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Posláním Prázdninové školy Lipnice je
náročnými výzvami člověka motivovat
a mobilizovat v něm odvahu a tvořivost,
které jsou nezbytné pro aktivní nabývání
zkušeností. Podporujeme takovou zkušenost,
která vede k pozitivní změně, nárůstu
sebevědomí a odpovědnému přístupu
k vlastnímu životu, druhým lidem a světu.
Prázdninová škola Lipnice směřuje k vytvoření respektovaného
centra metodologie zážitkového učení. Cíleně podporuje svou
experimentální laboratoř (kurzy)
a podněcuje ji k inovativním postupům. Kurzy, které mají
ustálenou metodiku, převádí ve spolupráci s autory
do formy projektů. O výsledky těchto experimentů
a projektů se dělí s veřejností (publikuje je) k obecně
prospěšnému užití.

The mission of Vacation School Lipnice (VSL) is to motivate people through various challenges and mobilize their courage and creativity that is
necessary for active acquiring of experiences, which is done by courses and
long-term projects. VSL is a respected member of the global organisation
Outward Bound International.

The Mission Statement
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„The world is a reflection of ourselves and all its problems are reflected
(mirrored) in each one of us. The key to their solutions is something that
we have to seek within ourselves..“
The main purpose of the Vacation School Lipnice (VSL) is to motivate
people with various challenges and mobilize their courage and creativity,
which is required for an active acquiring of experiences.
Our program supports such experience that leads to the positive change,
increase in self confidence (self esteem) and responsible approach towards
one’s own life, other peoples’ lives and towards the world in general.
Vacation School Lipnice aims to create a respectable Methodological Centre
of Experiential Education. VSL is very supportive of its “experimental
laboratory” (Authors Courses) while new, innovative approaches are
encouraged. Courses with well established (stabilized) methodology (the
basic experiment was already carried out) are transformed into a form of a
project in co-operation with their authors. Results of the experiments are
then shared with the public and used for the common good.
VSL is a respectable member of the global organization Outward Bound
International. VSL identifies itself with the organization’s
mission and actively contributes to its development.

Dobrovolná práce
Spojení slov dobrovolná a práce mně v uších spolu právě neladí.
Pracuji, protože jsem k tomu nucen okolnostmi, chtivostí nebo
vyšší mocí. Krásné by bylo nedělat nic nebo vykonávat činnost,
která přináší potěšení a uspokojení. Dobrovolně nepracuji,
dobrovolně se bavím zálibou, koníčkem...
Spojit dobrovolnost a práci dohromady umožňuje přesvědčení o
smyslu, které převýší odměnu, která se běžně za práci vyplácí.
Co je pro koho tou odměnou jsme se zeptali lektorů Prázdninové
školy. Odpovědi se pohybovaly na škále od osobního uspokojení
z možnosti realizovat svoje nápady po příslušnost k tradici,
která dává hluboký smysl už takřka půl století. Podstatnou
součástí bylo také to, že nás spojuje podobná zkušenost zážitku
z kurzu a možnost tuto dobrou zkušenost šířit dál.
Prázdninová škola Lipnice v sobě 36 let spojuje dobrovolnost
se zodpovědností. Spojuje v sobě generace instruktorů různého
věku, zájmů i profesí. Co tyto lidi udržuje v nadšení pro tuto
činnost je možnost jít za dobrým cílem. Možnost sdělit a projevit
to, co se mně líbí, co je pro mě důležité a tento plán následně
naplnit skutkem.
Je to podobné jako napsat hudbu, namalovat obraz, napsat
knihu, divadelní hru, vytesat sochu. TO však dovedou nemnozí
odsouzení k naplňování svého talentu. Je to většinou osamělá
činnost.
Prádninová škola dává prostor tvořit v týmu, vzájemně se
inspirovat a podporavat v cestě za kvalitou.
Váhání je přešlapování na místě. Plnění povinností bez zájmu,
to není tvůrčí čin. Kurzy Prázdninové školy jsou rozhodnutím
z mnoha možností, jsou tvůrčími počiny a esencí toho
nejlepšího, co zrovna hoří v našich hlavách a srdcích.

úvodn
ík
Čím jsme letos byli prospěšní?
Ano, tak zní otázka při ohlédnutí za uplynulou sezónu
naší organizace. Naše kurzy tvoří pozoruhodnou škálu
- od autorských, které odrážejí vnímání světa svých
tvůrců, přes oborově zacílené kurzy první pomoci
a metodické kurzy zážitkové pedagogiky, až ke
grantovým kurzům zacíleným na témata v našem
školství.
Letos se skutečně můžeme pochlubit velkým
meziročním nárůstem: celkem jsme měli 6 523
účastníků (loni 3 375 účastníků) na 194 kurzech
(loni 161), na kterých prožili celkem 570 dnů
(loni 505 dnů).
Ale nemluvme pouze pouze o statistických číslech.

Jakými tématy jsme byli letos
zajímaví?
Uspořádali jsme 11 autorských kurzů delších než
7 dnů. To je důležité z hlediska hloubky otisku,
jaký v účastníkovi náš kurz zanechává. Tématicky
jsme se věnovali jednak lipnické klasice – přijetí
zodpovědnosti za vlastní život a aktivní postoj
k okolí (Vlastní cestou, Vítr ve vlasech, Interes,
Loading, Horizont), dále konfrontaci skupiny
s krajinou a výtvarné vyjádření tohoto setkání
(kurzy Tribo, Artefakt), kurzy putovní preferující
reálný zážitek před hrou (Život je gotickej pes,
ZaHRAnice), kurzy genderově zaměřené (Mokoša,
Quo Vadis) či zaměřené na určité cílové skupiny
(Déjà vu, Jaké je to asi v Čudu).
V Otevřených metodických kurzech učíme širokou
veřejnost, jak uchopit a osvojit si lipnickou metodu
zážitkové pedagogiky. Podařilo se nám uvést do života
certifikovaný výcvik Metoda zážitkové pedagogiky,
v němž se dosud dílčí kurzy spojily v jeden kompletní
celek.
Jiným typem oborových kurzů jsou kurzy první
pomoci ZdrSEM, které si v české společnosti již
získaly velké renomé, a to i mezi profesionály
(lékaři, hasiči, záchranáři).
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V oblasti zakázkových kurzů jsme pracovali například
s tématy leadership a zpětná vazba (Nadace O2 pro
pracovníky Telefoniky), rozvoj vztahu k pravidlům,
vzájemnému respektu i vyjádření názoru (děti
z dětských domovů), otevření obzorů kolem sebe
a vzájemný respekt (klienti Probační a mediační služby).
Zvláštní pozornost jsme věnovali projektu Think Big
(Nadace O2), v jehož rámci jsme přispěli k realizaci
dobrých nápadů 1 160 mladých lidí.
V grantových kurzech Klíčový rok jsme se zaměřili na
vedení dětí k angažovanosti ve společnosti a na
metodické kurzy pro učitele základních škol. Chceme
také touto cestou ovlivnit atmosféru v českých
sborovnách.
Naše Prázdninová škola si vytkla za cíl, že bude sdílet
výsledky svých experimentů a metodiku se širokou
veřejností. Ale nad to se chceme také aktivně podílet
na odborných diskusích, workshopech a konferencích
mapujících některá témata našeho zájmu.
Za velmi významný počin považuji naši odbornou
konferenci „Dobrodružství aneb chvála kroků do
neznáma“, na níž se přednášející i 120 účastníků
snažilo mapovat a diskutovat otázku dobrodružství
a přijímaného rizika v biodromálním rozvoji člověka.
Milí přátelé,
při ohlédnutí za uskutečněnou prací uplynulého roku
smekám před všemi, kdo se na ní podíleli.
Nebudu snad neskromný, když prohlásím, že naše
Prázdninovka odpracovala pro českou společnost kus
dobrého díla a že máme být na co pyšní.
Za sebe i celou Správní radu Vám děkuji!

Milan Hanuš
předseda Správní rady PŠL

slovo předsedy

S každou neočekávanou změnou plánů se poutníků cestujících bez
map a průvodců zmocňuje vlna vzrušení. Takové vzrušení je rusalka
s azurovýma očima, milovaná dcera dobrodružství, sestra rizika,
a mnoho mužů opouští své domovy jen pro její vzácné a vždy
prchavé objetí, pro ten chvilkový tlak, který vyvolá na membránu
lidského nadšení.

