (1933). V následujících letech
osud vûznûní Kaspara Hausera proÏívaly tisíce dal‰ích lidsk˘ch bytostí v koncentraãních táborech, aÏ k tragickému konci
v plynov˘ch komorách nebo pod gilotinou. Necel˘ch ‰edesát let po hrÛzách rozpoutané nenávisti jako bychom znovu
ztratili pamûÈ.
Osamûní proÏívají dûti z ulice podobnû jako ty, které vyrÛstají v pﬁepychu a obklopeny nejrÛznûj‰í technikou, ale bez
vﬁelosti lásky a dÛvûry v lidské spoleãenství. Pojem osobnost se mûní v nadávku – „To je tak silná osobnost, Ïe se s ní
nedá spolupracovat“. Nebo „To je tak silná osobnost, Ïe manipuluje v‰emi ostatními“ a naopak pojem osobnost je
s nad‰ením pouÏíván tam, kde se opravdu o Ïádn˘ch osobnostech hovoﬁit nedá nebo jen velmi sporadicky – v „show
byznysu“ ãi v politice.
A tady zaãíná pomáhat v osudu tûch mnoh˘ch, opu‰tûn˘ch, hledajících, osud skuteãné Osobnosti, která sv˘m Ïivotem
vydobyla sílu promûnit opu‰tûná dûtství a pﬁekonat jejich tragiku. Síla osudu bytosti známé pod jménem Ka‰par Hauser
pomáhá pronést osobnostem dne‰ních dûtí svoje poslání do dospûlosti a vybojovat vlastní identitu na rÛzn˘ch úskalích
zrání.
I v souãasnosti pﬁicházejí na zem bytosti, které silou své osobnosti nutí nás, tzv. zdravé,
k zamy‰lení. Pﬁicházejí s rÛznou nedostaãivostí tûlesnou a nebo du‰evní. A právû skrze svá tûlesná ãi du‰evní omezení poukazují k celistvosti, k tomu, co v‰e by správnû vyvinutá osobnost mûla mít.
Kamarádka Simona urãitû nebude soutûÏit o titul „Miss“. Mohla by v‰ak soutûÏit o titul "Stateãnost vÛle spojená se smyslem
pro krásu", aÏ bude taková soutûÏ vypsaná.
Simona utíká o dvou francouzsk˘ch holích a dokáÏe se zastavit, zpﬁíma se podívat na ãlovûka vzhÛru a zeptat se jasn˘m hlasem: „Kdo jsi ?“. Neptá se na zamûstnání, majetek nebo postavení. Ptá se po pravdû osobnosti. Ptá se na otázku,
kterou není moÏné zodpovûdût, pokud si ji ãlovûk sám nepoloÏil.
Nebo pﬁítel Tomá‰ z ústavu v Horní Poustevnû. Ten vÛbec nemluvil ústy. Polo sedûl, polo leÏel na vozíãku, kam jej obleãeného sestﬁiãky posadily, a jen se díval. V jeho pohledu bylo tolik lásky a moudrosti, Ïe kdyÏ jeho tûlesná schránka
zÛstala jím uÏ opu‰tûna, povûsily si sestﬁiãky na místo jeho vozíãku jeho fotografii, a tak jim v du‰ích jeho pohled zÛstal.
Akademie sociálního umûní TABOR vznikla z impulsu v‰ech tûchto pﬁátel, kteﬁí mne utvrdili v tom, Ïe lidská bytost z boÏského svûta pﬁichází a na zemi proÏívá svÛj osud, na nûmÏ vydob˘vá sílu svého dal‰ího v˘voje. Takto se mÛÏe stát
„pomocníkem lidstva, nezi‰tn˘m a vûrn˘m“, protoÏe to skuteãnû lidské dokázala pronést temnotou, sobectvím a zlobou. Tak
jsou utrpením, jeho pﬁijetím a pﬁekonáním paradoxnû vedeny lidské bytosti k rozumûní hodnotám PRAVDY, DOBRA A KRÁSY.
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Poslání a cíle Akademie
druÏení je ustanoveno, aby iniciovalo, ﬁídilo a provádûlo projekty v oblasti léãebné pedagogiky, sociální a umûlecké
terapie, a to pﬁedev‰ím projekty vzdûlávací.
Tento základní cíl uveden˘ ve stanovách Akademie je naplÀován pﬁedev‰ím ve vlastním projektu pûtiletého pomaturitního
studia léãebné pedagogiky a sociálnû umûlecké terapie.
Studenti Akademie jsou bûhem celého studia vedeni pﬁedev‰ím k poznání a rozvíjení vlastní osobnosti. Cílem je posílit
individualitu jednotlivcÛ tak, aby dokázali vûdomû pracovat s konflikty vlastními i s konflikty ve spoleãenstvích.
Studenti jsou vedeni k tomu, aby do sociální oblasti vstupovali vûdomû a pomáhali vytváﬁet rÛzná spoleãenství, která
mohou dát prostor k vyjádﬁení kaÏdé jednotlivé osobnosti, byÈ rÛzn˘m zpÛsobem handicapované. Tím jsou uchovávány
lidské kvality.
Cílem studia je co nejvíce rozvinutá harmonická a harmonizující osobnost. Vûdomí celistvosti ãlovûka v oblasti tûlesné,
du‰evní a duchovní je v˘chozím pﬁístupem terapie. Duchovní oblast nemÛÏe b˘t handicapována, v ní je kaÏd˘ ãlovûk
zakotven sv˘m vlastním Bytím. Nedostaãivosti v oblasti tûlesné a du‰evní vedou k pﬁechodn˘m i trval˘m poruchám.
Studenti se uãí rozumût lidsk˘m osudÛm jako rÛzn˘m individuálním cestám. Souãasnû jsou zkoumány moÏnosti, jak
vûdom˘m uchopením osudov˘ch problémÛ dojít k poznání, které se zpûtnû odrazí v promûnû dan˘ch charakterov˘ch
vlastností a ve vûdomém spolupÛsobení na vytváﬁení vlastního osudu.
V sociální oblasti, v nej‰ir‰ím slova smyslu, dochází k mnoha iluzorním pﬁedstavám, jak má vypadat „péãe“ o lidi nejrÛznûj‰ím zpÛsobem handicapované. Tyto iluze jsou tvoﬁeny vût‰inou v dobré víﬁe, ale s nedostateãnou znalostí celistvosti ãlovûka a pouze ãásteãn˘m rozumûním jeho potﬁebám. Na základû tûchto iluzí dochází ãasto ke zneuÏívání moci
jednotlivcÛ v sociální oblasti pracujících, v je‰tû hor‰ím pﬁípadû k manipulaci s tûmi, kteﬁí se jen tûÏko mohou bránit.
Proto je tak obtíÏné posuzování jednotliv˘ch sociálních zaﬁízení i terapeutick˘ch komunit, protoÏe nejsou zﬁetelné parametry, podle nichÏ by se práce s handicapem mohla hodnotit. Studenti Akademie jsou vyuãováni v procesu od ujasÀování
vlastních cílÛ, hodnocení a postojÛ k Ïivotu k porozumûní a akceptování cílÛ a odli‰ností ostatních lidí. Cílem v˘uky je
snaha o rozumûní motivÛm jednání druh˘ch lidí a z tohoto hlubokého rozumûní i moÏnost terapeutické pomoci.
KaÏdá forma osudové krize, vedoucí k nemoci, ke krátkodobému ãi trvalému handicapu, mÛÏe b˘t chápána jako v˘zva ke
zmûnû nûkterého z navykl˘ch postojÛ. Tím je podnícen proces uãení v hledání smyslu vlastního osudu, z jehoÏ hlediska je
moÏné novû pﬁistoupit sám k sobû, ke spoleãenství a k lidem vÛbec. Bûhem v˘uky jsou probírány rÛzné formy pÛsobení
spoleãnosti na jedince s dÛrazem na rychl˘ rozvoj „nov˘ch forem komunikace“ (masmédia, virtuální realita, drogy spoleãností neakceptované i spoleãností akceptované a dal‰í). Studenti se uãí rozumût jejich pozitivnímu v˘znamu i moÏn˘m
negativním následkÛm.
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Curriculum Akademie
kademie byla zaloÏena 22. 7. 1997 z iniciativy nûkolika b˘val˘ch lektorÛ a studentÛ ateliéru sociální terapie a léãebné
pedagogiky pﬁi Institutu pedagogiky volného ãasu (IPV). U zrodu tohoto ateliéru stála v roce 1993 PhDr. AneÏka
Janátová. Její dosavadní zku‰enosti nejprve psycholoÏky v poradnû pro mladistvé, poté hlavní psycholoÏky v Jedliãkovû
Ústavu a posléze jeho ﬁeditelky, ji dovedly k pﬁesvûdãení, Ïe nejdÛleÏitûj‰í pro budoucnost v sociální oblasti je dostatek
terapeutÛ -- kvalitnû vzdûlan˘ch a zral˘ch osobností, které v sociální oblasti nebudou jen ﬁe‰it vlastní problém, ale
budou schopny vnímat potﬁeby druh˘ch lidí. KdyÏ ji tehdy oslovil ﬁeditel IPV s nabídkou místa vedoucího jednoho z novû
vznikajících ateliérÛ, neváhala a sestavila kompletní uãební plán, oslovila dal‰í kvalitní odborníky, a díky tomu v záﬁí
1993 zaãalo studovat tento ateliér 55 studentÛ. Po tﬁech letech studia v roce 1996 úspû‰nû absolvovalo 25 studentÛ a ãást
z nich odjela na roãní praxi do zahraniãních léãebnû pedagogick˘ch zaﬁízení. UÏ krátce po dokonãení ateliéru zaãali
mnozí z nich pÛsobit v oboru, napﬁíklad jako uãitelé ve Waldorfském ‰kolství, zakladatelé chránûné dílny Eliá‰ pﬁi
Jedliãkovû ústavu, psychoterapeuti v zaﬁízení pro alkoholovû závislé, pﬁípadnû si dal‰ím studiem, pﬁeváÏnû v zahraniãí,
prohlubovali svoji specializaci, napﬁíklad eurythmii, arteterapii a muzikoterapii. V roce 1996 se IPV jako zastﬁe‰ující subjekt, zaji‰Èující vzdûlání pro stovky studentÛ mnoha rÛzn˘ch oborÛ, dostal vinou vedení do zásadních ekonomick˘ch
obtíÏí, které vyústily v odnûtí akreditace. TakÏe pﬁes velkou úspû‰nost prvního bûhu a velk˘ zájem o jeho znovuotevﬁení
pro nové studenty byl otevﬁen jen nult˘ pﬁípravn˘ roãník s omezen˘m rozsahem v˘uky. V záﬁí roku 1996 jej zaãalo
studovat pﬁes 45 studentÛ. Pokraãující ekonomické potíÏe IPV vyvrcholily na jaﬁe roku 1997 jeho rozpadem. Díky nezi‰tné
pomoci lektorÛ ateliéru, kteﬁí studenty dovedli do konce prvního roãníku i pﬁes to, Ïe nedostávali mzdu, se krizová
situace IPV nijak nedotkla kvality v˘uky a v prvním roãníku vznikl velmi siln˘ studijní kruh. ChuÈ pokraãovat v zapoãatém
díle dovedla ãást studentÛ a lektorÛ k zaloÏení obãanského sdruÏení Akademie sociálního umûní TABOR.
Její zakladatelé, PhDr. AneÏka Janátová, Hana Bezányiová a Pavel Sele‰i bûhem ãervence a záﬁí pﬁipravili potﬁebné právní
dokumenty, rozpoãet, sestavili sloÏení odborného kolegia, zprovoznili uãebnu v areálu Jedliãkova ústavu a zorganizovali
pﬁijímací pohovory pro denní a dálkové studium. Na základû zku‰eností z prvního bûhu byl studijní program roz‰íﬁen na
pûtileté pomaturitní studium zahrnující jednoletou praxi v zahraniãí. Na zaãátku byly jedin˘m finanãním zdrojem
Akademie ãlenské pﬁíspûvky studentÛ a tak i vût‰ina prací mimo vlastní v˘uku byla realizována zdarma a svépomocí. Velmi
v˘znamná proto byla finanãní pomoc holandsk˘ch nadací Iona Stiftung a Foundation for Advancement of Heling Pedagogy
v roce 1998, která pomohla zabezpeãit v˘uku na nûkolik dal‰ích let. Základním principem pro existenci Akademie v‰ak
zÛstává dodnes dobrovolná pomoc a práce mnoha studentÛ a pﬁátel Akademie pﬁi zaji‰tûní jejího provozu.
Od roku 1997 byly kaÏdoroãnû otevﬁeny dva studijní kruhy, denní a dálkov˘. Kruhy denního studia vzniklé v letech 1998
a 1999 se nepodaﬁilo udrÏet do konce studia a jejich studenti, kteﬁí chtûli pokraãovat ve studiu, se pﬁipojili k niÏ‰ím roãníkÛm. Dálkové studium postupem ãasu vykrystalizovalo v jednotﬁídní pûtileté studium. Celkem bylo ke studiu v obou
formách za dobu existence Akademie pﬁijato více jak 300 studentÛ. Nûkteré studijní kruhy byly men‰í (okolo 15 studentÛ),
nûkteré vût‰í (aÏ 45 studentÛ) a bylo nutné je v prvních letech dûlit do 2 skupin. Z prvního studijního kruhu úspû‰nû
absolvovalo závûreãné zkou‰ky 6 studentÛ a dal‰ích 7 se pﬁipravuje na obhajobu závûreãné práce. Vût‰ina absolventÛ
