Zpravodaj

květen 2014

Vážení rodiče, učitelé, příznivci školy a školky, kamarádi,
uplynulý měsíc byl opět nabitý událostmi. V předposledním čísle tohoto školního roku
věnujeme mimo jiné velký prostor zprávě o 5. setkání rodičovských sdružení při waldorfských
školách. Tato setkání jsou velmi cenným prostorem pro sdílení zkušeností a rozšíření
povědomí o dění ve waldorfském hnutí i mimo naše město.
Příjemné čtení!

Poděkování za pomoc na školkové zahradě
V sobotu 26. 4. se na zahradě MŠ Sluníčko sešlo odhadem 30 rodičů. Počet dětí nebylo
možné spolehlivě určit vzhledem k jejich dynamickému způsobu prožívání prostoru :o)
Ve slunečném počasí a příjemné atmosféře se udělalo mnoho práce: plelo se, sázely se keře,
mulčovalo se, opravil se výplet u jezírka, postavil se přístřešek na dřevo a sokl pod budoucí
pec, prořezaly se stromy, posekala tráva. Zbyl čas i na povídání, výtečnou polévku a zákusky.
Všem, kteří věnovali kus svého volného času a přišli pomoci, patří velký dík!

Stavba hliněné zahradní pece na chléb a pizzu
Ohlašovaný workshop proběhne 16. - 18. 5. vždy odpoledne na zahradě MŠ Sluníčko.
Cena: 300,- Kč, pro členy W sdružení zdarma.
Hlaste svůj zájem o účast Kateřině Čápové (kacabacapova@seznam.cz). Počet míst je
omezený a rychle se plní, tak neváhejte!

Rytířské slavnosti
Dámy z třídy šesté budou slavnostně ku dvoru uvedeny a též mladí pánové na rytíře
pasováni v sobotu dne 24., měsíce tohoto. Sláva ta započne úderem hodiny 14. na Horní
tvrzi v Kestřanech. Rytířská klání, kratochvíle pro dámy, tanec, hudba, zpěv a hodovní tabule.
Milé svého rodu vezměte, do patřičného šatu odějte a přijďte se poklonit králi a královně!
Kdož hodů chtivý do nočního času bude, ten ať sobě stanový příbytek přinese a v podhradí
pak hlavu složí.
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Volba nového výboru W sdružení
Pomalu se blíží Valná hromada W sdružení, která bude opět po dvou letech volební. Přesný
termín konání zatím nebyl stanoven, uveřejníme jej pravděpodobně v červnovém Zpravodaji.
Máte-li chuť kandidovat do výboru W sdružení Písek na další období, hlaste se, prosím,
e-mailem na wsdruzenipisek@zssvobodna.cz.

Vzdělávání v biodynamickém zemědělství
Na konci Zpravodaje naleznete pozvánku týkající se velmi zajímavé a ve svém oboru
jedinečné nabídky čtyřletého vzdělávání v oblasti biologicko dynamického zemědělství v
České republice. Další informace včetně termínů přijímacích pohovorů naleznete aktuálně na
webu http://www.agroakademie.cz/

