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Základní kámen Akademie sociálního umění Tabor 

 

V tomto domě, nechť vládne Ten, 

který dokáže posílit lidské Já 

a povznésti je ke svému Já jsem — 

skrze jasné myšlení 

pravdivé cítění 

a vědomé konání ve službách lidství, 

v poznání Krásy, 

v žití Dobra, 

a rozlišování všeho, co skrze lidskou bytost 

chce do světa ničivě působit. 

Ať všichni, kteří ke studiu přijdou 

i ti, kteří vyučovat chtějí, 

mají vždy dost Síly 

k pravdivému poznání sebe sama 

i bytostí druhých 

a odvážně působí v mocném 

Společenství vlastních já se světovým Já jsem. 

 

Anežka Janátová, Dornach, 22.9.2011 
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* O Akademii… 

V září roku 1993 vznikl „Ateliér sociální terapie a léčebné pedagogiky“ při Institutu 

pedagogiky volného času (IPV) v Praze. Vedoucí tohoto ateliéru, PhDr. Anežka Janátová, 

sestavila celý studijní plán a oslovila další odborníky z ČR i ze zahraničí. Po třech letech, 

v roce 1996, zakončilo studium prvních 25 úspěšných absolventů. Bohužel stupňující se 

ekonomické obtíže ve vedení IPV zapříčinily nejprve odnětí akreditace a na jaře 1997 jeho 

celkový zánik.  

I za těchto okolností však v září nastoupilo do přípravného ročníku s omezeným 

rozsahem výuky 45 studentů ateliéru a díky nezištné kvalitní výuce lektorů vznikl silný 

studijní kruh. Chuť pokračovat v započatém díle byla tak veliká, že dovedla část studentů 

a lektorů k vlastní vzdělávací iniciativě, a tak dne 22. 7. 1997 bylo registrováno občanské 

sdružení „Akademie sociálně umělecké terapie Tabor“. Výukové prostory se až do roku 2001 

nacházely na Vyšehradě, v přístavbě za budovou Jedličkova ústavu. Akademie se záhy po 

založení stala členem Spolku pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii v České republice 

sdružujícího anthroposofické iniciativy v sociální oblasti, který byl založen na podnět Anežky 

Janátové a Milana Chába.  

V létě 2001 se škola již se jménem Akademie sociálního umění TABOR přestěhovala 

do bývalých sochařských ateliérů v ulici Jana Zajíce v Praze.  Kromě vlastní výuky začaly 

v Akademii další aktivity v oblasti sociálně umělecké terapie a léčebné pedagogiky, 

především vydávání publikací a pořádání různých společensko – kulturních akcí. Akademie 

také zahájila spolupráci s Anthroposofickou společností ČR, pro kterou organizovala různá 

setkání i vydávání časopisu. 

Nevyhovující staré prostory a velkorysá nabídka pana Jiřího Walda přivedly školu do 

nových prostor v ulici Španělská 10, v Praze 2, kde se od roku 2011 nadále rozšiřovala o nové 

prohlubující obory Arteterapie a Muzikoterapie. Svou činnost rovněž zahájily studijní kruhy 

Slovo, řeč a divadlo a Eurytmie, umění a estetika, Waldorfský seminář a Nauka o Psyché a 

Logu. 

 Akademie vznikla jako samostatná škola, jejímž cílem je výchova a vzdělávání 

v oblasti léčebné pedagogiky a sociálně umělecké terapie, a také vlastní prožitek studentů 

v oblasti sociální problematiky v nejširším slova smyslu. Studium je zaměřeno na probuzení 
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vlastního živého myšlení, širokého soucítění a rozvíjí tvůrčí schopnosti člověka. Opírá se 

o trojčlenný pohled na člověka jako bytost fyzickou, duševní a duchovní.  

Studium vychází z nové koncepce výuky, jejímž cílem je v první řadě rozvoj lidskosti, 

posílení smyslu pro skutečné vnímání druhých lidí. Sestává ze tří oblastí: poznání (teorie), 

umění a aplikace poznání (praxe), přičemž i poznání a jeho aplikace jsou pojaty umělecky. 

