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Zámek Veltrusy. V jeho areálu se konala praktická duchovní cvičení.

1. O činnosti unitářské akademie
1. 1.
UA zahajuje druhý cyklus
v podmínkách pandemie
Předložená bilanční zpráva krátce popisuje a vyhodnocuje
dosavadní aktivity Unitářské akademie (UA) – vzdělávací
organizace vzniklé při NSČU – v roce 2020, tj. na začátku
druhého výukového cyklu. Vzhledem k výjimečnému
průběhu roku 2020 poznamenanému pandemií nepřekvapí,
že nestandardní rok zažila i UA. Přesto se z velké části
podařilo naplnit cíle, které si naše instituce stanovila pro
daný rok.
UA vstupovala do roku 2020 v mírně obnoveném složení
komise UA a zároveň s dobrou představou, čeho chce
v nadcházejícím roce dosáhnout. V předchozím roce 2019
byl završen první tříletý běh šesti základních studijních
modulů (2017 – jaro: Tradice, podzim: Vedení, 2018 – jaro:
Služba, podzim: Vzdělávání, 2019 – jaro: Služba veřejnosti,
podzim: Teologie), měla za sebou 5 nadstavbových modulů
určených zájemcům o duchovenskou práci (2017 – podzim:
Étos unitářského duchovenství, 2018 – jaro: Kontext
bohoslužby, podzim: Promluva a práce s textem, 2019 – jaro:
Pastorační práce, podzim: Péče o chod obce), dvě zajímavá
duchovenská kolokvia (2019 ) a čerstvě absolvován byl
i první běh praktických duchovních cvičení Na Bělidle

Slavnost žehnání vodám.

u Krásné Lípy (léto 2019). Tyto akce přinesly vedle řady
organizačních zkušeností i možnost osobně se setkat
a vyslechnout významné představitele unitářského hnutí ze
světa. Cenné byly především obnovení či posílení kontaktů
na hlavní tři centra světového unitářství: USA, Velkou
Británii a Transylvánii. Vedle toho se navíc úspěšně rozvíjela
i další propagace českého unitářství v rámci mezinárodního
unitářského života. Současně se okolo UA stabilizoval
okruh zájemců o unitářské vzdělávání překračující hranice
jednotlivých obcí. Zdálo se proto, že hladkému zahájení
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s probíhající pandemií oba již přichystané jarní moduly
(Tradice a nadstavbové Sdílení naděje i přichystané
duchovní kolokvium Význam osobnosti v náboženství
v evropské unitářské tradici). Naštěstí se tato nepříjemná
ztráta hned na počátku roku nakonec ukázala jako jediné
hlavní narušení letošních plánů UA.
Letní duchovní cvičení ve Veltrusech (18.–21. 6.) se
podařilo úspěšně uskutečnit za účasti celkem šesti lektorů
a patnácti účastníků. Hlavními externími lektorkami byly
Ivana Noble, profesorka ekumenické teologie na ETF
UK, která vedla duchovní cvičení vycházející z křesťanské
tradice ignaciánské kontemplace, a Lenka Krejčová,
absolventka ETF UK, jež si pro studenty připravila minikurz
mindfulness. Krátké kurzy spirituální práce vedli i členové
komise UA Matyáš Müller (práce tělem jako základnou
spirituality), Jiří Motl (projektivní techniky), Petr Samojský
(aktivní prožívání liturgických komponentů a spiritualita
všedního dne) a Kristýna Kolajová Ledererová (ranní tvůrčí
rozcvičování za pomoci výtvarných technik a tvůrčí práce
s přírodními materiály).

Při výuce.

druhého vzdělávacího cyklu v roce 2020 nestojí nic
v cestě a že se bez větších potíží podaří uskutečnit nejen
jarní i podzimní výukové moduly včetně doprovodných
programů, ale i další plány: rozšířit naše vzdělávací aktivity
o letní dětský pobyt, propracovat systém praktických
duchovních cvičení, pokračovat v úspěšné mezinárodní
činnosti a navázat na zdařilou publikační a propagační
činnost.

