
Zpráva

Za rok
2022

o činnosti
Unitářské
akademie



Texty © Michal Kohout, Kristýna Ledererová Kolajová, Petr Samojský, 2022.
Fotografie © Ondřej Svatoš, Kristýna Ledererová Kolajová, 2022.



1. O činnOsti unitářské akademie
4

1. 1 . ua v zrcadle oslav sto let českého unitářství
4

1. 2 . Výhled do příštích let
5

2. PřehledOVá část
6

2. 1. Organizace, personalie, ekonomika
6

2. 2. Výuka, publikační činnost, prezentace
8

3. ZáVěrem
11

oBSaH



4

1. 1. 
Ua V ZRCadLe osLaV sto Let  
českéHo UnitářstVÍ
Zatímco předchozí dva roky se UA stejně jako celá 
společnost vyrovnávala s omezeními způsobenými 
pandemií, v roce 2022 – byť nás tyto potíže zcela 
neopustily – byla činnost UA více poznamenána událostí 
veskrze pozitivní: na jaře slavila NSČU sto let od svého 
založení. Díky časově i organizačně náročnému programu 
oslav se vedení UA rozhodlo odložit konání jarního 
výukového modulu. Tím se nám počet vynechaných 
modulů z druhého cyklu zvýšil na dva. Oba „chybějící“ 
moduly – Tradice a Teologie – by měly proběhnout 
v nadcházejícím roce 2023.

Díky těmto přesunům se rovněž o rok rozešlo funkční 
období vedení UA s konáním jednotlivých výukových 
cyklů. A tak došlo na říjnovém zasedání ÚSS k vyhodnocení 
výsledků výběrového řízení a zvolení – dnes už můžeme 
říci – staronové komise UA rok před ukončením druhého 
studijního cyklu. Jedinou změnou ve vedení UA je nástup 
Ruth Weinigerové za již nekandidujícího duchovního OUT 
Vlastimila Krejčího.

Nové vedení UA si vytklo za cíl kromě rozvoje běžného chodu 
UA ve finančně nelehkých časech, do kterých míříme, rovněž 
institucionální proměnu Akademie (nejlépe do právní podoby 
zapsaného ústavu) a získání nějaké formy oficiální akreditace 
(pravděpodobně v režimu celoživotního vzdělávání).

Předložená výroční zpráva podrobněji dokumentuje všechny 
v tomto roce uskutečněné akce a aktivity UA, ke kterým 
patří kromě letních praktických duchovních cvičení, 
dětského letního tábora v Domaslavi i po dlouhé době první 
řádný výukový modul, který by nebyl programově narušen 
omezeními plynoucími z pandemické situace. Bylo jím 
podzimní výukové soustředění s tématy Veřejné působení 
a Pastorační práce konané ve východočeském Broumově. 
K určitému opatrnému optimismu může vést celkový průběh 
tohoto setkání, kde jsme měli nejen možnost po delší době 
osobně přivítat zahraniční hosty na řádném studijním 
modulu, ale objevila se rovněž řada nových studujících. 
Někteří z nich přitom projevili zájem i o studium 
náročnějšího nadstavbového programu N.

Do nového roku 2023 tedy UA vstupuje s jasným záměrem 
dokončit nový výukový cyklus, zahájit organizační a systémo-
vou přestavbu UA a doufejme také přivítat první absolventy.

Michal Kohout

1. O činnOsti unitářské akademie

Účastníci podzimního výukového soustředění, Broumov, říjen 2022.
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1. 2. 
VýHLed do přÍštÍCH Let
Doba nadcházející přinese Unitářské akademii 
pravděpodobně další výzvy. Jakkoliv jsme rádi za to, 
že se běh výuky a vůbec organizace dostaly takříkajíc 
do normálních kolejí, začíná se jevit poměrně velký 
problém k řešení, a to je oblast finanční. Vzhledem k rychle 
rostoucím cenám energií, spotřebního zboží a vlastně úplně 
všeho, se rapidně zdražují i pronájmy objektů. Jak zachovat 
standardy, dostupnost účasti členů NSČU na pobytové 
výuce, hostování zahraničních lektorů – zkrátka vše, co je 
dnes nedílnou součástí organizace Unitářské akademie, aniž 
bychom cokoliv z toho zpoplatňovali nebo umenšovali? 
Na dynamickou proměnu vnějších podmínek budeme 
v dohledné době muset reagovat, to znamená hledat nové 
cesty financování.

