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Duchovní shromáždění v Broumově, březen 2018.

1. O činnosti unitářské akademie
1. 1.
Unitářská Akademie v roce dva

unitářské organizace General Assembly of Unitarian and
Free Christian Churches, Rev. John Midgley, publicista,
bývalý prezident téže organizace a Rev. Celia Midgley.
Americké unitáře zastupovala Rev. Dana Lightsey z High
Plains Church, Colorado, USA.

Předložená bilanční zpráva krátce popisuje a vyhodnocuje
dosavadní aktivity Unitářské akademie (UA) – vzdělávací
organizace vzniklé při NSČU – v druhém roce její existence.
Co se odehrálo, jak a zda se podařilo naplnit cíle, které si
naše instituce stanovila pro rok 2018?

Podzimní výukové soustředění proběhlo v prostorách
Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči
ve dnech 17.–18. 10., respektive 19.–21. 10. a týkalo se
tematiky Vzdělávání (základní modul) a Promluvy a práce
s textem (nadstavbový modul). Problematika Vzdělávání
byla nahlížena z hlediska jeho významu pro duchovní
společenství i jednotlivce, dále odlišností v práci s různými
věkovými i sociálními skupinami a základů pedagogické
práce. V nadstavbovém modulu byly podrobněji
rozvedeny různé tradice, formy i cíle promluvy, její
zasazení do kontextu směřování obce a věnovali jsme se
blíže i otázkám přípravy promluvy, výběru témat a zdrojů
i technikám přednesu včetně několika workshopů.

V uplynulém roce 2018 proběhla dvě výuková soustředění.
Jarní modul Služba, kombinovaný s nadstavbovým výukovým
modulem Kontext bohoslužby se konaly v Domě hostů
broumovského kláštera ve dnech 23.–25. 3. (základní modul)
resp. 21.–22. 3. (nadstavbový modul). Tématem základního
modulu byla služba unitářského společenství vlastním členům
ať již ve smyslu vnitřní komunikace a přesahu obce, z pohledu
různých forem práce s členy společenství, nebo z perspektivy
podpůrné služby celé organizace jednotlivým obcím.
Nadstavbový modul byl věnován tomu, jak se smysl a účel
společenství proměňuje v dnešní době a jak se uskutečňuje
skrze vlastní obřady a rituály.

Tohoto soustředění se zúčastnilo celkem dvacet čtyři
studujících a osm vyučujících. I v Telči byly mezi lektory
významné unitářské osobnosti ze zahraničí: Rev. Dr. Diana
K. Davies, hlavní duchovní Prvního unitářského sboru
v Oklahomě, USA, a členka správní rady Meadville
Lombard Theological School v Chicagu, Illinois, Rev. John
Harley, duchovní unitářského sboru Bristol Unitarians, UK,

Jarního výukového soustředění se zúčastnilo celkem dvacet
jedna studujících, devět vyučujících a dva nepřednášející
garanti a členové vedení UA. Zahraničními lektory jarního
modulu byli Rev. Derek McAuley, vedoucí tajemník britské
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cesta P. Samojského a K. Ledererové Kolajové do Nizozemí
a Belgie za účelem jednání s představiteli zdejších unitářů
a svobodných náboženských skupin o jejich účasti na UA,
ať už jako potencionálních přednášejících či případných
studentů. UA byla rovněž propagována na retreatu EUU
v Kolíně nad Rýnem. Vedle propagace UA a českého
unitářství obecně a získávání mezinárodních kontaktů byly
zmíněné cesty využity i pro uskutečnění projektů natáčení
informačních videodokumentů s unitářskou tematikou.
Bylo připraveno celkem jedenáct dokumentů z cyklu
Unitářské rozhledy, všechny v české verzi s anglickými
titulky, přičemž propagační video o Unitářské akademii
existuje také dabované v angličtině. Postupně pracujeme
na dalších vzdělávacích a informačních videích, která budou
od roku 2019 k dispozici na YouTube kanálu akademie
v členění do několika tematických skupin: Unitářské
a univerzalistické obce a skupiny ve světě, Zvláštní události,
Unitářské organizace a vzdělávací instituce, K dějinám
světového unitářství. Založena byla také facebooková
stránka akademie: www.facebook.com/unitarian.academy/,
vedená v češtině i angličtině zejména kvůli propagaci
projektu v zahraničí.

