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Poděkování 
 

Ráda bych na tomto místě vyjádřila svůj vděk za to, že existuje místo, jež nese jméno Dvůr 

Sofie. A ráda bych poděkovala všem, bez nichž by Dvůr Sofie ne(o)žil. Petře, Petrovi, Rele a Haně, 

ale také dětem, které si toto místo našly, a jejich rodičům. Děkuji za odvahu, nezměrné úsilí, 

vnímavost, pokoru a lásku, díky nimž jsme dnes tam, kde jsme. 

Petře a Petrovi zároveň děkuji za čas věnovaný redakci mé práce, za všechny poznámky 

a podněty, a také za poskytnutí fotografií. Svým rodičům pak za jazykovou korekturu textu. 
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Úvod 

Výběr tématu mé závěrečné práce byl vlastně velmi nasnadě. Nebýt studia waldorfské 

pedagogiky nejspíš bych se k tématu Pedagogiky činorodého života (Handlungspädagogik) 

nedostala. A pravděpodobně bych ani nebyla u vzniku a začátku fungování Dvora Sofie. Cesta to 

nebyla přímá, nicméně Handlungspädagogik a Dvůr Sofie se staly, díky našim vlastním dětem, 

v jistém slova smyslu středobodem našeho současného života. Čím jiným tedy zakončit studium, 

nežli prací věnovanou právě tomuto tématu. 
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Handlungspädagogik – pedagogika činorodého života 

Pedagogika činorodého života (v německém originále Handlungspädagogik) je termín, 

který ve svém memorandu Záchrana dětství (Rettung der Kindheir) z roku 2011 přináší německý 

doktor filosofie, dlouholetý waldorfský učitel a významný člen waldorfského hnutí v Kasselu Dr. 

Peter Guttenhöfer. 

Guttenhöfer v memorandu upozorňuje na skutečnost, že kromě toho, že vlivem lidské 

činnosti je ohrožena naše planeta, ohrožuje civilizace i něco dalšího, a sice dětství. Oba fenomény 

pak staví do zajímavé souvislosti. Záchranu dětství spojuje s budoucností naší planety. Je toho 

názoru, že pouze tehdy, budou-li děti mít možnost prožívat dětství po dobu alespoň deseti let, 

mohou z nich později vyrůst dospělí s dostatečně silnou fantazií, kteří budou schopni žít jinak 

a lépe než my a přetvořit tak život světa. 

Vyjadřuje znepokojení nad tím, jak se celosvětově zvyšuje tlak na děti. Poukazuje na trend 

povinné školní docházky od stále nižšího věku, na to, že i malé děti jsou sešněrovány státem 

stanovenými osnovami, že v některých státech se již ve třech letech začíná s výukou čtení, že 

vyučování je zintelektualizované, že mezi dětmi vládne tvrdá konkurence a cílem vzdělávání je 

často pouze úspěšné složení zkoušek. Že mají děti málo pohybu, že nemají prostor si hrát a už 

vůbec se nesetkávají s uměním. Dodává, že rodinné prostředí nepříznivou situaci dětí nijak zvlášť 

nekompenzuje, rodiny se často rozpadají, rodiče jsou vyčerpaní stresem, na své děti nemají čas, 

i velmi malé děti tráví mnoho času před obrazovkou televize či počítače. 

Velmi tvrdě hodnotí současnou civilizaci jako zaujatou proti dětství. Pohyb dětí bez dozoru 

je nebezpečný, hrát si je zakázáno. Život se řídí měřítkem seberealizace dospělých v materiální 

oblasti života. Na vzdělávací proces se po stránce organizační i obsahové pohlíží z hlediska toho, 

jaký bude, při vynaložení určitých nákladů, jeho výnos. Na dítě se ve školní praxi pohlíží stále jako 

na objekt, předmět socializačních snah, ne jako na subjekt v procesu sebevzdělávání. Naše 

moderní civilizace, jež se chce všeho zmocňovat, se pak navenek projevuje, mimo jiné, celosvětově 

rozšířenou násilnickou pedagogikou. 

Guttenhöfer považuje za nutné změnit přístup ke škole a vzdělávání vůbec. Učinit krok 

k proměně, která vychází ze slov Rudolfa Steinera, že: „Každé vzdělávání je sebevzděláváním; a my 

sami jako učitelé i vychovatelé jsme pouze prostředím pro samostatně se vyvíjející dítě.“ 

„Škola“ by podle Guttenhöfera  měla být místem, kde děti mohou žít beze strachu 

a bez tlaků, kde si mohou hrát a pracovat tak, aby se jejich schopnost imaginace proměnila 

v tvůrčí fantazii. Učení by děti mělo těšit a mělo by pro ně být zdravé. 

A v jeho očích je poměrně snadné nalézt základní východisko: učitel a dítě pracují 

a učí se spolu. Dospělí, kteří vychovávají, musejí být podle Guttenhöfera smysluplně 

zaměstnáni. Tak, aby se k jejich zaměstnání děti mohly připojit. 
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Děti ze své podstaty nepřijímají svou neustálou izolaci od obecného proudu života, kterou 

způsobuje to, že jsou zavřeny do tříd, kde plní vyučovací plán. Kde jsou v takřka sterilním 

prostředí zproštěny vší práce, aby se mohly učit. A kde je doprovází učitel, který je na veřejné 

náklady vyčleněn z procesu produktivní práce, aby se mohl věnovat jejich vyučování. 

Guttenhöfer hovoří o tom, že škola je dnes místem, kde se dítě odcizuje životu.  Stejně jako 

se práce odcizila hře a učení, jako se řemeslo odcizilo vzdělávání. Dítě je ale svou povahou činné, 

aktivní, a tak vedle sebe potřebuje dospělého, který pracuje, jehož zaměstnání je ale opodstatněné 

životem, hodno nápodoby. V prvním sedmiletí se dítě učí přejímáním, v druhém pak 

napodobováním. Má-li vedle sebe smysluplně zaměstnaného dospělého, dá-li se jeho zaměstnání 

přejmout, respektive napodobit, protože je vyjadřováno zjevně rozumnou organizací pohybů 

rukou a nohou, dospělý postupně dítě do svého zaměstnání vtahuje. Genialita dítěte, jež má 

možnost žít v takovém prostředí, spočívá v tom, že se tak samo vzdělává. Aniž by přišlo o své 

dětství. 

Podle Guttenhöfera bychom měli usilovat o to, aby dětství trvalo alespoň deset let. Deset 

let, během nichž by děti měly dostatek prostoru pro to být dětmi a učit se přirozeně přejímáním 

a nápodobou. Vzhledem k požadavku dobře „odkoukatelných“ smysluplných zaměstnání, 

považuje za ideální místo k výchově novodobý selský statek. Biodynamické hospodářství, kde se 

proměnou substancí vytvářejí základní životní prostředky. Tady může být dítě přirozeně 

integrováno do činného prostředí, má možnost zažívat proud tvůrčí vůle dospělých, může 

být  přizváno ke spolupráci. 

Tvůrce memoranda však mluví také o tom, že by bylo přezíravé tvrdit, že jedině 

biodynamické hospodaření zachrání pedagogiku. Že statek by byl ideální, není však nutnou 

podmínkou. Že je nutné uvažovat především o změně přístupu na školách v městském prostředí, 

které je jim vlastní. Proměna městské civilizace skrze proměnu výchovy dětí však bude podle něj 

dlouhodobý proces a na výraznou a účinnou proměnu pedagogického paradigmatu lze zpočátku 

pomýšlet pouze v malém měřítku. 

V memorandu navrhuje Guttenhöfer minimalistickou podobu 7leté „školy“ pro děti od 4 

do přibližně 10 let (4. třída). Prostředí, ve kterém by se mohly učit a prospívat, v němž se spojují 

v jedno tři školková a první čtyři léta školy. Na konci této vývojové fáze („rubikon“), přibližně ve 

věku 10 let, dosahují děti stádia, kdy mají vytvořenu svou vlastní biologickou, duševní a duchovní 

celistvost, jež se jim stává zdrojem síly pro krize následujících let a životní krize vůbec. A podle 

Guttenhöfera jsou tedy přiměřeně své kapacitě připraveny včlenit se bez problémů do jakékoli 

školy podle běžné nabídky. 

Děti do 10 let by měly být vzdělávány v prostředí, kde se hra prolíná s prací, kde se svět 

otvírá pomocí obrazů a kde děti spolupracují s učiteli na vytváření osudového společenství, 

v němž nevládne žádná soutěživost, ale které je vedeno duchem vzájemné pomoci. 
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Starší děti již mají jiné specifické potřeby a práci v (5.) 6. třídě již dávají rámec zcela jiné didaktické 

a metodické linie. 

Byť je sám waldorfským pedagogem, mluví Guttenhöfer o tom, že aby bylo možno dále 

promýšlet obraz takových malých „škol“, je třeba vzdát se ideálu waldorfské dvanáctiletky, při 

vědomí toho, jaké síly a kompetence vůbec máme k dispozici v době, kdy vrcholí krize dětství. 

Tyto „své“ školy pak vidí jako možné záchranné ostrůvky, na nichž se může zachytit dětství a také 

fantazie lidstva. 

 

Osobně jsem myšlenky spojené s tímto konceptem poprvé slyšela z úst manželů Veselých, 

kteří nám na podzim roku 2016 na Karlštejně představili svůj záměr fungování své školy na statku. 

Bližší představu jsem získala po přečtení výše zmíněného memoranda. 