Svým způsobem velmi symbolické je plánování 
mimořádného pracovního víkendu pro studenty v lednu 
2023, který bude věnován práci na aktualizaci unitářských 
principů. Posláním Unitářské akademie je mimo jiné 
přispívat k prohlubování identity českého unitářství 

v řadách našich členů. K tomu bezpochyby patří také 
unitářské principy, které po téměř dvaceti letech existence 
už zasluhují důkladnou diskusi o jejich aktuálnosti, možná 
i nějaké úpravy a doufáme, že toto intenzivní pracovní 
setkání vlastně povede i k hlubšímu porozumění jejich 
historii a účelu.

K dalším významným plánovaným úkolům patří i již výše 
zmíněné úsilí o institucionální proměnu Akademie. Úvahy 
o tom a průzkum možností již probíhají. Ačkoli taková 
změna bude vyžadovat nemalé úsilí, výhodou bude větší 
samostatnost a právní nezávislost Unitářské akademie. Pak 
by mělo být snazší rovněž zažádání o oficiální akreditaci, 
aby se Unitářská akademie mohla profilovat jako více 
veřejná instituce. Máme tedy před sebou poměrně 
významné a závažné organizační kroky.

Pevné základy dávají jistotu a naději, jsou dobrým 
východiskem. Budiž to inspirací pro veškerou činnost, 
kterou Unitářská akademie bude v nadcházejícím období 
vykonávat.

Petr Samojský

1. O činnOsti unitářské akademie

Při jedné přednášce, podzimní výukové soustředění, Broumov, říjen 2022.
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2. 1. 
oRGaniZaCe, peRsonaLie, ekonomika

Vedení unitářské akademie:
V roce 2022 pracovalo vedení UA v následujícím složení:

Ředitel:
-  prof. Ing. arch. Michal Kohout, zvolen na období 2020–

2022 na základě výběrového řízení

Pracovní výbor Unitářské akademie:
-  prof. Ing. arch. Michal Kohout
-  Rev. Petr Samojský, D. Min.
-  PhDr. Kristýna Ledererová Kolajová

Komise Unitářské akademie (studijní garanti):
-  PhDr. Kristýna Kolajová Ledererová
-  Rev. Mgr. Vlastimil Krejčí

-  Rev. Petr Samojský, D. Min.
-  PhDr. Jana Tichá, Ph.D.
-  Mgr. Jiří Motl, Ph.D.
-  Mgr. Roman Figura

studenti
Ke studiu bylo k 31. prosinci 2022 zapsáno 25 studentů, 
z toho 6 jich studuje přerušovaně a 13 systematicky aktivně. 
Další 4 členové NSČU se akcí Akademie účastní pravidelně, 
aniž by se chtěli stát studenty.

hOsPOdaření
V roce 2022 byly celkové příjmy Unitářské akademie 
435 131 Kč (k tomu je nutné připočíst zůstatek z roku 2021: 
410 000 Kč).
V roce 2022 byly celkové výdaje Unitářské akademie 
287 862 Kč. 
K 31. 12. 2022 má tedy Unitářská akademie k dispozici 
557 269 Kč.

2. PřeHLedOVá část

seznamování se spiritualitou severoamerických indiánů, praktická duchovní cvičení, Chodovská Huť, červen 2022.
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POdPOruJí nás
V roce 2022 Unitářskou akademii finančně podpořili:
-  Náboženská společnost českých unitářů – částkou 

315 000 Kč.

-  Obec širšího společenství českých unitářů – 45 000 Kč.
-  Pražská obec unitářů částkou 50 000 Kč.

Za všechny příspěvky na naši činnost velmi děkujeme!