Velmi zdařilou akcí byl letní dětský pobyt ve Starém Mlýnci
u Litoměřic uskutečněný ve dnech 11.–24. 7. Akce, na jejíž
přípravě se podíleli členové několika obcí – vedle Kristýny
Kolajové Ledererové (OŠS) a Jany Raškové (OUT), které

Plány UA však byly narušeny hned na jaře: UA byla nucena
odvolat díky administrativním opatřením spojeným

Po cvičení biosyntézy.
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na duchovenskou práci a autor knih s unitářskou tematikou,
Chris Hudson, irský unitářský duchovní a přímý účastník
mírového procesu v Severním Irsku a Gawin Howell,
tajemník pro práci s mládeží britských unitářů a bývalý
představitel unitářského sboru v Norwich. Zajímavým
vstupem přispěla i Inga Brandes, první laická prezidentka
ICUU. České přednášející zastupovali Petr Samojský,
Kristýna Kolajová Ledererová a Vlastík Krejčí. Workshopy,
semináře ale i společenskou část tohoto běhu by ještě
mělo doplnit kratší víkendové soustředění koncem dubna
(25. až 26. 4. 2021). Studenti akademie tak nepřijdou o celý
rok studia.

byly hlavními organizátorkami, dále Petr Samojský (POU)
a Dagmar Kmínková (LOU) a další členové zmíněných obcí.
Akce, které se zúčastnilo celkem čtrnáct dětí, vycházela
ve svém zaměření z principů skautských táborů pěstujících
vedle sebepoznání a sebezdokonalování i vzájemné
přátelství a úctu k přírodě a světu. Hlavním tématem,
na které byly navěšeny rozličné aktivity, byla táborová hra
Putování za duhou.
Vyzbrojena zkušenostmi z jara, připravila UA úspěšně
distanční formu přednáškové části podzimního výukového
modulu. Celkem bylo uspořádáno devatenáct přednášek
v pěti dnech, všechny po Zoomu. Přednášelo osm
lektorů, z toho pět zahraničních (celkem sedm přednášek
v angličtině). Vedle Erica Cherryho, bývalého ředitele
mezinárodní kanceláře amerických unitářů a universalistů,
který byl účastníkem již historicky prvního modulu UA
v Českém Krumlově a který tentokrát hovořil o různých
formách unitářských shromáždění ve světě, vystoupili
Fred Muir, dlouholetý unitářský duchovní z amerického
Annapolis, mentor více než desítky mladých adeptů

Ohlédneme-li se tedy zpět za rokem 2020, můžeme
konstatovat, že jsme sice nedosáhli všeho, co jsme původně
plánovali – především bylo nutné oželet úvodní jarní modul
Tradice – přesto se všem těžkostem navzdory podařilo
uskutečnit mnohé.
Nejvýznamnější, co se novinek týče, byl v roce 2020
dětský tábor. Jedná se svým způsobem o průlomovou

Putování za duhou, celopobytová hra.
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Tvoříme mosty k našim blízkým.

událost na úrovni zavedení letních duchovních cvičení
v roce 2019 nebo duchovních kolokvií roku 2018.
Po několika pokusech o navázání na dlouhou unitářskou
tradici cílevědomé práce s dětmi a mládeží v jednotlivých
obcích je zde meziobecní iniciativa, která zahrnuje
nejen letní prázdninové dětské pobyty, ale slibuje rovněž
pokračovat pravidelnými setkáními v průběhu zbylého
školního roku.

prodloužený víkend (v případě standardních modulů) či
dokonce pět dnů (při započtení nadstavbového modulu),
přesto však mají zájem o vybraná témata. Zároveň nám to
umožňuje snáze oslovit dnes stále populárnější virtuální
formou nečleny a zájemce o unitářství. V neposlední řadě
to znamená i významný posun v možnostech UA zapojit
do našeho programu širší okruh zahraničních lektorů,
a především studentů z různých center unitářství v Evropě,
ale i jinde ve světě, se kterými jsme se dosud setkávali
jen příležitostně na výročních setkáních mezinárodních
unitářských organizací.
Michal Kohout

Co se týče letních duchovních cvičení ve Veltrusech, dá se
říci, že se po loňském úvodním ročníku daří nalézt vhodný
formát pro tento typ akce. To má potencionálně významný
vliv na pěstování specifických unitářských forem spirituality.

