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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 throu-
gh 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
„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.
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Milan Hanuš
předseda Správní rady PŠL

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). 

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!

úvodník

slovo Předsedy
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Autorské kurzy « 6 «

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 neopakova-
telnost 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. 

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

Kurzy pro veřejn

ostauTorské kurzy

auTorské kurzy « 6 « auTorské kurzy» 7 »

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.

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 Termín dny šéf místo Účastníci 

život je gotickej pes 4. - 6. 11. 2011, 19,0 miroslav hanuš jizerské hory, nP Poloniny 29
 3. - 15. 1., 1. - 4. 3. 2012

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. 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 Petra drahanská strupčice u chomutova 10

horizont 26. 7. - 4. 8. 10,0 klára jansová nejdek 24

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. 5,0 hanka středová lucký vrch vysočina 15

zahranice 22. 10. - 10. 11. 20,0 lucie krejčíková nepál 12

celkem 14 kurzů, 266 účastníků, 2996 člověko-kurzo dnů
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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: miroslav hanuš

Tým: adéla dvořáčková, milan hanuš, jaroslav 
kompán, michal Petr, jana vašendová 

vlastní cestou
1. - 12. 7. 2012

kurz na 12 dní pro 12 žen a 12 mužů o auten-
ticitě, 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.

šéf instruktor: jiří šofka

Tým: ivo hrdina, markéta kaizlerová, jan kolář, 
lucie krejčíková, šárka křepelková, jan labohý, 
lenka ondráčková

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 hle-
dání 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 grafika-
mi a dřevěná díla umístěná v krajině.
šéf instruktor: šimon Grimmich

Tým: jitka brouzdová, lucie Fryčová, jiří Glaser, 
jan jersák, lenka kosohorská, helena macků, 
Petra malá, ivo nečesánek

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.
šéf instruktor: michal sankot

Tým: michaela blahutová, michaela brázdilová, 
kamil coufal, jan krejčí, jana Pavíčková, 
honza Polák, (andrea kosařová)

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: vladimír halada

Tým: tomáš  kostkan, richard machan, 
martin ondrejkovič, josef šebesta

mokoša
7. - 12. 5. 2012

5. ročník kurzu propojující několik genera-
cí 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.

šéf instruktor: veronika hilská

Tým: veronika králová, jana ottová, silvia 
soláriková, blanka toulová, nikola vondrová
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Autorské kurzy « 10 «

loading
11. 7. - 20. 7. 2012

kurz pro středoškoláky o odvaze a odpověd-
nosti 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 násled-
nou odpovědnost za to, co udělali. hledali 
odvahu k realizaci vlastních snů a přání. 
nebuď louda - be loader!
šéf instruktor: zbyněk riedl

Tým: nikola Frollová, tomáš Pešek, lukáš šilc, 
charlie štefl, renáta trčková, eva zímová

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 neztra-
tit 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.
šéf instruktor: josef hruška

Tým: antonín blomann, ladislav habásko, jana 
ledvinová, dita Podhadská, olga Prokešová, 
kateřina švábenická, ondřej valsa, radka zounková

ican
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 pro-
to 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.
šéf instruktor: miroslav žák

Tým: andrej kirchmayer, miroslav londýn, zuzana 
Přikrylová, Petr válek, světlana vaštová, barbora vichtová 

artefakt
14. - 24. 7. 2012

kurz naplněný kompletní stavbou dřevěné 
rozhledny na návrší nad obcí strupčice, odkud 
návštěvník shlédne krušné hory, západní část
českého středohoří a pánevní oblast se soused-
ními hnědouhelnými lomy. kurz artefakt a jeho 
výsledek měly značnou mediální odezvu a plá-
novaně se staly součástí dokumentárního filmu 
martina ryšavého „na vodě“.

šéf instruktor: Petra drahanská

Tým: roman bohovic, Filip Pavlík, honza šebek

horizont
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 prozkou-
mat, co je pro nás v životě důležité a k čemu 
chceme opravdu směřovat.

šéf instruktor: klára jansová

Tým: klára dvořáková, martin hais, ondřej malý, 
katarína Pauličková, Petra skalická, jiří škvor

déjà vu
   výběr z hroznů
24. 8.  - 2. 9. 2012

kurz pro účastníky starší 50 let 
a zároveň absolventy předcho-
zích ročníků, jehož hlavní osu 
letos tvořil přechod krkonoš. byl pro účastní-
ky příležitostí vyzkoušet vlastní hranice 
a udělat něco poprvé ve věku, 
kdy už to není úplně obvyklé.

šéf instruktor: ivo Farský

Tým: josef tůša, radek blahuš, 
lenka chourová, lucie krejčíková
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« 12 «interna

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.

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.