2. PřeHLedOVá část

rozpočet UA 2022 návrh plnění
výdaje   
výukové soustředění jaro – ubytování 0  
výukové soustředění jaro – strava 0  
výukové soustředění podzim – ubytování 45 000 36 000
výukové soustředění podzim – strava 35 000 22 188
praktická duchovní cvičení – ubytování 25 000 40 200
praktická duchovní cvičení – strava 10 000
principy – ubytování  8 455
zajištění vysokorychlostního internetu pro streaming 0  
tlumočení – výuková soustředění 90 000 50 500
licence pro dva jazykové kanály na ZOOM na rok 10 000 4 222
překlady 35 000 37 710
občerstvení 5 000 5 143
DPP garanti včetně TŽ 25 000 33 525
CP – vnitrostátní 5 000 1 207
CP –zahraniční lektoři 65 000 26 514
honorář – čeští lektoři povinné moduly 10 000  
honorář – čeští lektoři praktická duchovní cvičení 10 000 8 000
honorář – čeští lektoři kolokvia 0  
publikační činnost 70 000 11 773
Zpracování videí pro web 15 000 2 425
propagace v zahraničí: tiskoviny, cesty, vytváření vzdělávacích materiálů 60 000  
Spoluúčast na dětském vzdělávacím pobytu 15 000  
kancelářský materiál, materiál pro výuku 8 000  
drobné vybavení, technické atd. 10 000  
celkem 548 000 287 862

příjmy   
převedeno z předchozích let 410 000 410 000
rozpočet NSČU 315 000 315 000
externí dotace a granty 0  
dary, dobrovolné příspěvky 60 000 95 000
spoluúčast studentů 25 000 25 131
celkem 810 000 845 131
   
Převod do dalšího roku  557 269

PODROBNĚJŠÍ ROZPIS HOSPODAŘENÍ UNITÁŘSKÉ AKADEMIE V ROCE 2022
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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

2. 2. 
VýUka, pUbLikačnÍ činnost, pReZentaCe

mOduly studOVané V rOce 2022

JARNÍ VýUKOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ:
Kvůli termínovému souběhu s oslavami sto let českého 
unitářství se nekonalo.

PODZIMNÍ VýUKOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Vyučující:
Rev. Ant Howe, Unitarian College, UK
Llinos Morris, Wales, UK
Rev. Júlia Jobbágy, Unitářský sbor v Kološváru, Rumunsko

Rev. Petr Samojský, Pražská obec unitářů, OŠS, Unitářská 
akademie, ČR
Rev. Vlastík Krejčí, Obec unitářů v Teplicích, Unitářská 
akademie, ČR 
Michal Kohout, Pražská obec unitářů, Unitářská akademie, 
ČR 
Jana Tichá, Pražská obec unitářů, Unitářská akademie, ČR 
Kristýna Ledererová Kolajová, předsedkyně ÚSS NSČU, 
Unitářská akademie, ČR
Roman Figura, Univerzita Karlova, Unitářská akademie, ČR 
Karen Ercolino, Pražská obec unitářů, Unitářská akademie, 
ČR 

MODUL N – ČÁST PASTORAČNÍ PRÁCE 
Broumov, 12.–13. října 2022.
Přednášky a další programy:
-  Role duchovního v rámci pastorační služby (možnosti, 

povinnosti, zásady, odpovědnost) / Llinos Morris, Ant Howe
-  Signály a projevy ukazující potřebu pastorační práce / 

Llinos Morris, Ant Howe
-  Základní principy pastorační práce, vztahy a hranice / 

Llinos Morris, Ant Howe
-  workshop + sdílení myšlenek / Petr Samojský

2. PřeHLedOVá část

naučná přírodovědná vycházka, praktická duchovní cvičení, Chodovská Huť, červen 2022.
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-  Pastorační terapie / Petr Samojský
-  Pastorační práce se specifickými skupinami klientů / Júlia 

Jobbágy 
-  Pastorační práce a time management (kolik času lze 

věnovat pastorační práci?) / Petr Samojský
-  Duchovní a pastorační asistenti (jak a koho zapojit?) / Petr 

Samojský
-  Pastorační práce a komunikace, verbální i neverbální – 

workshop / Vlastík Krejčí

MODUL VZDĚLÁVÁNÍ
Broumov, 14.–16. října 2022.
Přednášky a další programy:
-  „To božské v nás“ aneb Jazyk úcty a možnosti jeho užívání 

uvnitř společenství i směrem k veřejnosti / Llinos Morris, 
Ant Howe

-  Práva sociálních menšin / ženské hnutí, děti, LGBT, lidé 
v nouzi… / Júlia Jobbágy 

-  workshop + sdílení myšlenek / Kristýna Ledererová 
Kolajová

-  Unitářská obec jako multikulturní společenství – v historii 
i současnosti, aplikace v praxi: jednota v mnohosti / Jana 
Tichá