a také mnozí ze studentÛ úspû‰nû pÛsobí v sociální sféﬁe.
V roce 2001 uÏ kapacita stávajících prostor v Jedliãkovû ústavu nestaãila potﬁebám v˘uky, a tak Akademie nalezla nové
domovské prostory v b˘val˘ch sochaﬁsk˘ch ateliérech v ulici Jana Zajíce v Praze 7, kde sídlí dodnes.
Odbornou stránku v˘uky nese lektorské kolegium, které se pravidelnû schází. Od poãátku Akademie se jeho sloÏení
vyvíjelo. Jeho podstatnou ãástí je mezinárodní skupina, která ãítá 20 odborníkÛ z léãebnû pedagogick˘ch, umûlecky
terapeutick˘ch a dal‰ích sociálních zaﬁízení z rÛzn˘ch státÛ v Evropû i Americe. Tito lektoﬁi vyuãují v Akademie vÏdy
nûkolikrát za rok v ucelen˘ch epochách.
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Curriculum Akademie
Od svého vzniku se Akademie zab˘vá otázkou akreditace v˘ukového programu. V rámci IPV byl tento program akreditován jako tﬁíleté specializaãní studium. Prosté pﬁevzetí této akreditace po zániku IPV nebylo moÏné pro tehdej‰í provoznû ekonomické poÏadavky, které M·MT kladlo na subjekty provozující takovéto vzdûlávání. Od té doby jsou
rozpracovávány tﬁi základní moÏné smûry akreditace: bakaláﬁské studium v rámci vlastní vysoké ‰koly neuniverzitního
typu, vy‰‰í odborné vzdûlávání v rámci vlastní vy‰‰í odborné ‰koly a zaãlenûní programu do vzdûlávací struktury zahraniãní akreditované vysoké ‰koly (Universita v Aberdeenu ve Skotsku). Nejvût‰í pﬁekáÏkou v tûchto snahách je velká
finanãní nároãnost celého procesu.
V roce 2000 Akademie uzavﬁela kooperaãní smlouvu se Svobodnou Akademií pro antroposofickou léãebnou pedagogiku
o uplatnûní principÛ vzdûlávání pro léãebnou pedagogiku a sociální terapii ve v˘uce Akademie a o rovnocennosti
léãebnû pedagogického a sociálnû terapeutického vzdûlávání Akademie ke vzdûlání léãebn˘ vychovatel, peãovatel v léãebné v˘chovû. Ve stejném roce uzavﬁela Akademie dohodu o spolupráci s Konferencí pro léãebnou pedagogiku a sociální
terapii pﬁi Lékaﬁské sekci Svobodné vysoké ‰koly v Goetheanu.
Od roku 1997 je Akademie ãlenem Spolku pro léãebnou pedagogiku a sociální terapii v âeské republice, kter˘ má
zastoupení v mezinárodních institucích v oblasti léãebné pedagogiky a sociální terapie.
Nûkteﬁí z absolventÛ a studentÛ Akademie zaloÏili jiÏ vlastní iniciativy v sociální oblasti, napﬁíklad keramická dílna Eliá‰,
textilní dílna Gawain, atelier umûlecké terapie Delos, denní stacionáﬁ Dobromysl.
Mimo vlastní v˘uky rozvíjela Akademie postupem ãasu i dal‰í aktivity v oblasti sociálnû umûlecké terapie a léãebné
pedagogiky. Vydala vlastním nákladem 4 knihy, zaji‰Èuje vydávání ãasopisu pro antroposofické aktivity Setkání –
Stretnutie, zorganizovala nûkolik symposií: Okultní fyziologie – Okultní hygiena neboli symposium „KﬁesÈanství
a antroposofie“ s Petrem Selgem a Andreasem Worelem (2003); Pravda, polopravda, leÏ, symposium in memoriam
Bohumíra Janáta (2004); O muÏské spiritualitû (2004). Roku 2005 spolu s nûmeck˘mi partnery organizovala Mezinárodní
kongres pro lidi s postiÏením „Îivot v setkáních“ v Praze, kterého se zúãastnilo pﬁes 600 úãastníkÛ z 21 zemí. Poﬁádá pravidelné pﬁedná‰ky pro veﬁejnost. Zapojila se jako hlavní partner do Centra inovativního vzdûlávání pﬁi Universitû
Palackého v Olomouci. Je partnerem evropsk˘ch vzdûlávacích institucí - Leonardo II -- Ausbildung der Ausbildner,
kter˘Ïto projekt je financován z evropsk˘ch fondÛ v Bruselu.
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·kolní rok 2004 – 2005
PùTILETÉ STUDIUM LÉâEBNÉ PEDAGOGIKY A SOCIÁLNù UMùLECKÉ TERAPIE
Kruh I (1. roãník)
Do prvního roãníku nastoupilo 22 studentÛ. V˘uka zaãala úvodním t˘denním pobytem v Nové Vsi nad Popelkou.
Studenti se mûli moÏnost seznámit jeden s druh˘m, s lektory Akademie. Klíãov˘m tématem bylo uvûdomûní si sv˘ch
vlastních sociálních a asociálních tendencí. My‰lenková práce byla vyváÏena prací na zahradû, v lese a se zvíﬁaty. A jak
je na Akademii v prvním roãníku dobr˘m zvykem, i letos se hrály vánoãní lidové hry z Podkrkono‰í – Hra o ráji, Hra tﬁíkrálová. Ve druhém semestru se pracovalo na hﬁe Kráska a Zvíﬁe.
Kruh H (2. roãník)
Do druhého roãníku postoupilo 17 studentÛ. Nacviãovala se dvû divadelní pﬁedstavení. Vánoãní hra O narození Krista
Pána pocházející z bratislavského Prievozu a velikonoãní hra – Rimóni od Julia Zeyera.
Kruh G (3. roãník)
Tﬁetí roãník tvoﬁilo 15 studentÛ. Studenti se rozhodli nastudovat hru o drogách aneb HonzÛv Pﬁíbûh. Divadelní hra byla
sepsána klientem terapeutika ARTA pro lidi drogovû závislé v Holandsku, za pomoci terapeuta Segherta de Zeew. Autor
poznal z vlastní zku‰enosti nejrÛznûj‰í druhy drog a v prÛbûhu terapie mohl rozpoznávat jejich charakter. Svou zku‰enost
chtûl sdûlit dal‰ím, pﬁedev‰ím mlad˘m lidem, aby dokázali pÛsobnost bytostí, které stojí za drogami stojících rozpoznat.
Na pﬁedstavení vÏdy navazovala debata s diváky.
Kruh F (4. roãník)
Sedm studentÛ ãtvrtého roãníku se vydalo do zahraniãí, aby nasbírali trochu té praktické zku‰enosti v léãebnû pedagogick˘ch zaﬁízeních. Katka Mato‰ková odjela se sv˘m pﬁítelem Pavlem Palasem na ostrov Texel v Holandsku do Camphillu
Maartenhuis, kde pro nû zprostﬁedkovali praxi Agnieta a Peter Meester. Îili zde s obyvateli Camphillu ve spoleãné domácnosti a pracovali s nimi v rÛzn˘ch dílnách a na hospodáﬁství. Marek Vodiãka byl ve ‰védské J_rnû, kde máme na‰e dva lektory
Waltra a Elisabeth Chyle, kteﬁí mu zprostﬁedkovali praxi v Salto. Zaﬁízení bylo zaloÏeno rodákem z âech Hansem Glasserem.
Pﬁiuãil se kováﬁství a práci se dﬁevem. Veronika MojÏí‰ová sbírala inspiraci v nejstar‰ím skotském Camphillu v Aberdeenu.
Pracovala v textilní dílnû a pomáhala v domû. V tomto Camphillu pracuje dal‰í lektor Akademie David Newbatt. Jeho malíﬁské umûní vyzdobilo v‰echny chodby, pokoje, koupelny ba i toalety. Veronika se mohla pﬁiuãit i skuteãnému umûní.
Valérie Makovcová strávila rok Ïivota v lÛnû Falckého lesa v nûmeckém Camphillu Königsmühle. Tento Camphill spravuje
dal‰í z lektorÛ – Tony Fosket. Bûhem svého pobytu proÏila Valérie s Tonym i velmi tûÏkou událost – odchod Tonyho manÏelky Sabine Fosket. Valérie pracovala v dílnû na svíãky ze vãelího vosku a pomáhala v domû. Jozef Mal˘ bydlel a pracoval
s dûtmi se speciálními potﬁebami v domû Raphael v nûmeckém mûstû Neustadt an der Weinstrasse. Gabriela Doleãková
si vybrala Anglii a pracovala v Camphillu v Thornburry. Lenka Mike‰ová se ve svém Ïivotû rozhodla pro eurytmii a odjela ji
studovat do Norimberka. Na praxi chodila odpoledne do speciální Waldorfské ‰koly.
Kruh E (5. roãník)
Kruh pátého roãníku tvoﬁilo osm studentÛ. Pracovali na vlastních biografiích s PhDr. AneÏkou Janátovou. Scházeli se
zejména o víkendech, jelikoÏ vût‰ina se jiÏ rozhodla pracovat v sociální oblasti. Veronika Kátlovská, Anna Pe‰ková a Lucia
Stanislavová pracovaly v Textilní dílnû Gawain, kterou zaloÏili studenti Akademie. Jan Chromeãek vyuãoval
hudební v˘chovu a Renata Hlavatá muzikoterapii ve Svobodné speciální ‰kole J. A. Komenského v Praze. Tomá‰ Adamec
pracoval na pﬁípravû mezinárodního kongresu pro lidi s postiÏením „ Îivot v setkáních“. Kateﬁina Jandová vyuãovala na
malotﬁídní Z· v Nové Vsi nad Popelkou. Adriana Splitková byla na mateﬁské dovolené a trávila ãas se svou dcerou
Jasnûnkou. Jako závûreãné divadelní pﬁedstavení si studenti vybrali hru Thortona Wildera „Na‰e mûsteãko“, kterou nacviãili spoleãnû s pracovníky Textilní dílny Gawain. Je to hra o malém mûsteãku ve Spojen˘ch státech na poãátku 20. století
a o jeho obyvatelích, jejichÏ obyãejné Ïivoty se ukáÏí b˘t velmi, velmi neobyãejn˘mi.
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·kolní rok 2004 – 2005
Dálkové studium
Dálkové studium v roce 2004 - 2005 probíhalo formou jediného spoleãného roãníku. V‰ichni dálkoví studenti mûli spoleãná setkávání bez ohledu na dosavadní dobu studia. Vzhledem k relativnû malému poãtu pﬁihlá‰en˘ch studentÛ do
prvního roãníku byl i tento zaﬁazen po prvním úvodním samostatném setkání v Nové Vsi do spojeného kruhu dálkaﬁÛ.
Tato forma spoleãné v˘uky klade vy‰‰í nároky jak na studenty, tak i na profesory, a to z dÛvodu potﬁebné vy‰‰í variability probírané látky. Av‰ak právû spoleãné hodiny spojen˘ch roãníkÛ byly velk˘m pﬁínosem. Je tomu zvlá‰tû proto, Ïe
pﬁedev‰ím studenti vy‰‰ích roãníkÛ sami dávají sv˘m vlastním pﬁíkladem v rámci spoleãné práce studijnû mlad‰ím spoluÏákÛm Ïiv˘ pﬁíklad toho, co poskytuje absolvované vzdûlání v rámci Akademie. BohuÏel dálkové studium je obecnû
natolik nároãné, Ïe jen velmi málo studentÛ do vy‰‰ích roãníkÛ postoupí. Cel˘ rok absolvovalo ucelenû (to znamená,
Ïe se zúãastnili i závûreãného hlavního setkání v ãervenci roku 2005) ãtrnáct studentÛ, z toho dva studenti z prvního roãníku, tﬁi z druhého, ‰est ze tﬁetího a tﬁi z vy‰‰ího neÏ tﬁetího roãníku. BohuÏel, ne v‰ichni studenti se mohli zúãastnit spoleãné v˘uky po celou dobu, a to ani v dobû hlavního letního pobytu. Pro spoleãnou práci bylo nakonec velk˘m
a podstatn˘m pﬁínosem i to, Ïe se závûreãné v˘uky zúãastnil i vût‰í poãet studentÛ denního studia. Harmonogram v˘uky bûhem roku byl sestaven tak, aby se stﬁídaly v prÛmûru po tﬁech t˘dnech víkendové pobyty v Nové Vsi a v Praze. Tato
periodicita byla pﬁejata z minul˘ch dvou let a znovu se prokázala jako vhodná pro moÏnosti a potﬁeby dálkového studia. Jako podstatn˘ pﬁínos pro dálkové studenty – rodiãe – je moÏnost pobytu a zapojení celé rodiny do v˘uky v Nové
Vsi, kde se od poãátku velmi dobré podmínky stále rok od roku zlep‰ují. Za zmínku také stojí moÏnost spoleãné práce
na zahradû, poli, louce a v lese v rámci pﬁedmûtu Biologicko-dynamické zemûdûlství.
Spolupráce se sociálnû terapeutick˘m centrem v Nové Vsi nad Popelkou