Tom Robbins – Parfém bláznivého tance
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Autorské kurzy Prázdninové školy Lipnice se snaží být takovou
rusalkou a svým účastníkům přinést vzrušení, dobrodružství, riziko
i nadšení. A to všechno přetavit ve zkušenost, s níž mohou účastníci
po kurzu lépe být sami sebou, lépe žít své životy a ovlivňovat své
okolí.
Přídomek autorský v tomto případě znamená, že tým vytvářející kurz
rozhodne, jaké téma a jakým způsobem zpracuje. I když se jména
kurzů opakují, je to vždy originální.
Tým najde vhodné prostředí a vybere či vymyslí programy, které
téma akcentují. To je plán. To neočekávané, co vytváří napětí, jsou
účastníci, lidé, kteří přijíždějí se svým plánem něco zažít, něco se
naučit, něco si odvézt.
V symbióze i napětí v trojúhelníku téma (a tým)
– účastníci – prostředí (a počasí) se rodí neopakovatelnost kurzu, něco, co jej činí jedinečným a z velké
části nepopsatelným pro ty, co u „toho“ nebyli.
Autorské kurzy jsou v PŠL někdy nazývány
„rodinným stříbrem“, rozuměno něčím, co je
základem naší práce i našeho dobrého jména.
Tohle stříbro je ale „živým stříbrem“, každý
rok se ho snažíme vylepšit, posunout blíže
potřebám účastníků, potažmo společnosti,
vložit do něj něco nového, co bude rozvíjet
účastníky i Prázdninovku samotnou.
V roce 2012 byly kurzy rozmanité tématy
i účastnickými skupinami, ale spojovalo
je téma osobního naplnění skrze
přijetí zodpovědnosti za vlastní život
a aktivní postoj ke svému okolí
lidskému i krajinnému.

Autorské kurzy

Termín	Dny	Šéf	Místo

Život je gotickej pes

4. - 6. 11. 2011,
3. - 15. 1., 1. - 4. 3. 2012

Účastníci

Quo vadis?

5. - 12. 5.

8,0	Vladimír Halada	Osinalice a okolí

10

Mokoša

7. - 12. 5.

6,0	Veronika Hilská	Vysočina

27

Vlastní cestou

1. - 12. 7.

19,0	Miroslav Hanuš	Jizerské hory, NP Poloniny

12,0	Jiří Šofka

Pohraničí ČR	

24

Vítr ve vlasech

2. - 13. 7.

12,0	Michal Sankot	Rychlebské hory

19

Tribo

4. - 15. 7.

12,0	Šimon Grimmich	Rychlebské hory

13

Loading…

11. 7. - 20. 7.

10,0	Zbyňek Riedl	Sobotište - Slovensko

24

Artefakt

14. - 24. 7.

11,0

10

Horizont

26. 7. - 4. 8.

10,0	Klára Jansová	Nejdek

Interes

8. 9. - 18. 9.

11,0	Josef Hruška	Lom na Hřebenech

27

Déjà Vu - Výběr z hroznů

24. 8. - 2. 9.

10,0	Ivo Farský	Severovýchod Čech

17

iCan

13. - 16. 9., 12. - 14. 10., 9. - 11. 11.

10,0	Miroslav Žák	Kozlov

15

Jaké je to asi v Čudu

18. 9. - 22. 9.

ZaHRAnice

22. 10. - 10. 11.

Petra Drahanská	Strupčice u Chomutova

24

5,0	Hanka Středová	Lucký Vrch Vysočina
20,0	Lucie Krejčíková	Nepál
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Author courses

[Open-enrollment courses]
Upon those travellers who make their way without maps or guides, there
breaks a wave of exhilaration with each unexpected change of plans.
This exhilaration is a wild and sea-eyed undine, the darling daughter of
adventure, the sister of risk, and it is for her rare and always ephemeral
embrace, the temporary pressure she exerts on the membrane of ecstasy,
that many men leave home.
Tom Robbins – Jitterbug Perfume
Author courses of Vacation School Lipnice want to be such an
undine and bring the participants excitement, adventure, risk, as well
as exhilaration. And to recast all that into experience which helps the
participants to be themselves in a better way, to live their lives better
and to influence their surroundings.

»7»
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Celkem 14 kurzů, 266 účastníků, 2996 člověko-kurzo dnů

The epithet “author” means in this case that the team creating the
course, decides what theme will be elaborated and what methods will
be used. The team finds suitable venue and chooses and/or creates
programmes that accentuate the theme. That’s the plan. The unexpected
which creates the tension, are the participants, people who come with
their own plans to experience something, to learn something, to take
away something.

Autorské kurzy

29

Autorské kurzy
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Vlastní cestou
1. - 12. 7. 2012

Kurz na 12 dní pro 12 žen a 12 mužů o autenticitě, o rolích, které hrajeme, a maskách,
které nosíme, o způsobu, jakým žijeme svůj
život. Kurz o tom, jaký jsem, když jsem sám,
a jsem-li tím, jakého mě chtějí mít druzí.
Kurz o tom, jak si najít vlastní cestu.

Život je gotickej pes
4. - 6. 11. 2011, 3. - 15. 1. 2012, 1. - 4. 3. 2012

Pouť zimní přírodou „lehkou nohou“. Pouť
jako příležitost nahlédnout sebe sama jinýma
očima. Již sedmý kurz tohoto jména, v němž
část programu poskytuje matka příroda
v zimním hávu.

šéf instruktor: Jiří Šofka
TÝM: Ivo Hrdina, Markéta Kaizlerová, Jan Kolář,
Lucie Krejčíková, Šárka Křepelková, Jan Labohý,
Lenka Ondráčková

šéf instruktor: Miroslav Hanuš
TÝM: Adéla Dvořáčková, Milan Hanuš, Jaroslav
Kompán, Michal Petr, Jana Vašendová

Vítr ve vlasech
2. - 13. 7. 2012

Kurz propojený tématem svoboda. Účastníci
zkoumali, jak vnímají svobodu, kam jsou
ochotni posouvat její hranice a dělají-li to
vědomě. Může jim někdo svobodu ubírat,
aniž by si toho všimli? A za co ji jsou ochotni
vyměnit? V rámci kurzu vzniklo 24 hodinové
internetové vysílání Radia Svoboda.

Quo vadis?
5. - 12. 5. 2012

Kurz pro muže o roli muže a mužských rolích.
Týden naplněný mužskými činnostmi a příběhy
mužů. Pro některé iniciace, pro jiné možnost
podívat se, kam jdou.

šéf instruktor: Michal Sankot
TÝM: Michaela Blahutová, Michaela Brázdilová,
Kamil Coufal, Jan Krejčí, Jana Pavíčková,
Honza Polák, (Andrea Kosařová)

šéf instruktor: Vladimír Halada
TÝM: Tomáš Kostkan, Richard Machan,
Martin Ondrejkovič, Josef Šebesta

5. ročník kurzu propojující několik generací žen. Sdílení životní zkušenosti i příběhů
v programu, při němž se lze setkat se svou
ženskostí a užít si laskavosti ženského kruhu,
smích a dobrodružství ovšem nevyjímaje.

Tribo | 4. - 15. 7. 2012
Kurz s tématem tvořivost
v každodennosti – nacházení
nových cest a možností, jak žít i všední
den spontánněji a smysluplněji. Důrazem je
kladen na pobyt v přírodě v jednoduchých
podmínkách, které umožňují přímočaré hledání opravdovosti a vlastních kořenů. Cílem
bylo uvolnit (dřímající) tvůrčí síly a vytvořit
dílo sobě i jiným pro radost. Na kurzu vznikl
sborník básní a esejů doprovázených grafikami a dřevěná díla umístěná v krajině.

šéf instruktor: Veronika Hilská

šéf instruktor: Šimon Grimmich

TÝM: Veronika Králová, Jana Ottová, Silvia
Soláriková, Blanka Toulová, Nikola Vondrová

TÝM: Jitka Brouzdová, Lucie Fryčová, Jiří Glaser,
Jan Jersák, Lenka Kosohorská, Helena Macků,
Petra Malá, Ivo Nečesánek

Mokoša
7. - 12. 5. 2012

Autorské kurzy
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Autorské kurzy
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Loading

Interes
8. 9. - 18. 9. 2012

Kurz tradičního jména na místě, po němž nese
PŠL název, na středisku u lomu v Lipnici na
Sázavou. Jeho účastníci měli šanci stát se
„pány svého času“ a naučit se, jak se neztratit na cestě životem, za pomoci praktických
dovedností inspirovaných dobou před vznikem
mobilního telefonu, kdy se na dopis čekalo
několik dní a kdy domluvené schůzky platily.

Kurz pro středoškoláky o odvaze a odpovědnosti v různých podobách. Účastníci se učili
nebát se říct, co si myslí. Hledali různé formy
vyjadřování od slovních až po umělecké.
Vyzkoušeli si přijmout reálnou výzvu a následnou odpovědnost za to, co udělali. Hledali
odvahu k realizaci vlastních snů a přání.
Nebuď louda - be loader!

