
 
 
 

 
    

AGROAKADEMIE MUDR. KAMPELÍKA 

vzdělávání v biodynamickém zemědělství 
 

vás srdečně zve na 
 odborný seminář 

 

„KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ VÝZNAM 
BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ“ 

o významu biodynamické péče o půdu, rostliny, zvířata, o tradiční svátky, o nové sociální vazby. Kultura třetího 
tisíciletí vyžaduje i viditelnou kulturu zemědělskou – agrikulturu – sociální zemědělství. 

 

20. - 24. 4. 2016 

v Sociálně-terapeutickém vzdělávacím centru Tábor  
v Nové Vsi nad Popelkou 

 
 

Přednášející: 
Thomas van Elsen, Univerzita Kassel, fakulta Ekologického zemědělství 

Jan Moudrý, Jihočeská univerzita, Katedra rostlinné výroby a agroekologie 
Petr Janát Dolista, Sociálně terapeutické centrum Tábor 
Achim Leibing, Integrativní sociální statek Loidhold-hof 

Eliška Salabová a Anežka Janátová 

 

Seminář je bezplatný (ubytování s plnou penzí v Centru Tábor činí 550Kč/den) 

(snížený poplatek za ubytování platí pro členy spolků Agroakademie Dr. Kampelíka, biodynamického 
spolku Přemysl, Akademie sociálního umění Tabor, Pro-Bio, pro studenty, seniory, nezaměstnané; 

částečná účast je možná) 
 
 

Více podrobností, dotazy a přihlášky:      
www.agroakademie.cz 

seminare@agroakademie.cz 



Více o přednášejících: 

 
 

Dr. Thomas van Elsen 
Vědecký spolupracovník fakulty Ekologického zemědělství a pěstování rostlin na Univerzitě v Kasselu, 
projektový vedoucí ve FiBL a ve sdružení PETRARCA (projekty pro rozvoj sociálního zemědělství). 
Zaměřuje se na možnosti rozvoje kulturní krajiny prostřednictvím ekologických hospodářství, je 
zakladatelem pracovního kruhu pro sociální zemědělství. 
Témata: Biodynamický dvůr – kulturní společnost – kulturní krajina. Sociální zemědělství ve 
světě, konkrétní projekty. 
www.soziale-landwirtschaft.de 
 
 

Doc. Ing. Jan Moudrý, PhD. 
Odborný asistent na Katedře rostlinné výroby a agroekologie Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v 
Českých Budějovicích. Je odborníkem zaměřeným na ekologické zemědělství a trvale udržitelné 
hospodaření, na zemědělství v marginálních oblastech, zabývá se možnostmi zpracování a marketingu 
bioprodukce. Je členem několika odborných skupin. 
Témata: Různé formy udržitelného zemědělství a jeho dopady. Ekologické a sociální zemědělství 
v České republice. 
agroekologie.zf.jcu.cz 

 
 

Petr Janát Dolista 
Biodynamický zemědělec s mnohaletými zkušenostmi se sociální terapií v zemědělství, učitel 
zemědělství a dějepisu, zakladatel Agroakademie MUDr. Kampelíka – českého biodynamického 
vzdělávání a předseda spolku pro biodynamické zemědělství Přemysl. 
Témata: Role zemědělství v jednotlivých kulturních epochách. Utváření zemědělské budoucnosti. 
Terapeutický význam biologicko-dynamických dvorů. 
www.agroakademie.cz 

 
 

Dipl. Ing. Achim Leibing 
Biodynamický zemědělec a sociální pracovník na statku Loidhold-hof, kde společně žije a v zemědělství 
pracuje přes čtyřicet lidí s postižením i bez něj, v rámci volnočasových aktivit se věnují činnostem 
v zahradě, dřevodílně, textilní dílně a pekárně. Společenství statku reprezentuje tzv. integrativní 
zemědělství, které vychází z anthroposofického léčebně pedagogického hnutí a je založeno na soužití tzv. 
zdravých a tzv. postižených ve venkovských společenstvích. 
Téma: Praktické zkušenosti ze života na sociálním statku. 
www. loidholdhof.at 

 
 

PhDr. Anežka Janátová 
Zakladatelka Nadace Tábor a sociálně terapeutického Centra Tábor v Nové Vsi nad Popelkou, 
zakladatelka Spolku pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii v ČR a Akademie sociálního umění Tabor 
- vzdělávání v anthroposofické léčebné pedagogice a sociálně umělecké terapii. 
Téma: Spolupráce školy s biodynamickým statkem. 
www.akademietabor.cz 

 
 

Mgr. Eliška Salabová 
Absolventka Akademie Tabor, sociální terapeutka, působí mj.v Sociálně uměleckém atelieru Tilia.  
Téma: Cvičení v pozorování krajiny. 
www.atelier-tilia.cz 

 

Vaše dotazy rádi zodpovíme e-mailem (seminare@agroakademie)  
či telefonicky (tel. 607 955 831). 

http://www.soziale-landwirtschaft.de/