V˘uka Akademie ãásteãnû probíhá na statku Nadace Tabor v Nové Vsi nad Popelkou. Studenti do Nové Vsi jezdí i na
t˘denní praxe, na kter˘ch se uãí starat se o zvíﬁata a pracovat v zemûdûlství. S Nadací Tabor má Akademie od roku 2005
uzavﬁenu smlouvu o spolupráci, která vymezuje základní aktivity a povinnosti Akademie v Nové Vsi. Bûhem tohoto roku
byl v NV vÏdy nejménû 1 student Akademie. Za velkého pracovního nasazení mimo jiné probûhla sklizeÀ brambor, postavila se ohrada pro konû a obydlí pro ovce. Také jsme peãovali o zahradu, les a pole a starali se o zvíﬁata. V adventním
ãase zahráli studenti II. roãníku vánoãní divadelní hru v místním kostele sv. Prokopa a pﬁipravili jiÏ tradiãní vánoãní jarmark. Po novém roce (6. ledna) uspoﬁádali studenti I. roãníku tﬁíkrálov˘ prÛvod po celé Nové Vsi a v kostele zahráli Hru
tﬁíkrálovou. Akademie v˘znamnû pﬁispívá k rozvinutí kulturního a spoleãenského dûní v Nové Vsi.
Divadelní pﬁedstavení pro veﬁejnost
Bûhem ‰kolního roku byly nastudovány a hrány tyto hry: Na‰e mûsteãko (5. roãník), HonzÛv pﬁíbûh (3. roãník), Vánoãní
hra se zpûvy (2. roãník), Rimoni (2. roãník), Tﬁíkrálová hra (1. roãník), Hra o ráji (1. roãník), Kráska a zvíﬁe (1. roãník –
rozpracováno). Pﬁesná místa a data uvedení jsou v kalendáﬁi.
Stipendijní komise
Stipendijní komise se se‰la v termínech 8. 10., 22. 10., 7. 11., 28. 1., 7. 2., 1. 4., 21. 6. a projednala celkem 29 Ïádostí
o individuální platební kalendáﬁ ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ.
Kolegium
Kolegium se scházelo v úter˘ v odpoledních a veãerních hodinách na Vy‰ehradû nebo v budovû ‰koly.
Pedagogické kolegium
Pedagogické kolegium pracovalo jednou mûsíãnû v úter˘ ve veãerních hodinách na Vy‰ehradû ve sloÏení uvedeném dále.
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·kolní rok 2004 – 2005
Pﬁíprava asistentÛ
Práce asistentÛ probíhala vÏdy v úter˘ po kolegiu na Vy‰ehradû.
Studentské fórum
Fórum se scházelo podle potﬁeby v budovû ‰koly.
Orchestr a sbor Akademie
Orchestr a sbor Akademie sociálního umûní Tabor byl zaloÏen na podzim roku 2001 z potﬁeby podílet se vlastní tvorbou na kráse obsaÏené v hudbû. Jeho ãleny jsou studenti, lektoﬁi a pﬁátelé Akademie sociálního umûní v Praze. Je hudebním tûlesem zcela amatérsk˘m, svobodn˘m a nezávisl˘m na svûtské slávû. Pﬁesto se sbor a orchestr od doby svého
vzniku, kdy v˘sledkem spoleãné práce byl pﬁedev‰ím radostn˘ záÏitek ze spoleãné tvorby, vyvinul do podoby, kde
se stává cílem tuto radost také sdílet s ostatními na pravidelnû poﬁádan˘ch koncertech. Díky spoleãnému úsilí a odvaze i vlídnému tlaku sbormistra Jana Braunsteina se tak postupnû stále lépe daﬁí naplÀovat krásou své hlasy, libû rozeznívat tóny hudebních nástrojÛ, pﬁijímat dar hudby do sv˘ch srdcí a sv˘m umem pak rozeznívat krásnou hudbu
i v srdcích ostatních.
Knihovna
Bûhem léta 2004 pﬁedala Valérie Makovcová správu knihovny Václavu Kasalickému. Na zaãátku roku byla provedena
kontrola v˘pÛjãek. V tomto roce pﬁibylo do knihovny cca 120 knih. Valná vût‰ina z nich byla darována v rámci likvidace soukromé knihovny. Zakoupeno bylo pﬁibliÏnû 20 knih. PrÛbûÏnû probíhala práce na ﬁazení nov˘ch knih.
Pﬁíprava grantÛ
• Jednoleté orientaãní studium (strukturální fondy EU – program JPD3 Praha), Ïadatel projektu, projekt nebyl schválen
• Vzdûlávání vzdûlavatelÛ (strukturální fondy EU, Brusel, Leonardo II), hlavní partner projektu, realizace projektu od
ﬁíjna 2005
• Centrum inovativního vzdûlávání pﬁi Universitû Palackého v Olomouci (strukturální fondy EU – âR), hlavní partner
projektu, realizace projektu od ﬁíjna 2005
(více viz. kapitola Curriculum)
Provoz vlastního automobilu
Koncem minulého období jsme zakoupili za star‰í vÛz ·koda Forman s pﬁestavbou na plynov˘ pohon. Z 80 % je auto
vyuÏíváno pro úãely Akademie – dovoz lektorÛ do Nové Vsi, vyzvedávání náv‰tûv na leti‰ti, dovoz objemnûj‰ích uãebních
pomÛcek ãi jin˘ch potﬁebn˘ch vûcí dÛleÏit˘ch pro chod Akademie, pohotovostní vÛz pﬁi organizování kongresu, v˘lety
s náv‰tûvami po âechách atd. Zbyl˘ch 20 % vyuÏívají studenti Akademie pro soukromé úãely, nejãastûji stûhování ãi
doprava do Nové Vsi na v˘ukové epochy. Celkem jsme bûhem tohoto období najezdili 30 000 km.
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·kolní rok 2004 – 2005
DAL·Í AKTIVITY
Vydavatelská ãinnost
• âasopis Setkání – Stretnutie, 2004 - ã. 5 a 6, 2005 - ã. 1 a 2
• Distribuce dotisku knihy – Janátová, A. 2004: Pﬁedná‰ky. Praha
• Dotisk knihy – Janátová, A. 2004: O Ïivé vodû. Praha
• Distribuce dotisku knihy – Poppelbaum, H. 2004: âlovûk a zvíﬁe. Praha
3. mezinárodní kongres pro lidi s postiÏením „Îivot v setkáních“
První evropsk˘ kongres ,,Îivot v setkáních“ se konal v roce 1998 v Berlínû a podílelo se na nûm 500 úãastníkÛ; centrálním tématem bylo tajemství lidského osudu. O tﬁi roky pozdûji se v Goetheanu ve ‰v˘carském Dornachu setkalo 600 lidí z celé Evropy
(nûkolik jich pﬁijelo i z Ameriky). Tento druh˘ kongres mûl téma ,,Stavûní mostÛ mezi lidmi“. Byl tak Ïiv˘ a podnûtn˘, Ïe se
skupina, která jej organizaãnû nesla, rozhodla uspoﬁádat dal‰í.
Na podzim roku 2003 oslovila Akademii Tabor nûmecká skupina organizátorÛ mezinárodního kongresu. Chtûli, aby se tﬁetí roãník konal v Praze, a hledali ãeskou partnerskou organizaci pro jeho uspoﬁádání. Akademie pﬁevzala vût‰inu organizaãní práce s kongresem související. Setkání se uskuteãnilo od 18 - 21.8. 2005 v PraÏském kongresovém centru na Vy‰ehradû. Pozvání
pﬁijalo 600 lidí z 18 zemí Evropy, Ruska, Libanonu a USA. Ve jménû Praha se ukr˘vá slovo „práh“. KaÏd˘ v Ïivotû zaÏívá prahové situace a v jejich pﬁekonávání nachází sílu, a tak tentokrát kongres nesl podnázev „Praha jako ‰ance“. Hlavním smyslem
kongresu byla setkání a hlavní náplní umûní. Pro úãastníky bylo pﬁipraveno 21 umûleck˘ch dílen. Svá díla pak prezentovali na
závûreãné v˘stavû a plénu. Mûli moÏnost poznávat tajemství mûsta v rámci 14 exkurzí, a tak praÏsk˘mi ulicemi proudily skupinky v oranÏov˘ch ãepiãkách. Bûhem kongresu zaznûly tﬁi pﬁedná‰ky – Rüdiger Grimm pﬁedná‰el na téma „B˘t doma ve svém
Ïivotû“, David Newbatt nás bûhem pﬁedná‰ky rozhodnû nenechal sedût na Ïidli a Tomá‰ Bonûk mluvil „O setkání v Kristu“.
První veãer bylo tﬁeba se ﬁádnû posilnit po dlouhé cestû, a tak byl na uvítanou uspoﬁádán raut a k tanci a pohybu hrála cimbálová skupina Beskyd. Druh˘ veãer nás na putování s Mal˘m princem pozval divadelní soubor z Kielu za doprovodu irského
lyrového orchestru pod taktovkou Johna Billinga. Závûreãn˘ veãer byl vûnován ãeskému umûní a historii. Náv‰tûvníci se dovûdûli o ãeské korunû, kterou nechal Karel IV. zhotovit na lebku sv. Václava, a obrazy od Mistra Vy‰ebrodského oltáﬁe mluvily samy za sebe. Historická hudební skupina Karmína nás provedla roãními obdobími v lidové písni. âeská lidovka nenechala
diváky chladné, a tak se narychlo odklízely Ïidle a hledi‰tû i jevi‰tû se rázem promûnilo v taneãní parket.
Pﬁedná‰ky pro veﬁejnost
• Faust
GoethÛv Faust je ãasto naz˘ván m˘tem moderního ãlovûka. Je skuteãnû obrazem cesty poznávání dobrého i zlého, cesty zrání individuality, která nakonec poznává nejvût‰í moc – moc lásky. Cesta poznávání zaãíná u poznání, kterého lze dosáhnout
‰kolami. Od nûho vede k lásce, od lásky k poznání skrytému za bûÏn˘m zrakem a skrz skryté poznání opût k LÁSCE.
Semináﬁe probíhaly vÏdy ve ãtvrtek v odpoledních a veãerních hodinách v budovû ‰koly a jejich vedoucí byla PhDr.
AneÏka Janátová.
• V˘klad symbolÛ
V tomto cyklu jsou vyprávûny takzvané klasické pohádky. Jednotlivé ãeské pohádky jsou srovnávány s analogick˘mi pohádkami, vyprávûn˘mi v ostatních národech. Pohádky jsou vnímány jako obrazy, které jsou potravou pro lidskou du‰i.
Tyto obrazy vznikly v dávn˘ch dobách a ústní tradicí byly po ﬁece ãasu poslány do na‰í souãasnosti. Je na nás, abychom
tyto obrazy vûdomû uchopili a na‰li v nich sílu pro souãasné porozumûní svûtu. Probírány jsou pouze takové klasické
pohádky, které byly zachyceny ve sbírkách BoÏeny Nûmcové, Karla Jaromíra Erbena, bratﬁí GrimmÛ, Christiana
Andersena, Afanasjeva a dal‰ích. Dále pak m˘ty jednotliv˘ch národÛ nebo legendy Selmy Lagerlöfové.
Semináﬁe probíhaly vÏdy ve ãtvrtek v odpoledních a veãerních hodinách v budovû ‰koly a jejich vedoucí byla PhDr.
AneÏka Janátová.
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·kolní rok 2004 – 2005
Vzdûlávací kurzy pro veﬁejnost
Filosofie svobody, pozorování pﬁírody, v˘klad symbolÛ
V létû roku 2005 jsme zaãali pracovat na semináﬁích pﬁístupn˘ch ‰iroké veﬁejnosti. âervencov˘ semináﬁ Filosofie Svobody
byl inspirovan˘ stejnojmennou knihou R. Steinera, doplnûn˘ v˘kladem symbolÛ v pohádkách a m˘tech. Semináﬁ
se uskuteãnil na statku v ¤etouni, krajina ãeského Stﬁedohoﬁí nám pomáhala ve cviãeních zamûﬁen˘ch na pozorování
pﬁírody. Semináﬁ vedl Petr Jirout a AneÏka Janátová.
V˘Ïiva pﬁimûﬁená ãlovûku, Jánská doba – slavnost slovanské du‰e
Koncem ãervna nav‰tívilo Sociálnû-terapeutické centrum Tabor celkem 14 úãastníkÛ semináﬁe o biologicko-dynamického
zemûdûlství, kter˘ vedl Reinhard Schade, dlouholet˘ hospodáﬁ na biologicko-dynamické farmû v Marienhöhe u Berlína
a dnes poradce biologicko-dynamick˘ch farem v Nûmecku. Semináﬁ byl doplnûn Svatojánskou slavností a ohnûm. O du‰i
proÏívající rytmy pﬁírody hovoﬁila AneÏka Janátová.
Práce s hlínou
V srpnu zavítala do Nové Vsi nad Popelkou náv‰tûva z dalek˘ch kanársk˘ch ostrovÛ. Filosof, psycholog a architekt Denis
Devaris vyuãoval kurz práce s hlínou. Témata semináﬁe byla 12 smyslÛ ãlovûka a jejich proÏívání v kaÏdodenním Ïivotû,
Cheopsova pyramida, Parthenon, Borobudur, Goetheanum – prÛzkum velkolep˘ch staveb, Antonio Gaudi a Rudolf
Steiner – dílo a osobnost. Partnerka pana Devarise, Flori Feced, doplnila kurz sv˘mi harmonizaãními cviãeními na zahradû.