a především dlouholetý koordinátor mládeže britských
unitářů, dále Rev. Kathleen Rolenz, hlavní duchovní
v unitářském sboru v Annapolis (Maryland, USA),
Rev. Dr. Wayne Arnason, bývalý aktivní duchovní a nyní
člen představenstva Meadville Lombard Theological
School v Chicagu, a rovněž Rev. Sarah Tinker, duchovní
v londýnském sboru Kensington Unitarians, a předsedkyně
sekce pro vzdělávání duchovních při britském unitářském
ústředí.
Celkem měla UA k 31. 12. 2018 přihlášených třicet
jedna studentů (z toho deset v programu pro zájemce
o duchovenskou práci). Dlouhodobá systematická
propagační práce i důsledné rozšiřování překladatelské
činnosti při běhu modulů se postupně projevuje i účastí
prvních studentů z řad zahraničních unitářů.
Co se týče dalších aktivit UA, které proběhly v roce
2018, je možné zmínit dokončení přípravy podmínek
v mentorských obcích a úspěšné zahájení praxe studentů
v modulu N. Konkrétnějších obrysů začíná rovněž nabývat
spolupráce s americkými semináři Meadville Lombard
Theological School, Starr King School for the Ministry,
v nichž jsme uskutečnili další návštěvu, a postupně dochází
ke konkretizaci podmínek spolupráce našich institucí
formou společných memorand, a dále začíná spolupráce
s Protestantským teologickým institutem v Kološváru.
Úspěšně rovněž probíhala propagace UA mezi evropskými
unitáři. V polovině července (15.–19. 7.) se uskutečnila

Hlavní dluh, který nám z loňského roku zbývá, je zahájení
pravidelného provozu nepovinného modulu praktických
duchovních cvičení. V současné době je již po organizační
stránce zajištěn první letní běh a stanoven jeho termín.
Ptáme-li se, jak si UA vedla ve druhém roce své existence,
můžeme obecně konstatovat, že naše instituce má za sebou

Workshop vedený V. Krejčím, Broumov 2018.
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úspěšný rok. Základní cíle, tj. udržet dobrou kvalitu výuky
a živý program základních i nadstavbových výukových
modulů po nad očekávání úspěšném úvodním roce
existence se podařilo naplnit. UA přešla po opadnutí úvodní
euforie do provozního režimu, přesto je možné konstatovat,
že po organizační i obsahové stránce se modul od modulu
dařilo uplatňovat řadu zlepšení. Činnost a rozvoj UA tak
neztratily tempo, ani živost a atraktivitu jednotlivých
programů. UA tak i nadále může sloužit šíření a kultivaci
myšlenek svobodné víry i jako integrující nástroj NSČU.
Michal Kohout

- finalizovat podmínky spolupráce se zahraničními
unitářskými semináři Meadville Lombard Theological
School, Starr King School for the Ministry a Kolozsvári
Protestáns Teológiai Intézet;
- rozšiřovat, zpřehlednit a propagovat nabídku videí
na YouTube serveru;
- rozšířit propagaci v prostředí sociální sítě Facebook;
- připravit vyhodnocení prvního studijního cyklu Unitářské
akademie a na jeho základě upravit přípravy cyklu
nadcházejícího;
- na základě nabytých praktických zkušeností s různými
lokalitami zvolit vhodnou metodu výběru míst pro další
moduly;
- v dlouhodobé perspektivě uvažovat o dalším stupni
profesionalizace Unitářské akademie;
- rozšířit dále nabídku účasti zejména mezi evropskými
unitáři;
- praktické zkušenosti, otázky, výzvy a problémy konzultovat
podle možností s partnery v zahraničních vzdělávacích
institucích.

1.2.
Výhled do příštích let
Unitářská akademie jako celek, to znamená jak její vedení,
tak i studenti a podporovatelé, vytvářejí vlastně dynamický
tým a tvůrčí prostředí, kde se nové podněty objevují takřka
samovolně. O podněty nouze tedy není, ale již nyní je
zřejmé, že velkou výzvu do budoucích let bude představovat
zajištění realizace tak, aby nápady, podněty, ale i praktické
záležitosti mohly být zajišťovány nejen odborníky
a zaměstnanci NSČU, ale také dobrovolnicky a svépomocí.
Toto jsou naše úkoly a zaměření, jak v krátkodobé, tak
i dlouhodobé perspektivě:

V tomto výčtu bude samozřejmě velkou pomocí
monitorovat názory a dojmy účastníků, lektorů, a zvažovat
rady neformálního kolegia osobností působících
na podobných vzdělávacích institucích. Zde spoléháme také
na spolupráci se zahraničními vzdělávacími institucemi,
které jsou dlouhodobě profesionálně vedeny a mají dostatek
praktických zkušeností.
Petr Samojský

- z ačít pravidelně pořádat výukové setkání modulu
Praktická duchovní cvičení;
-p
 osílit systematickou práci s modulem Zahraniční pobyty;

Společné debaty u snídaně, Broumov 2018.
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Společná fotografie účastníků výukového soustředění v Telči, říjen 2018.

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

- PhDr. Jana Tichá, Ph.D.
- Mgr. Jiří Motl, Ph.D.
- Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.

Vedení Unitářské akademie:
V roce 2018 pracovalo vedení Unitářské akademie
v následujícím složení:

STUDENTI
Ke studiu je k 31. prosinci 2018 přihlášeno 31 studentů,
z toho 28 jich aktivně studuje. Deset studentů v průběhu
roku 2018 studium z různých důvodů ukončilo.

Ředitel:
-p
 rof. Ing. arch. Michal Kohout, zvolen na období
2017–2019 na základě výběrového řízení
Pracovní výbor Unitářské akademie:
-p
 rof. Ing. arch. Michal Kohout
-R
 ev. Petr Samojský, D.Min.
-P
 hDr. Kristýna Ledererová Kolajová

Hospodaření
V roce 2018 byly celkové výdaje Unitářské akademie
398 172 Kč.
V roce 2018 byly celkové příjmy Unitářské akademie
531 003 Kč (včetně započtení zůstatku z roku 2017).
K 31. 12. 2018 má tedy Unitářská akademie k dispozici
132 831 Kč.

Komise Unitářské akademie (studijní garanti):
-M
 gr. Štěpán Mairovský, zvolen na období 2017–2019,
dopisem z června 2018 rezignoval,
-P
 hDr. Kristýna Kolajová Ledererová, zvolena ústředním
správním sborem dne 12. 8. 2018 po rezignaci
Š. Mairovského
-R
 ev. Mgr. Vlastimil Krejčí
-R
 ev. Petr Samojský, D.Min.

PODPORUJÍ NÁS
V roce 2017 Unitářskou akademii finančně podpořili:
- Náboženská společnost českých unitářů – částkou
350 000 Kč.
- Americká Unitarian Universalist Association – částkou
116 297 Kč.
- Soukromí dárci – celkovou částkou 4500 Kč.
Za všechny příspěvky na naši činnost velmi děkujeme!
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Duchovní shromáždění spojené se zahájením výukového soustředění, Telč 2018.

Podrobnější rozpis hospodaření Unitářské
akademie v roce 2018
Příjmy:
Zůstatek z roku 2018: 
NSČU:
Externí granty:
Poplatky za stravu a ubytování: 
Dary:
Celkem:

Děkujeme všem zahraničním přednášejícím za to, že byli
ochotni přednášet zdarma, a také těm, kteří si neúčtovali ani
cestovné. Také děkujeme těm garantům a členům vedení, kteří
pro Akademii pracují bez nároku na honorář, i těm, kteří
se zřekli proplacení cestovného. Díky jejich podpoře ušetřila
Unitářská akademie v roce 2018 zhruba cca 70 000 Kč, které
tak může použít na další rozvoj svých aktivit.
Kristýna Ledererová Kolajová

25 206 Kč
350 000 Kč
116 297 Kč
35 000 Kč
4 500 Kč
531 003 Kč

2. 2.
výuka, publikační činnost, prezentace

Výdaje:
Ubytování a strava (snídaně, obědy): 

148 770 Kč
(částečně uhrazeno
studenty)
Překlady:
36 689 Kč
Tlumočení:
76 900 Kč
Příprava společných večeří a coffee breaků:
7 663 Kč
Cestovné zahraniční lektoři:
84 345 Kč
Cestovné po ČR:
10 305 Kč
Odměny garanti (DPP):
24 000 Kč
Přednášející honoráře: 
9 500 Kč
Celkem:
398 172 Kč