Východisko konceptu pedagogiky činorodého života mi pak na podzim roku 2017 osvětlila 

přednáška Dr. Guttenhöfera, kterou jsem měla možnost tlumočit.  Pan doktor tehdy přijel do České 

republiky s úmyslem pobýt nějaký čas v jedné z prvních „škol“, která ve svém fungování stojí 

(mimo jiné) na myšlenkách pedagogiky činorodého života, ve Dvoře Sofie na Karlštejně. 

 

Ve své přednášce hovořil o následujících fenoménech: 

V evropské civilizaci se od antiky utvrzujeme v postoji, že kdo nečte, nepíše, 

nepočítá, je méněcenným. Potažmo kdo není akademicky vzdělaný, je něčím míň. V antice 

byla schola místem, kde se nepracuje. Navštěvovali ji pouze privilegovaní, synové z rodin 

nejbohatších vrstev, za něž práci vykonávali otroci. 

Postupem doby, se ale škola stala místem, které mají povinnost navštěvovat všichni. 

A civilizovaný svět staví na tom, že čím déle studujeme, tím lépe. Navštěvujeme školy, ve 

kterých nemáme možnost vidět udržitelně se chovající dospělé. Kde jsme utvrzováni 

v postoji, že budeme-li dostatečně vzdělaní, práci za nás vykoná někdo jiný. 

Děti vyrůstají ve světě, v němž platí pravidlo: dlouho a úspěšně studuj, protože pak 

budeš vydělávat hodně peněz, které budeš moci použít k tomu, abys zaplatil někoho, kdo 

za tebe bude pracovat (rukama); ty budeš (díky své hlavě) žít v blahobytu. Že jde 

o nefunkční model vyčerpávající planetu, je zřejmé. Z hlediska zachování naší existence na 

planetě Zemi je tento přístup dlouhodobě neudržitelný. 

Autonomie – ve smyslu možnosti být jen sám se sebou, přičemž budu mít zajištěny 

všechny své potřeby – je pouhou iluzí. Ve skutečnosti jsme totálně závislí, takřka nic sami 

reálně neumíme. 

Současná škola je místem, kde se děti učí číst, psát a počítat pro čtení, psaní 

a počítání samotné. Nemají možnost zažívat reálně smysl čtení, psaní a počítání. Ve škole 

sledují dospělého, který tyto činnosti dělá jenom „jako“, s cílem aby je naučil děti. 
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Děti nevidí dospělé číst, psát a počítat „opravdově“, tedy reálně používat tyto dovednosti 

ve smysluplné činnosti. Nezažívají dospělé při práci, pro kterou by byly tyto dovednosti 

užitečné a kterou by ale zároveň mohly pozorovat, jejíž výsledek by byl hmatatelný 

a prospěšný prostředí, ve kterém žijí. 

Stále více lidí však naštěstí vnímá neudržitelnost jednání vůči naší planetě. Dospělí 

se tak obracejí k zemi. Nechtějí se dále spojovat s neustálým zvyšováním produktivity, 

s masovými chovy zvířat, žitím na úkor ostatních. Ohled na prostředí a další tvory, kteří 

nám slouží, je vede ke změně jednání. A tito lidé „s sebou berou“ i svoje děti. Nezavírají je 

do budov výchovně-vzdělávacích institucí, ale děti pracují společně s nimi. Tak se mohou 

pozvolna začít objevovat nové „osnovy“, které do nové struktury hlavních oborů vedle 

pravopisu, literatury a matematiky zařadí také obory, jakými jsou například řemesla 

a zahradnictví. A dětem se může stávat vlastní princip, kdy prostředí, ve kterém žijeme, 

dáváme více, než si z něj sami pro sebe bereme. 

Děti nutně potřebují stavět na základech, jež získají v prostředí, kde budou moci 

žít s dospělými, kteří jednají v souladu s trvale udržitelným rozvojem, prostředí, kde se 

budou moci (mimo jiné) připojit ke smysluplné fyzické práci, kde budou mít možnost svou 

prací něco spoluvytvářet. Kde získají jak základy toho umět se o sebe postarat, tak také 

onu vnímavost k potřebám prostředí, ve kterém žijí. 

Dr. Guttenhöfer se neomezil pouze na teorii, naopak dokresloval své názory mnoha 

příklady, jak myšlenku pedagogiky činorodého života uvést do praxe. Byť například jen 

v malém měřítku v městských školách, kde bude dětem umožněno starat se o úklid, či 

zahradničit.  A svá slova spojil také s pozorováním „života“ ve Dvoře Sofie, jehož byl 

několik dní součástí. Konkrétními příklady nadšeně dokládal, jak koncept funguje v praxi. 

 

Tolik teoretické poznatky o pedagogice činorodého života, které mám od podzimu 2017 

možnost ověřovat v praxi prostřednictvím svých dvou synů, kteří v tu dobu začali navštěvovat 

Dvůr Sofie. 

 

 

Dvůr Sofie 

Dvůr Sofie jako místo 

Řekne-li se Karlštejn, většině z nás se nejspíš vybaví majestátný hrad ležící jihozápadně od 

Prahy na levém břehu řeky Berounky, který nechal ve 14. století postavit Karel IV. jako své 

reprezentační sídlo, později klenotnici pro uschování říšských korunovačních klenotů. Ten, kdo 

tuto významnou památku navštívil, si možná vybaví obec Karlštejn ležící v podhradí. 
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Málokdo ale asi tuší, že dnešní obec Karlštejn je ve skutečnosti mnohem rozlehlejší městečko 

(městys), zahrnující nejen původní ves Budňany, na levém břehu Berounky, kam patří hrad 

a podhradí, ale také celou původní ves Poučník, která leží západně od nádraží Karlštejn na břehu 

pravém. A že ve svahu stoupajícím poměrně strmě k obci Liteň pak na jihozápadě na Poučník 

navazuje ještě osada Krupná, která se dnes s příchozími také loučí značkou s přeškrtnutým 

nápisem Karlštejn. 

Jak příslovečná kovářova kobyla chodí bosa, se ukázalo právě v případě malebného místa 

s názvem Krupná. Byť se v Poberouní pohybuji od dětství, neměla jsem o něm ani tušení. Na 

podzim roku 2016 však začalo právě toto místo hrát významnou roli v životě celé naší rodiny. 

Vydáte-li se od nádraží Karlštejn opačným směrem než většina turistů směřujících na 

hrad, půjdete chvíli podél trati směrem na Beroun, až k přejezdu, kde, jako by se tu zastavil čas, 

musí nádražáci stále ještě zatočit klikou, když mají být spuštěny staré dřevěné závory, a od 

přejezdu se vydáte vpravo, nejprve do mírného a pak čím dál tím strmějšího kopce, asi za půl 

hodiny dorazíte na malou náves obestoupenou menšími staveními a podlouhlou budovou statku. 

Tohle místo jako by stálo stranou dění. Jak se však ukáže, jen zdánlivě. 

Náves, v jejímž středu stojí kaplička obklopená stráží jírovce a jasanů, je jakousi 

křižovatkou, na které si poutník pro svou cestu může vybrat jakoukoli ze světových stran. Malá 

silnička, která vás přivedla ze severu, tady uhýbá na východ a u kapličky se od ní odpojují dvě 

prašné cesty – jedna vede přímo na jih, druhá na západ. 

Když budete pokračovat po silnici, asi po padesáti metrech dojdete ke zbytkům brány 

usedlosti s původním číslem 1/III, dnes 240. Za ní stojí na první pohled starý statek, který se někdo 

rozhodl zrekonstruovat. Malý starý domek s nahrubo opravenou fasádou a novými okny, 

podlouhlé kamenné budovy připomínající stáje s nově přistavěným patrem a novou střechou. 

Když budete mít možnost dozvědět se víc, ocitnete se ve Dvoře Sofie. Na místě, které si 

v 17. století řeklo o výstavbu statku u pramene, jež nevysychal ani v dobách největšího sucha, na 

místě, které jako by dodnes bylo ve zvláštním spojení s hradem Karlštejnem ležícím nad řekou 

Berounkou na (vzdušnou čarou) asi 2,5 kilometru vzdáleném protějším svahu. 

Statek, než jej koupili manželé Veselí, sloužil od 50. let minulého století místnímu JZD, po 

revoluci se stal majetkem překupníků s nemovitostmi a postupně chátral. Když nemovitost 

koncem roku 2015 Veselí koupili, byly původní hospodářské budovy – stáje i velká stodola – již 

takřka ruinami, přilehlý obytný domek v havarijním stavu. Vlastně nebylo vůbec rozumné tuto 

nemovitost kupovat. 

Když však člověk stane na „nádvoří“ bývalého hospodářství, nad pastvinou, pod níž vyvěrá 

neobyčejně silný pramen, dýchne na něj tak silný genius loci, že porozumí. Pocítí, že není náhodou, 

že statek leží právě tady. Otevře se mu neobyčejný pohled do krajiny. Obraz, který i dnes, přes 

všechnu zástavbu v obci, tvoří pouze přírodní scenérie luk, lesů a vinic, do níž je zasazen hrad. 
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Když pak sejde po pastvině ke starému sadu, objeví pramen, v jehož okolí přirozeně ztiší hlas, 

nebo spíš ještě pravděpodobněji, k němuž přistoupí zcela mlčky. Před nímž se, než se osmělí 

ochutnat doušek křišťálově čisté vody, bude chtít sklonit. 

Sofie. Bytost, jež stráží pramen, jež drží ochrannou ruku nad životem tady, dala tomuto 

místu nakonec i jméno. S příchodem několika vnímavých duší ožil Dvůr Sofie. 
 