šéf instruktor: Josef Hruška
TÝM: Antonín Blomann, Ladislav Habásko, Jana
Ledvinová, Dita Podhadská, Olga Prokešová,
Kateřina Švábenická, Ondřej Valsa, Radka Zounková

šéf instruktor: Zbyněk Riedl
TÝM: Nikola Frollová, Tomáš Pešek, Lukáš Šilc,
Charlie Štefl, Renáta Trčková, Eva Zímová

Déjà vu

Výběr z hroznů

Artefakt

24. 8. - 2. 9. 2012

14. - 24. 7. 2012

Kurz pro účastníky starší 50 let
a zároveň absolventy předchozích ročníků, jehož hlavní osu
letos tvořil přechod Krkonoš. Byl pro účastníky příležitostí vyzkoušet vlastní hranice
a udělat něco poprvé ve věku,
kdy už to není úplně obvyklé.

Kurz naplněný kompletní stavbou dřevěné
rozhledny na návrší nad obcí Strupčice, odkud
návštěvník shlédne Krušné hory, západní část
Českého středohoří a pánevní oblast se sousedními hnědouhelnými lomy. Kurz Artefakt a jeho
výsledek měly značnou mediální odezvu a plánovaně se staly součástí dokumentárního filmu
Martina Ryšavého „Na vodě“.

šéf instruktor: Ivo Farský
TÝM: Josef Tůša, Radek Blahuš,
Lenka Chourová, Lucie Krejčíková

šéf instruktor: Petra Drahanská
TÝM: Roman Bohovic, Filip Pavlík, Honza Šebek

iCan

Horizont

13. - 16. 9., 12. - 14. 10., 9. - 11. 11. 2012

iCan byl pro všechny, kteří mají kila navíc
a chtějí s tím něco udělat. Kurz poskytl
odborné informace, ale především probouzel
motivaci a sílu ke zvládnutí celého procesu.
Hubnutí je dlouhodobá záležitost, a proto byl rozdělen do tří programových částí,
které přinášely impulzy a byly vždy jakýmsi
„výdechem“ – uvolněním, ohlédnutím za tím,
co se povedlo nebo nepovedlo, a „nádechem“
– přípravou na další část cesty.

26. 7. - 4. 8. 2012

Mottem druhého ročníku kurzu Horizont bylo
„Pevným krokem za obzor“. Účastníci měli
možnost nahlédnout své osobní a životní
horizonty a svá poznání sdílet s ostatními.
Kurz vytvořil prostor zastavit se a prozkoumat, co je pro nás v životě důležité a k čemu
chceme opravdu směřovat.
šéf instruktor: Klára Jansová

šéf instruktor: Miroslav Žák

TÝM: Klára Dvořáková, Martin Hais, Ondřej Malý,
Katarína Pauličková, Petra Skalická, Jiří Škvor

Autorské kurzy
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TÝM: Andrej Kirchmayer, Miroslav Londýn, Zuzana
Přikrylová, Petr Válek, Světlana Vaštová, Barbora Vichtová
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Autorské kurzy
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ČUD

18. května 2012 I HUB Praha

Jaké je to asi v Čudu aneb víkend na draka
18. 9. - 22. 9. 2012

…o písničkách a vyprávění…o vzpomínkách
a dětském snění…o moudrosti našich dětí,
o hrách, smíchu, předsevzetí…pro někoho
nádech, pro někoho výdech…Čud je prostě
o dracích a lidech. Do Čudu přijíždějí prarodiče
se svými vnoučaty, aby byli překvapeni,
co děti „už“ a dospělí „ještě“ dokážou.

dobrodružství

šéf instruktor: Hanka Středová
TÝM: Adam Cipra, Eva Kvapilová, Petra Ogé, Josef
Středa, Hanka Středová

KOD12

ZaHRAnice
22. 10. - 10. 11. 2012

Nejen vyšlapanými cestami. Za hranice hraní
si. ...dobrého Nepálí. Intenzivní zážitkový kurz
v horách severozápadního Nepálu. Chození po
horách vyvážené programy se zaměřením na
sebe a vlastní rozvoj.

DOBRODRUŽSTVÍ

DOBRODRUŽSTVÍ

chvála kroků do neznáma

chvála kroků do neznáma

18. 5. 2012 udělala PŠL další krok ke svému cíli stát se respektovaným metodickým centrem zážitkové pedagogiky. Uspořádala odbornou Konferenci Dobrodružství s podtitulem Chvála kroků do neznáma. Hlavním tématem
byla role dobrodružství a práce s rizikem ve výchově a při rozvoji jedince. Konference měla 7 hlavních řečníků,
kterým naslouchalo 120 účastníků z řad (zážitkových) pedagogů, pracovníků volnočasových center, odborných
lektorů, studentů a dalších profesí.
Podařilo se nám přilákat mnoho zajímavých lidí a před nimi a s nimi otevřít téma, o němž se zatím mluví spíše
potichu než nahlas. Konference měla výborný ohlas a přispěla k dobrému jménu organizace.

šéf instruktor: Aleš Pokorný
TÝM: Vladimír Halada, Lukáš Šilc, Simona
Trávníčková

KOD
In May 2012, VSL made another
step towards the goal to become
a respected methodical centre of
experiential learning. We organized
a specialist conference with the
subtitle The Praise for Steps into
the Unknown. The main theme
was the role of adventure and risk
management in education and
personal development.
The conference had 7 main speakers
and 120 participants, mainly
teachers, educators, lecturers,
trainers, students and others.

šéf instruktor: Lucie Krejčíková
TÝM: Daniel Drahanský, Václav Wortner

interna kurzy
Autorské
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Prázdninová škola Lipnice připravuje každoročně také několik desítek kurzů na základě poptávky jiných organizací a ve spolupráci s nimi. Našimi zadavateli byly zejména školy (třídní i pedagogické kolektivy, řídící pracovníci), nadace a jiné neziskové organizace. Podařilo
se nám vytvořit zakázkové kurzy i pro velmi specifické skupiny dětí z dětských domovů,
dětí z pěstounských rodin (Cesta mladých hrdinů) a klientů Probační a mediační služby.
Náplní kurzů bývá mimo jiné (v souladu se zadáním) výcvik komunikačních dovedností,
podpora a rozvoj týmové spolupráce, osobní rozvoj a rozšiřování obzorů. Snažíme se navazovat se zadavatelskými organizacemi dlouhodobější spolupráci.
V roce 2012 jsme realizovali 33 zakázkových kurzů pro 284 účastníků.

Nadace O2 Leadership
Specifickou skupinu mezi kurzy na objednávku tvořila série 17 jednodenních kurzů
zaměřených na leadership a zpětnou vazbu.
Kurzy jsou výsledkem dlouhodobé spolupráce
s Nadací Telefónica (dříve Nadace O2). Kurzy
lektorované PŠL byly určené pro studenty
a čerstvé absolventy škol, kteří zde měli mimo
jiné možnost setkat se s manažery O2 a pracovat s nimi na společném projektu. Kurzů
se zúčastnilo celkem 350 účastníků.
Na kurzech NadaceO2 v roce 2012 pracovali:
šéf projektu: Renáta Trčková
Michal Dvořák, Ivo Farský, Ladislav Habásko,
Josef Hruška, Karel Chodil, Klára Jansová, Jana
Kindlmannová, Lucie Krejčíková, Michal Kristýnek,
Zuzana Kročáková, Pavel Kučera, Helena Šaldová,
Lukáš Šilc, Jakub Šneidr, Karel Štefl, Josef Tůša

Mezi naše klienty v roce 2012 patřili:
CEGV Cassiopeia, Česká zemědělská univerzita v Praze, Dětský domov Dolní Počernice, Informační středisko Mikuláš, o.p.s, Probační a mediační služba Pardubice, The International
School of Brno o.p.s., Základní škola a Mateřská škola Kladno, Základní škola Chrudim Dr.
J. Malíka a další.
Zakázkové kurzy v roce 2012 připravovali:
Zuzana Andresová, Michaela Blahutová, Roman Bohovic, Kamil Coufal, Petra Drahanská,
Michal Dvořák, Jan Hanák, Zuzana Hanáková, Barbora Hrdinová, Karel Chodil, Aleš Jaroš,
Jana Kindlmannová, Jan Kolář, Michal Kostka, Šárka Kovaříková, Marijánka Krásnolipská,
Pavel Kučera, Miroslav Londýn, Jana Mitaczová, Jana Nekudová, Martin Ondrejkovič,
Radek Plíhal, Zbyšek Podhrázský, Zbyněk Riedl, Hanka Řádová, Petr Soukup,
Helena Šaldová, Jakub Šneidr, Karel Štefl, Simona Trávníčková,
Martina Turečková, Václav Wortner, Eva Zímová

Zakázkové kurzy	termín
Není muže nad kováře
Žákovský parlament
Budeme 3
Mezinárodní škola Brno
o.p.s. Mikuláš 1
Kurz pro PMS Pardubice
ČZU 1
DD Dolní Počernice
Spolupracující sborovna
ZŠ Malíka Chrudim
DD Dolní Počernice 2
o.p.s. Mikuláš 2
ČZU 2
DD Dolní Počernice 3
Třídní učitel
o.p.s. Mikuláš 3

