
RUDOLF STEINER INSPIRACÍ 
Celodenní konference reflektující odkaz a témata spojená s Rudolfem Steinerem 
neděle 4. 9. 2011 od 11 – 18hod V Galerii DOX, Poupětova 1, Praha 7 
 

11:00 – 13:00 TRANSFORMACE ŠKOLSTVÍ 
PROGRAM: 

Panelisté:  
Ing. Ivan Smolka  
Zakladatel a ředitel Waldorfského lycea v Praze, předtím 9 let působil na ZŠ waldorfské v Praze 5. Autor či spoluautor vzdělávacích 
programů Celostní škola, Waldorfské lyceum a Kombinované lyceum. 
 
Mgr. Táňa Smolková  
Zakladatelka a ředitelka waldorfských mateřských škol v Praze 10, v Praze 3, nyní ve Slušticích u Prahy. Na Waldorfském lyceu 
vyučuje pedagogiku a vede sociální praktika. Lektorka vzdělávacích seminářů waldorfské pedagogiky, autorka několika knih o 
waldorfské pedagogice. 
 
Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D.  
Vyučoval matematiku, fyziku, zeměpis, němčinu a angličtinu na waldorfských školách v ČR a v zahraničí (Německo, Švýcarsko, 
Ukrajina), v současné době působí na Waldorfském lyceu v Praze a vede seminář waldorfské pedagogiky pro ZŠ a SŠ.  
 
PhDr. Anežka Janátová 
Pracovala v Jedličkově ústavu v Praze (psycholožka, později ředitelka). Založila Spolek pro léčebnou pedagogiku, sociální a 
uměleckou terapii a Akademii sociálního umění Tabor. Pracuje jako poradenský psycholog ve čtyřech waldorfských školách. Je 
členkou řady mezinárodních institucí. Pracovala v radě pro výchovu a vzdělávání v léčebné pedagogice, sociální a umělecké terapii 
se sídlem v Dornachu. Pracuje i v ECCE, radě pro vzdělávání v léčebné pedagogice a sociální terapii.  
 
13:00 - 13:30 Přestávka 
 
13:30 – 15:00 BIOLOGICKO-DYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 
Moderátor: 

 
Mgr. Karel Merhaut (novinář) 

Panelisté:

 

  
Ing. Alena Malíková  
Zemědělský poradce, pracuje v Bioinstitutu, o.p.s. Olomouc. Správce regionálního centra Moravská brána PRO-BIO Svazu 
ekologických zemědělců Příbor. Aktuálně se zajímá o vztah zemědělec-spotřebitel-co nejkratší cesta. 

Ing. Petr Nejtek  
Zakladatel a iniciátor myšlenky českého Camphillu. V roce 1969 emigroval do Norska, kde se seznámil s anthroposofií a s idejí 
Camphillu. Spolu s rodinou navštěvovali nejstarší a největší camphillskou komunitu Vidaråsen, kde se seznámil s denním životem i 
s duchovním obsahem hnutí. 
 
Petr Janát Dolista 
Správce sociálně terapeutického centra v Nové Vsi nad Popelkou a lektor Akademie Sociálního umění TABOR. Na Akademii 
sociálního umění vyučuje Dějiny a historické exkurze, Trvale udržitelný život na Zemi a Život ve společenství. Aktivní zemědělec. 
  
15:00 – 15:30 Přestávka 
 
15:30 – 16:30 CELOSTNÍ ARCHITEKTURA  
Přednášející:

Změna programu vyhrazena.  

  
Akad. arch. Oldřich Hozman 
Věnuje se architektonické tvorbě profesionálně od roku 1989. Od roku 1997 přijal pro své studio název ARC. Jméno spolu s logem 
vyjadřuje jeho činnost. Rád skicuje, črtá, čára mu pomáhá tvořit. "Arrrrr…..c" se nese prostorem, vymezuje plochu. Arc je počátek 
křivky. Oblouk pak vyváženým prvkem dvou protikladných sil. Neustálé hledání harmonie. 
  

Vstup na konferenci a doprovodný program zdarma. 
Rezervace: tereza@dox.cz 