Touto cestou chce Akademie nejen zvyšovat úroveň faktického vzdělání studentů, ale také 

sociální inteligenci, nezbytnou v oblasti sociální práce a waldorfského školství, a 

v neposlední řadě učinit podstatné kroky k počátkům sociálního umění. 
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Co nového v roce 2019/2020 

 Školní rok v roce 2019/2020 jsme zahájili 29. září na svátek sv. Michaela na Vyšehradě 

a zároveň v Nové Vsi nad Popelkou. Zahájení v Nové Vsi nad Popelkou bylo součástí 

Michaelské slavnosti nazvané Impulz svatého Václava a Michaela – odvaha, čin, vědomí. 

 Na konci léta, před začátkem školního roku, jsme spustili nové webové stránky, které 

pro Akademii s velkou péčí a od základů postavili manželé Aneta a Jan Novotní.  Za to jim od 

nás patří velké poděkování. 

 Druhá polovina školní roku byla vzhledem k okolním událostem jiná, řada akcí, setkání 

a událostí musela být zrušena, ale i přesto došlo k mnoha setkáním a různým aktivitám, 

kterými byl tento školní rok smysluplně naplněn. 

  

 Denní studium se pro malý počet uchazečů v tomto školním roce neotevřelo. Někteří 

denní studenti se věnovali psaní diplomových prací a s vedoucími prací probíhaly konzultace. 

Dálkové studium léčebné pedagogiky, sociální a umělecké terapie probíhalo v rámci 

prvního ročníku v Praze a závěrečný týden se odehrával v Nové Vsi nad Popelkou.  

 Studenti oboru Muzikoterapie pokračovali druhým rokem ve své práci a stejně tak i 

studenti oboru Arteterapie.  

 Studium oboru Nauka o Psyché a Logu probíhalo ve čtvrtém a druhém ročníku.   

 Proseminář eurytmie s názvem Prostorem v pohybu se dostalo pokračování, takže 

studenti se potkávali i v tomto školním roce.  

 Studium waldorfské pedagogiky mělo v tomto školním roce 2. ročník. 

 

 I v tomto roce nás navštívil malíř David Newbatt ze skotského Aberdeenu. Se studenty 

v tvůrčím duchu pracoval na tématu ročního koloběhu, promítal a vyprávěl vánoční příběh O 

čtvrtém mudrci a připraven byl také umělecký workshop pro veřejnost. Na podzim opět přijel 

léčebný pedagog Ralf Giese a v rámci semináře pokračoval s tématy léčebné pedagogiky.  

 

 Nechyběl ani večerní seminář pro veřejnost s názvem Barevné večery a dále jsme 

pořádali letní umělecký workshop – Terapeutická vývojová řada a kurz pro pracovníky 

v sociálních službách Využití arteterapeutických technik v přímé práci s klienty 
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sociálních služeb.  

 Letniční zahradní slavnost se kvůli okolnostem konala jen v menším měřítku v Nové 

Vsi nad Popelkou jako letniční setkání.  

 Školní rok jsme zakončili na letní slunovrat 21. června na Staroměstském náměstí 

s připomenutím 21 reprezentantů svobodné Evropy. 
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Zajímavé akce v roce 2019/2020 

 

• Impulz svatého Václava a Michaela 

Odvaha, čin, vědomí 

 

Setkání se uskutečnilo v Nové Vsi nad Popelkou jako příležitost ke společnému setkání a 

prožití dvou významných svátků podzimního času – Svatého Václava a Svatého Michaela. 

 

V rámci setkání se konaly přednášky tematicky spojené s působením svatého Václava a 

Michaela a také umělecké workshopy.  

V autorském přednesu Anežky Janátové za doprovodu Jitky Romanutti a Tomáše Matyse 

zaznělo libreto Syn světla, Václav – kněz a král. Libreto bylo napsáno na základě nástěnných 

maleb ze života sv. Václava na hradu Karlštejně, dle legendy, kterou napsal Karel IV. Jako 

další prameny byly použity: Kosmova kronika, Dalimilova kronika, Palackého Dějiny národa 

českého a vlastní autorčino bádání.  