šéf	Místo	účastníci

26. 4. - 29. 4.	Martina Turečková	Stříbský mlýn u Ivančic
27. 4.
Petra Drahanská
školní jídelna
27. 4. - 1. 5.	Zuzana Hanáková	Trycon Resort
28. 5. - 1. 6.	Simona Trávníčková	Lopeník
21. 6 - 24. 6.	Michaela Blahutová	In-base Rakovice
9. 7. - 11. 7.	Karel Chodil	Stříbrný rybník u Hr. Králové
16. 7. - 18. 7.	Radek Plíhal
Penzion Lipka
27. 8. - 1. 9.	Václav Wortner	Statek Rakovice
27. 8. - 28. 8.	Karel Štefl	Hotel Jesenice u Rakovníka
29. 8. - 31. 8.
Pavel Kučera	Hotel Studánka u Rychnova
21. 9. - 23. 9.	Václav Wortner	Osinalice
27. 9. - 30. 9.	Michaela Blahutová	In-base Rakovice
11. 10. - 13. 10.	Radek Plíhal	Mlýn Kostřata
12. 10. - 14. 10.	Václav Wortner	Osinalice
24. 10. - 25. 10.	Karel Štefl	Hotel Jesenice u Rakovníka
3. 11. - 4. 11.	Michaela Blahutová	In-base Rakovice

13
9
22
31
16
6
8
12
35
35
16
16
5
14
30
16

O2 Leadership

Custom Courses

17 one-day courses aimed at leadership and feedback
are another result of the co-operation with Telefónica
Foundation. Courses were intended for students and
fresh graduates who had the chance to meet with O2
managers and work with them on a common project.

Several dozens of courses are prepared annually on
demand of other organisations and in co-operation
with them. Schools, foundations and other nonprofit organisations are among our clients. We also
run courses for very specific groups of children
from children’s homes, from foster families
and for clients of probation service.

Celkem 33 kurzů, 618 účastníků, 1230 člověko-kurzo dnů

zakázkové kurzy
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Na Otevřených metodických kurzech v roce 2012 pracovali:
šéf projektu: Petra Drahanská

členové týmů: Michaela Blahutová, Kamil Coufal, Michal Dvořák, Ivo
Farský, Martin Hak, Veronika Hilská, Josef Hruška, Boris Janča, Klára
Jansová, Marie Krajná, Veronika Králová, Zuzana Kročáková, Miroslav
Londýn, Dalibor Naar, Jan Neuwirth, Olga Prokešová, Hana Řádová,
Daniel Svoboda, Jana Šachtová, Jana Šachtová, Lukáš Šilc, Jakub
Šneidr, Tereza Špinarová, Karel Štefl, Josef Tůša, Eliška Uhliarová,
Světlana Vaštová, Petr Vojna, Michaela Vojnová, Nikola Vondrová

y

é

členové týmů: Zuzana Andresová, Jana Dusbábková, Michal Dvořák,
Jana Haková, Josef Šebesta

OMK	

Termín	Šéf	Místo	účastníci

Zážitková pedagogika v praxi
Dramaturgie
Review
Hra
Zážitková pedagogika v praxi
Hra
Zážitková pedagogika v praxi
Hra
Review
Dramaturgie

2. 3. - 4. 3.
Petra Drahanská	Brno
23. 3. - 25. 3.	Jana Haková	Brno
30. 3. - 1. 4.	Jana Dusbábková
Praha
6. 4. - 8. 4.	Michal Dvořák
Praha
4. 5. - 6. 5.
Petra Drahanská	Brno
1. 6. - 3. 6.	Michal Dvořák
Praha
27. - 29. 9.
Petra Drahanská	Brno
19. - 21. 10.	Michal Dvořák
Praha
26. - 28. 10.	Jana Dusbábková
Praha
9. - 11. 11.	Jana Haková	Brno

16
14
16
16
8
10
13
16
15
12

Open Methodological Courses

To develop and spread the method of experiential learning
is a part of VSL mission. One of the ways to achieve this, is
to organise methodological courses. Twice a year we realise
a certified training of this method. This training has the
accreditation of the Ministry of Education as retraining.
The training consists of five weekend courses: Experiential
learning in practice, Games, Review – working with
groups, Dramaturgy in experiential learning and Managing
psychological risks.

Celkem 10 kurzů, 136 účastníků, 408 člověko-kurzo dnů

Think Big is a programme of Telefónica Foundation that provides
support and financial means for young people under 26 years who have
an interesting idea and want to improve their surroundings. Apart
from financial contribution, projects also gain non-material support
(including an educational weekend organized by VSL).
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Na kurzech v roce 2012 pracovali:
šéf projektu: Jan Krejčí, Helena Macků

Think Big

Gerhardi

rz

V roce 2012 pokračovala spolupráce PŠL s Nadací Telefónica a NROS
na tomto programu. Think Big je program Nadace Telefónica
poskytující podporu a finanční prostředky mladým lidem do 26 let,
kteří mají nápad, jak zlepšit své okolí. Účastníci zapojení do projektů
získávají kromě finančního příspěvku také nemateriální podporu
v podobě vzdělávacího víkendu. Prázdninová škola Lipnice se stala
partnerem Nadace Telefónica pro vzdělávání. Organizačně, programově
i lektorsky zajišťovala 5 vzdělávacích víkendů souhrnem pro 1160
účastníků.
Lektoři PŠL připravili na každý z víkendů kolem 10 různých workshopů,
v nichž učili zážitkovou metodou vedení týmu a práci v něm,
prezentaci a sebeprezentaci, zvládání konfliktních situací, motivaci,
efektivní komunikaci, poskytování zpětné vazby a další dovednosti.
Účastníci každého z víkendů měli pět vzdělávacích bloků, v každém
mohli absolvovat jeden z těchto workshopů doplněných o témata
realizace, administrace a propagace projektu (vedli lektoři NROS
a Nadace Telefónica).
Kromě odborné lektorské práce se instruktoři PŠL starali i o program
obou večerů a organizační a produkční stránku vzdělávacích víkendů.
Spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.

Na univerzitě je zrovna tolik hlupáků jako kdekoli jinde,
jejich hloupost má však pečeť univerzitní výchovy.

Ku

Think Big

Součástí poslání Prázdninové školy Lipnice je rozvíjet a šířit metodu zážitkové pedagogiky. Jedním ze způsobů, jak toho docílit, je pořádání kurzů
zaměřených na osvojení této metody. Dvakrát ročně realizujeme certifikovaný výcvik metody zážitkové pedagogiky, který je akreditován MŠMT
jako rekvalifikační.
Výcvik se skládá z pěti víkendových kurzů: Zážitková pedagogika v praxi,
Hra, Review - práce se skupinou, Dramaturgie zážitkové pedagogiky a Řízení psychického rizika. Je určen široké veřejnosti, ale směřuje především
do oblasti zvýšení profesní výbavy lektorů, učitelů a vedoucích volnočasových aktivit. Metodu zážitkové pedagogiky lze uplatňovat při výuce na
školách, při rozvoji pracovních týmů a zaměstnanců, při přípravě nejrůznějších rozvojových kurzů, táborů a dalších akcí pro děti i dospělé.

Think Big

Termín	Dny	Šéf	Místo

Think Big III.
Think Big IV.
Think Big V.
Think Big VI.
Think Big VII.

16. 3. - 18. 3.
23. 3. - 25. 3.
21. 9. - 23. 9.
3. 10. - 5. 10.
11. 10. - 13. 10.

3,0	Jan Krejčí
3,0	Jan Krejčí
3,0	Jan Krejčí
3,0	Jan Krejčí
3,0	Jan Krejčí

Poslův Mlýn, Doksy
Poslův Mlýn, Doksy
Poslův Mlýn, Doksy
Poslův Mlýn, Doksy
Poslův Mlýn, Doksy

Účastníci
250
250
230
200
230

Celkem 5 kurzů, 1160 účastníků, 3480 člověko-kurzo dnů				
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V rámci tohoto projektu PŠL rozvíjí metodu zážitkové pedagogiky,
propojuje ji s projektovou výukou a napomáhá rozvoji využití obou
metod ve školách. Kurzy a výukovými programy během necelých tří
let projde více než 1 600 žáků a 375 pedagogů; rozpočet je 11,3 mil.
Kč. Díky finanční podpoře z ESF a rozpočtu ČR jsou kurzy a materiály
poskytovány školám bezplatně.
Projekt Klíčový rok byl v roce 2012 zvolen MŠMT ČR jedním z nejlepších podpořených projektů v rámci OPVK.

A co jsme společně se žáky
a jejich učiteli uskutečnili?