1.2.
Výhled do příštích let

Dalším úspěchem roku 2020 je převedení podzimního
modulu (či jeho přednáškové části) do nového distančního
formátu, byť zatím bez tlumočení, to budeme nicméně
schopni zajišťovat již v roce následujícím. Vysíláním
po Zoomu se otevírá možnost zapojit do činnosti UA
jednotlivé členy různých obcí dle míry jejich chuti, zájmu
a časových možností, aniž by se nutně museli účastnit
celých výukových modulů. UA tak naplňuje svůj záměr
otevřít svoje aktivity i těm členům NSČU, kteří si nemohou
z časových či jiných důvodů dovolit strávit na modulu celý

Přerušení programů a aktivit Unitářské akademie se potkalo
se snahou o maximální zachování linie směřování Unitářské
akademie a plnění jejího poslání i v mezích covidových
omezení. I teď, v době uzávěrky této výroční zprávy, je těžko
odhadovat, kdy a jakým způsobem se budeme moci vrátit
do plnohodnotné činnosti.
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Proto jakékoliv dlouhodobější cíle jsou podmíněny vůbec
možností k plnohodnotné činnosti se navrátit. Nicméně tyto
cíle nám budou průvodcem do nejbližšího i vzdálenějšího
období:
• p odle možností se navrátit do plného provozu Unitářské
akademie;
• r ozšířit propagaci v prostředí sociální sítě Facebook
a Instagram; motivovat české duchovní i laické členy v širší
míře k nějaké formě účasti na studiu;
• s pustit modul zahraničních pobytů;
• p okračovat ve spolupráci s chicagským sborem Peoples
Church při přípravě knihy věnované srovnání odkazu
N. F. Čapka a P. Bradleyho;
• v dlouhodobé perspektivě uvažovat o dalším stupni
profesionalizace Unitářské akademie;
• o bnovit spolupráci s evropskými unitáři se záměrem
přizvat je k našim programům.

zájem je rovněž ze strany studentů. Nezbývá ovšem než
čekat, až situace v naší zemi i ve světě bude dostatečně
bezpečná. Do té doby chceme alespoň pokračovat
i v omezených podmínkách tak, abychom nabídli pro
každý modul nejméně dvě třetiny základních výukových
témat a program v již stanovených termínech, a to formou
videokonferencí pomocí programu Zoom. Pro tyto
prezentace budeme od jara 2021 využívat profesionální
funkce vysílaného simultánního tlumočení, které
program Zoom umožňuje. Tím jednak zpřístupníme
výuku zahraničních lektorů všem českým studentům
a současně umožníme plný program sledovat i zahraničním
účastníkům.
Jak by řekl klasik, naše budoucnost je ve hvězdách. Ovšem
ať už je ve hvězdách vepsáno cokoliv, za Unitářskou
akademii – byť s trochou patosu – můžeme a chceme
deklarovat, že pro ni a unitářskou myšlenku obecně,
uděláme cokoliv bude v našich silách.
Petr Samojský

Na straně vedení Unitářské akademie nechybí odhodlanost
obnovit naši činnost co nejdříve to bude možné, velký

Někteří z účastníků Putování za duhou.
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Z přednášky Ingy Brandes.

2. PŘEHLEDOVÁ ČÁST
2. 1.
ORGANIZACE, Personalie, Ekonomika

studia, část účastníků se akcí akademie pravidelně účastní,
aniž by se chtěli stát studenty.
Hospodaření
V roce 2020 byly celkové příjmy Unitářské akademie
472 863 Kč (včetně započtení zůstatku z roku 2019).

Vedení Unitářské akademie:
V roce 2020 pracovalo vedení UA v následujícím složení:
Ředitel:
- prof.

Ing. arch. Michal Kohout, zvolen na období
2020–2022 na základě výběrového řízení

V roce 2020 byly celkové výdaje Unitářské akademie
172 961 Kč
K 31. 12. 2018 má tedy Unitářská akademie k dispozici
299 902 Kč.

Pracovní výbor Unitářské akademie:
- prof.

Ing. arch. Michal Kohout
-R
 ev. Petr Samojský, D.Min.
-P
 hDr. Kristýna Ledererová Kolajová

PODPORUJÍ NÁS
V roce 2020 Unitářskou akademii finančně podpořili:
- Náboženská společnost českých unitářů – částkou
300 000 Kč.
- Pražská obec unitářů – částkou 50 000 Kč.
- Obec širšího společenství českých unitářů – 40 000 Kč.

Komise Unitářské akademie (studijní garanti):
-P
 hDr. Kristýna Kolajová Ledererová
-R
 ev. Mgr. Vlastimil Krejčí
-R
 ev. Petr Samojský, D.Min.
-P
 hDr. Jana Tichá, Ph.D.
-M
 gr. Jiří Motl, Ph.D.
-M
 gr. Matyáš Müller, Ph.D.