PLNùNÍ ÚKOLÒ Z MINULÉ VALNÉ HROMADY
Uskuteãnila se 23. 5. 2004.
• Zavedení podvojného úãetnictví – plnûno
• Zmûna stanov – vydávání tiskovin, organizace akcí, zmûna termínu pﬁi svolávání VH, kooptace ãlenÛ kolegia – splnûno
Více v Finanãní ãásti
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Kalendáﬁ
29. 9.
16. 12.
17. 12.
18. 12.
19. 13.
20. 12.
21. 12.
22. 12.
5. 1.
6. 1.
31. 3.
20. 4.
23. 4.
26. - 30. 4.
30. 4.
1. 5.
14. 5.
4. 6.
6. 6.
8. 6.
9. 6.
10. 6.
13. 6.
16. 6.
13. - 19. 6.
21. 6.
24. 6.
25. 6.
5. 7.
6. 7.
6. 7.
18. - 21. 9.

Slavnostní zahájení ‰kolního roku na Vy‰ehradû
Past˘ﬁská hra – pﬁedstavení lidové vánoãní hry z Podkrkono‰í. Protialkoholická léãebna u Apolináﬁe,
Praha (1. roãník)
Vánoãní koncert sboru a orchestru Akademie v kostele sv. Martina ve zdi, Praha
Vánoãní jarmark, Nová Ves nad Popelkou
O narození Krista Pána – vánoãní hra pocházející z bratislavského Prievozu.!!!!! Staromûstské
námûstí, Praha (2. roãník)
O narození Krista Pána – hrálo se pro obyvatele jedné malé vesniãky, ¤etouÀ (2. roãník)
Vánoãní koncert sboru a orchestru Akademie v protialkoholické léãebnû u Apolináﬁe, Praha
O narození Krista Pána – studenti hráli na Staromûstském námûstí, Praha (2. roãník)
PrÛvod Tﬁí králÛ, Nová Ves nad Popelkou
Hra tﬁíkrálová – lidová vánoãní hra. Kostel sv.Prokopa, Nová Ves nad Popelkou (1.roãník)
Rimóni- premiéra velikonoãní hry o Jidá‰ovi. Obec KﬁesÈanÛ, Praha (2. roãník)
Rimón – studenti hráli pro oddûlení LDN nemocnice Motol, Praha (2. roãník)
Rimóni – hra uvedena v rámci Ekotrhu pod ‰ir˘m nebem, Tábor (2. roãník)
Jednání o akreditaci – Universita Aberdeen, Skotsko
Konference „Îivot ve spoleãenství“ – New Lanark, Skotsko
Rej ãarodûjnic, ¤etouÀ
Stavûní májky, ¤etouÀ
Svatodu‰ní ples Akademie v KD Maniny, Praha
Na‰e mûsteãko – premiéra divadelní hry od Thorntona Wildera, v Nové Vsi nad Popelkou, absolventské pﬁedstavení 5. roãníku
HonzÛv pﬁíbûh – premiéru hry o drogách uvedli studenti 3. roãníku na Gymnáziu v Táboﬁe
Veﬁejná zkou‰ka z eurytmie a muzikoterapie v Obci KﬁesÈanÛ, Praha
HonzÛv pﬁíbûh – pﬁedstavení pro veﬁejnost, Semily (3.roãník)
HonzÛv pﬁíbûh – pﬁedstavení pro stﬁední ‰koly, Semily (3.roãník)
Na‰e mûsteãko – pﬁedstavení divadelní hry od Thorntona Wildera. CtiborÛv ml˘n, Tábor (5. roãník)
Na‰e mûsteãko – pﬁedstavení divadelní hry od Thorntona Wildera. Divadlo za plotem, Psychiatrická
léãebna Bohnice, Praha (5. roãník)
Putování za historií po JiÏních âechách
Slavnostní zakonãení ‰kolního roku na Staromûstském námûstí
Koncert sboru a orchestru Akademie v kostele sv. Martina ve zdi, Praha
Koncert sboru a orchestru Akademie v Sázavském klá‰teﬁe, Sázava
Koncert sboru a orchestru Akademie v kostele sv. Prokopa, Nová Ves nad Popelkou
Koncert sboru a orchestru Akademie na hoﬁe Tábor, Lomnice nad Popelkou
HonzÛv pﬁíbûh – pﬁedstavení pro veﬁejnost. Obec KﬁesÈanÛ, Praha (3. roãník)
Kongres „Îivot v setkáních“ – Tﬁetí mezinárodní kongres pro lidi s postiÏením
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Orgány Akademie
Kolegium
Pro nûkteré úkoly si kolegium ustanovilo odborné skupiny. První je pedagogické kolegium, které ﬁídí a dohlíÏí na vzdûlávací ãinnost Akademie po odborné stránce. Schází se mûsíãnû. Druhou je stipendijní komise, která pomáhá sociálnû
slab‰ím studentÛm pﬁi placení ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ. Schvaluje individuální platební kalendáﬁe, zab˘vá se poskytováním
individuálních stipendií a hledáním zdrojÛ do stipendijního fondu.
AneÏka Janátová – statutární zástupce a pﬁedsedkynû sdruÏení, hlavní lektor, vedení kolegia, obsah studia, zastupování Akademie v zahraniãí, zaãlenûní Akademie do mezinárodních organizací, ‰éfredaktor ãasopisu Setkání
Pavel Sele‰i – statutární zástupce a hospodáﬁ sdruÏení, tvorba studijních plánÛ a rozvrhÛ, organizace provozu a administrativy, metodika a za‰kolení administrativních pracovníkÛ, technické vybavení Akademie, koordinace vydávání ãasopisu setkání.
âlenové pedagogického kolegia – AneÏka Janátová, Karolína Kube‰ová, Jan Braunstein, Krist˘na Brabcová, Zdenek
Kalva, Zuzana Peterová, Zuzana Karlová, Tomá‰ Bonûk, Petr Janát Dolista, Adam Krejãík, Pavel Sele‰i, Ueli Seiler, Walter
Chyle, Elisabeth Chyle, Christoph Lindenau, Piet Blockland
âlenové stipendijní komise – Tomá‰ Bonûk, Karolína Kube‰ová, ·tefan Straka, Tomá‰ Matys, Jiﬁí Cendelín, Martin ·ilha
âlenové kolegia z ﬁad studentÛ – ·tefan Straka, Tomá‰ Matys, Jiﬁí Cendelín, Martin ·ilha, Tomá‰ Adamec, Josef Salaba,
Lucie KﬁíÏková, Veronika Lauková, Eli‰ka Nedomlelová, Zuzana Krajícová, Zuzana Nowaková, Vûra Strnadová, Martin
Semerád, Zlata Îaludová, Václav Kasalick˘, Jan Chromeãek, Valérie Makovcová, Marek Vodiãka a dal‰í.
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Pﬁedná‰ející
Lektoﬁi
PhDr. AneÏka Janátová – âlovûk jako tvÛrce vlastního osudu,
Prostor a ãas – dimenze lidské existence,
Sociální handicap, Logoterapie,
Dramaterapie, Divadlo, Biografie
Jan Braustein – Muzikoterapie, Sbor a orchestr
Karolína Kube‰ová – Eurythmie
RNDr. Zdenûk Kalva – Prostor a ãas
Tomá‰ Bonûk – Religio
Krist˘na Brabcová – Arteterapie
Petr Jirout – Filosofie svobody
Petr Janát Dolista – Trvale udrÏiteln˘ rozvoj – zemûdûlství