KLÍČENÍ vzdělávací zážitkové kurzy pro žáky ZŠ
ŽÁKOVSKÉ PROJEKTY navazující týmové workshopy
INTERAKTIVNÍ PORTÁL pro publikování projektů
výukový program
PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ metodické kurzy pro pedagogy

Mimo to jsme připravili VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY pro učitele (na téma
projektové vyučování) a pro žáky (o týmové spolupráci, komunikaci,
hrdinství a dalších tématech).

Key Year (Klíčový rok)

Na kurzech Klíčového roku letos pracovali:

This project is also intended to support
modernization of primary education in the
Czech Republic. It innovates the method of
experiential learning, combines it with the
method of project education and helps the
implementation of both into schools. The
project includes courses for pupils, courses
for teachers, preparation of educational
materials (handouts, publications and
a methodological film), realization of
educational programs in schools and an
interactive portal for pupils.

Dvořáčková, Michal Dvořák, Ivo Farský, Martin Hak, Jana Haková,
Anika Homolová, Josef Hruška, Jitka Kašová, Jana Kindlmannová,
Jan Kolář, Andrea Kosařová, Lucie Krejčíková, Šárka Křepelková,
Oto Kuczman, Pavel Kučera, Tereza Kučerová, Helena Peřinová,
Radek Plíhal, Hana Řádová, Zbyněk Riedl, Zdeněk Slejška, Helena
Šaldová, Jakub Šneidr, Karel Štefl, Renáta Trčková, Josef Tůša,
Barbora Vichtová, Václav Wortner

členové týmů: Zuzana Andresová, Ivan Bauer, Dita Culková, Adéla

Klíčení - kurzy pro žáky

Termín	Dny	Šéf

účast

Klíčení - workshop po kurzu pro ZŠ Labská
Klíčení - workshop po kurzu pro ZŠ Sedmikráska
Klíčení - ZŠ Chrudim
Klíčení - Tyršova ZŠ, Brno
Klíčení - ZŠ Větrný Jeníkov
Klíčení - Gymnázium Kaplice
Klíčení - workshop po kurzu pro ZŠ Dr. J. Malíka
Klíčení - ZŠ Dolní Libchavy
Klíčení - workshop po kurzu pro ZŠ Tyršova (Brno)
Klíčení - ZŠ Karlovy Vary
Klíčení - ZŠ T. G. M. Podbořany
Klíčení - workshop po kurzu pro ZŠ Větrný Jeníkov
Klíčení - SSZŠ Litvínov
Klíčení - ZŠ Straškov-Vodochody
Klíčení - ZŠ Bodláka a Pampelišky
Klíčení - workshop po kurzu pro GEU Kaplice

2.2.
15.2.
26.3. - 30.3.
23.4. - 27.4.
14.5. - 18.5.
28.5. - 1.6.
6.6.
18.6. - 22.6.
25.6.
10.9. - 14.9.
17.9. - 21.9.
25.9.
1.10. - 5.10.
15.10. - 19.10.
29.10. - 2.11.
8.11.

20
20
24
28
25
33
25
21
22
24
25
26
18
28
24
30

1,0	Zuzana Andresová
1,0	Ivo Farský
5,0	Zuzana Andresová
5,0	Renáta Trčková
5,0	Michal Dvořák
5,0	Ivo Farský
1,0	Zuzana Andresová
5,0	Lucie Krejčíková
1,0	Renáta Trčková
5,0
Pavel Kučera
5,0	Zuzana Andresová
1,0	Michal Dvořák
5,0	Helena Šaldová
5,0
Pavel Kučera
5,0	Michal Dvořák
1,0	Ivo Farský

Celkem 16 kurzů, 393 účastníků, 1393 člověko-kurzo dnů

Projektové vyučování pro pedagogy

Termín	Dny	Šéf

účast

Proj. vyučování 1 - ZŠ Červené Pečky
Proj. vyučování 1 - ZŠ Plaňany
Proj. vyučování 1 - ZŠ Norská Kladno
Proj. vyučování 1 - otevřený kurz
Proj. vyučování 1 - ZŠ Tábor Zborovská
Proj. vyučování 1 - ZŠ Planá a ZŠ Chraštice
Proj. vyučování 1 - 8. ZŠ Kolín
Proj. vyučování 1 - otevřený kurz
Proj. vyučování 2 - otevřený kurz
Proj. vyučování 1 - ZŠ Mandysova Hradec Králové

12.1. - 14.1.
20.1. - 22.1.
9.2. - 11.2.
17.2. - 19.2.
16.3. - 18.3.
23.3. - 25.3.
19.4. - 21.4.
19.10. - 21.10.
2.11. - 4.11.
16.11. - 18.11.

20
23
21
24
19
23
22
24
19
18

3,0	Ivo Farský
3,0	Jana Haková
3,0	Jana Haková
3,0	Ivo Farský
3,0	Jana Haková
3,0	Radek Plíhal
3,0
Pavel Kučera
3,0	Radek Plíhal
3,0	Jana Haková
3,0	Jana Haková

Celkem 10 kurzů, 213 účastníků, 639 člověko-kurzo dnů

Projektové vyučování na školách

Termín	Dny	Šéf

Počet účastníků

Udržitelná spotřeba - 1. ZŠ Hořovice
České dějiny - 3. ZŠ Zábřeh
České dějiny - 5. ZŠ Kolín
Udržitelná spotřeba - 7. ZŠ Kladno
Hranice a prolínání - Cyrilometodějská církevní ZŠ	
Hranice a prolínání - ZŠ Hudcova
Hranice a prolínání - ZŠ Chrlice

23.4., 26.4., 27.4., 10.5.
10.2., 30.3., 27.4.
20.1., 24.2., 23.3., 13.4.
20.1.
28.3., 4.4., 11.4., 25.4.
18.1., 25.1., 1.2., 15.2.
22.2.
29.2., 7.3., 21.3.
7.6., 11.5., 18.5., 15.6.
16.4., 4.5., 8.6., 22.6.

59, 59. 59, 50
56, 63, 58
54, 38, 35, 52
62
59, 59, 54, 59
69, 63, 64, 59
59
56, 54, 56
60, 60, 60, 49
56, 55, 47, 44

Udržitelná spotřeba - ZŠ J. J. Ryby
České dějiny - ZŠ Pečky

1,0	Jana Kindlmannová
1,0	Ivan Bauer
1,0	Ivan Bauer
1,0	Zdeněk Slejška
1,0	Helena Peřinová
1,0	Martin Hak
1,0	Helena Peřinová
1,0	Jakub Šneidr
1,0	Jana Kindlmannová
1,0	Ivan Bauer

Celkem 5 kurzů, 1160 účastníků, 3480 člověko-kurzo dnů
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Projekt Prázdninové školy Lipnice ZDrSEM - kurzy první pomoci v roce 2012 nabral nový vítr do plachet.
Lektoři z řad lékařů, záchranářů, mediků či proškolených laiků se podíleli na proškolení celkem 1949
účastníků.
Realizovali jsme jak kurzy pro širokou veřejnost - zejména čtyř a půl denní akreditovaný kurz Standard
(i ve variantách Vodák a Horal), tak kurzy pro maminky a pečovatelky (kurz Mama). Soustředili jsme se
také na firemní klientelu, kde jsme kromě kurzu Show (krátký kurz postavený na intenzivním zážitku ze
simulované události) zařadili do nabídky také kurz Profi (delší kurz zaměřený na poskytování první pomoci v souvislosti s profesemi účastníků). Uskutečnil se také jeden běh kurzu Školitel první pomoci.
I nadále jsme rozvíjeli metodiku a pokračovali v realizaci kurzů pro lékaře a zdravotnické pracovníky.
Aktuální nabídku našich kurzů první pomoci vedených zážitkovou formou odborníky na první pomoc
naleznete na našich stránkách.
Na kurzech v roce 2012 pracovali:
Šimon Babíček, Jiří Bilík, Adam Cipra, Stanislav Dlouhý, Jan Gruber, Markéta Haladová, Zuzana Jílková,
Jakub Kastner, Petr Kolouch, Michaela Kořínková, Alena Králová, Sabina Láčiková, Miroslav Londýn,
Tereza Lužná, Vlastimil Mazura, Matúš Nižňánský, Libuše Ourodová, Robert Pleskot, Jan Polák,
Olga Prokešová, Jan Ptáček, Barbora Ptáčková, Marie Reslová, Alena Rytířová, Kristýna Schnablová,
Ondřej Skypala, Adriana Slivková, Petra Sokačová, Marie Součková, Jan Spilka, Hana Středová,
Barbara Šimanovská, Jan Šonka, Karel Štěpánek, Filip Štrach, Jiří Táborský, Karolína Tumová,
Tomáš Valenta, Lenka Vlková, Michal Vočka, Michaela Vojnová, Lukáš Vopravil
ZDRSEM	