Za všechny příspěvky na naši činnost velmi děkujeme!
Děkujeme všem přednášejícím za výborně odvedenou
práci a také těm, kteří se zřekli honoráře a cestovného.
Také děkujeme těm garantům a členům vedení, kteří pro
akademii pracují bez nároku na honorář, i těm, kteří se zřekli
proplacení cestovného. Uspořené finance tak akademie může
použít na další rozvoj svých aktivit.
Kristýna Ledererová Kolajová

STUDENTI
Ke studiu je k 31. prosinci 2020 přihlášeno 31 studentů,
z toho 20 jich aktivně studuje. Žádný student v průběhu
roku 2020 studium předčasně neukončil, část studentů se
akcí akademie účastní bez aspirací na oficiální završení
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2. 2.
výuka, publikační činnost, prezentace

Rev. Chris Hudson, All Souls Non-Subscribing Presbyterian
Church, Belfast, UK
Rev. Eric Cherry, First Universalist Society in Franklin,
Massachussetts, USA
Rev. Fred Muir, Unitarian Universalist Partner Church
Council, UUA, USA
Gavin Howell, Safeguarding Lead and Youth Coordinator,
General Assembly of Unitarian and Free Christian
Churches
Rev. Vlastimil Krejčí, Unitářská akademie, OUT, ČR
Rev. Petr Samojský, D.Min., Unitářská akademie, Pražská
obec unitářů, OŠS, ČR
Kristýna Ledererová Kolajová, předsedkyně ÚSS NSČU, ČR

Moduly studované v roce 2020
Jarní výukové soustředění
Neuskutečnilo se.
podzimní výukové soustředění
Vyučující:
Inga Brandes, prezidentka ICUU, Unitarier –
Religionsgemeinschaft freien Glaubens, DE

PODROBNĚJŠÍ ROZPIS HOSPODAŘENÍ UNITÁŘSKÉ AKADEMIE V ROCE 2020
rozpočet UA 2020

výdaje
ubytování a stravování – výuková soustředění
ubytování a stravování – praktická duchovní cvičení
tlumočení – výuková soustředění
překlady
občerstvení
DPP garanti
cestovné – vnitrostátní
cestovné – zahraniční lektoři
honorář – čeští lektoři povinné moduly
honorář – čeští lektoři praktická duchovní cvičení
honorář – čeští lektoři kolokvia
publikační činnost, videa
web, doména, údržba
propagace v zahraničí: tiskoviny, cesty
licence Zoom bussines
drobné vybavení
příspěvek na dětský vzdělávací pobyt
celkem
příjmy
převedeno z předchozích let
rozpočet NSČU
dary a příspěvky obcí NSČU a organizací
dary, dobrovolné příspěvky jednotlivců
spoluúčast studentů
celkem
Převod do dalšího roku

návrh

plnění

110 000
30 000
90 000
40 000
10 000
20 000
10 000
120 000
5 000
8 000
0
30 000
0
30 000
0
15 000
0
518 000

30 000
39 379
0
26 530
3 000
4 200
0
41 254
0
5 000
0
3 800
298
0
4 500
0
15 000
172 961

60 000
350 000
90 000
10 000
15 000
525 000

67 559
300 000
90 000
0
15 304
472 863
299 902
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Z přednášky Gavina Howella.

Přednášky:
-V
 zdělávání lidí v laickém vedení (profesionalita x
dobrovolnost) a specifika vedení různých skupin či
programů / Chris Hudson
- L aické vedení duchovního společenství – obecné principy
/ Vlastík Krejčí
-K
 ongregační zřízení a vedení unitářských společenství
na různých úrovních – co obnáší vedení skupiny, co
vedení obce, … / Petr Samojský
- L idé ve vedení obce / skupiny – hierarchie, funkce a role,
kompetence, příprava a aktualizace řídicích dokumentů,
zpětná vazba / Petr Samojský
-K
 onflikt jako příležitost – příčiny, principy řešení,
předcházení konfliktům + některé typické konflikty
v unitářských společenstvích / Vlastík Krejčí
-V
 edení NSČU – historické etapy, jejich specifika
a osobnosti, současnost, výhled / Kristýna Ledererová
Kolajová
-P
 ráce s dobrovolníky v unitářských společenstvích / Gavin
Howell
-A
 dministrativa a finance: dva obávané prvky vedení –
... anebo ne? (Co potřebujeme znát, aby tyto věci hladce
fungovaly) / Kristýna Ledererová Kolajová
-V
 edení unitářských společenství na nadnárodní úrovni:
principy, trendy, výzvy / Inga Brandes
-U
 nitářství a řídicí dokumenty – potřebuje svobodomyslné
náboženství předpisy? / Petr Samojský
-N
 SČU – předpisy, orgány, komunikace, společné cíle,
společné aktivity / Kristýna Ledererová Kolajová