Zpráva z 5. setkání rodičovských spolků při waldorfských
školách a iniciativ pro založení WŠ
Setkání proběhlo v sobotu 5. dubna 2014 v Brně a W sdružení Písek zde zastupovali: Karolína
Kubíková, Ondřej Nývlt, Petr Vaněk a Robert Žák.
Po úvodním představení zástupců byly utvořeny pracovní zájmové skupiny věnující se
tématům financování škol, PR a lobby, zakládání základních škol a lyceí, zdravé stravování
a opakovaně se probíralo téma vztahu a spolupráce s Asociací waldorfských škol (dále AWŠ).
Téma zakládání škol. Na setkání byla přítomna řada spolků, které hodlají založit novou
WŠ. Ukazuje se, že dnešní společenská situace není příznivá pro vznik obecních subjektů
s programem waldorfská škola. Zastupitelstva obcí nepodporují zakládání nových subjektů.
Proto školy, které v poslední době vznikají, jsou především soukromé subjekty, např. obecně
prospěšné společnosti.
Při zakládání školy nejde jen o to získat rodiče a žáky, ale také zajistit vhodné prostory, které
budou odpovídat následujících 9 let hygienickým normám. Přestože waldorfské semináře
opouští každoročně řada absolventů, hledají nově vznikající školy kvalifikované učitele s VŠ
pedagogickým vzděláním a zároveň se vzděláním pro WŠ. Přesto se však v řadě měst najdou
odvážné skupiny lidí, které tento velký čin chtějí udělat.
Jak řekl ředitel brněnské WŠ Tomáš Jedlička, waldorfská škola by měla být odleskem
budoucího společenského uspořádání. V souvislosti se vznikajícími iniciativami je třeba
si uvědomit, že vývoj nepostupuje plynule, ale ve skocích. Poměrně dlouho jsou na větvích
stromů pupeny, až jeden den přijdeme k rozkvetlému stromu. Některé kroky však nelze
uspěchat. Toto ukazují spolky „rychlokvašky“, které velmi rychle zacílí na výsledek, ale
nemají vnitřně řadu otázek vyřešených.
K založení školy, ale i k jejímu dlouhodobému vývoji, je třeba soustavné a trpělivé práce
v duchovní oblasti, pěstování společenství, studium myšlenkového odkazu Rudolfa Steinera.
Nestačí pouze řešit praktické administrativní úkoly a hezky vybavit zapůjčené prostory.
Spolupráce s AWŠ. Asociace waldorfských škol je profesní organizace, která hraje ve
waldorfském hnutí velmi důležitou roli. Je držitelem ochranných známek Rudolf Steiner
a Waldorf. Je oprávněná při splnění stanovených podmínek tyto známky propůjčovat školám
v ČR. Je tedy zodpovědná za dodržování myšlenkového odkazu Rudolfa Steinera a směřování
škol, které jsou jejími členy. Mezi další úkoly AWŠ patří vzdělávání učitelů, publikační činnost,
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vydávání časopisu Člověk a výchova, zastupování waldorfských škol při jednáních s politickou
reprezentací (MŠMT, Parlament ČR aj.) a členství v nadnárodních organizacích pro
waldorfskou pedagogiku. AWŠ nyní prochází vnitřním oživením, hledá správné procesní
fungování a připravuje nové stanovy. Zájem o spolupráci rodičů vítá, avšak na její projednání
aktuálně není připravena.
AWŠ však není servisní organizací pro síť českých waldorfských škol. Pracují v ní vždy dva
zástupci z řad pedagogů každé školy. Přesto AWŠ pomáhá novým iniciativám se zakládáním
škol a snaží se být nápomocná při krizových situacích ve školách.
Na jednání spolků se tříbí myšlenka vzniku organizace, která bude zastupovat rodičovské
spolky nebo vznik rodičovské sekce při AWŠ, která se bude podílet na některých úkolech
vyplývajících ze stanov AWŠ.
Téma stravování. Zástupci představili praxi v jednotlivých školách. Podle nových poznatků
jsou požadavky na dodržování spotřeby a způsob stravování nevyhovující. O. Nývlt představil
projekt Skutečně zdravá škola, jehož je garantem. Z jednání skupiny vyplynuly následující
potřeby: a) Zvýšit informovanost o celé problematice b) Zpracovat a poskytnout metodiku
pro působení na lokální úrovni c) Vzájemně propojit různé subjekty pro soustředěné
působení na změnu zákonů. Určitě by bylo dobré pokračovat v diskuzích i na dalších
setkáních, zejména sdílet příklady dobré praxe a toho, co se již na lokálních úrovních podařilo
a jakým způsobem.
Téma propagace a lobby. Úsilí několika vybraných rodičů z minulého setkání v Pardubicích
– uchopit systematicky pěstování dobrého jména waldorfských škol u politické reprezentace
a na veřejnosti – z různých důvodů ztroskotalo. Prozatím zůstává tento úkol v celostátní
rovině Asociaci waldorfských škol jako doposud a v lokální úrovni si jej řeší každá škola svým
způsobem. Hovořilo se o různých možnostech propagační strategie (např. vytvoření videa
nebo propagačního letáku). Dále od minulého setkání vznikly 3 nové weby. Pozornost by
však měla být věnována především stávajícímu webu iwaldorf.cz a jeho obsahu a
zaměření.
Zpracoval: Robert Žák