Termín	Dny	Šéf	Místo

SHOW Saint Gobain
ŠKOLITEL
SHOW Saint Gobain
MAMA open únor
STANDARD open únor
MAMA Srbecká
SHOW Saint Gobain
VODÁK WEC	
SHOW Saint Gobain
SHOW Saint Gobain
SHOW Nutricia
MAMA Bibo
MAMA RC Paleček
STANDARD GJM	
STANDARD pro IK	
FOFR Esethelp
STANDARD Mentaurov
SHOW Saint Gobain
SHOW Saint Gobain
STANDARD Open březen
SHOW Ezra
FOFR Česká cesta
SPECIÁL pro Pionýr

5. 1. 2012
leden - březen 2012
10. 1. 2012
18. 2. 2012
22. - 26. 2. 2012
26. 2. 2012
28. 2. 2012
únor - březen 2012
5. 3. 2012
6. 3. 2012
9. 3. 2012
10. 3. 2012
11. 3. 2012
7. - 11. 3. 2012
16. -18. 3. 2012
19. - 20. 3. 2012
21. - 25. 3. 2012
28. 3. 2012
29. 3. 2013
28. 3. - 1. 4. 2012
13. 4. 2012
13. - 15. 4. 2012
14. 4. 2012

ZDrSEM

Účastníci

1,0	K. Schnablová	Český Brod
10,0	R. Pleskot
Praha
1,0	K. Schnablová	Častolovice
1,0	K. Schnablová
Praha
4,5	A. Králová
Praha
1,0	M. Vojnová	Brno
1,0	K. Schnablová	Častolovice
5,0	L. Ourodová	Vír
1,0	K. Schnablová
Praha
1,0	K. Schnablová	Kozojedy
1,0	K. Schnablová	Olomouc
1,0	K. Schnablová
Praha
1,0	K. Schnablová
Praha
4,5	S. Dlouhý
Praha
5,0	K. Štěpánek
Praha
2,5	K. Schnablová
Praha
4,5	J. Ptáček	Litoměřice
1,0	K. Schnablová	Častolovice
2,0	K. Schnablová	Častolovice
4,5	B. Šimanovská
Praha
1,0	H. Středová
Praha
2,5	A. Králová
Praha
1,0	R. Pleskot	Mladá Boleslav

50
16
40
12
15
14
34
16
65
29
98
15
17
15
18
24
18
64
58
16
24
16
50
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ZDrSEM – courses of first aid is a
VSL project that livened up in 2012.
Trainers (doctors, rescuers, medical
students as well as laymen) prepared
courses for 1949 participants.
There are open-enrollment courses:
Standard (four-and-half days course),
Mama (for mothers and caregivers),
courses for corporate clients are
also organized. ZdrSem also prepares
special courses for doctors and other
medical staff.

STANDARD open duben
SHOW Saint Gobain
HORAL ČSHP
MAMA open duben
SPECIÁL pro Lesní MŠ	
HORAL open květen
SPECIÁL pro Hartmann
KLÍČE PRO ŽIVOT - ZDRAVOTNÍK
STANDARD open květen
SHOW M+W
SHOW Vinium
MAMA open Brno
SPECIÁL pro Hartmann
MAMA Černá Hora
SPECIÁL pro Hartmann
VODÁK open
MAMA Bibo
SHOW Lilly
STANDARD open červen
STANDARD open červen
MAMA open červen
SHOW Project Outdoor
SHOW My Agency
HORAL open červen
SHOW Hartmann
SHOW WAG
MAMA Hastrmánek
VODÁK pro WEC	
SHOW Teamtest
HORAL Jaro Kompán
STANDARD open srpen
SHOW Juklík
SHOW Canadian Medical Care
STANDARD SDB Plzeň
SHOW Showpark
FOFR Horal CK Livingstone
STANDARD open Praha
SHOW Somfy
STANDARD open Brno
SPECIÁL pro Hartmann
SHOW Adfors
HORAL open říjen
MAMA Knoflík
SPECIÁL pro Hartmann
SHOW Saint Gobain
FOFR outdoor pro Melechov
STANDARD open listopad
MAMA open listopad
SHOW HEAD (opakovák)
SHOW Simac
FOFR Česká cesta

18. - 22. 4. 2012
23. 4. 2012
27. 4. - 1. 5. 2012
28. 4. 2012
4. 5. 2012
4. - 8. 5. 2012
11. - 12. 5. 2012
květen - červen 2012
16. - 20. 5. 2012
18. - 19. 5. 2012
21. - 25. 5. 2012
27. 5. 2012
1. - 2. 6. 2012
2. 6. 2012
8. - 9. 6. 2012
6. - 10. 6. 2012
10. 6. 2012
13. 6. 2012
13. - 17. 6. 2012
13. - 17. 6. 2012
17. 6. 2012
21. 6. 2012
22. 6. 2012
20. - 24. 6. 2012
26. 6. 2012
14. 7. 2012
28. 7. 2012
1. - 5. 8. 2012
16. 8. 2012
8. - 12. 8. 2012
29. 8. - 2. 9. 2012
28. 8. 2012
6. 9. 2012
7. - 9. 9. 2012
13. 9. 2012
14. - 16. 9. 2012
26. - 30. 9. 2012
4. 10. 2012
3. - 7. 10. 2012
5. - 6. 10. 2012
9. - 10. 10. 2012
10. - 14. 10. 2012
14. 10. 2012
19. - 20. 10. 2012
30. 10. 2012
2. - 4. 11. 2012
7. - 11. 11. 2012
25. 11. 2012
29. - 30.11. 2012
6. 12. 2012
7. - 9.12. 2012

4,5	J. Ptáček
Praha
1,0	K. Schnablová	Častolovice
4,5	B. Šimanovská	Křižanov
1,0	H. Středová
Praha
1,0	K. Schnablová
Praha
4,5	B. Šimanovská	Křižanov
1,5	B. Šimanovská	Olomouc
4,5	J. Ptáček
Praha
4,5	H. Středová
Praha
2,0	K. Schnablová	Slapy
5,0	K. Schnablová	Velké Pavlovice
1,0	M. Vojnová	Brno
1,5	R. Pleskot
Praha
1,0	M. Vojnová	Černá Hora
1,5	K. Štěpánek	Beskydy
4,5	B. Šimanovská	Křižanov
1,0	S. Dlouhý
Praha
1,0	K. Schnablová	Morava
4,5	S. Dlouhý
Praha
4,5	M. Nižňanský
Praha
1,0	K. Schnablová
Praha
1,0	B. Šimanovská	Libochovice
1,0	B. Šimanovská	Znojmo
4,5	A. Králová	Křižanov
1,0	B. Šimanovská	Tetčice u Brna
1,0	H. Středová
Praha
1,0	M. Vojnová	Olešnice
4,5	A. Králová	Vír
1,0	K. Schnablová	Krkonoše
4,5	B. Šimanovská
Přerov
4,5	B. Šimanovská
Praha
1,0	K. Schnablová
Praha
1,0	K. Schnablová
Praha
4,5	S. Dlouhý
Plzeň
1,0	K. Schnablová	Sázavský ostrov
3,5	A. Králová	Křižanov
4,5	J. Ptáček
Praha
1,0	K. Schnablová
Praha
4,5	M. Vojnová	Brno
1,5	R. Pleskot
Praha
2,0	K. Schnablová	Znojmo, Litomyšl
4,5	A. Králová	Křižanov
1,0	K. Schnablová
Praha
1,5	R. Pleskot	Beskydy
1,0	K. Schnablová	Častolovice
2,5	B. Šimanovská	Melechov
4,5	H. Středová
Praha
1,0	K. Schnablová
Praha
2,0	M. Nižňanský
Praha
1,0	K. Schnablová
Praha
2,5	B. Šimanovská
Praha

18
45
18
18
53
16
14
18
18
45
80
16
12
15
16
16
18
34
17
16
15
42
51
16
39
16
15
15
34
12
16
12
43
18
16
12
11
20
16
16
76
15
18
16
50
15
15
16
16
32
18

Celkem 74 kurzů, 1949 účastníků, 4093 člověko-kurzo dnů

www.zdrsem.cz
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Název položky

počet kurzů | number of courses

A.