 

Výhled z „nádvoří“ přes pastvinu 
 

 

Pastvina a hrad Karlštejn 
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Dvůr Sofie jako myšlenka 

Na jedné z prvních schůzek pro rodiče nám Petra vyprávěla silný příběh. Zážitek, který ji 

přiměl toto místo hledat a najít, se odehrál v roce 2010. Petra se tehdy účastnila semináře 

o barvách a formách ve švýcarském Dornachu. Na jedné z večerních přednášek, znavena 

celodenní prací, neměla již příliš sil věnovat přednášejícímu svou pozornost, chtěla snad dokonce 

přednášku opustit. Když v tom zaslechla naléhavý hlas ve svém nitru: „Na Zemi nejsou místa, na 

která bychom mohli přijít a žít tak, jak potřebujeme.“ Tehdy Petra začala vnímat velkou potřebu 

současných i přicházejících dětí nacházet na Zemi místa, kde by se mohly vyvíjet v souladu s tím, 

odkud přicházejí a co zde hledají. Jejich bolest nad tím, že taková místa nejsou, pro ni byla až 

nesnesitelná. Navíc bylo zřejmé, že zodpovědnost za to neseme my, dospělí. Tak se zrodila 

myšlenka, která se později zhmotnila jako Dvůr Sofie. 

Z čeho zakladatelé Dvora Sofie, tedy Petra a Peter Veselí, Rela Chábová a Hana 

Drastichová, vycházeli a kam směřují? 

Své myšlenky pro nás rodiče v létě 2017 sami shrnuli takto: Dvůr Sofie je společenstvím, 

které pohlíží na dítě jako na duchovní bytost, která přichází na Zem se svou minulostí, 

zkušenostmi a  úkoly. Která může najít životní naplnění a  štěstí, rozpozná-li své úlohy, vyvine-li 

potřebné schopnosti a zrealizuje-li to, co si sama předsevzala. Společenstvím, které vnímá dítě 

jako velkého ducha v malém těle, jež si postupně zabydluje, buduje a uzpůsobuje. Jako bytost, jež 

se rodí s velkou moudrostí a v průběhu života nabývá poznání. Dítě je pro něj duševně čisté, bez 

předsudků, s mnoha duchovními vjemy. Ze své podstaty zvídavé a tvůrčí, toužící poznávat a konat. 

Svým narozením se napojuje na svou rodinu, místo, ducha národa a ducha času. Pokud jde 

o pohled na vývoj a potřeby dítěte, na základě opakovaně potvrzované mnohaleté zkušenosti, 

souzní s antroposofickou antropologií člověka. 

Děti v očích Petry, Rely, Hany i Petra potřebují mít možnost rozvinout sebe sama co nejvíce 

do všech směrů. Vyrůstat v reálném životě a aktivně jej spolutvořit. Zažívat smysluplnost 

a bohatost života, radost z pohybu a činorodosti. Potřebují žít v rytmech dne, týdne, roku a zažívat 

rytmus v činnostech. Potkávat a zažívat pravdu, krásu a dobro, úctu a lásku. Setkávat se 

s dospělými, kteří ve svých životech realizují ideály. Nemít strach z toho být jiný, nevyrůstat 

v otrocké poslušnosti. Potřebují uchopovat svět vlastní zkušeností. Neztratit chuť svět dále 

poznávat a proměňovat.  

Rozvíjet se jako člověk-tvůrce a ne jako člověk-konzument. A v neposlední řadě potřebují mít 

možnost nacházet sebe sama, zabývat se otázkou: „Kdo jsem a kam kráčím.“ 

Na webových stránkách to, oč usilují, shrnují zakladatelé Dvora Sofie takto: 

Usilujeme o to vytvářet na Zemi takové místo, které umožňuje materiálně-

duchovní poznání člověka, Země i kosmu (světa). Kde člověk nachází sám sebe. Kde se 

pečuje o člověka a Zemi. Kde je možno myslet a konat Ducha-přítomným způsobem. 
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Ve spojení se Zemskými a kosmickými rytmy, s neživou a živou přírodou, 

s duchovními bytostmi místa a času tvořit lidské společenství, kde se může uskutečňovat 

vývoj jedinců skrze vědomé poznání. 

O vědomé utváření komunity a organizací z ní vycházejících či s ní 

spolupracujících. Žijících a konajících ne návratem k tradicím a ignorací současného 

vývoje, ale vědomým konáním v souladu a ve spolupráci s materiálním a duchovním 

světem přítomnosti (Dvůr Sofie. Co nás k tomu vedlo [online]). 

 

Svůj koncept pojmenovali jako Pedagogiku činorodého života s odkazem na myšlenky 

memoranda Dr. Petra Guttenhöfera. Zároveň nám představili svůj záměr, jak chtějí tuto 

pedagogiku uskutečňovat. S tím, že usilují o „živou“ Pedagogiku činorodého života, která vyrůstá 

z reálných potřeb současných dětí a světa. Že vycházejí z prověřených základů pedagogiky R. 

Steinera, ale zároveň cítí potřebu nově uchopit základní pojmy jako škola, práce, výchova, 

vzdělávání, učení apod. Dvůr Sofie, který utvářejí, má být prostor, kde je možné žít, pracovat 

a rozvíjet se v souladu s výše uvedenými skutečnostmi. Má to být bohaté místo plné života, kde se 

vedle lidí pečuje o krajinu, rostliny, zvířata. Místo, které neusiluje o to být institucí, ale právě 

naopak prostorem, který institucionálně omezen není (v překladu jednoho z tatínků: „Místo, kam 

spíš než jako do školy chodí děti jako k babičce, kde pořád hoří oheň a je tam jako doma.“). Ti, kdo 

ve Dvoře Sofie pedagogiku činorodého života uskutečňují, nepřebírají hotové šablony, ale utvářejí 

pedagogiku dle potřeb konkrétních dětí. Rozvíjejí základ dlouhodobého duševního i fyzického 

zdraví (salutogeneze) na základě třech přesvědčení: svět a život jsou srozumitelné, život je 

zvládnutelný, život má smysl. Utvářejí „ostrov dětství“, prostor, kde dítě může být dítětem co 

nejdelší dobu, aby jeho síly mohly být využité v souladu s jejich podstatou a byly tak základem 

dlouhodobého zdraví. 

Výběr činností, kterými se dospělí společně s dětmi zabývají, a jejich intenzita se pak řídí rytmem 

roku, týdne, dne. Naplnění dnů se utváří dle reálné situace. Děti by si tady měly hodně a s radostí 

užívat své cenné dětství. Tomu přiměřenou formou se pak mohou efektivně a přirozeně naučit 

kromě běžných „školních věcí“ i řadu praktických a sociálních dovedností. S přechodem na 2. 

stupeň základního vzdělávání by pak měly zvládat minimálně to, co se od nich očekává dle 

Rámcového vzdělávacího programu schváleného Ministerstvem školství. 

 

 

Příběh prvních dětí Dvora Sofie 

Tento příběh je příběhem několika rodin z Poberouní a začal se psát již v roce 2014, 

v souvislostech se Dvorem Sofie zdánlivě nesouvisejících. Tehdy jsme se s nejbližšími přáteli 

začali zabývat otázkou, kam by naše děti měly za dva a půl roku nastoupit do školy. 
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Navštěvovaly tehdy lesní mateřskou školu v Letech, která nás rodiče vlastně svedla dohromady, 

a nám přišlo nemožné, resp. nepřijatelné, zavřít je najednou do budovy jakékoli (státní) instituce. 

Nehledě k výhradám, které jsme měli k systému vzdělávání na klasických školách jako takovému. 

Začali jsme pátrat po alternativních možnostech. Vždy, když svitla nějaká naděje, většinou se opět 

brzo rozplynula. Po nějakém čase se tedy zrodila myšlenka, že založíme školu vlastní – malou 

komunitní školu, kterou budeme moci utvářet podle svých představ.  Tak se rozjel projekt naší 

rodinné školy „RODINÁŠ“. Vše vypadalo slibně, o školu projevilo zájem asi deset rodin a přidávaly 

se další, na společných schůzkách to sršelo nápady. Dokonce se nám podařilo najít prostor v hezké 

přírodní lokalitě, což bylo naším společným přáním. Počáteční nadšení však velmi brzy opadlo. Po 

několika měsících bylo jasné, že vše, včetně výuky, by leželo pouze na čtyřech zakládajících 

rodinách, všichni ostatní se dostali do role klientů, kteří by si pouze platili za poskytovanou službu. 

Bylo nám jasné, že nejenže by nás tato práce neuživila, ale hlavně že bychom takto velice brzo 

došli na pokraj svých sil. 

Bublina splaskla. Své rozhodnutí absolvovat studium waldorfské pedagogiky jsme 

s Pavlou a Veronikou nicméně zpět nevzaly.  V říjnu 2015 jsme v Akademii sociálního umění 

Tabor započaly se studiem. 

A mě brzo pohltila nejen náplň studia, ale i energie společenství, které se utvořilo v našem 

studijním kruhu. Přišel čas velké životní proměny, která se měla později týkat celé naší rodiny, to 

bych ale předbíhala. 

Studium mi nepřinášelo pouze informace a podněty nejrůznějšího druhu, kterými jsem začala žít, 

ale přineslo také řadu zajímavých setkání. Byť to, o kterém se chystám mluvit, se vůbec nemuselo 

uskutečnit. 

Svou potřebu najít dětem alternativní školu, protože do té státní je nechceme posílat, jsme 

s Pavlou sdílely i na waldorfském semináři. A tak se ke mně, hned v prvním ročníku, jednoho dne 

v jednom z rozhovorů dostala informace, že se Petra Veselá se svým manželem chystají otevřít na 

Karlštejně „školu“ na statku. Tehdy jako by mě ta informace minula, nijak jsem se jí dál nezabývala. 