Další kulturní vložkou, která sklidila velký úspěch, bylo divadelní představení České nebe 

v podání kolegia WŠ Příbram. 

 

• Odborný seminář k tématům léčebné pedagogiky 

Ralf Giese, který vedl reakreditační proces Akademie Tabor, přijel v rámci dvou seminářů, 

aby se zájemci pracoval s tématy léčebné pedagogiky. Ralf Giese je činný již 32 let v oboru 

Léčebné pedagogiky, v posledních dvaceti letech se věnuje především mladým lidem s 

problémovým chováním. 24 let působí jako lektor ve vzdělávání souvisejícím se zdravotní 

péčí. V současné době je přednášejícím na Fachschule Nord pro anhtroposoficky 

orientovanou zdravotní péči v Kielu a je spoluzakladatelem a ředitelem nové vzdělávací 

iniciativy Waldorfské odborné školy v Hamburku.  

Téma semináře se pojilo s astrální epilepsií, s poruchami chování a vzniku traumat z hlediska 

poruch vztahové vazby (Traumapädagogik) – zneužívání, násilí, nedostatečná péče a 

výchova… Seminář obsahoval přednášky k tématům, praktické zkušenosti a práci na 

konkrétních biografických příkladech dětí a mladistvých a možnosti, jak s traumaty a 

traumatizovanými osobami pracovat.  
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Studijní obory a aktivity v roce 2019/2020 

 

Ve školním roce 2019/2020 probíhala výuka v těchto studijních oborech: 

 

• Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie 

- Jednoleté orientační studium 

- Pětileté dálkové studium 

 

• Arteterapie 

- Čtyřleté dálkové studium 

 

• Muzikoterapie 

- Tříleté dálkové studium 

 

• Nauka o Psyché a Logu 

- Pětileté dálkové studium 

 

• Waldorfský seminář 

- Tříleté dálkové studium 

 

• Eurytmický proseminář - Prostorem v pohybu 

- Jednoleté dálkový proseminář 
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Seminární cykly pro veřejnost  

Barevné večery  

Umělecké workshopy 

Terapeutická vývojová řada – metamorfóza 

 

Kurzy pro pracovníky v sociálních službách 

Využití arteterapeutických technik v přímé práci s klienty sociálních služeb  
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Ze studentských prací… 

 

JANU PALACHOVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jene, Jene, Jeníčku 

podobal ses sluníčku 

a v očích Tvých 

a na rtech Lvích 

zářila láska a zurčel smích. 

 

Jene, Jene, Jeníčku 

Měls ušlechtilou dušičku 

V Tvém srdci dávní Janové 

hájili vždy pravdy své 

a bojovali bitvy své. 

 

Jene, Jene, Jeníčku 

Tys miloval svou matičku 

A svého otce v úctě měl 

a v útlé duši jemný pel 

jak motýlu září ze křídel. 

 

Jene, Jene, Jeníčku 

Tys zpíval svoji písničku 

A jak ses smál 

a radoval 

a skákal jsi a tancoval. 

 

Jene, Jene, Jeníčku, 

milý, hebounký Lvíčku 

již jako klouček byl jsi král 

v pravdě, spravedlnosti jsi stál 

a svatým ohněm v srdci plál. 

Jene, Jene, Jeníku 

zapálený mladíku 

Tys pevně stál 

pak ohněm vzplál 

jak pochodeň jsi plápolal. 

 

Ty vzplál jsi jasným plamenem 

jak uvnitř, tak i navenek 

A Tys tam stál 

a v Tobě plál 

Tvůj život a Tvůj ideál. 

 

Jene, Jene Jeníku 

planoucí po chodníku 

Tys byl jak Lev 

v Tvých žilách krev 

ten žár na oheň proměnil 

Jene, Jene, Jeníku 

upálený mladíku 

Jak Lev ses bil 

a vše cos byl 

v nejvyšší oběť jsi proměnil. 