Zahraniãní lektoﬁi
Christof Lindenau – Filosofie, základy anthroposofie
Elisabeth Chyle – Eurythmie
Walter Chyle – Léãebná pedagogika, práce se dﬁevem
Ueli Seiler-Hugova – Mytologie, Biografie, Nauka o barvách
David Newbatt – Sociální umûní, mythologie, sociální malování
Piet Blockland – Léãebná pedagogika
Gunhild Cornelia von Kries – Muzikoterapie
Agnieta Meester – Arteterapie
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Spolupracovníci
Tomá‰ Adamec
Vûra Strnadová

– kongres „Îivot v setkáních“, ‰kolní pokladna, internetové stránky.
– vedení matriky studentÛ, dotazy zájemcÛ o studium, pﬁíprava pﬁijímacích pohovorÛ, pﬁedplatné
a distribuce ãasopisu Setkání
Zuzana Nowaková – vedení pokladny, zpracování úãetních dokladÛ
Kateﬁina Jandová – zpracovávání pﬁehledu plateb ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ
Jiﬁí Cendelín
– zpracování úãetních dokladÛ
Va‰ek Kasalick˘
– knihovna, sklad publikací a jejich prodej
Josef Salaba
– správce automobilu Akademie
Zlata Îaludová
– organizace kurzÛ