Modul N – část ÉTOS UNITÁŘSKÉHO
DUCHOVENSTVÍ
Zahájeno výukovým soustředěním pořádaným on-line
prostřednictvím videokonferenčního programu Zoom,
14.–15. října 2020
Přednášky:
-D
 uchovní vůdcovství a jeho specifika v unitářství / Fred
Muir
-D
 uchovenská služba a její proměny v čase, s důrazem
na současnost / Fred Muir
-D
 uchovenská služba v NSČU, její tradice a vnitřní
předpisy v průběhu 100 let / Kristýna Ledererová Kolajová
-Č
 eští unitářští duchovní a jejich role v dějinách NSČU /
Kristýna Ledererová Kolajová
-D
 uchovní vedení a laické vedení obce – dva mimochodné
světy, tvůrčí dynamika, nebo soupeření? / Chris Hudson
-O
 sobní role duchovního – jak se osobnost duchovního
(ne)promítá do jeho práce a působení v obci / Petr
Samojský
-D
 uchovenská služba v unitářském světě (základní aspekty
a příklad unitářských shromáždění napříč světem) / Eric
Cherry
- J e duchovenská služba týmová práce (tým duchovních
v obci, étos a smysl duchovenských orgánů, nadobecní
projekty) / Vlastík Krejčí
Vedení
Zahájeno výukovým soustředěním pořádaným on-line
prostřednictvím videokonferenčního programu Zoom,
16.–18. října 2020
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Aktivní prožitek liturgických komponentů – zapalování
a zhášení kalicha, responsivní čtení a zpěv
kruhy sdílení
Vzduch: Neviditelná dynamika života (ranní tvůrčí workshop)
Metanoia
Jsme také svým tělem – využití biosyntézy, prozkoumávání
vztahu duše a těla
Duchovní cvičení směřující ke ztišení a sebepoznání
vycházející z ignaciánské tradice kontemplace: meditace
za chůze, poutní žalmy, zvnitřnění vázané na konkrétní
místo pouti
Neteistická meditace
kruhy sdílení
Voda: uplývání a navracení (ranní tvůrčí workshop)
duchovní shromáždění: Žehnání vodám
Spiritualita všedního dne
obřad rozloučení: Dotknout se povahy světa
společná prohlídka zámku
Putování za duhou, dětský letní pobyt
Starý Mlýnec u Litoměřic, 12. až 24. července 2020,
pořádáno ve spolupráci s OŠS a OUT
Z přednášky Petra Samojského.

Vedení a organizace:
PhDr. Kristýna Ledererová Kolajová, předsedkyně ÚSS
NSČU, členka VV UA, OŠS
Jana Rašková, OUT

další akce pořádané UA
PRAKTICKÁ DUCHOVNÍ CVIČENÍ, NEPOVINNÝ
MODUL
Nepovinný modul Praktická duchovní cvičení
Konala se ve vzdělávacím centru zámku Veltrusy, Ostrov 59,
277 46 Veltrusy, 18.–21. června 2020.

Podíl na přípravě programů:
Dagmar Kmínková, LOU
Rev. M. Div. Petr Samojský, D. Min., UA, POU, OŠS
Rev. Vlastimil Krejčí, Unitářská akademie, OUT

Lektoři:
prof. Ivana Noble, Ph.D., vedoucí Ekumenického institutu
ETF UK, profesorka ekumenické teologie, Praha, ČR
Mgr. Lenka Krejčová, absolventka Husitské teologické
fakulty, lektorka kurzů mindfulness, Praha, ČR
Mgr. Matyáš Müller, Ph.D., Národní ústav duševního zdraví,
Husitská teologická fakulta, Praha, ČR
Rev. Petr Samojský, Pražská obec unitářů, Obec širšího
společenství, výkonný výbor UA, Praha, ČR
PhDr. Jiří Motl, Ph.D., Praha, ČR
PhDr. Kristýna Ledererová Kolajová, NSČU, ČR