 

Jene, Jene Palachu 

Tys postavil ses bez strachu 

před smrti tvář temnou, hrozivou 

už andělé Tě v nebi zvou 

k té hostině, v níž jedině 

nalezneš odměnu svou. 

 

Jene, Jene, Jeníku 

už osud bere za kliku 

Nepřátelského vojska vpád 

ohrozí národ Tvůj a stát 

teď nemůžeš přec klidně spát. 

 

Jene, Jene, Jeníku 

Statečný bojovníku 

Nemůžeš, nesmíš jen tak 

stát 

když jiný bere, co máš rád 

a do prachu chce zašlapat. 

 

Jak jen může národ spát? 

Chceš probrat ho a zburcovat 

A posvítit mu plamenem 

by z temné noci povstal den 

den svobody a pravdy jen. 

 

A odhodláš se oheň vzít 

A na cestu mu posvítit 

A tak jen zkus jak Mistr Hus 

v své pravdě stát 

v své pravdě stát. 

 

Jene, Jene, Jeníku 

dvakrát hořící mladíku 

Tys dobrý byl a dobře´s žil 

a pak jsi vlil 

žár do svých žil. 

Jene, Lve, tys mocný král 

Jak neohroženě jsi stál 

A v rukou třímal svatý grál 

když národ spal, 

když národ spal. 

 

Nechť také já tak pevně stojím 

mám sílu i odvahu k boji 

za pravdu hotova se bít 

a pro ni třeba na hranici jít. 

 

Ať také já překonám strach 

být druhým světlem 

v temnotách 

Ať v srdci hořím jasným 

plamenem 

a spolu nepřátele zaženem. 

 

Tereza Ježková 
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Spolupráce a další aktivity 

• Asociace pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii v České republice 

www.lecebnapedagogika.org 

 

• Evropská rada pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii - ECCE (European 

Cooperation in Anthroposophical Curative Education and Social Therapy)  

www.ecce.eu 

 

• Anthroposophic Council for Inclusive Social Development  

www.inclusivesocial.org 

 

• Sociálně terapeutické vzdělávací centrum Tábor  

http://www.prazdninynavenkove.cz/s/580/socialne-terapeuticke-vzdelavaci-centrum-

tabor 

 

• Asociace waldorfských škol ČR a waldorfské školy 

www.iwaldorf.cz 

 

• Anthroposofická společnost v České republice  

www.anthroposof.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecce.eu/
http://www.inclusivesocial.org/
http://www.prazdninynavenkove.cz/s/580/socialne-terapeuticke-vzdelavaci-centrum-tabor
http://www.prazdninynavenkove.cz/s/580/socialne-terapeuticke-vzdelavaci-centrum-tabor
http://www.iwaldorf.cz/
http://www.anthroposof.cz/
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Kalendář akcí za školní rok 2019/2020 

  

Září 2019 

27.9. – 29.9. Impulz svatého Václava a Michaela – odvaha, čin vědomí (Nová Ves nad 

Popelkou) 

29.9.                Slavnostní zahájení školního roku (Vyšehrad, Nová ves nad Popelkou) 

Říjen 2019 

4.10.  Barevné večery – večerní seminář, Ada Rosin (Akademie Tabor, Praha) 

4. - 6.10.  Konference Růže a Kříž (Anthroposofická společnost) 

6.10.  Harmonie v umění – večerní seminář, Ada Rosin (Akademie Tabor, Praha) 

11.10.  Psychiatrie u dětí předškolního věku, Zuzana Peterová (Akademie Tabor, 

Praha) 

 

Listopad 2019 

3.11.  Odborný seminář k tématům léčebné pedagogiky, Ralf Giese 

10.11.  Harmonie v umění – večerní seminář, Ada Rosin (Akademie Tabor, Praha) 

24.11.  Odborný seminář k tématům léčebné pedagogiky, Ralf Giese (Akademie 

Tabor, Praha) 

14.11.  Barevné večery – večerní seminář, Ada Rosin (Akademie Tabor, Praha) 

Prosinec 2019 

4.12.  Umělecký večer, David Newbatt (Akademie Tabor, Praha) 

5.12.   Barevné večery – večerní seminář, Ada Rosin (Akademie Tabor, Praha) 

6. – 8.12. Umělecký víkendový seminář, David Newbatt (Akademie Tabor, Praha) 