Když se ke mně na letním soustředění na konci prvního ročníku dostala znovu z úst někoho úplně 

jiného, již jsem zpozorněla. Vzala jsem si telefonní číslo na Petru, nicméně to bylo vše, žádný další 

krok jsem neudělala. 

A pak se to stalo. Díky, Michaeli! V neděli 27. září 2016, jsem se probudila s intenzivním 

pocitem, že bych měla Petru kontaktovat. Zažila jsem tehdy cosi nebývalého, silnou touhu potkat 

se s Veselými, dozvědět se víc o jejich plánech, a zároveň jakýsi až neuvěřitelný vnitřní klid, pocit, 

že o naše děti je už postaráno, že to, kam budou chodit do školy, již nemusím řešit. Tomu se mi 

v tu chvíli ale ještě nechtělo věřit. 

Nešlo však jinak, než se s Petrou spojit. Nechtěla jsem ji příliš zaskočit telefonátem, navíc 

v neděli, napsala jsem jí tedy sms. Šlo o poměrně dlouhou zprávu. 
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V té jsem nejen popsala naši situaci, ale také jsem v ní s Petrou zcela otevřeně sdílela, že, ač to asi 

bude znít zvláštně, dnes jsem se probudila a věděla, že se jí mám ozvat a požádat ji o setkání. 

Pár dní se nic nedělo. Zpětně jsem se od Petry dozvěděla, že dlouhé zprávy jí telefon 

nezobrazuje, že si je musí (poměrně složitě) odkudsi stahovat a že k tomu většinou ani nedojde. 

Má zpráva ji tehdy, shodou okolností, ale přeci jen neminula. A mně nakonec zazvonil telefon, ve 

kterém se ozval Petřin milý radostný hlas. Již v tu chvíli jako by se něco otevřelo. Domluvily jsme 

se na setkání u Veselých na Karlštejně. 

Na toto setkání jsme původně chtěly vyrazit samy pouze s Pavlou, bez dětí, abychom měly 

prostor vše s Veselými probrat. Jak se však ukázalo, děti měly jet s námi. A tak to také nakonec 

bylo. 

Na ten den hned tak nezapomenu. Dorazili jsme do Krupné ke kapličce, kam za námi záhy 

z vedlejšího statku, kde tehdy žili, přišli Petra s Petrem. Za malou chvilku jsme pak už stáli 

v prostoru bývalého statku, na jehož bráně dosud viselo orientační číslo 1. Ti dva nám nadšeně 

popisovali své plány a já si najednou uvědomila, že se mi tady neuvěřitelně dobře „dýchá“. 

Že polorozbořená stavení nevnímám jako odsouzená k zániku, ale naopak připravená ke 

znovuzrození. Že s myšlenkami, které s námi Veselí sdílí, bytostně souzním. A co bylo hlavní, měla 

jsem možnost vidět a vnímat své děti tady. Byly poprvé na úplně cizím místě, s úplně cizími lidmi 

– očekávala jsem, vždyť je v tomhle dobře znám, že budou zakřiknuté, budou se mě držet a bude 

trvat, než se k něčemu osmělí. Jenže nic z toho se nekonalo. Jako by tehdy přišli na návštěvu 

k opravdu dobrým přátelům, chovaly se tu jako doma, tak uvolněně a přirozeně. 

A pak se stalo něco, co pro mě bylo snad tím nejsilnějším momentem téhle návštěvy. Stáli 

jsme v ohradě s koňmi, Petra v podřepu, aby byla ve výšce Pavliny dcery Valentinky, nabízela 

jednomu z koníků na dlani tvrdý chléb. A můj starší syn, kterému většinou opravdu trvá, než se 

k někomu „přiblíží“, než se mu otevře, stál za touhle „cizí“ paní a hladil ji jemně po vlasech. A mně 

došlo, proč jsem dosud neměla potřebu o překot hledat místo, kam bude syn od příštího roku 

chodit do školy, proč jsem v tomto směru byla tak klidná. 

Děti ostatních tří rodin se tady chovaly podobně. Vše jako by do sebe zapadlo. Zaplavil mě 

tehdy nesmírný vděk. A tehdy jsem také uvěřila a od té doby nepochybovala. Tohle je to místo. 

Naše děti si prostřednictvím nás rodičů samy našly místo, kam patří. 

 

 

První „učedníci“ 

V roce 2012 se Petra a Peter Veselí stali členy čtyřčlenné skupiny, která se setkávala na 

německém biodynamickém statku Dottenfelderhof. Zde studiem i praktickými a uměleckými 

činnostmi pracovala na konceptu zamýšleného biodynamického statku a s tím spojenými 

aktivitami (terapeutikum, semináře...). 



15 
 

Zhruba po roce a půl se zrodila myšlenka, že součástí statku by mohla být také „škola“. To byl 

moment, kdy se k Veselým přidružily další dvě osobnosti, jejichž touhou také bylo „dělat školu“ 

jinak, Rela Chábová a Hana Drastichová. Společně začali směřovat k tomu, aby „škola“ vznikla. 

Respektive, původním plánem bylo, že ve Dvoře Sofie v září 2018 spustí provoz školky, ve které 

postupně dorostou děti pro „školu“. 

Jenomže na podzim v roce 2016 se na Karlštejně objevilo osm dětí, u nichž celkem nebylo 

pochyb, že jsou to první děti Dvora Sofie. Další tři děti si sem našly cestu na jaře 2017. Šest z těchto 

jedenácti dětí byli předškoláci, kteří měli v září 2017 začít plnit povinnou školní docházku.  

Výhled do budoucna, pravda, vyžadoval velkou dávku odvahy. Jak ze strany tvůrců celé 

myšlenky „jiné školy“, tak ale i ze strany rodičů. Všichni jsme však nějakým způsobem cítili, že 

tady zkrátka není jiná možnost, respektive, že ten krok vpřed máme a chceme udělat. 

Statek byl v tu dobu souborem polorozbořených budov, ve kterých se pozvolna rozbíhala 

rekonstrukce.  Veselí v tu dobu již měli hotové plány pro kompletní přestavbu, i stavební povolení, 

nicméně bylo jasné, že (nejen z finančních důvodů) není reálné, aby se přestavba uskutečnila v tak 

krátkém čase. Bylo třeba najít řešení, kde a jak vznikne prostor pro děti. 

Na společných setkáních (karlštejnských a rodičů) jsme se shodli na tom, že děti (zejména 

pak ty starší) nepotřebují přijít do zcela hotového prostoru, že bude naopak výhodou, budou-li 

moci svůj prostor tady spoluvytvářet, nicméně potřebovali jsme pro ně vybudovat nějaké zázemí. 

Pro dospělé zde vznikal velký prostor pro to naučit se přijímat, že věci se často vyvíjí úplně 

jinak, než měli v plánu. (A v tomto směru jsem nesmírně vděčná Veselým, že byli schopni toto 

přijmout.) Domek přidružený k hospodářským budovám, měl být, podle plánů pro rekonstrukci, 

zbourán. Byl však nakonec jedinou stavbou, u které bylo představitelné, že by mohla být 

v požadované době obyvatelná. A tak se, vedle rekonstrukce bývalých stájí, která dál probíhala 

podle původního plánu, v té době již existující společenství Dvora Sofie pustilo do opravy 

Domečku a úprav okolí, aby do Sofie v září 2017 mohly začít chodit první děti. 

Hlavní část práce spočívala na Petrovi a dělnících, které si zval na pomoc, Petře, Rele 

a Hance, nicméně zapojovali jsme se všichni. Na konci školního roku 2016/17 dokonce přijeli na 

týden pomáhat i žáci waldorfské školy v Jinonicích, se kterými tehdy Hanka ukončovala 9. ročník.  

Na společných pracovních setkáních vládlo nadšení a vědomí smysluplnosti našeho 

konání, ke kterému se zcela přirozeně připojily i děti. Ty menší spíše ve hře, ty větší však zastaly 

i pořádný kus práce. Přijížděly s nadšením a odjíždět se jim většinou nechtělo. Přijaly Dvůr Sofie 

jako svou „školu“ a o tom, že sem od září budou chodit, vůbec nepochybovaly. 

A ač chvílemi nebylo jisté, jestli se to podaří, na konci prázdnin měl Domeček opravenou 

střechu, v přízemí krásný pokojíček a ložničku pro malé děti a v podkroví prostor, který bude ještě 

třeba dotvořit, ale již se v něm mohou učit děti starší. 
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Mezi tím po celý rok probíhala setkání s rodiči, krystalizovala představa o podobě „školy“ 

i jejím chodu, společně jsme se pokoušeli uchopit (sami v sobě) „školu“ nově, zbořit zažité vzorce. 

My rodiče jsme měli možnost dozvědět se víc o Petřině, Relčině, Hančině a Petrově představě 

vzdělávání ve Dvoře Sofie. 

V únoru proběhl historicky první zápis dětí, kterých se věkově týkal nástup do prvního 

ročníku, následovaný intenzivními a hlubokými rozhovory o dětech s jejich rodiči. Všech šest 

předškoláků se ukázalo být zralými k tomu nastoupit do „školy“. 

Nicméně součástí myšlenky vzdělávání ve Dvoře Sofie bylo od začátku to, že jeho tvůrci 

vlastně neusilují o vytvoření školy, respektive, že vlastně nechtějí, aby se Dvoru Sofie říkalo škola. 