AKTIVITY ZALOÎENÉ STUDENTY A ABSOLVENTY AKADEMIE
Dílna Eliá‰
Obãanské sdruÏení Dílna Eliá‰ vzniklo v roce 1997. Dílna Eliá‰ je denní stacionáﬁ. Hlavní pracovní náplní dílny je v˘roba
keramick˘ch pﬁedmûtÛ lisovan˘ch do sádrov˘ch forem. Posláním dílny je pomoc pﬁi smysluplném zaãlenûní tûchto lidí
vyÏadujících zvlá‰tní péãi do bûÏného zpÛsobu Ïivota a umoÏnit jim pracovat podle jejich potﬁeb a individuálních
schopností.
Spoleãenství Dobromysl
Stacionáﬁ funguje v b˘valém statku v Srbãi nedaleko Nového Stra‰ecí, na rozhraní okresÛ Rakovník a Kladno. SlouÏí lidem s kombinovan˘m postiÏením a absolventÛm speciálních ‰kol ve vûku 18 aÏ 50 let. Cílem stacionáﬁe je rozvoj schopností a dovedností klientÛ (praktick˘ch i sociálních), posilování jejich zodpovûdnosti a schopnosti rozhodování, uãení
se aktivnímu zpÛsobu Ïivota. Stacionáﬁ je souãástí projektu chránûného bydlení a dílen obãanského sdruÏení
Spoleãenství Dobromysl.
Textilní dílna Gawain
Textilní dílnu Gawain zaloÏili studenti Akademie v roce 2002. Dílna je denní stacionáﬁ. Je zamûﬁená na textilní tvorbu a
ãerpá z technik star˘ch lidov˘ch ﬁemesel. Propojením arteterapeutick˘ch a uÏitkovû umûleck˘ch zku‰eností vytváﬁí prostor pro rozvíjení lidské individuality a tvoﬁivosti. Cílem je integrovat lidi vyÏadující zvlá‰tní péãi do ostatní spoleãnosti, a proto poﬁádá odpolední integraãní krouÏky, kde se setkávají pﬁi ﬁemeslné tvorbû klienti dílny, dûti a zájemci z ﬁad
veﬁejnosti. Dílna Gawain kaÏdoroãnû nacviãuje se studenty Akademie spoleãné divadelní pﬁedstavení. Studenti pravidelnû do dílny docházejí a sbírají zde praktické zku‰enosti.
Atelier Délos
Ateliér Délos vznikl s cílem nabídnout rozmanité sluÏby v oblasti umûlecké terapie. V souãasné dobû je práce ateliéru zamûﬁena pﬁedev‰ím na oblast muzikoterapie a v˘uku hry na hudební nástroje s terapeutick˘m zamûﬁením. Ateliér Délos
je místem, kde mohou lidé prostﬁednictvím umûní hledat cestu k vlastnímu já. V klidném a vlídném prostﬁedí je umoÏnûno tvoﬁivû pracovat na proÏitku krásy a harmonie a najít inspiraci pro aktivní a tvÛrãí uchopení svého osudu. Vlastní
umûlecká tvorba, které je kaÏd˘ schopen, je nejlep‰ím antidepresivem a uvolnûním od stresu.
PraÏské lyrové kvarteto
Na jaﬁe roku 2005 vzniklo spontánnû po hodinû muzikoterapie PraÏské lyrové kvarteto. V dubnu a ãervnu probûhlo 5
koncertÛ. V repertoáru byly písnû Adama Michny z Otradovic, sonáta A. Corelliho, stﬁedovûké skladby, bulharské lidové písnû a dal‰í. Soubor hraje nejen na lyry, ale také na flétny, smyãcové Ïaltáﬁe, bubínky, harfu, kytaru, violinciteru.
Nûkteré skladby jsou doprovázeny zpûvem.
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Finanãní ãást
ÚVOD
pÛsob hospodaﬁení Akademie je urãen neziskov˘m posláním a právní formou Akademie. Ve‰keré prostﬁedky jsou pouÏívány k rozvoji ãinnosti Akademie. Stanovami je urãeno, Ïe Valná hromada urãuje koncepci rozpoãtu a Kolegium rozpoãet
následnû vymezuje. Akademie získává prostﬁedky z ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ, pﬁíspûvkÛ, darÛ a odkazÛ, z dotací, konkurzÛ
a grantÛ a z vlastní hospodáﬁské ãinnosti (ekonomická ãinnost). Hospodáﬁská ãinnost sv˘m obsahem i v˘nosy slouÏí k naplnûní cílÛ sdruÏení. Takto provozujeme mimo jiné vydavatelskou a nakladatelskou ãinnost, poﬁádáme kongresy se sociální
a vzdûlávací tématikou, odborné kurzy, ‰kolení a jiné vzdûlávací akce. Hospodaﬁení musí b˘t v souladu s právními normami,
majetek je ve vlastnictví sdruÏení jako celku. SdruÏení má vlastní úãty, vede úãetní evidenci a úãetní doklady archivuje.

Z

Administrativa
Hlavním úkolem administrativy, stejnû jako v minul˘ch letech, bylo zabezpeãení hlavního studijního programu
Akademie, tedy pûtiletého denního a dálkového studia léãebné pedagogiky a sociálnû umûlecké terapie. K tomu se
postupnû pﬁidávalo zabezpeãení dal‰ích aktivit, spolupráce se zahraniãním, vydávání a pﬁedplatné ãasopisu Setkání,
vydávání a distribuce vlastních publikací, poﬁádání kongresÛ a symposií. ZpÛsob administrativní práce rostl a vyvíjel
se podle toho, co bylo potﬁeba zorganizovat a s ohledem na neziskovou povahu ãinností bylo nutné hledat finanãnû velmi
úsporná ﬁe‰ení, pouÏívat úãinnû v˘poãetní techniku a hledat dobrovolné spolupracovníky. Také doba, kterou jsme mûli na realizaci na‰ich nápadÛ a ideí k dispozici, byla ãasto velmi krátká.
Plánované zmûny
V tomto období nás ãekaly velké zmûny, zapﬁíãinûné nûkolika nov˘mi úkoly. Bylo to zabezpeãení agendy Kongresu „Îivot
v setkáních“, poﬁádání kurzÛ pro veﬁejnost, nákup a prodej knih a publikací tématicky spojen˘ch s Akademií, pﬁechod na
podvojné úãetnictví a inventura ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ za v‰echna minulá období. S tím byly spojeny znaãné administrativní
nároky, prostorové, personální i technické.
Z rozhodnutí Valné hromady z 24.5.2004 jsme pﬁe‰li k 1.9.2004 na podvojné úãetnictví a fiskální rok shodn˘ se ‰kolním
rokem. Pﬁechod na fiskální rok byl potﬁebn˘ pro harmonizaci roãního rytmu Ïivota Akademie s jeho hospodaﬁením, pﬁechod
na podvojné úãetnictví mûlo více dÛvodÛ. Hlavním byl znaãn˘ nárÛst agendy spojené s provozem ‰koly, oproti pﬁedchozímu
období témûﬁ trojnásobn˘! Dal‰ími dÛvody byla potﬁeba pﬁesné a aktuální evidence plateb ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ, detailnûj‰ího a pﬁesnûj‰ího sledování pﬁíjmÛ, v˘dajÛ, ãasového rozli‰ení, majetku, pohledávek a závazkÛ, umoÏÀující jednodu‰‰í pﬁíjem prostﬁedkÛ z grantÛ a dotací. Dále bylo nutno úãetnû oddûlit vydávání knih, publikací a ãasopisÛ, realizaci kurzÛ
a kongresu „Îivot v setkáních“. Kongresová agenda sama znamenala co do poãtu dokladÛ totéÏ co celé pﬁedchozí období
Akademie a dále znaãnû vy‰‰í poÏadavky na zatﬁídûní dokladÛ a rychlost jejich zpracování.
Podmínky pro uskuteãnûní zmûn
Přechod na podvojné účetnictví byl podmíněn těmito kroky:
• inventarizací pﬁedpisÛ, plateb a nedoplatkÛ ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ (viz. dále v kapitole studium)
• zpracováním pﬁechodného období 1.1. – 31.8.2004 v systému jednoduchého úãetnictví
• otevﬁením podvojného úãetnictví od 1. 9. 2004
• zpûtn˘m zaúãtováním skladÛ, drobného dlouhodobého hmotného majetku, pohledávek a závazkÛ, o nichÏ jsme dﬁíve
neúãtovali
• volbou vhodného programu pro zpracování úãetnictví a jeho pﬁizpÛsobení konkrétním podmínkám hospodaﬁení
Akademie
• zaji‰tûním materiálního vybavení, tedy poãítaãÛ a programÛ
• pﬁijetím vhodn˘ch pracovníkÛ pro tyto ãinnosti
• za‰kolením pracovníkÛ zadávajících doklady do systému
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Finanãní ãást
Valná hromada schválila pro zabezpeãení prÛbûÏného zadávání aktuálních dokladÛ do poãítaãového programu jednu administrativní pracovní sílu v rozsahu trvalého ãásteãného pracovního úvazku. Tento pracovník by zároveÀ po zavedení
systému vedl matriku studentÛ a jejich studijní v˘sledkÛ.
Na období pﬁechodu na podvojné úãetnictví Valná hromada dále schválila posílení stávající pracovní skupiny Akademie
o dal‰í administrativní pracovní sílu v rozsahu celého pracovního úvazku na období minimálnû jednoho roku. Metodicky
mûl tyto pracovníky vést hospodáﬁ, kter˘ by zároveÀ pﬁipravil program takov˘m zpÛsobem, aby pro jeho obsluhu
nebyla nutná kvalifikovaná znalost úãetnictví a tím se roz‰íﬁil okruh moÏn˘ch kandidátÛ i pﬁi omezen˘ch finanãních
moÏnostech Akademie.
Vzhledem k finanãní situaci v‰ak nebylo moÏno pﬁijmout Ïádné nové stálé spolupracovníky, a práce na nov˘ch tématech byla zapoãata ve stávajícím sloÏení s dobrovolnou pomocí studentÛ. Dokonãení nûkter˘ch úkolÛ tak bylo moÏné
oãekávat v dal‰ích obdobích, za pﬁedpokladu, Ïe najdeme potﬁebné finance.
Realizace zmûn a ãinnost bûhem období
Zaãátkem ‰kolního roku jsme si pronajali kanceláﬁ v domû naproti ‰koly. Jedná se o dvû místnosti s pﬁíslu‰enstvím. S organizátory kongresu bylo dohodnuto, Ïe polovinu nákladÛ budou hradit. Se stejnou podporou byla zakoupena dal‰í poãítaãová technika a zprovoznûna poãítaãová síÈ s kvalitním pﬁipojením k internetu, abychom mohli souãasnû pracovat na
jednom místû a sdílet úkoly.
Zaãali jsme hledat a zkou‰et poãítaãov˘ program, tvoﬁit systém stﬁedisek, úãetní osnovu (pﬁedev‰ím její analytickou ãást
vytvoﬁenou podle potﬁeb na‰ich ãinností), seznam zakázek a metodiku zpracování. Celkem bylo zavedeno více jak 100 v˘nosov˘ch, nákladov˘ch a kombinovan˘ch stﬁedisek, která úãetnû oddûlují základní ãinnosti Akademie a dále je je‰tû zpﬁesÀují. Dále
je pouÏíván systém zakázek a obchodních pﬁípadÛ, pﬁedev‰ím pro potﬁeby kongresové a pro hospodáﬁskou ãinnost.
NiÏ‰í poãet pﬁijat˘ch studentÛ do prvního roãníku a splátky velkého mnoÏství ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ znamenaly bûhem roku
nedostatek provozních prostﬁedkÛ a tak nebylo moÏné postupovat podle plánu a pﬁijmout na zpracování úãetní agendy dva
nové spolupracovníky. V pﬁechodu na podvojné úãetnictví a inventarizaci plateb jsme tedy postupovali pomaleji v rámci stávajících personálních moÏností a s pﬁeváÏnû dobrovolnou pomocí nûkter˘ch studentÛ. Metodicky práce vedl hospodáﬁ. Se
zavádûním úãetních dokladÛ pomáhal student druhého roãníku Jiﬁí Cendelín. S pﬁípravu podkladÛ pro pﬁehled plateb ãlensk˘ch
pﬁíspûvkÛ za v‰echna pﬁedchozí období pomáhala studentka pátého roãníku Kateﬁina Jandová. O sledování ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ
aktuálního období se staral vÏdy jeden student z kaÏdého kruhu a nûkteﬁí dobrovolníci zapoãali administrativní práce na pﬁehledu plateb v‰ech pﬁedchozích období. Dále byla podobnû zaji‰tûna pÛvodní jednoduchá ruãní evidence pokladen, bûÏn˘ch
úãtÛ, pﬁijat˘ch faktur a drobn˘ch vydání a vyúãtování agendy kongresu „Îivot v setkáních“. I s dobrovolnou pomocí jsme se
pohybovali na hranici moÏností, protoÏe zejména agenda kongresová znamenala nárÛst poãtu zpracovávan˘ch dokladÛ více
neÏ dvojnásobnû. Doklady jsme ﬁádnû evidovali ruãnû nebo v jednoduché tabulce a zakládali jejich originály podle typu. Jejich
elektronické zpracování ve vhodném programu potﬁebné pﬁedev‰ím pro tvorbu závûrky jsme museli odloÏit na dal‰í období.
Orientaãní poãty jednotliv˘ch poloÏek zpracovan˘ch dokladÛ v tomto období jsou uvedeny v tabulce:
2003-4
Bankovní v˘pisy
Vratky pokladny
Faktury pﬁijaté
Faktury vydané
Interní doklady
Mzdy
Ostatní pﬁíjmy
Ostatní v˘daje
Pokladna
âlenské pﬁíspûvky
Celkem