Čtrnáctidenní dětské soustředění, které přirozeným
kreativním a hravým způsobem děti seznamovalo více
se spiritualitou v běžném životě, unitářskými i etickými
principy a zdravým působením v organizované skupině či
společenství. Více zde: www.unitarska-akademie.cz/pm/
konalo-se/putovani-za-duhou.
Web Unitářské akademie

-W
 ebové stránky: www.unitarska-akademie.cz, včetně

anglické mutace.
- I ntranet unitářské akademie: intranet.unitarska-akademie.cz.
- F acebook: www.facebook.com/unitarian-academy/.
-Y
 ouTube: www.unitarska-akademie.cz/youtube.

Program:
Země: Ukotvující spojení (tvůrčí workshop k seznámení)
kruhy sdílení
Oheň: energie proměny (ranní tvůrčí workshop)
Typologie duchovní praxe
Využití principů Gestalt psychoterapie při reflexi vlastní
spirituality
Úvod do mindfulness

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Kvůli negativním ekonomickým dopadům koronavirových
opatření a s tím souvisejícím rozhodnutím NSČU až
do odvolání pozastavit veškerou neperiodickou publikační
činnost nebyly žádné materiály vydávány.
Kristýna Ledererová Kolajová
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LEKTOŘI UA V ROCE 2020
Inga Brandes
Inga se narodila v německé unitářské rodině a vyrostla
jako unitářka. Během posledních dvaceti let pracovala
na různých pozicích pro unitářské hnutí na různých
postech, například jako viceprezidentka mezinárodní
unitářské mládeže v rámci ICUU. V lednu 2014 byla zvolena
do výkonné rady ICUU a v roce 2018 se stala prezidentkou
této organizace. Je tak prvním unitářem v jejím čele, který
není ordinovaným duchovním.

Framingham Earl v Norwich – to je specializované zařízení
pro děti se složitými sociálními, emocionálními problémy
a poruchami chování. V současné době je koordinátorem
mládeže britské unitářské organizace General Assembly of
Unitarian and Free Christian Churches. Od března 2017
do března 2020 působil také jako předseda unitářského
sboru Octagon Chapel v Norwich. Historie tohoto sboru
sahá až do roku 1698.
Rev. Christopher Hudson
Pracoval osmnáct let jako odborový funkcionář v irském
Dublinu. Vždy se zajímal o problémy spojené s rozvojovými
zeměmi a cestoval po Indii, Pákistánu, Brazílii a Střední
Americe. Během svého odborářského působení byl řadu let
laickým duchovním v dublinském unitářském sboru.
Vedl mírové hnutí v Irsku během nedávného konfliktu
v Severním Irsku a byl důležitým prostředníkem přímých
jednání mezi zástupci IRA a irskou vládou v Dublinu. Měl
zásadní podíl na uzavření tzv. Belfastské „Velkopáteční“
mírové dohody mezi oběma stranami konfliktu v roce 1998.
Roku 1999 mu Její Veličenstvo královna Alžběta II. udělila
státní vyznamenání.
Nyní slouží jako duchovní All Souls Non-Subscribing
Presbyterian Church v Belfastu.

Rev. Eric Cherry
Po absolvování Meadville Lombard Theological School
se stal duchovním unitářského a univerzalistického
společenství v Burlingtonu, USA, kde působil do roku 2001.
Během té doby také rok pracoval jako učitel angličtiny
pro unitářské studenty teologického semináře v Kološváru
(Rumunsko). Mezi lety 2001–2007 vedl sbor Unity Church
of North Easton, a poté sloužil jedenáct let jako ředitel
mezinárodní kanceláře UUA. Nyní je duchovním First
Universalist Society, Franklin, USA.
Gavin Howell
Po absolvování střední školy v Grosvenor studoval moderní
dějiny a politiku na Queen‘s University v Belfastu a poté
absolvoval magisterský program v oboru Development
Studies na University of East Anglia. Později se stal učitelem
na základní škole a založil Nurture Group na střední škole

Mgr. Lenka Krejčová
Absolventka Husitské teologické fakulty, lektorka kurzů
mindfulness.