Zprávy z Iniciativy pro správné stravování dětí
Ač by se mohlo zdát, že se nic neděje, nesedíme jako pecky :-), ale pomalu a jistě "klíčíme".
Tady je ohlédnutí za vším, co se nám za uplynulé 2 měsíce podařilo:
• v rámci právě ukončené výstavy "S jídlem si (ne)hrajem" ve Sladovně Ondřej Nývlt
lektoroval 8 přednášek na téma jídlo a zdraví pro různé věkové skupiny (středoškoláci
až senioři)
• úspěšný byl také workshop "Pečení kváskového chleba", který vedly Blanka Nývltová,
Jitka Pavlátová a Dáša Hovorková tamtéž
• na Velikonočním jarmarku jsme se prezentovali zdravým jídlem, které připravili rodiče
podle zásad zdravého vaření ("Echt natural sekce" byla plná slaných i sladkých
dobrot, které doslova mizely pod rukama)
• Ondra Nývlt vedl během setkání waldorfských sdružení v Brně pracovní skupinu
zabývající se tématem školního stravování
• sešli jsme se s řediteli všech píseckých základních škol a domluvili jsme se s nimi
na spolupráci. Nyní nás čeká práce na konkrétních úkolech, například vytvoření
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•

metodických listů, příprava přednášek pro děti, učitele a rodiče (a další veřejnost) a
workshopů pro odborný personál
Pavel Maier absolvoval první "kuchařský" den ve školní jídelně na ZŠ J.Husa

Do konce školního roku bychom ještě rádi zopakovali workshop pečení chleba
(pravděpodobně v prostorách naší školy), Pavel Maier půjde znovu kuchařit na Husovku
a pokud se podaří, tak bychom chtěli naplánovat a zorganizovat v některé škole přednášku.
Chtěli bychom poděkovat všem, kdo připravili jídlo na jarmark podle našeho doporučení mnohokrát DĚKUJEME, bylo to výborné!
Zároveň bychom rádi rozšířili své řady - pokud vás téma jídla oslovuje, přidejte se!, rádi
uvítáme nové tváře!!
Pěkné květnové dny
Dáša Hovorková

Příspěvky do tohoto čísla Zpravodaje poskytli:
Kateřina Čápová, Dáša Hovorková, Karolína Kubíková, Miloslav Machač,
Jaroslav Smola, Robert Žák
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Kalendář událostí
Pravidelné události:
každé pondělí v 13.45 hodin v ZŠ Svobodná (pavilon prvního stupně)
STUDIUM TEXTŮ RUDOLFA STEINERA – Otevřená studijní skupina.
každý čtvrtek v 19.00 hodin v ZŠ Svobodná (tělocvična)
VOLEJBAL PRO RODIČE – Přijďte pohnout kostrou ☺
každou neděli v 17.00 hodin v MŠ Sluníčko
KOMORNÍ PĚVECKÝ SBOR MARGOT – Pravidelné zkoušky pod vedením Roberta Žáka.