Moduly studované v roce 2018
Jarní výukové soustředění
Vyučující:
Derek McAuley, vedoucí tajemník britské unitářské
organizace General Assembly of Unitarian and Free
Christian Churches
Rev. Dana Lightsey, High Plains Church, Colorado, USA
Rev. John Midgley, publicista, bývalý prezident britské
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unitářské organizace General Assembly of Unitarian and
Free Christian Churches
Rev. Celia Midgley, dlouholetá členka vedení ICUU
Rev. Petr Samojský, D.Min., Unitářská akademie
PhDr. Kristýna Ledererová Kolajová, předsedkyně ÚSS NSČU
Rev. Vlastimil Krejčí, Unitářská akademie
Mgr. Pavel Frynta, právník
Mgr. Lucie Fulínová, pedagožka

exkurz + pojetí duchovenské služby napříč unitářským
světem (přednáška + videomateriál) / Petr Samojský
Duchovní shromáždění, obřady
Duchovní shromáždění / Kněžská role; úkoly duchovního,
autenticita, přirozenost (diskuse) / Vlastimil Krejčí
Shromáždění a jak je vést / Co shromáždění vytváří (hlavní
a doplňkové části), co je potřebné pro jeho přípravu / Dana
Lightsey
Shromáždění a jak je vést / Stabilita x variabilita liturgie,
intimita x veřejnost prostoru a okamžiku / Petr Samojský
Shromáždění a jak je vést / Atributy duchovního (oděv,
vzhled, působení, chování, doplňkové předměty) / Dana
Lightsey
Unitářské obřady / Základní typologie včetně základního
schématu vedení každého typu obřadu / Vlastimil Krejčí
Unitářské obřady / Rity a rituály, předpisy a zvyklosti
(diskuse) / John Midgley, Celia Midley
Zvláštní práva NSČU / Jejich právní význam a výkon / Pavel
Frynta

Modul N – KONTEXT BOHOSLUŽBY
Zahájeno výukovým soustředěním v Broumově,
21.–22. března 2018
Přednášky:
Unitářské společenství a bohoslužebná činnost
Smysl a účel společenství / Shromažďování v době
postmoderní, pojem svědomí společnosti / Derek McAuley
Smysl a účel společenství / Základy unitářského společenství
a sjednocující prvky (osobní růst, spravedlnost, sociální
otázky, rituál, sjednocující liturgické prvky) / John Midgley
Smysl a účel společenství / sjednocující prvky v praxi
(workshop) /Petr Samojský
Smysl a účel bohoslužebné činnosti / Obecný historický

SLUŽBA
Zahájeno výukovým soustředěním v Broumově,
23.–25. března 2018

Duchovní shromáždění vedené studenty modulu N v Telči.
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Přednášky:
Obec a její veřejný přesah
Multikulturní obec / Realita postmoderní doby, etické
problémy veřejnosti a náš příspěvek k nim / Derek McAuley
Multikulturní obec / Mezigenerační a multikulturní
programy, potřeba vnímat ve službě (vztazích, životě) smysl
/ John Midgley
Multikulturní obec / České specifikum: uzavřenost ×
otevřenost prostředí (workshop) / Vlastimil Krejčí
Veřejná reprezentace / Co znamená reprezentovat, soukromí
x veřejná role / Derek McAuley
Veřejná reprezentace / Osobní hranice / Dana Lightsey
Veřejný projev / Způsoby projevu, včetně rozdílu mezi
laickým a duchovenským vedením / John Midgley, Celia
Midgley
Veřejný projev / Práce s textem, technika řeči (workshop) /
Lucie Fulínová
Programy a práce s členskou základnou
Unitářská bohoslužba / Význam osobité liturgie
a otevřenosti systému, porovnání s dalšími tradicemi / Dana
Lightsey
Unitářská bohoslužba / Tradice x zvyk, dynamika změn
(pozitiva, negativa) – zapojení obce do utváření / Petr
Samojský