Z přednášky Erica Cherryho.
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Mgr. Jiří Motl, Ph.D.
Zabývá se psychologií náboženství, doktorské studium
absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Část
studia strávil na Islámské teologické fakultě v Istanbulu
a Jagellonské Univerzitě v Krakově. Nyní působí na Karlově
Univerzitě a Technické Univerzitě v Liberci, kde vyučuje
a věnuje se výzkumu. Zabývá se též Gestalt psychoterapií.
Deset let praktikuje buddhistickou meditaci.

Mimoto studoval dva roky v Londýně Psychologickou
a psychiatrickou antropologii. V současné době působí
v Národním ústavu duševního zdraví a přednáší
na Husitské teologické fakultě. Zaměřuje se rovněž
na destigmatizaci duševních onemocnění ve společnosti
a psychoterapeutický výcvik v somaticky orientované
metodě Biosyntéza.
prof. Ivana Noble, Ph.D.
Vedoucí Ekumenického institutu ETF UK, profesorka
ekumenické teologie. Teologii vystudovala na Husitské
teologické fakultě a na katolické Heythrop College
Londýnské univerzity. Je autorkou řady článků
o ekumenické teologii, východní a západní spiritualitě,
hermeneutice, fundamentalismu a totalitním myšlení.

Rev. Fred Muir
Nedávno odešel z aktivní duchovenské služby v unitářských
a univerzalistických sborech, které se věnoval plných
čtyřicet dva let. Je emeritním duchovním Unitářského
a univerzalistického sboru v Annapolis ve státě Maryland
v USA. Téměř tři desetiletí sloužil také v řadě funkcí americké
unitářské asociaci (UUA). Od roku 1994 působí jako ambasador
UUA u filipínských unitářů a v současné době zkoumá a píše
o rolích, které v americké okupaci Filipín v letech 1898–1946
zastávali unitáři a univerzalisté. Fred je autorem pěti knih.
V srpnu 2020 se stal prozatímním výkonným ředitelem
Unitarian Universalist Partner Church Council.

Rev. M. Div. Petr Samojský, D. Min.
Je unitářským duchovním. Obdržel magisterský diplom
v Meadville Lombard Theological School v Chicagu
a doktorský diplom v Chicago Theological Seminary.
Dlouhodobě se zabývá systematickým unitářským
vzděláváním duchovních i laického vedení, věnuje se
unitářské spiritualitě v praxi.

Mgr. Matyáš Müller, Ph.D.
Vystudoval antropologii na Karlově univerzitě a doktorské
studium na Přírodovědecké fakultě stejné univerzity.

sestavila Kristýna Ledererová Kolajová

Z přednášky Freda Muira.
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Z přednášky Kristýny Ledererové Kolajové.

3. Závěrem
Na závěr pátého roku existence Unitářské akademie je
nutné poděkovat všem, kteří se na úspěšném chodu naší
instituce podíleli. Vedle členů pracovního výboru komise
UA Kristýny Kolajové Ledererové a Petra Samojského jsou
to i další členové komise UA – neunitářští experti Jiří Motl
a Matyáš Müller, unitářka Jana Tichá a duchovní Obce
unitářů Teplice Vlastimil Krejčí. Děkujeme také Pražské
obci unitářů a The International Unitarian Church of
Prague a jejich vedení za to, že po splnění všech podmínek
fungují jako obce, v nichž studenti akademie, kteří se
v budoucnu chtějí věnovat duchovenské práci, mohou
vykonávat své praxe.

nám ukázkou velkorysého přístupu ale i kombinace
profesionality a upřímné snahy pomoci myšlence, které
člověk věří. Za vzornou organizační přípravu se sluší
poděkovat celému týmu ústředí NSČU.
Přirozeně děkujeme i všem institucím a soukromým
dárcům, kteří projekt UA podpořili. V prvé řadě je to
samotná mateřská organizace a hlavní podporovatel NSČU,
ale také dvě obce: Pražská obec unitářů a Obec širšího
společenství českých unitářů.
V neposlední řadě děkujeme všem studentům akademie
za jejich nepolevující zájem a studijní úsilí i v tomto
komplikovaném roce 2020.
Michal Kohout

Děkujeme rovněž všem zahraničním lektorům, kteří
svoji práci odvádějí vesměs bez nároků na odměnu. Jsou

Zpráva o činnosti Unitářské akademie za rok 2020.
Zpracovali členové pracovního výboru UA k 11. březnu 2021.
Fotografie: Ondřej Svatoš, Kristýna Ledererová Kolajová
Vydala Unitářská akademie NSČU, 2020.
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