Protože by rozhodně neměl být „místem, kde se nepracuje“, ale právě naopak místem, kde se děti 

učí prací, tedy v kontextu reálného života. A také to, že učit se ve Dvoře Sofie, by mělo být, kromě 

rodičovského, také vědomé rozhodnutí dětí. 

Ruku v ruce s touto myšlenkou šlo i to, že když děti tedy nebudou chodit do školy, 

nemůžeme (a nechceme) o nich mluvit jako o školácích (kterými se většina dětí navíc stává jen 

tím, že jim je zkrátka šest či sedm let a musí začít chodit do školy). Na setkání rodičů v létě 2017 

přišli karlštejnští s návrhem říkat starším dětem, které se rozhodnou učit se ve Dvoře Sofie, 

„učedníci“. Rozhodnutí dětí stát se „učedníkem“ mělo padnout bez přítomnosti rodičů. 

V neděli 3. září 2017 při setkání se Sofií, Michaelem a Kristem se Lucie, Lada, Mariana, 

Jakub, Šimon a Jakub rozhodli stát prvními „učedníky“ Dvora Sofie. 

 

  

Rekonstrukce Domečku – vytrhávání staré podlahy v budoucím Pokojíčku malých dětí (zima 2017) 
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Společenství Dvora Sofie 

Počátek 

Zakládajícími členy společenství Dvora Sofie byli čtyři dospělí, kteří se rozhodli na 

Karlštejně rozvíjet myšlenku „školy“ fungující v duchu pedagogiky činorodého života: 

Petra Velesá, ekologicky smýšlející žena, kterou, poté, co po vysoké škole pomáhala 

v horské oblasti Kilimandžáro obyvatelům znovu nalézt trvale udržitelné metody 

obhospodařování půdy a péče o krajinu, a poté, co pak působila v PR oblasti, vlastní děti dovedly 

k waldorfské pedagogice. Té se pak léta věnovala ve waldorfské škole v Jinonicích (jako učitelka, 

třídní učitelka i zástupkyně ředitele). Žena, která dokázala zavnímat potřebu dětí mít možnost 

nalézat místa, kde by se mohly vyvíjet v souladu se svými potřebami, se svými úkoly tady na Zemi. 

Člověk, pro něhož Dvůr Sofie představuje propojení dvou životních cest, kterými do té doby kráčel 

odděleně, lásku k dětem a lásku k Zemi. 

Peter Veselý, vystudovaný ekonom, který se našel v pedagogice R. Steinera, 

biodynamickém zemědělství, camphillském hnutí a antroposofii. Muž, kterému se zdá vhodné 

a potřebné, aby člověk rozuměl věcem, se kterými se denně setkává, aby rozuměl světu, sobě 

a uměl proměňovat obojí. Který by ve Dvoře Sofie chtěl propojit porozumění s konáním, 

materiální s duchovním – ve velkých životních otázkách i v každodenních maličkostech života. 

Rela Chábová, profesí učitelka, která však odmala věděla, že výuka, tak jak ji sama zažila, 

není v pořádku. Do škol, ve kterých učila, měla možnost přinášet smysluplné změny, ale až 

s vlastními dětmi, se kterými se učila doma, začala naplňovat svou dávnou představu o tom, jak 

má vypadat „škola“, aby byla v souladu s člověkem a s životem. Učitelem jejích dětí bylo okolní 

prostředí: lesy a pole, zahrada, keramická a textilní dílna, kozí farma nebo místa, která s dětmi 

navštívili. Žena, která ve Dvoře Sofie vidí možnost spoluvytvářet místo pro činorodý život lidí 

různého věku, obdařených různými dary, v souladu se Zemí, s lidmi, s přírodními bytostmi a se 

sebou. 

Hana Drastichová, žena, která vyrostla v malé vesnici, v hospodářství, o které se 

pomáhala starat. Kterou, ještě než se stala učitelkou, začalo zajímat ekologické zemědělství a trh 

biopotravin. Při práci na ekologických farmách na Novém Zélandu si uvědomila, že práce se zemí 

jí přináší radost a inspiraci. Po návratu z cest pak pochopila, jak moc velký smysl jí dává 

waldorfská pedagogika. Absolvovala waldorfský seminář a stala se třídní učitelkou ve waldorfské 

škole v Jinonicích. 

Dvůr Sofie je pro ni prostorem, kde by své poznatky a zkušenosti s prací s dětmi, lidmi i Zemí ráda 

dál rozvíjela v těsnějším propojení s koloběhem roku a s činorodou prací. 

K těmto čtyřem dospělým přibylo na konci roku 2016 a v průběhu roku 2017 šest rodin 

s dohromady jedenácti dětmi, které v září 2017 začaly Dvůr Sofie navštěvovat. 
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Součástí společenství se pak svým způsobem stali i dělníci Vladimir a Václav, kteří na 

statku dlouhodobě pomáhají s rekonstrukcí, a Tomáš Petr se synem Viktorem, kteří přijížděli 

pomáhat se stavbou pravidelně po celý rok vždy jeden den v týdnu. V dubnu 2018 se pak připojila 

ještě Michaela, která přijížděla vždy na jeden den v týdnu jako vypomáhající dobrovolník. 

Před začátkem školního roku 2017/18 bylo jasné, že prvními dětmi Dvora Sofie bude šest 

„účedníků“ (tři dívky a tři chlapci) ve věku odpovídajícím prvnímu ročníku základní školy, plnících 

povinnou školní docházku formou individuálního vzdělávání, a pět malých dětí (čtyři dívky 

a jeden chlapec) věku školkového. Pět ze šesti „učedníků“ do Sofie doprovázel mladší sourozenec. 

Myšlenka byla taková, že děti i dospělí budou dost času trávit všichni dohromady, že však 

děti zároveň budou mít i dost prostoru pro specifické potřeby svého věku. A to včetně možnosti 

vnímat jednoho z dospělých jako toho „svého“. A tak se, kromě toho, že se všichni dospělí budou 

společně podílet na chodu Dvora Sofie, měla Rela stát dospělým, na kterého se budou moci 

(primárně) napojit malé děti a Hana měla spolu s Petrou nést výuku „účedníků“. Petra měla 

zpočátku ještě doplňovat Relu u malých dětí a pak také dál rozvíjet specifickou pedagogiku 

a koncept nově vzniklého místa a Peter zastřešovat vše, co se týká pracovních, administrativních 

a řemeslných činností a rozvoje místa. 

Osud tomu však chtěl jinak. Hanka otěhotněla a bylo jasné, že ji ještě před Vánocemi 

odvolají milé povinnosti zcela jinam. Situace to nebyla zrovna jednoduchá. Hanka měla ve Dvoře 

Sofie hrát jednu z hlavních rolí a byla také dospělým, který měl vymýšlet jídelníček a zastřešovat 

přípravu jídla. 

Všichni jsme však věděli, že couvnout není kam, už kvůli dětem. Zafungovala síla 

společenství. To hlavní, výuku „učedníků“ se hned od září na svá bedra rozhodla vzít Petra. 

Jídelníček dokázala Hanka tvořit z domova a roli toho, kdo se bude starat o vaření, převzaly 

maminky, které Hanka ještě do října doprovázela. Maminky dětí měly do Dvora Sofie původně 

jezdit pouze vypomáhat s tím, co bude zrovna potřeba. 

Staly se však nedílnou každodenní součástí společenství – každé z nich „patřil“ jeden den (ve 

středu se střídaly dvě z nich), kdy ostatním, kromě jiného (většinou spolu s dětmi) připravovaly 

oběd. 

Celé společenství, včetně ostatních rodičů, kteří se aktivně zapojovali nejen při pracovních 

setkáních, začalo žít život Dvora Sofie. 

 

 

Výhled do let dalších 

Výhled do budoucna pro Dvůr Sofie je představa místa, kde žije a na biodynamickém 

statku hospodaří společenství několika rodin, ke kterým se od pondělí do pátku přidávají děti (od 

školkových až po ty z 5. ročníku), které se na Dvůr Sofie přicházejí učit a vzdělávat. 
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A vždy na určitou dobu – zpravidla jednoho roku – také „hledající“ teenageři („Grálisté“). Ti se zde 

mají možnost přiblížit prostřednictvím práce sami sobě, najít svůj životní úkol, přijít na to, kam na 

cestě životem dál. Plná kapacita zrekonstruovaného statku počítá až s šesti rodinami, které na 

statku žijí (s rodinami hospodáře-zemědělce a ostatních pracovníků a rodinami průvodců dětí). 

Dále s dvaceti „malíčky“ (dětmi školkového věku), třiceti „učedníky“ a 7–12 „Grálisty“. Součástí 

rodin žijících na statku by se pak mohly stát i děti, které nemají rodinu vlastní. 

Důležitým momentem je to, že dospělí Dvora Sofie na statku žijí, neodjíždějí nikam na noc. 

Mohou tak skutečně nepřerušovaně nést celé společenství. Teenageři, kteří po skončení střední 

(či již základní) školy často neví, kam napřít své životní síly (v případě mladých mužů i ty z let 

sezení ve školních lavicích nahromaděné síly fyzické), doplňují generační mozaiku společenství. 

Tu by v duchu „šťastného (a smysluplného) stáří“ v ideálním případě časem mohli obohatit ještě 

i senioři. 

Výhledem je tedy společenství, ve kterém se děti učí v tom nejširším slova smyslu. Už jen 

z podstaty toho, jak je společenství utvářeno a jak funguje, resp. žije a tvoří. 