Autorské kurzy
OMK	
Zakázkové kurzy
Interní akce
ZDrSEM	
Think Big
Klíčový rok

I.

celkem

14
10
15
6
74
5
58

počet dnů | number of days
Autorské kurzy 156
OMK	
30
Zakázkové kurzy 67
Interní akce
28
ZDrSEM	
184
Think Big
15
Klíčový rok
118
celkem

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
7 357
2. Tržby z prodeje služeb
7 340
3. Tržby za prodané zboží
17
IV.
Ostatní výnosy celkem
480
15. Úroky
125
18. Jiné ostatní výnosy
356
VI. Přijaté příspěvky celkem
2 323
27. Přijaté příspěvky (dary)
2 207
28. Přijaté členské příspěvky
116
VII. Provozní dotace celkem
4 721
29. Provozní dotace
4 721
Výnosy celkem
14 881
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním
557
34. Daň z příjmů		
D.	Výsledek hospodaření po zdanění
557

počet účastníků | number of participiants
266
136
618
259
1949
1160
2393

celkem

6781

interna

1 129
1 129
10 295
115
145
10 035
1 949
1 540
409
1
1
948
1
947
1
1
14 323

B.	Výnosy

598

Autorské kurzy
OMK	
Zakázkové kurzy
Interní akce
ZDrSEM	
Think Big
Klíčový rok

Činnost hlavní

Náklady

Spotřebované nákupy celkem
1. Spotřeba materiálu
II.
Služby celkem
6. Cestovné
7. Náklady na reprezentaci
8. Ostatní služby
III.
Osobní náklady celkem
9. Mzdové náklady
10. Zákonné sociální pojištění
IV.
Daně a poplatky celkem
16. Ostatní daně a poplatky
V.
Ostatní náklady celkem
21. Kursové ztráty
24. Jiné ostatní náklady
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
32. Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem

182

AKTIVA
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Částky jsou uvedeny v tisících.

Stav k prv. dni
účetního obd.

A. Dlouhodobý majetek celkem
48
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
48
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem
48
B. Krátkodobý majetek celkem
7 984
II. Pohledávky celkem
328
1. Odběratelé
224
4. Poskytnuté provozní zálohy
69
5. Ostatní pohledávky
0
6. Pohledávky za zaměstnanci
4
8. Daň z příjmů
10
10. Daň z přidané hodnoty
21
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
17. Jiné pohledávky
0
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
7 477
1. Pokladna
23
3. Účty v bankách
7 454
IV. Jiná aktiva celkem
179
1. Náklady příštích období
101
2. Příjmy příštích období
78

AKTIVA CELKEM

PASIVA

8 032

Stav k prv. dni
účetního obd.

A. Vlastní zdroje celkem
6 525
I. Jmění celkem
405
1. Vlastní jmění
209
2. Fondy
196
II. Výsledek hospodaření celkem
6 120
1. Účet výsledku hospodaření -0,00
x
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
493
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 5 627
B. Cizí zdroje celkem
1 507
I. Rezervy celkem
0
III. Krátkodobé závazky celkem
850
1. Dodavatelé
255
5. Zaměstnanci
119
7. Závaz. k instituc. soc. zab. a veř. zdrav. poj.
58
9. Ostatní přímé daně
10
10. Daň z přidané hodnoty
24
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
224
17. Jiné závazky
126
22. Dohadné účty pasivní
58
IV. Jiná pasiva celkem
657
1. Výdaje příštích období
48
2. Výnosy příštích období
608

PASIVA CELKEM
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8 032

Stav k posl. dni
účetního obd.
48
48
48
8 052
272
196
10
0
17
0
0
41
9
7 719
40
7 679
61
16
45

8 100

Stav k posl. dni
účetního obd.
7 083
406
209
196
6 678
557
x
6 120
1 017
0
659
338
112
53
6
0
84
40
359
31
327

8 100

účetní závěrka v plném rozsahu je k dispozici na www.psl.cz

interna

V roce 2012 tvořilo instruktorský sbor PŠL

Lukáš Šilc, výkonný ředitel
Jan Šebek (do srpna), Eva Ostrčilová, administrátor
Olga Prokešová, koordinátor projektu ZDrSEM
Lukáš Gajdoš, fundraiser
Zdeňka Holubcová, manažerka projektu Klíčový rok
Tereza Kučerová, metodička projektu Klíčový rok
Renata Löwingerová, administrátorka projektu Klíčový rok
Stanislav Zábranský, skladník

75 instruktorů
135 elévů
25 prvoelévů
8 čestných členů

V Klubu přátel se sdružují ti, kteří se zajímají o činnost Prázdninové
školy Lipnice. V roce 2012 měl Klubu přátel přes dva tisíce členů.
Všichni dostávají elektronického Kurýra o aktuálním dění v PŠL.
V roce 2012 se změnila pravidla členství a Klub přátel je otevřen
každému zdarma. Pokud věříte, že naše práce má smysl a poslání
PŠL je Vám blízké, přidejte se do klubu i Vy! Více informací najdete
na webových stránkách Prázdninové školy Lipnice.
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Struktura organizace
Nejvyšším orgánem organizace je Valná hromada, která se
skládá z registrovaných instruktorů, schází se jednou ročně
a volí své zástupce do Správní rady. Správní rada je řídící a
kontrolní orgán, který určuje strategii organizace a podporuje
a kontroluje činnost organizace skrze jejího ředitele Lukáše
Šilce.

př

Prázdninová škola Lipnice je občanským sdružením členů – dobrovolníků, kteří sami sebe označují jako instruktorský sbor. Tento základní
kámen organizace tvoří zdroj nových nápadů a myšlenek a zároveň
energie a hybné síly nutné k jejich uskutečnění. Charakteristickým
rysem a zároveň určujícím znakem kvality a potenciálu sboru byla
a je vysoká diverzita profesí a zájmů. Instruktorský sbor tvoří pedagogové, psychologové, ekonomové, právníci, podnikatelé, lékaři, publicisté, výtvarníci, architekti i studenti vysokých škol. Ti všichni se činnosti
v PŠL věnují dobrovolně ve svém volném čase.
Tam, kde je potřeba se věnovat odborné činnosti a kurzům i mimo
rámec volného času, je práce lektorů a instruktorů placená. Většina
placených profesionálů je ale zároveň součástí dobrovolné základny
instruktorského sboru.
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PŠL

Pro ty, kteří mohou a chtějí poskytnout finanční příspěvek na naši
činnost, jsme vytvořili Klub dárců. Každý člen Klubu dárců přispívá
na činnost PŠL buď jednorázovým darem, nebo pravidelně. Členové
Klubu dárců mají nárok na slevu ve výši 5% na všechny naše
produkty, 10% na otevřené metodické kurzy a jsou zváni na další
zajímavé akce, které PŠL pořádá. Kromě toho jsou informováni
o dění v PŠL stejně jako Klub přátel.
V roce 2012 bylo v Klubu dárců 33 přispěvatelů, od nichž jsme
získali celkem 51 542 Kč na chod organizace.
Prázdninová škola Lipnice rovněž děkuje jednotlivcům i následujícím
společnostem za jejich finanční pomoc: SUPTel a. s.
Systeming, s. r. o.
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V roce 1993 PŠL výrazně přispěla ke vzniku nového oboru
podnikání, když založila společnost Outward Bound
– Česká cesta. Jejím cílem je šířit efektivní způsob
rozvoje osobnosti a týmové spolupráce mezi komerčními
subjekty. Česká cesta patří k nejstabilnějším vzdělávacím
společnostem na trhu, kde již 20 let úspěšně realizuje
kurzy a akce, jejichž klíčovým „výrobním prostředkem“
jsou zážitky a zážitková pedagogika.
Ze svých zisků se podílí na financování provozu
Prázdninové školy Lipnice. Symbiotický vztah těchto
dvou organizací funguje především na základě sdílení
lidského kapitálu a know-how z podnikání v neziskovém
i komerčním sektoru. Česká cesta realizuje ročně přes
250 kurzů či akcí po celé České republice někdy i za
jejími hranicemi. Mezi její největší klienty patří ČEZ,
ČSOB, Essox, Heineken, Hypoteční banka, Kaufland,
RWE, Škoda Auto. Klienti na práci ČC nejvíce oceňují
přístup lektorů a realizačních týmů a také projektový
management náročnějších zakázek.