-  Kdo je tady cizincem? – otázky migrace, přijímání lidí 
z jiných etnik, mezináboženské vztahy / Karen Ercolino

-  Rovné vztahy uvnitř společenství – morální akcent 
unitářských principů / Vlastík Krejčí

-  workshop + sdílení myšlenek / Karen Ercolino
-  Unitářské projekty a programy zaměřené na podporu 

osobní spirituality v denním životě / Petr Samojský
-  Jak nabídnout naši spiritualitu veřejnosti / Petr Samojský
-  Spiritualita ve výchově: děti a mládež / Llinos Morris, Ant 

Howe
-  Významné a mezní události lidského života, rituály / 

Vlastík Krejčí
-  workshop a sdílení myšlenek / Petr Samojský
-  Význam společenství / Júlia Jobbágy 
-  Občanská angažovanost v dějinách unitářství / Kristýna 

Ledererová Kolajová
-  Praktické možnosti v 21. století / panelová diskuse
-  Úcta jako základní charakteristika unitářského 

společenství – v teoretické i praktické rovině, jak ji  
využít jako jedinečnost směrem k veřejnosti / Petr 
Samojský

-  Přírodní svět a proměny unitářského přístupu k němu / 
Kristýna Ledererová Kolajová

-  Kulturní dědictví (hmotné i nehmotné) a proměny 
unitářského přístupu k němu / Jana Tichá

-  Budoucnost našeho společného domova (společenství 
a prostředí které ho obklopuje – mohou se vzájemně 
formovat?) / Michal Kohout

další akce POřádané ua

PRAKTICKÁ DUCHOVNÍ CVIČENÍ, NEPOVINNý 
MODUL

Konala se ve Staré škole v Chodovské Huti u Mariánských 
Lázní 24.–26. června 2022.

Lektoři:
Gabriela Voldřichová, lektorka jógy, Art of living, Plzeň, ČR
Mgr. Stanislav Drda, pedagog, sociální terapeut, Praha, ČR
Mgr. Roman Figura, Přírodovědecká fakulta UK, 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

Program:
-  Jungův výklad symbolů ve snech a symboly v náboženství 

/ Jiří Motl
-  Úvod do praxe jógy: dechová technika, meditace a jóga / 

Gabriela Voldřichová
-  kruhy sdílení: Jsme tady a teď / Petr Samojský, Jiří Motl 

a Roman Figura

2. PřeHLedOVá část

dětský letní tábor v domaslavi, červenec 2022.
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-  ranní praxe: Podoby mého já / Kristýna Ledererová 
Kolajová

-  Kdo je tvoje Já? / Petr Samojský
-  Úvod do spirituality severoamerických indiánů / Stanislav 

Drda
-  relaxačně vzdělávací procházka po okolí / Roman Figura
-  kruhy sdílení: Ticho / Petr Samojský, Jiří Motl a Roman 

Figura
-  ranní praxe: Dialog beze slova / Kristýna Ledererová 

Kolajová
-  duchovní shromáždění: Cesta velkého symbolu / Petr 

Samojský
-  Unitářské shromáždění z pohledu dynamiky vývoje: 

Invokace a benedikce / Petr Samojský
-  kruhy sdílení: Naše dary / Petr Samojský, Jiří Motl 

a Roman Figura
-  Prožitková hra v přírodě: Můj život / Kristýna Ledererová 

Kolajová

TÁBOR ŠAMANů, DĚTSKý LETNÍ POByT 
Domaslav, 9.–21. července 2022, pořádáno ve spolupráci 
s OŠS.
Čtrnáctidenní dětské soustředění, jehož cílem byla přirozená 
podpora dětské spirituality a rozvíjení vztahů k prostředí, 
v němž žijeme, i k lidem kolem nás. Ústředním motivem 
pobytu bylo putování za moudrostí šamanů, což obnášelo 
zejména důkladnější poznávání přírody a také zdokonalová-
ní sebe sama, svých schopností a dovedností. Pracovali jsme 
s rostlinami a přírodními materiály, vyzkoušeli si některé staré 
uměleckořemeslné techniky, například tepání či smalt. Celý 
pobyt prolínala celotáborová hra.
Program jednotlivých dní:
Uvítací den
Den dobrých vztahů
Den léčivých schopností rostlin