8.12.  Harmonie v umění – večerní seminář, Ada Rosin (Akademie Tabor, Praha) 

19.12.  Pastýřská lidová hra – hrají studenti, lektoři a přátelé Akademie (Nová Ves 

nad Popelkou) 

 

Leden 2020 

5.1. – 6.1.  Tříkrálový průvod a Hra tříkrálová (Sociálně terapeutické centrum Tábor, 

Nová Ves nad Popelkou) 
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11.1.  Valná hromada Akademie Tabor (Akademie Tabor, Praha) 

21.1.  Den otevřených dveří (Akademie Tabor, Praha) 

23.1.  Barevné večery – večerní seminář, Ada Rosin (Akademie Tabor, Praha) 

 

Únor 2020 

27.2.  Barevné večery – večerní seminář, Ada Rosin (Akademie Tabor, Praha) 

28.2. – 1.3. Víkendový seminář – psychiatrie, Petr Mílek (Akademie Tabor, Praha) 

 

Březen 2020 

 

Duben 2020 

 

Květen 2020 

 

31.5.  Letniční setkání (Nová Ves nad Popelkou) 

 

Červen 2020 

10.6.  Den otevřených dveří (Akademie Tabor, Praha) 

11.6.  Barevné večery – večerní seminář, Ada Rosin (Akademie Tabor, Praha) 

16.6.  Přijímací pohovory (Akademie Tabor, Praha) 

16. – 17.6. Využití arteterapeutických technik v přímé práci s klienty sociálních 

služeb, Ada Rosin (Akademie Tabor, Praha) 

17.6.  Muzikoterapie – léčivé síly v hudbě, Jan Chromeček (Akademie Tabor, 

Praha) 

21.6.    Slavnostní zakončení školního roku na Staroměstském náměstí 

27.6.  Svatojánská pohádka, hrají studenti, lektoři a přátelé Akademie Tabor 

(Nová Ves nad Popelkou) 

 

Srpen 2020 

3.8. – 6.8 Terapeutická vývojová řada – metamorfóza – umělecký workshop, Ada 

Rosin (Akademie Tabor, Praha) 
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Obory pro rok 2020/2021 

Pro školní rok 2020/2021 nabízíme tyto studijní obory: 

 

• Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie – denní studium 

• Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie – Osobnostně transformační 

studium – dálkové studium 

• Muzikoterapie – dálkové studium 
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Orgány Akademie a práce jednotlivých členů 

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku 

Statutární zástupci 

Předseda 

PhDr. Anežka Janátová – předseda spolku, hlavní lektor a odborný garant výuky, 

vedení kolegia, tvorba obsahu studia, zastupování Akademie doma i v zahraničí, 

začlenění Akademie do mezinárodních organizací. 

 

Hospodář 

Jitka Strejcovská – hospodář spolku, metodika a zaškolení administrativních 

pracovníků, správa stipendijního fondu, příprava a uzavírání hospodářských smluv. 

 

Jednatel  

Mgr. Tomáš Petr – jednatel spolku, tvorba studijních plánů a rozvrhů, organizace 

provozu a administrativy, vedení pokladny, příprava grantů a projektů. 

 

Kolegium 

Úkolem kolegia je společné podílení se na řízení záležitostí ohledně chodu školy a na 

vzdělávací činnosti po odborné stránce.  

Na výuce se podílí řada zahraničních lektorů, kteří pravidelně přijíždějí se svými 

přednáškovými tématy. 