Další květnové události:
Pátek 2. 5. – ŘEDITELSKÉ VOLNO
Pátek 2. 5. od 16.00 v MŠ Sluníčko
SCHŮZE VÝBORU W SDRUŽENÍ PÍSEK o.s. – Jednání je otevřeno pro všechny zájemce.
Neděle 4. 5. od 17.00 hodin ve Stromu setkávání
MARGOT – JARNÍ KONCERT – Pěvecký sbor Margot pod vedením R. Žáka vystoupí
s jarním programem v komunitním centru Strom setkávání. Vstupné dobrovolné.
Více na http://www.strom-setkavani.cz/.
Čtvrtek 8. 5. od 18. 00 hodin v Divadle pod Čarou
PLAVBA DO NEZNÁMA – Jak se domluvit s Maďarem? Nejlépe rukama a nohama.
Pantomimické představení doprovázené živou hudbou a zpěvy. Hrají žáci 7. třídy ZŠ
Svobodné a jejich protějšky z waldorfské školy z maďarského Vácu v rámci evropského
projektu Comenius.
Úterý 13. 5. od 16.00 v kinosále DPS Světlo (u nemocnice)
PÁSMO KE DNI MATEK – Pro maminky, babičky, tety, ale i další zájemce vystoupí
s kulturním pásmem žáci 1. stupně.
Čtvrtek 15. 5. od 18.00 hod. v ZŠ Svobodná (eurytmický sál)
PŘEDNÁŠKA TOMÁŠE BOŇKA - Výuka náboženství - přežitek, nutnost a nebo možnost?
Má náboženství místo i v moderním životě? Co je o něm možno říci z pohledu waldorfské
pedagogiky?
Úterý 20. května od 17.00 v ZŠ Svobodné (eurytmický sál)
KAM SPĚJE NAŠE MLÁDEŽ? - Přednáší Godi Keller. Přednášející je norský waldorfský
učitel s třicetiletou praxí a docent na univerzitě Rudolfa Steinera v Oslu. Zabývá se především
výchovou v době dospívání, těžce vzdělavatelnými dětmi, otázkou autority a rolí rodičů.
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Středa 21. 5. od 17.00 hodin v ZŠ Svobodné (eurytmický sál)
SPIRITUÁLNÍ ŽIVOT DNES: MEZI TRADICEMI A AUTENTICITOU aneb Úvod do
současné cesty vnitřního rozvoje člověka. Přednáší farář Obce křesťanů Tomáš Adamec.
Náplní pátého – květnového – setkání budou následující témata:
• Co je vlastně člověk? Základní rysy celistvého obrazu lidské existence.
• Nedokonalost a vývoj.
• Život – smrt – nezrozenost. Spánek a bdění. Větší perspektivy života – reinkarnace a
karma.
Středa 21. 5. od 17.00 hodin v KD (Loutkový sál)
OBJEV PROFESORA HOLLISTERA – Vzácná kanopa je objev, který přitahuje. Co způsobí?
Dětská krimikomedie v podání kroužku tvořivé dramatiky Culíček.
Sobota 24. 5. od 14.00 hodin na Horní tvrzi v Kestřanech
RYTÍŘSKÉ SLAVNOSTI - Dámy ze 6. třídy budou slavnostně přijaty ke dvoru a mladíci z 6.
třídy pasováni na rytíře.
Pátek a sobota 30. - 31. 5. v Pardubicích
OLYMPIÁDA WALDORFSKÝCH ŠKOL

Aktuality v kalendáři sledujte na http://www.zssvobodna.cz/udalosti
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BUĎ IN ! BUĎ ČESKÝM SEDLÁKEM !
V postupném utužování hrubým
globalizačním materialismem, který
omezuje lidská práva na svobodný
zemědělský, zahradnický i
zahrádkářský život, tváří v tvář –
na straně jedné - drancování
přírodního, sociálního a kulturního
dědictví českých zemí, vedeného
chladným kalkulem, a tváří v tvář
čistému ekologickému a lidskému
nadšení - avšak bez praxe a vzdělání
– na straně druhé

VZNIKÁ POMATURITNÍ ČTYŘLETÉ VZDĚLÁVÁNÍ V BIODYNAMICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

Praktická výuka probíhá přímo v biodynamických či bio dvorech v rozsahu 48 měsíců.
Každý studující zažije celoroční provoz v několika podnicích, v nichž bude ubytován.
Teoretická výuka pro všechny studující se odehrává jednou měsíčně.
Vzdělávání v týdenních epochách probíhá v řadě předmětů od geologie a půdotvorby, včetně dějin Čech,
přes biologii, chemii, chovatelství, včelařství, ovocnictví a další zahradnické obory,
až po znalost práce s tažnými zvířaty a s moderní mechanizací.
Ke hbitosti, postřehu a sebeovládání slouží vyučovací epochy základů jezdectví, šermu a lukostřelby,
aby se pak studenti na životních kolbištích dokázali pohybovat stejně hbitě jako sedlák a premiér,
sokol - bratr Antonín Švehla.
Tento agrární gymnasion bude jednou za 4 roky otevřen i těm, kdo ještě nemají žádné zemědělské
vzdělání, ale chtějí být vytrvalí na cestě k sobě a svojí zemi, o niž hodlají pečovat.
Znalosti moderních poznatků vědy duchovní i materialistické jsou u studentů vítány.

www.agroakademie.cz.
kampelik@agroakademie.cz