933

2004-5
723
40
210
11
21
104
17
479
785
182
2572
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Finanãní ãást
V˘bûr, pﬁizpÛsobení a pouÏití poãítaãového programu
Bûhem období se naskytla moÏnost vyuÏít zdarma úãetní program pro vedení podvojného úãetnictví, kter˘ jsme nûjak˘
ãas ovûﬁovali pro potﬁeby Akademie. Ukázalo se, Ïe oddûlené sledování nûkolika ãinností a evidence plateb studentÛ
jsou natolik sloÏité, Ïe jsme byli nuceni hledat jin˘ program vyhovující lépe na‰im potﬁebám, tentokrát za úplatu. Byl
zvolen systém ABRA, kter˘ dovoloval znaãné uÏivatelské úpravy a tím i pouÏití pro studijní potﬁeby (vedení matriky).
Program nabízel po úpravû zajistit tyto hlavní agendy:
• agendy pokladny, skladu, majetku a úãetnictví
• agendy pﬁedplatného a distribuce ãasopisu Setkání - Stretnutie
• adresáﬁ studentÛ, lektorÛ, spﬁátelen˘ch organizací, pﬁátel, partnerÛ s moÏností hromadné komunikace s nimi formou
SMS zpráv a e-mailÛ. Pﬁímé napojení adresáﬁe na platby studentÛ
• agenda pﬁijímacích ﬁízení
• matrika studentÛ - studijní obor, roãník, typ studia s historií od nástupu do Akademie
• pﬁehled studijních povinností a jejich plnûní
• rychl˘ pﬁehled o platbách s moÏností automatizovaného procesu rozesílání upozornûní na nezaplacení, apod.
V˘hodou také bylo, Ïe v‰echny tyto uÏivatelské úpravy bylo moÏné realizovat postupnû podle na‰ich moÏností a také
vlastními silami bez potﬁeby drahého servisu programátorské firmy. Potﬁebné prostﬁedky na zakoupení nového programu
jeho jsme zajistili aÏ na konci období a tak se s jeho implementací a pouÏitím zapoãalo aÏ v dal‰ím období. Tím se také
znaãnû opozdilo elektronické zpracování v‰ech dokladÛ pro potﬁeby finanãní uzávûrky.

HLAVNÍ âINNOSTI AKADEMIE
•
•
•
•
•

Pûtileté denní a dálkové studium léãebné pedagogiky a sociálnû umûlecké terapie
Organizace Kongresu „Îivot v setkáních“
Vzdûlávání formou jednorázov˘ch kurzÛ
Tvorba ãasopisu Setkání – Stretnutie a jeho distribuce pﬁedplatitelÛm, vydavatelská a nakladatelská ãinnost
Dal‰í jednorázové akce - ples
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Finanãní ãást
PùTILETÉ DENNÍ A DÁLKOVÉ STUDIUM LÉâEBNÉ PEDAGOGIKY
A SOCIÁLNù UMùLECKÉ TERAPIE
âlenské pﬁíspûvky
Hlavním zdrojem pﬁíjmÛ na financování studia jsou ãlenské pﬁíspûvky. V dobû, kdy Akademie vznikla, byly ãlenské pﬁíspûvky jedin˘m zdrojem pﬁíjmÛ a poãet studentÛ odpovídal jednomu roãníku. Aby byly tyto pﬁíspûvky únosné, byly hrazeny jen nájmy, platy lektorÛ a nûkteré nejnutnûj‰í v˘daje. V‰e ostatní bylo zaji‰Èováno dobrovolnou prací studentÛ
a men‰ími materiálními dary. Proto i za placení ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ byli plnû odpovûdni jednotliví studenti. Bylo také
na nich, pokud nemohli platbu uskuteãnit, aby oslovili kolegium se Ïádostí o odklad platby. V úãetnictví ‰koly se
zachycovaly pouze jiÏ uskuteãnûné platby do pokladny nebo pﬁevody na úãet. Postupem ãasu se ukázalo, Ïe mnozí
studenti nejen, Ïe neplatí vãas, ale Ïe o tomto svém problému nikoho neinformují. Tento problém byl diskutován v jednotliv˘ch roãnících a na kolegiu, zároveÀ byla zaloÏena stipendijní komise, která projednávala a schvalovala jednotlivé
splátkové kalendáﬁe v pﬁípadû, Ïe ﬁádné termíny nebyly pro studenta sociálnû únosné. Situace se ani pﬁes to v‰echno
zásadnû nelep‰ila, mnozí studenti se na komisi ani neobrátili nebo nedostáli schválen˘m splátkov˘m kalendáﬁÛm. Proto
na jaﬁe roku 2004 rozhodla valná hromada zpracovat kompletní pﬁehled ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ a jejich plateb za celou dobu fungování Akademie a nadále tyto pﬁedpisy a platby aktuálnû sledovat v úãetnictví a upomínat neplatiãe ihned po
nezaplacení v prÛbûhu ‰kolního roku. To v‰ak znamenalo najít finance na zaji‰tûní techniky a personálu pro tuto ãinnost a do budoucna vyãlenit na stálé sledování plateb potﬁebné prostﬁedky. Vzhledem k jejich nedostatku jsme tuto ãinnost v tomto období pouze zapoãali, a to s v˘raznou dobrovolnou pomocí studentÛ. Dokonãení této agendy a na to
navazující jmenovité upomínání dluÏníkÛ se tak odsunulo do dal‰ích období.
Pﬁedpisy a platby ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ

Neuhrazené ãlenské pﬁíspûvky z minul˘ch období
ãlenské pﬁíspûvky v roce 2004-5
Celkem

pﬁedepsáno
668659,00
1945945,50
2614604,50

Uhrazeno v 2004-5
113220,00
1579095,50
1692315,50

Neuhrazeno k 31. 8. 2005
555439,00
366850,00
922289,00

Stipendijní fond
Pﬁíjmy stipendijního fondu (v tabulce jsou zahrnuty do ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ) tvoﬁily pﬁíspûvky za pﬁijímací pohovory
v celkové v˘‰i 9 tis. Kã.
Nûkteﬁí ze studentÛ poÏádali stipendijní komisi o zmûnu termínÛ plateb ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ. Komise pak bûhem roku
schválila 29 splátkov˘ch kalendáﬁÛ. Prostﬁedky na tyto splátky byly ãerpány ze stipendijního fondu a protoÏe pﬁíjmy
fondu nebyly dostateãné, zbytek byl pouÏit z ﬁádn˘ch ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ.
V˘nosy (v Kã):
âlenské pﬁíspûvky
vstupné na pﬁedná‰ky
Pﬁíspûvky na provoz – telefon, kopírování
Ostatní
Aktivace materiálu – vydavatelství
Celkem

1945945,50
4228,00
10959,50
590,75
24292,00
1986015,75
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Finanãní ãást
Náklady (v Kã):
Práce
Práce - v˘uka, kolegium, sdruÏení
Práce - pﬁedná‰ky, supervize, zapojení
Práce - administrativa, úãetnictví
Práce - provoz, modernizace, propagace, ostatní

-462516,00
-169040,00
-67500,00
-81180,00

Cestovné a strava
cestovné – hosté
cestovné - zapojení do zahraniãních inst.
cestovné - hostování na‰ich lektorÛ, supervize
cestovné – ostatní
poho‰tûní – hosté

-16925,00
-20308,00
-1510,00
-34724,00
-8060,20

Vybavení a zaﬁízení
v˘poãetní technika
knihy v knihovnû
ostatní majetek
modernizace a udrÏování prostor a budov

-102552,00
-8282,00
-5534,00
-7284,00

Provozní náklady
Materiál – ostatní
Materiál k v˘uce
Telefon a internetové pﬁipojení
Nájmy
Spotﬁeba energie (elektﬁina, plyn)
Automobil (PHM, poji‰tûní, opravy)
Bankovní a finanãní poplatky
Opravy ostatní