Pokud jde o „školu“ Dvora Sofie, z čistě organizačního pohledu by mělo jít o málotřídku 

s pěti ročníky, ve které se děti učí přiměřeně potřebám svého věku „to své“ podle ročníků, ale také 

v duchu „co již umím sám, mohu předávat dál“, kdy starší děti učí ty mladší. Podle plánu budou 

současní „učedníci“ postupovat do dalších ročníků a „škole“ každý rok přibude vždy jeden další 

ročník nižší.   

Nicméně se ukazuje, že tak jako si člověk nemůže tak úplně naplánovat život svůj, nelze 

zcela linkovat ani život společenství. Na těch, kteří jej nesou, pak spočívá úkol (někdy značně 

nelehký) nenechat se „semlít“ zažitými vzorci a trváním si na původních představách. Když se to 

však podaří, je možné sledovat (a žít), jak si společenství samo svým přirozeným vývojem hledá 

a nachází svou cestu. 

Tak by ve druhém roce fungování, podle posledních informací z léta 2018, do společenství 

Dvora Sofie mělo přibýt dalších pět rodin, s dohromady sedmi dětmi ve školkovém věku, vesměs 

předškolním od září 2018. Situace bude tedy ve školním roce 2018/19 taková, že „učedníci“, kteří 

ve školním roce 2017/18 ukončili 1. ročník, postoupí do ročníku 2. Nový 1. ročník – oproti 

původním plánům – od září nevznikne, protože mezi loňskými „malíčky“ nebyli předškoláci a nové 

děti, kterých by se nástup do 1. ročníku týkal, mají odklad. Naopak v září 2019 bude zahajovat 

velmi silný 1. ročník asi dvanácti letošních „malíčků-předškoláků“. 
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Fungování Dvora Sofie 

Současný život 

Na život Dvora Sofie můžeme pohlížet z několika rovin. Náplň konání celého společenství 

je v současné chvíli velkou měrou určována místem samotným. To je – z hlediska plánu, tedy 

představy fungujícího biodynamického statku – ve fázi zrodu. Probíhá rekonstrukce starých, po 

dlouhá léta chátrajících budov, k životu se probírá starý, nálety zcela zarostlý sad. Teprve 

pozvolna vznikají místa, kde jsou do půdy seta první semínka, sázeny první plodiny. 

Pokud na tuto „nehotovost“ pohlížíme z pohledu pedagogiky činorodého života, z níž 

vychází koncept toho, jakým způsobem se děti Dvora Sofie mají učit a vzdělávat, je tato situace 

vlastně ideální. Děti mají možnost spoluvytvářet – a to doslova – místo, ve kterém tráví podstatnou 

část svého života. Tak si „učedníci“ v prvním roce (mimo mnohých dalších věcí, které se týkají 

běžného provozu) v podkroví Domečku, v němž se učí, položili parketovou podlahu, pomohli 

vyzdít příčku oddělující jejich prostor od chodby, obrousili a natřeli bedýnky na sezení i své 

tabule, na které se nyní učí (nejen) psát. Svým nadšením a chutí „chodit (pracovat) do pralesa“ pak 

dosáhli toho, že společná práce venku se celý rok nesla ve znamení oživování starého sadu. (Ten 

ještě v září spíš než sad připomínal hustý les vzrostlých náletových dřevin prorostlých křovisky 

a kopřivami.) A tak se „učedníci“ (a někdy i „malíčci“) spolu s dospělými Dvora Sofie, a při 

pracovních sobotách také s rodiči, chopili nejrůznějších druhů pil a pilek, seker a mačet, pákovek 

a nůžek. A společnými silami, kterých v čase s množstvím vykonané práce stále přibývalo, začali 

osvobozovat stařičké stromy původního sadu. 

Ty jsou nyní, po několika měsících práce, kdy byl sad znovu probuzen k životu, připraveny předat 

svou moudrost novým stromkům, které zde časem budou vysazeny. 

 

 

Den – týden – rok 

Den, týden i všech dvanáct měsíců celého roku hraje ve Dvoře Sofie svou důležitou roli. 

Jejich rytmy určují co, kdy a jak se bude dít, čím se bude společenství zabývat. 

Den Dvora Sofie začíná v Karlštejně na vlakovém nádraží. Sem děti přijíždějí po čtvrt na 

devět s jednou z maminek, která je ten den doprovází. Hned jak vystoupí z vlaku, přivítají se 

podáním ruky a pohledem do očí s Relou či Petrou. Celá „družina“ se pak vydá cestou vzhůru do 

asi dva kilometry vzdáleného statku. Po necelé hodině (cesta někdy zabere půlhodinu a někdy 

i více než hodinu – přijde na to, kolik je toho cestou k pozorování, či koho „družina“ potká), už děti 

pobíhají v Sofiině háji u pramene. 

 

 



21 
 

Pak je slova písně 

 

„Pospolu, družino, srdce chtějí býti, 

kruh malý, kruh malý chceme utvořiti. 

Pospolu, pospolu, družino.“ 

 

zavolají do ranního kruhu. V něm se vypráví ranní příběh, zpívá a také se mluví o práci, která ten 

den všechny čeká. A cvičí se zde smysly naposloucháváním či pozorováním přírody. 

 

 

Příprava na ranní kruh v Sofiině háji (jaro 2018) 

 

Po ranním kruhu, poté co uloží do dřevníku nějakou suchou větev ze Sofiina háje, kterou 

se bude dobře zatápět, se jdou děti kolem půl desáté posilnit první svačinou. 

Po ní následuje zhruba hodinový „pracovní blok“. „Učedníci“ mají nějaký svůj (přiměřený) 

pracovní úkol, který je třeba ten den vykonat, „malíčci“ se buď připojí, nebo si někde poblíž hrají. 

Vybrané děti (starší se střídají, malé si mohou říct, zda chtějí nebo ne) jdou pomáhat mamince do 

kuchyně. 
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Po práci je čas na druhou malou svačinku. Pak už se děti rozdělí na „malé“ a „velké“ a jdou 

každý dělat „to své“. „Učedníci“ se jdou do podkroví učit a umělecky tvořit, malé děti si hrají či 

něco tvoří (většinou) ve svém Pokojíčku.   

Zhruba v půl jedné pak „malíčci“ odcházejí na oběd, po jedné uléhají ve své Ložničce ke 

spánku. „Učedníci“ přiběhnou k obědu po čtvrt na dvě. Po něm většinou spěchají věnovat se nějaké 

práci, která je nadchla, či svým hrám. 

Po tom, co se „malíčci“ vykolébají ze svých pelíšků, se pak celá „družina“ spolu 

s maminkou, která mezi tím umyla nádobí, a jedním průvodcem kolem půl třetí vydá zpět 

k nádraží. 

Podchodem vedoucím k druhému nástupišti pak zazní píseň 

 

„Zpívali a pracovali, učili a hráli jsme si my 

Naše srdce, naše těla, spolu se nám radovala na Zemi. 

Nyní už se rozcházíme, kruh svůj v srdci poneseme, 

brzy, až se zas‘ setkáme, srdce svoje zahřejeme, 

družino.“ 

 

a děti se podáním ruky rozloučí se svým průvodcem, nasednou do vlaku a odjíždějí domů. 

I týden má v Sofii svůj rytmus a koloběhem roku se neřídí pouze práce, jejíž druh 

a intenzita se spolu s ním proměňuje, ale přirozeně i náplň a témata ostatního konání. Tak se děti 

na podzim „setkaly“ s Michaelem, který je od Michaelské slavnosti podporoval v jejich odvaze, se 

zkracujícími se dny zažehly světýlka ve svých lucernách (a srdcích) při „setkání“ s Martinem, 

prožily adventní putování i světlo Vánoc. Po dlouhé zimě se pak s jarem znovu probudily, aby 

začaly opět růst a kvést. 

Kromě Michaelské a Martinské slavily děti v průběhu roku i menší slavnosti, na nichž se 

měly možnost radovat z toho, co již umí, a navzájem (a někdy i rodičům a sousedům) si to ukázat 

– „malíčci“ „učedníkům“ a „učedníci“ „malíčkům“. Dvanáctkrát pak usedl při slavnosti na trůn 

někdo, kdo slavil narozeniny. 

Celý rok se děti věnovaly také divadlu – nacvičily mnoho divadelních kousků a dva krásné 

divadelní kusy – Michaelskou pohádku Jak šel Honza do světa a na závěr školního roku pohádku 

Sůl nad zlato – které měli možnost shlédnout i rodiče a sousedé. 

Školní rok pak poslední den před prázdninami ukončili „malíčci“ slavností, při níž za nimi 

přišli skřítci, které pro ně k životu probudila Rela. A „učedníci“ zase svou slavností, při které byli 

obdarováni básní, kterou pro každého z nich napsala Petra, a průzračným křišťálem, který by pro 

ně měl být symbolem toho, jak křišťálově čisté myšlenky a činy by měl mít každý z nás. 
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Pedagogika Dvora Sofie 

 

Promyšlená pedagogika je samozřejmou součástí života Dvora Sofie. Nepřipadám si však 

kompetentní popisovat ji zde z didaktického či metodického hlediska. Popíši tedy to, jak vnímám 

celý koncept z pohledu rodiče. 