Unitářská bohoslužba / Symbolika a jak s ní pracovat
tvůrčím způsobem (workshop) / Kristýna Ledererová
Kolajová
Ostatní programy jako služba členům obce (interní
přednášky, dílny, Kruhy sdílení a další) / Petr Samojský
Ostatní programy jako služba členům obce (Kruhy sdílení –
workshop) / organizoval Petr Samojský
Pastorační práce / Smysl pastorační práce v obci / Dana
Lightsey
Pastorační práce / Způsoby interakce, nástroje pastorační
práce / Petr Samojský
Pastorační práce / Jak vytvářet prostředí důvěry?
(workshop) / Vlastimil Krejčí
Institucionalizovaná podpůrná služba obcím
Služba obcím / Role nadnárodních organizací a institucí /
John Midgley, Celia Midgley
Služba obcím / Role nadregionálních organizací a institucí
(Velká Británie) / Derek McAuley
Služba obcím / Role nadregionálních organizací a institucí
(USA) / Dana Lightsey
Služba obcím / Role nadregionálních organizací a institucí
(ČR) / Kristýna Ledererová
Služba obcím / Role nadregionálních organizací a institucí
(diskuse) / moderoval Michal Kohout

Přednáška Rev. Johna Harleyho (Bristol Unitarians), Telč 2018.
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podzimní výukové soustředění
Vyučující:
Rev. Dr. Diana Davies, First Unitarian Church of Oklahoma
City, Meadville Lombard Theological School, USA
Rev. John Harley, Bristol Unitarians, UK,
Rev. Dr. Wayne Arnason, Meadville Lombard Theological
School, USA
Rev. Kathleen Rolenz, Unitarian Universalist Church of
Annapolis, USA
Rev. Sarah Tinker, Kensington Unitarians, UK
Rev. Petr Samojský, D.Min., Unitářská akademie
PhDr. Kristýna Ledererová Kolajová, předsedkyně ÚSS NSČU
Mgr. Bára Procházková, odborná publicistka
Modul N – část Promluva a práce s textem
Zahájeno výukovým soustředěním v Telči, 17.–18. října 2018
Přednášky:
Účel a smysl promluvy
Tradice / Odkud se promluva vzala, svoboda řečnického
pultu a lavice / Wayne Arnason
Forma / Promluva x přednáška a jiné formy prezentace /
Petr Samojský
Obec / Promluva v kontextu programu obce, témata
promluvy a práce s nimi, terapeutický efekt promluvy a další
cíle / Sarah Tinker
Příprava promluvy
Zdroje / Kde čerpat inspiraci, klíč k výběru témat, přátelé
a sociální skupina jako zdroj podnětů, vycházet z osobních
zkušeností či z objektivních faktů? / Sarah Tinker
Metody přípravy a prezentace / textová exegeze / Petr
Samojský
Metody přípravy a prezentace / dramatické čtení, řeč spatra
/ Kathleen Rolenz, Wayne Arnason
Přednes / Najít vlastní styl + praktické ukázky / Petr
Samojský
Příprava promluvy – workshop / Petr Samojský
Vzdělávání
Zahájeno výukovým soustředěním v Telči, 19.–21. října 2018
Přednášky:
Význam vzdělávání v unitářském společenství
Význam vzdělávání / Přínos unitářských společenství
k obecné vzdělanosti, role duchovních / Petr Samojský
Význam vzdělávání / Průběžné vzdělávání duchovních /
Wayne Arnason
Význam vzdělávání / Cesta k uvědomělé a zodpovědné obci,
průběžné vzdělávání vedení, aktivních členů, dobrovolníků
(informovanost, porozumění smyslu, kompetentnost) /
Kristýna Ledererová Kolajová
Lidský život jako celek / Co může obec udělat jako prevenci
osobní krize? / Kathleen Rolenz