www.ceskacesta.cz
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Milan Hanuš, Renáta Trčková,
Helena Macků, Michaela Picková,
Daniel Drahanský, Josef Šebesta,
Karel Štěpánek
Revizní komise
Pavel Paták, Pavel Volejníček,
Simona Trávníčková

výkonný
ředitel
Lukáš Šilc

administrátor AK
Jan Šebek
Eva Ostrčilová

koordinátor
ZDrSEM
Olga Prokešová

fundraiser
Lukáš Gajdoš

manažer
klíčový rok
Zdena Holubcová
metidik
klíčový rok
Tereza Kučerová

interna
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administrátor
klíčový rok
Renata Löwingerová

skladník
Stanislav
Zábranský
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Prázdninová škola Lipnice je skutečně školou. A to školou nejen pro účastníky
na kurzech, ale minimálně stejně důležitou školou pro své členy – organizátory
těchto kurzů. „Až jsem to učil, tak jsem to pochopil,“ říká staré kantorské
úsloví.
Významným pilířem interního vzdělávání organizátora od stupně elév (fr. „žák“)
ke stupni instruktora (čili samostatného organizátora) je Instruktorský kurz.
Instruktorský kurz Prázdninové školy Lipnice je známý svou náročností
a kvalitou. Svým rozsahem se řadí mezí nejkomplexnější vzdělávací programy
v oblasti zážitkové pedagogiky v ČR.
V roce 2012 do něj vstoupilo 28 elévů. Ve třech částech (Zimní, Samostudium
a Letní) během 15 programových dnů se účastnili přednášek, workshopů,
praktických cvičení a prezentací.
Jednotlivé předměty garantovali: Petra Drahanská (Tvorba kurzu), Milan Hanuš
(Organizace, Pobyt v přírodě), Zdeněk Beneš (Hra a programové prostředky), Dan
Drahanský (Vedení týmu a řízení kurzu), Aleš Pokorný (Řízení rizika), Miroslav
Hanuš (Praktická dramaturgie).
Absolutoria kurzu dosáhlo 22 nových instruktorů.
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určené především členům naší organizace. Mimo
instruktorský kurz je to setkání Š+ sloužící jako příprava
budoucím šéfům před sezónou, K+ představující metodické
zhodnocení kurzů daného roku, dále pak Prvosen,
který je určen pro nové členy organizace. Jeho cílem
je usnadnit prvoelévům vstup do organizace. Pak také
Soustředění instruktorského sboru (SIS), kde probíhá
celkové zhodnocení sezóny a valná hromada PŠL. Mimo
tyto tradiční akce pořádáme také vnitřní vzdělávací kurzy
určené členům organizace. V roce 2012 to byla stavba
nízkých lanových překážek.
Interní akce	Termín

Šéf

Místo

Instruktorský kurz 2012
Š+
Stavba nízkých lanových překážek
Prvosen
K+
SIS

Milan Hanuš
Lukáš Šilc
Jan Šebek
Michal Dvořák
Zuzana Andresová
Hana Řádová

Javořina, Lom na Hřebenech
Praha
Na Beránku, Praha
Nymburk
Areál "U Lamberka"
Kocanda, Želiv

15. 2. - 19. 2., 24. 8. - 2. 9.
8. 3.
25. 5. - 27. 5.
28. 9. - 30. 9.
12. 10. - 14. 10.
23. 11. - 25. 11.

účastníci
25
12
16
17
50
139

Celkem 6 kurzů, 259 účastníků, 1068 člověko-kurzo dnů

Interní akce v roce 2012 připravovali:
Jitka Aberotvá, Zuzana Andresová, Michal Dvořák, Nikola
Frollová, Šimon Grimmich, Anika Homolová, Boris Janča,
Markéta Kaizlerová, Jiří Kameník, Andrea Kosařová, David
Kostelník, Jana Pavíčková, Dita Podhadská, Honza Polák,
Hana Řádová, Daniel Svoboda, Jan Šebek, Lukáš Šilc,
Renáta Trčková, Marta Veselá

Instruktorský kurz v roce 2012 připravovali:
šéf kurzu: Milan Hanuš
TÝM: Zdeněk Beneš, Petra Drahanská, Daniel Drahanský, Radek Hanuš,
Miroslav Hanuš, Ivo Jirásek, Aleš Pokorný
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Fond vznikl v roce 1995 z iniciativy několika zakladatelů PŠL. Stálými přispěvateli jsou také bývalí účastníci a instruktoři kurzů PŠL.
Posláním fondu je umožnit absolvování autorských kurzů lidem,
jejichž sociální situace by jim účast na kurzu znemožnila. Příspěvek
je poskytován na základě žádosti jednotlivých žadatelů, a to formou stipendia nebo půjčky. O přidělení a výši prostředků rozhodují
každoročně, obvykle do konce května, správci fondu.
V roce 2012 získal LSF dary v celkové výši 45 200 Kč.
Stipendia byla udělena v celkové výši 28 750 Kč.
Stav fondu k 31. 12. 2012 činil 435 338,15 Kč.
V roce 2012 do fondu přispěli:

Jitka Bajgarová, Michal Bauer, Jan Dolejš, Pavel Fuchs, Vítězslav
Gloser, Milan Hanuš, Radek Hanuš, Miroslav Hoffman, Ota Holec,
Petr Hořejš, Boris Janča, Martin Klusáček, Radek Kobza, Petr Kříž,
Kristýna Křížová, Vítězslav Pečínka, Jaroslav Řasa, Martin Sobotka,
Helena Sladkovská, Pavel Paták, Richard Papík, Pavel Volejníček,
Jiří Walder a Iveta Walderová.
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Lipnice Scholarship Fund
The aim of the fund is to support people who
are not able to participate in a VSL course
because of financial reasons. The fund was
established in 1995 and all its funds come
from individual donators.

Na tomto místě většinou děkujeme za odvedenou práci. Letos bych
rád, mimo jiné, poděkoval i za hlubší přesah našich akcí do celé
společnosti.
Uspořádání konference na téma dobrodružství z pohledů různých
oborů je jednou z nich. Schopnost vykročit do neznáma, zkoušet
zcela nové věci, přinášet netradiční řešení již patří k výbavě
požadované zaměstnavateli. Vzdělání je a bude jednou
z nejcennějších komodit naší společnosti.
S ním souvisí naše dlouhodobá snaha ovlivňovat jeho podobu
a formy. Přínos našich kurzů, ať už pro pedagogy nebo studenty,
je především v přístupu ke způsobům vzdělávání. Snažíme se
pedagogům předat co nejvíce z metody zážitkové pedagogiky
tak, aby se ji sami naučili používat a díky ní obohatili své žáky.
Studenty učíme pracovat v projektových týmech, nabízíme
jim reálnou zkušenost namísto teorie a učíme je dovednostem
reflektujícím potřeby současného světa.

Děkuji všem, kteří se podíleli na našich autorských kurzech v nichž
se objevují témata jako respekt k jinakosti, svoboda úzce spojená
s odpovědností, životní prostředí jako prostor pro život a nejen
ochrana přírody. Díváme se kolem sebe a zpracováváme témata
důležitá pro naši společnost.
Dále také děkuji za práci všem dobrovolníkům, pracovníkům
kanceláře, lektorům, členům správní rady, revizní a konkurzní
komise...
Díky jejich práci a přesahu našich akcí můžeme mít alespoň
nepatrný vliv na to, jakým způsobem se měníme my
a naše okolí.

Děkuji za to, že v Prázdninovce

mám pocit, že se obojí

mění

k lepšímu.
Lukáš Šilc
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outWard Bound Kouknu doleva,
kouknu doprava... a nevidím nic, čeho bych
se mohl zachytit. Pak nezbyde než se podívat
na svoje ruce a ruce těch, kteří jsou se mnou
na jedné lodi a přiznat si, že musíme spoléhat
jen sami na sebe. To je Outward Bound - to je
vymanit se z bezpečných struktur...
Toto je matafora poslání, se kterým Kurt Hahn
založil v roce 1941 organizaci, která napomáhá
najít odvahu, sebedůvěru k samostatnému
životu.

Editorky textů: Zuzana Kročáková, Renáta Trčková
Fotografie: archiv PŠL, Nadace Telefonica
Grafika: Vladimír Halada, VLHAdesign s.r.o.

ohlasy z kurzů 2012
„Bylo to nádherně prožitých 9dní a jsem za ně vděčná.
I za tu bolest ať už fyzickou nebo psychickou, i za ty těžké
zkoušky.“

„Během kurzu mi často nějaký podnět otevřel mnou prožité
chvíle z dávné minulosti. v tu dobu téměř pozapomenuté.
ten okamžik se vždy velmi dobře propojil s „cestou“ a já si
ty dávno prožité chvíle najednou dokázal vysvětlit. Možná
to jen bylo náhlé pominutí mysli :-) to nic nemění na tom,
že to byla pro mě vítaná překvapení a líbilo se mi to.“


V roce 1992 se k tomuto
odkazu připojila i PŠL
a od tohoto roku jsme
členy mezinárodního
společenství Outward
Bound International.

„Poslední dva dny mi z celého kurzu daly jednoznačně
nejvíc. Vím, kterým směrem se vypravit a znám některé překážky před sebou. Snad překonám sebe a tedy i překážky.“

„Neuvedomujem si, že by kurz priamo ovplyvnil môj život
v zmysle nejakej zmeny, skôr mi ukázal, že som schopný
vecí, o ktorých som nevedel. To sa nedalo inak zistiť len
tak, že som ich proste urobil a naučil ma nové veci..“


Prázdninová škola Lipnice, o.s.
Jaromírova 80/51
128 00 PRAHA 2
IČ: 00499099
DIČ: CZ00499099
Číslo účtu: 2500064018/2010
telefon: 224 942 534
mobil: 774 432 005
e-mail: psl@psl.cz
http://www.facebook.com/prazdninovka