-38886,34
-9623,00
-42664,83
-559801,00
-56541,04
-59430,14
-13234,92
-14867,20

Dal‰í sluÏby
Po‰tovné
Inzerce v mediích
Ostatní

-3815,50
-40922,80
-8690,00

Celkem

-1833891,97

Hostující lektoﬁi
Pro uskuteãnûní studia a dal‰ích aktivit byla velmi dÛleÏitá dobrovolná pomoc nûkter˘ch lektorÛ a studentÛ Akademie.
V‰ichni na‰i hostující zahraniãní lektoﬁi vyuãují bez nároku na honoráﬁ a pouze nûkter˘m z nim pﬁispíváme ãásteãnû na
dopravu. Bydlení a stravu jim zaji‰Èujeme opût s pomocí studentÛ a pﬁátel Akademie. Pﬁitom odhadované reálné náklady
na pobyt a v˘uku zahraniãních lektorÛ ãinily v tomto období témûﬁ 500 tis. Kã. Bez této pomoci by ãlenské pﬁíspûvky jednotliv˘ch studentÛ musely b˘t v˘znamnû vy‰‰í a tak moÏnost studovat pro mnohé z nich komplikovanûj‰í.
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Finanãní ãást
3. MEZINÁRODNÍ KONGRES PRO LIDI S POSTIÎENÍM „ÎIVOT V SETKÁNÍCH“
Financování této akce zaji‰Èoval nûmeck˘ Spolek pro anthroposofickou léãebnou pedagogiku, sociální terapii a sociální
práci e. V. ve spolupráci s Konferencí pro léãebnou pedagogiku a sociální terapii ve ·v˘carsku. Akademie byla lokálním
partnerem, kter˘ byl spoluzodpovûdn˘ za organizaci kongresu. Nejvût‰ím úkolem bylo tuto akci provoznû zajistit v âeské
republice, tedy zaji‰Èovat potﬁebné smlouvy a kontrakty z ãesk˘mi dodavateli a vyﬁizovat organizaãní záleÏitosti s cca
100 skupinami úãastníkÛ zcelé Evropy. Mimo toho byl z rozpoãtu kongresu hrazen nákup na‰í v˘poãetní techniky
potﬁebné k zaji‰tûní akce, ãást nájmu na‰í kanceláﬁe, mzda zodpovûdného pracovníka a ãást provozních v˘dajÛ na
telefon a internet. Dal‰í práce odborné i pomocné povahy jsme provádûli vlastními dobrovoln˘mi silami. V˘daje byly
mûsíãnû vyúãtovávány Spolku, kter˘ je dle na‰eho v˘kazu v plné míﬁe proplácel. Na mimoﬁádné ãi vût‰í v˘daje byly
poskytnuty zálohy. Poslední vyúãtování bylo provedeno aÏ v následujícím ‰kolním roce 2005 6, av‰ak vûcnû i toto vyúãtování spadalo do období 2004-5.
V˘nosy
1542816,05

Náklady
1553399,08

Bilance
-10583,06

VZDùLÁVACÍ KURZY PRO VE¤EJNOST
Byly zorganizovány 3 kurzy. Materiálové a personální zaji‰tûní kurzÛ bylo hrazeno pouze ãásteãnû a mnohé práce byly
provádûny vlastními dobrovoln˘mi silami a s pouÏitím provozního a personálního zázemí Akademie. V˘tûÏek z kurzÛ byl
pouÏit na podporu Sociálnû terapeutického centra v Nové Vsi.
V˘nosy
46835,00

Náklady
26332,50

Bilance
+20502,50

VYDÁVÁNÍ A PRODEJ KNIH, PUBLIKACÍ A âASOPISÒ
V tomto období jsme doprodávali knihy vydané v pﬁedchozích období. Nûkteré publikace byly pouÏity pro v˘uku a propagaci Akademie, v tabulce je jejich poﬁizovací hodnota.
Dále jsme zaji‰Èovali tisk a distribuci ãasopisu Setkání – Stretnutie, pﬁiãemÏ v cenû byly zahrnuty pouze materiálové
v˘daje na v˘robu a v˘daje na po‰tovné. Mnohé práce byly provádûny vlastními dobrovoln˘mi silami a s pouÏitím
provozního a personálního zázemí Akademie.

Prodej
Vlastní publikace
Setkání
Celkem

Sklad
na zaãátku

TrÏba

Vlastní
pouÏití

40870,00
0
40870,00

9070,00
18538,00
27608,00

10975,00
10975,00

V˘roba,
nákup, náklady
6652,50
640,00
26263,00
33555,50

Bilance
-6652,50
8430,00
-7725,00
-5947,50

Sklad na
konci
6652,50
22535,00
7725,00
36912,50
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Finanãní ãást
PLES
Pﬁíjmy z plesu byly tvoﬁeny vstupn˘m a v˘tûÏkem z obãerstvení. V˘daje byly na pronájem, hudbu a materiálové zabezpeãení.
V˘nosy
23

Náklady
21

Bilance
+2

CELKOVÉ FINANâNÍ PROST¤EDKY, SKLAD, POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY A JMùNÍ:
Finanãní prostﬁedky
Hotovost v pokladnách
Prostﬁedky na bûÏn˘ch úãtech
Peníze na cestû

67139,25
591101,19
0

Sklad
Vlastní publikace
Knihy k prodeji

30260,00
6652,50

Pohledávky
Pohledávky za ãleny- nezaplacené ãlenské pﬁíspûvky
Pohledávky z obchodního styku
Poskytnuté zálohy z obchodního styku
Poskytnuté provozní zálohy
PÛjãky poskytnuté ãlenÛm
Závazky
Závazky z obchodního styku
Pﬁijaté provozní zálohy
Závazky za zamûstnanci
Závazky – daÀ z pﬁíjmu zamûstnanci
Pﬁijaté pÛjãky
pﬁíjmy pﬁí‰tích období
V˘daje pﬁí‰tích období
Základní jmûní
Nerozdûlen˘ pﬁebytek z minul˘ch let
Bilance aktuálního období
Celkové jmûní

922289,00
3810,00
20792,50
86500,00
19300,00

-428619,57
-847178,33
-8500,00
-10796,00
-335000,00
873682,98
-260665,71

576419,59
154348,22
730767,81
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Finanãní ãást
V pouÏívání je dále následující majetek. Tento je jiÏ úãetnû odepsán, není tedy zahrnut do jmûní Akademie. Jeho skuteãná nynûj‰í hodnota je u nûkter˘ch poloÏek mnohem niÏ‰í neÏ poﬁizovací cena.
Knihy v knihovnû
V˘poãetní technika a software
Ostatní majetek (auto, …)
Celkem

64412,50
322213,00
116256,20
502881,70

Z rozpisu pﬁíjmÛ a v˘dajÛ na provoz Akademie je patrné, Ïe pﬁíjmy tohoto období pﬁevy‰ovaly v˘daje. Spolu s rezervou
vytvoﬁenou v minul˘ch letech zÛstává Akademii pro dal‰í období finanãní majetek ve v˘‰i 731 tis. Kã. Tento majetek je
v‰ak dislokován v pohledávkách za nezaplacené ãlenské pﬁíspûvky.
Tyto pohledávky vznikají pozdními ãi odloÏen˘mi platbami ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ a jsou tak pﬁíãinou na‰í slabé platební
schopnosti. V závûru období se situace natolik zhor‰ila, Ïe jsme si chybûjící volné prostﬁedky museli vypÛjãit od nûkter˘ch na‰ich ãlenÛ (poloÏka „pﬁijaté pÛjãky“) a po dohodû s partnery jsme pozdrÏeli platby nûkter˘ch na‰ich závazkÛ.
Zaplacení tûchto závazkÛ a pouÏití na‰í rezervy pro dal‰í období bude proto moÏné aÏ po úhradû dosud nezaplacen˘ch
pohledávek ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ na‰imi ãleny.
Proto chceme nadále pokraãovat v detailní inventuﬁe spolu s pﬁipomínáním pohledávek konkrétním studentÛm. Tento
úkol spolu s naplnûním nov˘ch studijních skupin nov˘mi studenty patﬁí k základním pro dal‰í období.
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Podûkování
kademie vdûãí za svÛj vznik dûtem Jedliãkova ústavu v Praze, Gábinû Pelechové, Mí‰ovi, Evû a dal‰ím z ústavu
pro du‰evnû postiÏené v Horní Poustevnû, PﬁátelÛm z ústavu v horním Maxovû, panu Milanovi Chábovi († 26. 9.
2006), kter˘ dodával odvahu, paní profesorce Cihláﬁové a ostatním pﬁátelÛm, kteﬁí povzbuzovali k rozhodnému
kroku, a koneãnû Olze Havlové z V˘boru dobré vÛle a paní Martinovské z Magistrátu hlavního mûsta Prahy, které
urychlily mé rozhodnutí zaloÏit Akademii.
Hned poté vdûãíme panu Mar‰álkovi a panu Blumentrithovi, kteﬁí vytvoﬁili první prostor na své soukromé, státem
dotované ‰kole – Institut pedagogiky volného ãasu, kde ve vzniklém Atelieru léãebné pedagogiky a sociální terapie
mohli pÛsobit i pﬁátelé ze zahraniãí MUDr. Karel Pepper z Holandska († 29.9.2000). Walter a Elizabeth Chyle z Järny
ve ·védsku, Ueli Seiler z Insu ve ·v˘carsku, Eva Mees-Chriteler z Zeistu z Holandska, Arthur Zajonc z USA, Rudolf
Möbius z Bad-Bollu, Christof Lindenau z Bochumi, Gunhild Cornelia von Kries z Wuppertalu, Sergej Prokofjev
z Bad-Bollu a mnoho dal‰ích zahraniãních pﬁátel. ZároveÀ se zaãala tvoﬁit i skupina ãesk˘ch pﬁátel, která pomáhá
tváﬁ Akademie vytváﬁet – Zdenûk Kalva, Zuzana Peterová, Marina Luptáková, Josef Krãek, Zdenûk ·imanovsk˘,
Naìa ·tuksová, Kateﬁina JeÏková, Tomá‰ Bonûk, Petr Mílek, a dal‰í. Za vûcné dary dûkujeme Hanû Müllerové.

A

Dûkujeme v‰em, kteﬁí nás dobr˘mi my‰lenkami posilují.
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KONTAKT:
Akademie sociálního umûní Tabor
Jana Zajíce 32, 170 00 Praha 7
telefon: 233 382 494, fax: 233 382 493
e-mail: posta@akademietabor.cz
âíslo úãtu ‰koly:
19-3321350267/0100 (Komerãní banka)
âíslo úãtu stipendijního fondu:
51-1078430267/0100 (Komerãní banka)
IâO: 66004128
DIâ: CZ66004128
Místa v˘uky:
Akademie sociálního umûní Tabor
Jana Zajíce 32, 170 00 Praha 7
Textilní dílna Gawain
Na V˘‰inách 1/1000, 170 00 Praha 7
Obec KﬁesÈanÛ, Na ·pejcharu 3, Praha 7, 170 00
Centrum Tábor, Nová Ves nad Popelkou ã. 57