Lidský život jako celek / Životní milníky, přechodové rituály
(narození dítěte, přechod k dospělosti, svatba, rozvod,
nemoc, stáří, smrt,…) / Diana Davies
Lidský život jako celek / Programy k osobnímu sdílení
a podpoře (teorie i praktické ukázky) / Kathleen Rolenz
Vzdělávání a práce s členskou základnou
Děti / Jak založit dětský program, nabídka osnov,
didaktických materiálů, pomůcek, aktivit / Petr Samojský
Děti / Práce s rodiči, práce s dobrovolníky / Diana Davies
Programy k oslovení veřejnosti (workshop) / Bára Procházková
Mládež / Vytvoření podpůrného a respektujícího rámce pro
práci s mladými lidmi / John Harley
Mládež / Příklady programů, zdroje / John Harley
Dospělí / Programy podle potřeby a zájmu členů /Kristýna
Ledererová Kolajová
Dospělí / Programy k zvýšení členské základny / Kristýna
Ledererová Kolajová
Pedagogika a unitářské společenství
Teorie / Výukové cíle a kompetence / John Harley
Teorie / Metody a formy vzdělávání a výuky / Diana Davies
Praxe / Prezentační dovednosti, verbální a neverbální
komunikace / John Harley
Praxe / Sestavení a struktura vzdělávacího programu /
Diana Davies
Praxe / Příprava, řízení a vyhodnocení práce se skupinou /
Diana Davies
Web Unitářské akademie
Webové stránky: www.unitarska-akademie.cz, včetně
anglické mutace.
Intranet unitářské akademie: intranet.unitarska-akademie.cz.
Facebook: www.facebook.com/unitarian.academy/.
YouTube: www.youtube.com/channel/UCzaRSG020pvbrM_
szLe2ydQ.
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Propagační materiály:
■ leták Unitářská akademie – škola svobodomyslné víry.
■ Leaflet The Unitarian Academy – Religious Education for
the Open-minded.
Vydané pracovní materiály pro studenty:
■ Výukové soustředění modulu P3, Služba. Průvodce.
Unitářská akademie 2018, 30 s.
■ Výukové soustředění modulu P4, Vzdělávání. Průvodce,
Unitářská akademie 2018, 36 s.
■ P3 Module Educational Retreat, Service to the
Community, Guidebook, Unitarian Academy 2018, 30 p.
■ P4 Module Educational Retreat, Education, Guidebook,
Unitarian Academy 2018, 36 p.
■ Výukové soustředění modulu N, Promluva a práce
s textem. Průvodce. Unitářská akademie 2018, 15 s.
■ N Module Educational Retreat, Sermon and Working with
Text, Guidebook, Unitarian Academy 2018, 15 p.
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Je rovněž učitelem umění a dramaterapeutem, organizuje
workshopy a další vzdělávací aktivity objevující umění
a spiritualitu. Do své práce rád vnáší kreativitu a pohyb.

 ýukové soustředění modulu N, Kontext bohoslužby –
V
N Module Educational Retreat, Context of Worship,
Unitářská akademie 2018, 35 s.
Ostatní pracovní a studijní materiály jsou publikovány
v českém i anglickém jazyce elektronicky ve formátech pdf
na intranetu Unitářské akademie.
Kristýna Ledererová Kolajová
■

Mgr. Vlastimil Krejčí
Absolvoval obor učitelství na Husitské teologické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze, před studiem pracoval šest
let v oblasti vzdělávání dospělých. Dlouhodobě se věnuje
především tématu seberozvoje a osobnostního růstu, za tím
účelem prošel mnoha seberozvojovými semináři a také
výcvikem v koučování. V současnosti působí jako duchovní
Náboženské společnosti českých unitářů, kde má na starosti
obec v Teplicích. Jeho profese, zájmy a spirituální praxe
se pak vhodně prolínají v jeho zálibě, kterou je sportovní
lukostřelba.

Unitářští LEKTOŘI UA V ROCE 2018
Rev. Dr. Wayne Arnason
Nedávno ukončil aktivní duchovenskou službu a nyní
působí v představenstvu Meadville Lombard Theological
School v Chicagu. Část své dlouhé kariéry působil také
jako předseda profesního Sdružení amerických unitářských
a univerzalistických duchovních.
Společně s K. Rolenzovou napsali knihu o unitářské
a univerzalistické bohoslužbě s názvem Duchovní
shromáždění, které funguje. Také spolu editovali publikaci
o současných křesťanských a buddhistických hlasech
v americkém unitářství.

PhDr. Kristýna Ledererová Kolajová
Kulturní historička, památkářka, redaktorka. Vystudovala
na Historickém ústavě Jihočeské univerzity obor Kulturní
historie, doktorát získala v oboru České dějiny. Po studiu
pracovala v Národním památkovém ústavu jako vedoucí
oddělení prezentace a specializované propagace, později
jako odborná redaktorka a šéfredaktorka časopisu Zprávy
památkové péče a vedoucí redaktorka NPÚ. Má dlouholeté
zkušenosti s organizováním odborných konferencí
a sympozií, pracovala jako lektorka pro Umělecký klub
(výtvarné umění 20. století).
Od roku 2015 působí jako předsedkyně Náboženské
společnosti českých unitářů, pro niž se věnuje také práci
v oblasti vzdělávání, ediční činnosti a prezentaci. Od roku
2012 vede a rediguje časopis Tvůrčí život a také do něj
pravidelně přispívá.