Jak aktivity malých dětí, tak výuka „učedníků“ jsou přímo navázány na to, co se právě teď 

děje – a to nejen v přírodě, která děti stále obklopuje, ale též na vznikajícím statku. Průvodci dětí 

vycházejí z pedagogiky Rudolfa Steinera, která zde (mimo instituci školy) má možnost být přímo 

spojená s prací. Potřeba učit se vyrůstá z přirozeného prostředí. Vše, co se děti učí, jim tak dává 

zcela přirozený smysl. Zároveň denně zažívají „multidisciplinaritu“ člověka. Dospělý vedle nich 

pečuje o sad, maluje pokoje, poznává rostliny a zvířata, umývá záchody, vaří, staví střechu, učí je 

formám, zpívá, maluje, vypráví pohádky, modlí se s nimi, komunikuje s bytostmi přírody, zapojí 

elektřinu, zařídí během cesty od vlaku, co je třeba, v nějaké firmě po cestě, postaví kopuli, učí je 

počítat, protože si to žádá stavba či sad. 

„Učedníci“ se učí v epochách, vždy však v těsném spojení s tím, co zažívají, co v Sofii dělají 

jejich ruce, či co mohou pozorovat – od lidského snažení, až po přírodní zákonitosti a principy. 

Vnímám, že pozorování a odhalování zákonitostí dětem potvrzuje to, že jsou součástí něčeho 

velkého a dokonale fungujícího. Chtějí se pak přirozeně dozvídat víc. Prožívání dává učení smysl 

– přirozeně se chci učit to a zdokonalovat se v tom, co žiji, co potřebuji k fungování.  Děti se radují, 

když to, co dělaly rukama, pochopí potom myšlenkově anebo to, co už umí z myšlenkového, 

aplikují při své práci. 

 

V prvním roce se „učedníci“ volně věnovali sedmi svobodným uměním: geometrii – 

formám, aritmetice, hudbě, astronomii (jen velmi okrajově kvůli setí a sklizni), gramatice (hlásky 

a písmena, slova, slabiky…), dialektice a také řeči – jazyku. A nabyté dovednosti a znalosti měli 

možnost rovnou reálně využívat. – Rovná čára! Oblouk! Vždyť jsou všude, příroda je jich plná. 

I vše, co vytvořili lidé. Z čar a oblouků vznikají překrásné formy. Jak zkrášlit podkroví? Vytvoříme 

si bordury z vlastních forem, tak, jak jsme je viděli na starých domech v Karlštejně. – Kolik budeme 

potřebovat dohromady vrutů na vytvoření šesti nosníků, když na každý nosník potřebujeme 

dvanáct vrutů? Spočítáme. – Máme z čeho vařit? Potřebujeme něco dokoupit? Uděláme inventuru, 

sepíšeme zásoby. – Učení dává smysl.  

Děti se učí v přirozeném prostředí a s málem, často na základě vlastní potřeby. Tak 

například „učedníci“ víc než pochopili, co znamená „rovná se“, když jeden z nich zapsal, že 

5+1=4+1+1, a vyvstala otázka: „Jde to?“ Nebyl problém dojít do dílny, přinést násadu od smetáku, 

dva kýble a sestrojit si váhy. Děti si pak doslova vychutnávaly to, že přišly na princip jejich 

regulace. Zažily „rovná se“. 



24 
 

Výuka v podkroví Domečku (před položením parketové podlahy, říjen 2017) 

 

Na učení samotné má pak velký vliv i to, že děti ve Dvoře Sofie pracují. Při práci mohou 

totiž prožívat situace (a rozumět jim), kdy musí dělat i něco, co je nebaví, nebo co dělat nechtějí, 

aby se mohly někam posunout. 

– nechci nést větev od pramene, ale potřebujeme něčím zatopit, aby nám bylo teplo; nechci 

strouhat mrkev, ale potřebujeme se všichni naobědvat; nebaví mě zaštipovat rajčata, ale vím, že 

chci-li je jíst, musím rostlinám pomoci, musím o ně pečovat (u hřejivých kamen, oběda či jedení 

rajčat pak jsem, takže jsem se překonal/a díky tomu nám teď je teplo / obědváme / pochutnáváme 

si na rajčatech). Tento druh prožitku má pak vliv jak na výuku, tak i na běžné každodenní situace, 

ve kterých sice dosah není tak zřejmý, ale mají společné to, že se mi něco nechce (ale rozumím 

tomu/vím, že má smysl se překonat). 

Kromě samotné výuky, či řízených činností malých dětí, mají děti mnoho a mnoho 

prostoru učit se tím, že „jen“ žijí a pracují. 

Při práci v sadu se tak například jakoby mimoděk, protože cílem bylo osvobodit staré 

stromy ne se „něco učit“ (je však zřejmé, že toto „mimoděk“ je jen velmi zdánlivé), naučily uchopit 

náčiní a nástroje, správně je použít a zacházet s nimi tak, aby to bylo užitečné a bezpečné. Musely 

nejednou překonat samy sebe a vytrvat ve svém snažení. Protože pokácet strom, uřezat větev či 

prostříhat se prorostlým roštím nebo vytahat hromadu větví vyžaduje mnoho fyzických sil, vůli 

a trpělivost. Naučily se vnímat ostatní a dávat pozor na to, aby nikomu neublížily. Přiblížily se 

stromům, znají, jak se chovají, dokáží vnímat, co potřebují (kdy ještě mohu tít a kdy už ne). Tříbil 

se jejich smysl pro krásu (tady je ještě třeba to „zkulturnit“). 
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Je třeba... 

...nařezat dříví na zimu (podzim 2017) 

 

...vytvořit potrubí, kterým povede voda ze Sofiina pramene do rezervoáru (podzim 2017) 
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...opracovat bedýnky (nejen) na sezení (Pokojíček malých dětí, září 2017) 

 

...vyčistit potok (jaro 2018) 
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...odvozit a poskládat „metrovice“(jaro 2018) 

 

Děti mají možnost v praktických situacích každý den prožívat respekt ke svému okolí, 

citlivost vůči přírodě, mohou vnímat, že jsou její součástí. Tím, že denně poznávají sebe i druhé 

v různých situacích a prožívají sociální kontakty nejrůznějšího druhu na Dvoře Sofie i mimo něj 

(Vladimir, Václav, sousedé cestou od vlaku, zaměstnanci autoservisu, nádražáci, popeláři) rostou 

děti sociálně. 

Zároveň nejsou stresovány hodnocením ani vzájemným porovnáváním. O své práci mluví 

s dospělými průběžně, učí se pracovat s chybou. Objektivně, aniž by si to kdokoli bral osobně, 

vnímat (u sebe i ostatních), co se povedlo, co méně a přicházet na to proč. Učí se od sebe navzájem. 

Dvakrát do roka za nimi přijíždí paní Judita Kapicová, která pro školu, v níž jsou zapsány k povinné 

školní docházce, zajišťuje přezkušování dětí v domácím vzdělávání. Děti jí v individuálním 

rozhovoru, u kterého je i rodič, moc rády ukazují, čemu se věnovaly ve Dvoře Sofie a čemu doma 

(vyprávějí, na čem všem pracovaly, ukazují knihy forem, matematiky, hlásek, obrázky, z domova 

přinášejí fotky či své výtvory).  Z rozhovoru vzniká zápis o tom, co již dítě umí a jak se jeho 

schopnosti a dovednosti vyvíjejí, který dítě i rodič stvrzují svým podpisem. Na konci školního roku 

pak rodiče dostávají od Petry podrobně a citlivě zpracovanou zprávu o tom, jak si jejich dítě stojí 

v oblasti vůle, myšlení i cítění, jak se vyvíjí, co již zvládlo, v čem se posunulo, co je pro něj výzvou. 
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Na čem společně s dospělými pracuje, na čem je ještě pracovat potřeba. Získávají tak celistvou 

a konkrétní představu o vývoji svého dítěte, aniž by komukoli chyběly známky. 

 

 

Vliv pedagogiky Dvora Sofie na děti 

Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, které jsem provedla mezi rodiči dětí, myšlenka 

pedagogiky činorodého života nám jako rodičům před setkáním s Petrou, Petrem, Relou a Hanou 

nebyla známa. Po tom, co nám byla představena, se pro některé stala hlavním důvodem, který 

ovlivnil rozhodnutí zapsat děti ke vzdělávání právě do Dvora Sofie, pro jiné nebyla rozhodující, ale 

sehrála svou roli, pro někoho byli tím hlavním nositelé myšlenky ne ona sama. Nicméně tento 

přístup ovlivňuje naše děti opravdu v mnohém. 

Za zásadní považuji to, že děti nejsou odtrženy od reálného života. Bytí i výuka ve Dvoře 

Sofie probíhají v souvislostech každodenních potřeb společenství. Z pozorování vlastních dětí a 

z odpovědí ostatních rodičů, zda tento přístup jejich děti nějak ovlivňuje, vyplývá, že děti se 

přirozeně učí chápat souvislost mezi potřebou a prací. 