 

Členové kolegia a rozšířeného lektorského kolegia - Anežka Janátová, Petr Janát 

Dolista, Jan Chromeček, Tomáš Petr, Daniela Dzvoníková, Jitka Strejcovská, Kateřina 

Palasová, Martin Procházka, Tomáš Boněk, Bernard Hvolka, Petr Šimek, Ada Rosin, 

Markéta Krčková, Valérie Procházková, Kristýna Brabcová, Eliška Salabová, Monika 

Zahrádková, Zdena Zbořilová, Jitka Vítovcová, Daniel Bezányi, Walter Chyle, Elisabeth 

Chyle, Ueli Seiler-Hugova, David Newbatt, Gunhild von Kries, Nora Vockerodt, Nataša 

Kraus 
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Členové finančního grémia – Tomáš Petr, Jitka Strejcovská, Daniela Dzvoníková  

Lektorský sbor  

Domácí lektoři: 

Anežka Janátová, Tomáš Boněk, Petr Janát Dolista, Jan Chromeček, Daniela Dzvoníková, 

Tomáš Petr, Martin Procházka, Martin Semerád, Nataša Kraus, Valérie Procházková, 

Kateřina Palasová, Markéta Krčková, Ada Rosin, Kristýna Brabcová, Bernard Hvolka, Petr 

Šimek, Jitka Vítovcová, Eliška Salabová, Zdena Zbořilová, Monika Zahrádková 

 

Zahraniční lektoři: 

David Newbatt, Nora Vockerodt, Gunhild von Kries, Ueli Seiler-Hugova, Ralf Giese 

 

Třídní asistenti 

Anežka Janátová: 2. a 4. ročník dálkového studia Nauka o Psyché a Logu 

Jan Chromeček: 2. ročník dálkového studia Muzikoterapie 

Ada Rosin: 2. ročník dálkového studia Arteterapie 

Daniela Dzvoníková: 1. ročník dálkového studia Léčebné pedagogiky, sociální a 

umělecké terapie – osobnostně transformační studium 

Tomáš Petr: 2. ročník waldorfského semináře 

Nataša Kraus: Eurytmický proseminář – Prostorem v pohybu 
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Finanční zpráva pro rok 2019 / 2020 

 

Aktiva   

Vyrobené knihy a publikace 23 585,00 Kč 

Nezaplacené členské příspěvky 1 079 727,00 Kč 

Poskytnuté provozní zálohy 35 158,00 Kč 

Pohledávky – kurzy 14 875,00 Kč 

Záloha na energie na další období 38 720,00 Kč 

Hotovost v pokladnách 13 338,00 Kč 

Bankovní účty 795 266,00 Kč 

Náklady příštích období 48 853,00 Kč 

Celkem 2 049 522,00 Kč 

  

Pasiva   

Příspěvky členů na další období 49 800,00 Kč 

Krátkodobé závazky 69 557,00 Kč 

Dohadné položky nájem, energie na další 

období 
98 858,00 Kč 

Zisk z minulých období 2 606 401,00 Kč 

Celkem 2 824 616,00 Kč 

  

Souhrn   

Aktiva 2 049 522,00 Kč 

Pasiva 2 824 616,00 Kč 

Celkem -775 094,00 Kč 
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Poděkování 

 

Za dlouhodobou podporu děkujeme všem našim zahraničním lektorům – Walterovi 

a Elisabeth Chyle, Uelimu Seilerovi, Davidu Newbattovi, Pietu Bloklandovi, Gunhild 

von Kries a ostatním, kteří se na výuce podíleli a dále podílejí. 

Panu Jánu Dzvoníkovi děkujeme za přízeň a finanční podporu.  

Děkujeme za finanční podporu a přízeň Spolku na podporu Akademie sociálního umění Tabor 

z německého Braunschweigu. 

 

Velmi děkujeme Manželům Novotným za přípravu a spuštění nových webových stránek. 

 

Dále děkujeme: 

• Firmě iDigitisk a Mgr. Miroslavu Pilátovi za spolupráci a ochotu  

• Ondřeji Němečkovi za vývoj a správu webového portálu 

• Martinovi Škareckému za spolupráci v oblasti správy IT 

• Manželům Novotným děkujeme za nezištnou práci na novém webu 

• Tomáši Adamcovi za spolupráci na propagačních materiálech 

• Jiřímu Paulovi děkujeme za odvoz věcí a uskladnění v dílně Gawain 

Děkujeme i dalším studentům a přátelům za pomoc a podporu v našich aktivitách. 

**** 

 

 

 

 

 