Rev. Dr. Diana K. Davies
Je hlavní duchovní Prvního unitářského sboru v Oklahomě,
USA, a také členkou správní rady Meadville Lombard
Theological School v Chicagu, Illinois. Předtím, než začala
působit v Oklahomě, sloužila jako duchovní unitářského
a univerzalistického sboru Charlestownu (Maryland)
a v Prvním unitářském sboru v Baltimore (Maryland).
Na duchovní byla ordinována v roce 2017 po absolutoriu
na Meadville Lombard Theological School. Během studia
získala speciální ocenění v oborech historie a filozofie
náboženství.
Předtím, než se stala duchovní, pracovala jako profesorka
ruské literatury a srovnávacích dějin literatury, v tomto
oboru má také doktorát (Ph.D.). Je uznávanou odbornicí
v oblasti mezinárodního vzdělávání. Její poslední pozicí
v oboru vysokoškolského vzdělávání byla viceprezidentka
pro mezinárodní iniciativy na Princetonské univerzitě,
kde vedla internacionalizaci kampusu, řídila všechna
mezinárodní partnerství a dohlížela na výzkumná centra
v Číně a Keni. V roce 2017 pracovala jako konzultantka
Meadville Lombard Theological School, pro niž
spoluorganizovala mezinárodní vzdělávací programy
a zajišťovala spolupráci s unitářskými a univerzalistickými
organizacemi v jiných zemích.

Rev. Dana Lightsey
Pracuje od roku 2014 jako duchovní v unitářském sboru
High Plains Church, Colorado, USA. Ordinována byla
v roce 2010 a jejím prvním působištěm na postu duchovní
byl unitářský a univerzalistický sbor v Cheyenne, Wyoming.
Mezi lety 2012 až 2014 pak pracovala jako druhá duchovní
v Jeffersonově unitářském sboru v Goldenu v Coloradu.
Předtím, než se stala duchovní, byla sedmnáct let učitelkou
hudby.
Mgr. Derek McAuley
Od roku 2009 vedoucí tajemník britské unitářské organizace
General Assembly of Unitarian and Free Christian
Churches, v současné době se velmi angažuje v projektu
odborné přípravy a vzdělávání britských unitářských
duchovních a laické vedení obcí. Narodil se v Severním
Irsku a vystudoval Queens’ University v Belfastu, obor
Politická věda a ekonomika. Poté pokračoval ve studiu
na univerzitě v Liverpoolu v oboru Sociální péče
a management. Profesně se věnoval nejprve vedení a řízení

Rev. John Harley
John je od roku 2017 duchovním unitářského sboru Bristol
Unitarians (Velká Británie). Předtím působil téměř patnáct
let jako koordinátor mládeže britských unitářů. Pomáhal
organizovat Národní program mládeže, který je zaměřený
na aktivity pro mladé unitáře ve věku 7–17 let.
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Rev. Kathleen Rolenz
Unitářská duchovní od roku 1993, v současné době pracuje
jako hlavní duchovní v unitářském sboru v Annapolis
(Maryland, USA), což je poměrně velký sbor se zhruba pěti
sty členy a třemi zaměstnanci na plný a pěti na částečný
úvazek. Je autorkou či spoluautorkou knih Restored to
Sanity; Sources of our Faith, Worship that Works, Christian
Voices, Free-Thinker‘s Bible: A Guide for the Curious, The
Contemptuous and the Already Convinced.
Rev. M.Div. Petr Samojský, D. Min.
Je duchovním NSČU. Obdržel magisterský diplom
v Meadville Lombard Theological School v Chicagu
a doktorský diplom v Chicago Theological Seminary. Má
mezinárodní certifikát pro pastorační práci. Dlouhodobě se
zabývá systematickým unitářským vzděláváním duchovních
i laického vedení, je činný na poli mezinárodních
unitářských aktivit. Je autorem řady studií o osobnosti
N. F. Čapka a raného unitářství v Československu, mimo
jiné v anglickém jazyce, a knih Spiritualita (nejen) pro
skeptiky, Dobrodružství zvané svatba, Krajina jako duchovní
dědictví, spoluautorem knih Víme, že nejsme sami? Tři pilíře
unitářské teologie, Na pobřeží Oceánu Pravdy a editorem
publikace Krásně je žít.