Aby mohla být potřeba splněna, je třeba něco konkrétního vykonat. Chci, aby mi bylo teplo – 

musím nařezat dříví, abych mohl/a zatopit. Chci a potřebuji se učit psát – musím si vyrobit tabuli, 

abych měl/a kde psaní trénovat. Potřebuji si někam věšet batoh – vyrobím si háček. Děti při práci 

zažívají situace, kdy, aby mohlo vzejít něco dalšího, musí dělat i to, co je nebaví, nebo co v tu chvíli 

dělat nechtějí. To je přirozeně vede k uvědomění, že věci nejsou samy sebou, že aby něco vzniklo, 

je třeba vynaložit nějaké úsilí. Zároveň je to vede k tomu svou práci dokončovat. Získávají 

představu o tom, co obnášejí činnosti, u nichž měly dosud možnost vnímat často pouze jejich 

výsledek (uvařit oběd, uplést pouzdro na flétnu, nařezat dříví, vyrobit dřevěný háček, pletací 

jehlice...). Vidí, že ne vše se musí kupovat v obchodě, že předměty, které člověk běžně používá, se 

dají vyrobit (a že to samy dokáží). Všímají si materiálů, často samy začnou hodnotit, zda je něco 

z přírodního materiálu, nebo z uměle vyrobeného. Uvažují o tom, jakým postupem asi věc vznikla, 

jak je opracovaná, či co je její součástí. Nepovažují věci za „samovzniklý“ celek, ale za výsledek 

určité práce. Celkově si jich pak více váží, protože vnímají úsilí, které muselo být vynaloženo 

k tomu, aby vznikly. Fyzická i jiná práce děti těší, protože ji nedělají pro práci samotnou, ale proto, 

že je potřebná, dává smysl. Mají vedle sebe dospělé, kteří jsou pro ně, díky práci, která je za nimi 

vidět, velkými vzory, od kterých se mohou a chtějí učit.  Osvojují si zacházení s nástroji a nářadím, 

což je posouvá ve vývoji hrubé i jemné motoriky. Ale nejen to. To, že se učí umět se „postavit 

k práci“, že něco reálně zvládnou a že mohou vidět výsledky svého konání, je pak posouvá i 

v postoji k vlastnímu životu – jako by se pak k němu také dokázaly lépe „postavit“. Jsou odvážnější 

a sebevědomější, do všeho se chtějí pouštět, snaží se vymýšlet způsoby, jak co udělat. Všímají si 

věcí, které běžnému oku unikají. Jsou velmi bystré. 
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Pátrají po tom, co jak funguje a proč, kladou otázky, ze kterých je zřejmé, že mají potřebu znát 

souvislosti (jak co vzniká, kde se co bere). Díky práci (i každodennímu chození) jsou v lepší fyzické 

kondici a jsou i psychicky odolnější vůči nekomfortu. Jinak se zaměstnávají ve svém volném čase 

– dělají tu práci (či si na ni hrají), kterou dělaly s dospělými v Sofii. Mají radost z toho, že něco 

(smysluplného) umí a mají chuť to (na)učit druhé.  

Jako rodiče vnímáme to, že velký vliv na děti má pobyt venku, to, že žijí ve spojení 

s přírodou. To, že pracují s půdou a že mají vedle sebe dospělé, kteří je svým příkladem vedou 

v praktických situacích k citlivosti a respektu ke svému okolí, k přírodě a jejím bytostem. Ještě 

mnohem více než dřív si tak chtějí povídat o rostlinách (a ještě daleko více si povídají i s nimi). 

Všude, kde to jde, chtějí něco sázet, přesazovat a o rostliny pečovat. Často si schovávají také různá 

semínka. V obchodech se ptají, odkud jaká plodina je, potažmo jak dlouho za námi cestovala. Více 

si váží jídla a dokáží za něj samy od sebe poděkovat. Jsou vnímaví vůči svému okolí, samy od sebe 

sbírají odpadky, čistí přírodu. Ta je jim tou nejlepší „učitelkou“, ale i „hernou“ (vystačí si zde 

hodiny samy). 

Díky bohatým sociálním kontaktům nejrůznějšího druhu povyrostly děti i v tomto ohledu. 

Nahlas zdraví, méně se ostýchají. Všímají si lidí ve svém okolí, zajímá je, co ostatní dělají, čemu se 

věnují. Přirozeně vnímají, že „ten dělá to a ten zase ono“, že každý je nějaký, každý umí něco a že 

všechno je to potřeba. Jsou komunikativnější, schopny ledacos zařídit. 

Všímáme si i toho, že děti ovlivňuje to, že žijí v rytmech, že jim to dává pocit jistoty, že jsou 

vnitřně klidnější, vyrovnanější. Malé děti se znovu „naučily“ po obědě spát. 

Z šetření (a nejen z něj, na dětech je to zkrátka vidět) vyplynulo, že všechny děti jsou ve 

Dvoře Sofie spokojené a chodí sem opravdu rády. Těší se sem a (zejména „učedníci“) těžce nesou, 

nemohou-li přijít. Velmi si váží svých průvodců, obdivují je, chtějí být jako oni (umět to co oni). 

Cítí, že jsou milovány, je jim věnována pozornost, ale zároveň dostávají jasné hranice, které 

potřebují. Mají ale hezké vztahy i mezi sebou (téměř denně spolu chtějí trávit čas i po tom, co 

přijedou z Karlštejna). Mluví o Dvoře Sofie jako o té „nejlepší škole – která ale není škola – na 

světě“. Povzdechy typu „Kdy už bude pondělí?“ nebo „Prázdniny by už mohly skončit, já chci zase 

na Karlštejn.“ jsme slyšeli nejednou. 

 

 

Možná úskalí 

To, že se děti pohybují v „živém“ prostředí s sebou samozřejmě nese i jistá úskalí. Vyžaduje 

to neustálou bdělost dospělých průvodců. Musí být mistry v předvídavosti. Ale zároveň ovládat 

i umění dát dětem důvěru, že to či ono zvládnou. A hranice mezi tím, co je můj strach (zažitý 

vzorec) a co reálná obava (co už je příliš), je někdy velmi tenká. 
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Proto se ve Dvoře Sofie velmi dbá na to, aby děti věděly, že to, co dělají, může být i nebezpečné 

a že je třeba vždy dodržovat předem určená pravidla. 

Přesto „příležitost dělá zloděje“ a nelze se zcela ubránit tomu, aby se děti občas nezranily. 

Většinou jde naštěstí jen o drobná poranění, škrábance, oděrky, říznutí, které se děti naučily brát 

jako běžnou součást toho, že dělají něco rukama. V prvním roce se ale přihodily i dva vážnější 

úrazy, které si vyžádaly chirurgický zákrok a pobyt dětí v nemocnici. I v tomto případě to byla pro 

všechny (ve výsledku užitečná) „lekce“ (v tom nejširším slova smyslu), která prověřila celé 

společenství. Všechny tři poraněné palce se naštěstí zdárně uzdravily a my všichni jsme se 

mnohému naučili. 

Jedním z úskalí je také finanční náročnost docházky. Provoz takovéto „školy“ je, obzvláště 

bez státních normativů (Dvůr Sofie není školou, děti jsou v domácím vzdělávání), značně 

nákladnou záležitostí. Nemluvíme zde o investičních výdajích, ale o výdajích na provoz, které jsou 

vysoké hlavně z důvodu personální náročnosti – jeden dospělý nemůže mít při práci na starost 

patnáct dětí (v ideálním případě jsou to čtyři). Rodiče tak platí poměrně vysoké školné.  Protože 

by však Dvůr Sofie neměl být místem, které je pouze pro někoho, hledá celé společenství možná 

řešení. 

Jako možné úskalí by se z určitého úhlu pohledu dalo vnímat asi i to, že by se děti tímto 

způsobem vzdělávání naučily „méně“, než v klasické škole. Rodiče to však jako úskalí nevnímají. 

Naopak mají pocit, že děti budou v mnohém dál, získají celistvější pohled na svět, to, co se naučí, 

hned tak nezapomenou. A oceňují, že se děti mohou učit s radostí (a bez stresu z hodnocení) 

a pocitem, že učení má smysl. 

 

 

Vliv Dvora Sofie na fungování rodin 

Dvůr Sofie neovlivnil a neovlivňuje pouze děti, ale také jejich rodiče a v mnohém 

i fungování celých rodin. 

Už vstupní rozhovory o dětech s pedagogy byly pro mnohé rodiče důležité. Někteří se jimi 

upevnili v tom, jak dál vést své děti, jiným umožnily si hodnoty, postoje a přání týkající se výchovy 

a vzdělávání nahlas formulovat. 

Pokud jde o praktické fungování, ovlivnil Dvůr Sofie asi nejvíce život maminkám, z nichž 

každý den vždy jedna doprovází děti vlakem a cestou od nádraží do Sofie a pak se stará o kuchyň 

a vaření. Ač je to časově náročné a stojí je to dost sil, všechny vítají tuto možnost zapojit se, být 

všeho součástí, vidět TO na vlastní oči, jako inspirující a obohacující. 

Do života ve Dvoře Sofie se však určitým způsobem aktivně zapojují všichni rodiče. Tím, 

že se účastní každoměsíčních pracovních sobot, slavností či divadel, čímž prožívají s dětmi to, co 

je pro ně v současné době hlavní náplní života. 
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Tím, že docházejí na schůzky rodičů, což je přibližuje dětem a tomu, kde jsou právě ve svém vývoji 

(což se pak mnohdy promítá i do života doma). 

To, že se děti staly součástí Dvora Sofie, pak propojilo všechny naše rodiny. Stali jsme se 

společenstvím, které díky vlastním dětem jasně vnímá smysl toho čím Dvůr Sofie je 

– společenstvím, ve kterém dokážeme táhnout za jeden provaz. 
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Závěr 

Psaní mé závěrečné práce mi přineslo zajímavý zpětný pohledu na to, jak vzniklo 

společenství Dvora Sofie, na jakých stojí základech, i na celý první rok jeho fungování. Měla jsem 

při něm možnost uvědomit si, že to celé nejsou jen nějaké řeči. Že TO skutečně žijeme. Vlastní děti 

mě každý den utvrzují v tom, že tento „model“ je funkční. A já s radostí pohlížím do budoucnosti 

a těším se, kým naše děti, děti Dvora Sofie, budou. 

  

Děti Dvora Sofie (zleva: Kuba T., Valentinka, Natálka, Lucinka, Viktorka, Marianka, Elinka, Laděnka, 

Kuba K., Šíma; Ondra se nechtěl fotit) před závěrečným divadelním představením 29. 6.  2018 
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