Den duhy
Den dobrých duchů
Den Slunce
Den vody a deště
Den zručnosti
Den talismanu
Den ohně
Den totemu
Den růstu
Den pocty živým tvorům
Vedení a organizace:
PhDr. Kristýna Ledererová Kolajová, předsedkyně ÚSS 
NSČU, členka VV UA, OŠS
Anežka Kolajová
Lucie Hrabánková, OŠS
Podíl na přípravě programů:
Dagmar Kmínková, LOU
Rev. M. Div. Petr Samojský, D. Min., Unitářská akademie, 
POU, OŠS

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.unitarska-akademie.cz/youtube.

Publikační činnOst
Bod obratu I., Trojice chyb a trojice příslibů v současném 
unitářství. Edice Obzory, řada Veřejné působení, sešit 1, 
Praha 2022, 28 s.
Bod obratu II., Některé méně tradiční podoby unitářských 
společenství. Edice Obzory, řada Veřejné působení, sešit 2, 
Praha 2022, 28 s.

sestavila Kristýna Ledererová Kolajová

2. PřeHLedOVá část

dětský letní tábor v domaslavi, stavění šamanských osad a výroba dešťových holí, červenec 2022.

http://www.unitarska-akademie.cz
https://intranet.unitarska-akademie.cz
http://www.unitarska-akademie.cz/youtube


Vzhledem k pravidelné tříleté proměně, kterou prošlo v roce 
2022 vedení UA, je vhodné zahájit naše letošní poděkování 
těm, kteří v uplynulých třech letech pracovali v komisi UA. 
Jsou to především členové výkonného výboru Kristýna 
Ledererová Kolajová, předsedkyně ÚSS NSČU, a duchovní 
Petr Samojský, tajemník oddělení duchovní správy NSČU, 
oba hlavní organizační i obsahoví „tahouni“ našeho výuko-
vého programu. 

Děkujeme rovněž těm členům komise UA, kteří ve funkci 
pokračují: laické člence Janě Tiché i oběma externím čle-
nům Jiřímu Motlovi a Romanovi Figurovi, stejně tak jako 
duchovnímu OUT Vlastimilu Krejčímu, který se rozhodl se 
do dalšího tříletého pracovního cyklu nezapojit. Současně 
gratulujeme ke zvolení a přejeme hodně sil do práce pro UA 
i nové člence komise UA religionistce Ruth Weinigerové. 
Pro Ruth není spolupráce s UA krokem do neznáma – osob-
ně se některých předchozích modulů již účastnila a součas-
ně pro UA pravidelně pořizuje překlady textů vydávaných 
Akademií. Věříme proto, že se do našeho projektu hladce 
začlení a bude pro něj i v nové roli obohacením.

Jako každý rok děkujeme rovněž všem účastníkům našich 
výukových modulů: domácím a zahraničním lektorům 
i studentům. Letos podruhé jsme zaznamenali osobní účast 
zahraniční účastnice z řad studentů – další vlaštovkou 
v tomto směru se stala Justyna Borusinska z Varšavy. Věří-
me, že její účast otevírá další intenzivní spolupráci s polský-
mi unitáři pro UA i celou NSČU.

I v letošním roce pokračovala podpora UA ze strany NSČU 
a některých obcí. Za finanční pomoc UA v letošním roce 
jsme vděčni OŠS i POU. Děkujeme rovněž všem těm, kteří 
v letošním roce podpořili projekt UA dobrovolnou prací, 
finančním či jiným příspěvkem.

V roce 2022 jsme jako UA bohužel zažili i jednu bolestnou 
ztrátu: na začátku září nás opustil člen první komise UA 
a autor naší původní hymny Láďa Pivec. Láďa v počátcích 
UA svou autoritou bývalého předsedy ÚSS NSČU projekt 
UA zaštítil a zároveň ho v roli člena komise UA v prvních 
letech aktivně podporoval.

Michal Kohout
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dětský letní tábor v domaslavi, příprava na slavnostní oheň; na výpravě, červenec 2022.

Zpráva o činnosti Unitářské akademie za rok 2022.
Připravili členové pracovního výboru UA k 20. lednu 2023.
Fotografie: Ondřej Svatoš, Kristýna Ledererová Kolajová.
Vydala Unitářská akademie NSČU, 2023.
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