Přednáška Rev. Diany Davies v Telči.

společností poskytujících zdravotnickou péči, poté působil
v oblasti zaměřené na duševní zdraví a veřejné služby
na severozápadě Anglie. Mezi lety 2013–2014 pracoval
jako člen správního sboru společnosti pro mezináboženský
dialog ve Spojeném království, což je organizace přímo
podporovaná vládou Spojeného království. V současné
době je předsedou Mezinárodní asociace pro svobodu
náboženství (IARF) pro region Evropy a Středního
východu. Kromě toho se velmi zasazuje o práva párů
stejného pohlaví, je členem Královské společnosti umění
a členem představenstva společnosti McDougall Trust, která
podporuje demokracii po celém světě.

Rev. Sarah Tinker
Sarah je od roku 2005 duchovní v londýnském sboru
Kensington Unitarians, tedy ve sboru s nejdelší unitářskou
tradicí ve Velké Británii. (Byl založen v roce 1775
Theophilem Lindseym.) Sarah se velmi aktivně podílí
na rozvoji vzdělávání britských unitářských duchovních
i laických vedoucích.
Pochází z učitelského prostředí, sama má vysokoškolské
pedagogické vzdělání a působila jako pedagožka. Pro
britské unitáře začala pracovat na národní úrovni nejprve
jako tajemnice pro náboženské vzdělávání a mládež. Poté
završila studia na Unitarian College v Manchesteru a stala
se duchovní. V současné době působí jako předsedkyně
sekce pro vzdělávání duchovních při britském unitářském
ústředí. Podílela se také vytvoření nových materiálů pro
kurz britských unitářů zaměřený na přípravu a vedení
duchovních shromáždění.

Rev. John Midgley
Publicista, bývalý prezident britské unitářské organizace
General Assembly of Unitarian and Free Christian
Churches. Je emeritním unitářským duchovním, po ordinaci
vyučoval přes dvacet let na Unitarian College v Manchesteru
a také Manchesterské univerzitě. Jako duchovní sloužil
v unitářských sborech severozápadní Anglie více než
čtyřicet let. Po odchodu z aktivní duchovenské služby
působil jako předseda představenstva britského unitářského
časopisu Inquirer, pro nějž je pravidelným dopisovatelem. Je
autorem mnoha knih o unitářství.
Rev. Celia Midgley
Britská emeritní unitářská duchovní. Po absolvování
univerzity v Manchesteru pracovala jako učitelka, poté se
stala tajemnicí pro náboženské vzdělávání mládeže britské
unitářské organizace General Assembly of Unitarian and
Free Christian Churches. V aktivní duchovenské službě
pracovala déle než dvacet let, převážně v unitářských obcích
na severozápadě Anglie. Nyní působí jako tajemnice pro
britskou profesní asociaci unitářských duchovních. Dlouhá
léta pracuje také ve vedení ICUU.

Mimo to na Akademii v roce 2018 hostovali také externí
lektoři: advokát Mgr. Pavel Frynta, pedagožka Mgr. Lucie
Fulínová a politoložka a odborná publicistka Mgr. Bára
Procházková.
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Debata před společně připravovanou večeří, Telč 2018.

3. Závěrem
Na závěr druhého roku existence Unitářské akademie je
nutné poděkoval 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 Filip Jaroš, laičtí unitáři Štěpán Mairovský (který se
v polovině roku svojí funkce v komisi vzdal) a 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.

samotná mateřská organizace a hlavní podporovatel –
NSČU. Vedle toho však významnou částkou přispěla
i americká Asociace unitářů a univerzalistů.
Velký dík za jejich zájem, nasazení i přátelskou atmosféru
jednotlivých výukových soustředění patří přirozeně i všem
studentům UA, kteří svým studijním úsilím a zapojením se
do práce UA naplňují smysl naší existence.
Michal Kohout

Děkujeme rovněž i všem zahraničním lektorů, kteří svoji
práci odvádějí vesměs bez nároků na odměnu, občas i bez
nároků na proplacení cestovného. Jsou 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
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Zpráva o činnosti Unitářské akademie za rok 2018.
Zpracovali členové pracovního výboru Unitářské akademie k 11. lednu 2019.
Fotografie: Ondřej Svatoš, Kristýna Ledererová Kolajová
Vydala Unitářská akademie NSČU, 2019.
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