šéf instruktor: lucie krejčíková
Tým: daniel drahanský, václav Wortner

auTorské kurzy « 12 «

18. května 2012 I HUB Praha

chvála kroků doneznáma
DRUŽSTVÍDOBRO

chvála kroků doneznáma
DRUŽSTVÍDOBRO

dobrodružství

kod12
18. 5. 2012 udělala Pšl další krok ke svému cíli stát se respektovaným metodickým centrem zážitkové pedago-
giky. 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.

kod 12» 13 »

šéf instruktor: aleš Pokorný
Tým: vladimír halada, lukáš šilc, simona 
trávníčková

čud 
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.
šéf instruktor: hanka středová

Tým: adam cipra, eva kvapilová, Petra ogé, josef 
středa, hanka středová
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přehled činnosti

Prázdninová škola lipnice připravuje každoročně také několik desítek kurzů na základě po-
ptávky jiných organizací a ve spolupráci s nimi. našimi zadavateli byly zejména školy (tříd-
ní 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 nava-
zovat se zadavatelskými organizacemi dlouhodobější spolupráci.
v roce 2012 jsme realizovali 33 zakázkových kurzů pro 284 účastníků.

mezi naše klienty v roce 2012 patřili: 

ceGv cassiopeia, česká zemědělská univerzita v Praze, dětský domov dolní Počernice, in-
formační 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

zakázkové kurzy Termín šéf mísTo ÚčasTníci

není muže nad kováře 26. 4. - 29. 4. martina turečková stříbský mlýn u ivančic 13
žákovský parlament 27. 4. Petra drahanská školní jídelna 9
budeme 3 27. 4. - 1. 5. zuzana hanáková trycon resort 22
mezinárodní škola brno 28. 5. - 1. 6. simona trávníčková lopeník 31
o.p.s. mikuláš 1 21. 6 - 24. 6. michaela blahutová in-base rakovice 16
kurz pro Pms Pardubice 9. 7. - 11. 7. karel chodil stříbrný rybník u hr. králové 6
čzu 1 16. 7. - 18. 7. radek Plíhal Penzion lipka 8
dd dolní Počernice 27. 8. - 1. 9. václav Wortner statek rakovice 12
spolupracující sborovna 27. 8. - 28. 8. karel štefl hotel jesenice u rakovníka 35
zš malíka chrudim  29. 8. - 31. 8. Pavel kučera hotel studánka u rychnova 35
dd dolní Počernice 2 21. 9. - 23. 9. václav Wortner osinalice 16
o.p.s. mikuláš 2 27. 9. - 30. 9. michaela blahutová in-base rakovice 16
čzu 2 11. 10. - 13. 10. radek Plíhal mlýn kostřata 5
dd dolní Počernice 3 12. 10. - 14. 10. václav Wortner osinalice 14
třídní učitel 24. 10. - 25. 10. karel štefl hotel jesenice u rakovníka 30
o.p.s. mikuláš 3 3. 11. - 4. 11. michaela blahutová in-base rakovice 16

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

nadace o2 leadership
specifickou skupinu mezi kurzy na objed-
návku 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 praco-
vat 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

cusTom courses
several dozens of courses are prepared annually on 
demand of other organisations and in co-operation 
with them. schools, foundations and other non-
profit 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.

zakázkové kurzy» 15 »

o2 leadershiP
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.

http://www.czu.cz/
http://www.zsmalika.cz/
http://www.zsmalika.cz/
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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.

součástí poslání Prázdninové školy lipnice je rozvíjet a šířit metodu zážit-
kové pedagogiky. jedním ze způsobů, jak toho docílit, je pořádání kurzů 
zaměřených na osvojení této metody. dvakrát ročně realizujeme certifiko-
vaný 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 ří-
zení psychického rizika. je určen široké veřejnosti, ale směřuje především 
do oblasti zvýšení profesní výbavy lektorů, učitelů a vedoucích volnoča-
sových aktivit. metodu zážitkové pedagogiky lze uplatňovat při výuce na 
školách, při rozvoji pracovních týmů a zaměstnanců, při přípravě nejrůz-
nějších rozvojových kurzů, táborů a dalších akcí pro děti i dospělé.

na otevřených metodických kurzech v roce 2012 pracovali: 
šéf projektu: Petra Drahanská

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

Think big
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 kurzech v roce 2012 pracovali:

šéf projektu: jan krejčí, helena macků 

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

Think big Termín dny šéf místo Účastníci

think big iii. 16. 3. - 18. 3. 3,0 jan krejčí Poslův mlýn, doksy 250
think big iv. 23. 3. - 25. 3. 3,0 jan krejčí Poslův mlýn, doksy 250
think big v. 21. 9. - 23. 9. 3,0 jan krejčí Poslův mlýn, doksy 230
think big vi. 3. 10. - 5. 10. 3,0 jan krejčí Poslův mlýn, doksy 200
think big vii. 11. 10. - 13. 10. 3,0 jan krejčí Poslův mlýn, doksy 230

celkem 5 kurzů, 1160 účastníků, 3480 člověko-kurzo dnů    
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Na univerzitě je zrovna tolik hlupáků jako kdekoli jinde, 
jejich hloupost má však pečeť univerzitní výchovy.

Gerhardi

zakázkové kurzy « 16 «

kurzy na objednáv
ku

Think big
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).

omk Termín šéf mísTo ÚčasTníci

zážitková pedagogika v praxi      2. 3. - 4. 3. Petra drahanská brno 16
dramaturgie 23. 3. - 25. 3. jana haková brno 14
review 30. 3. - 1. 4. jana dusbábková Praha 16
hra 6. 4. - 8. 4. michal dvořák Praha 16
zážitková pedagogika v praxi      4. 5. - 6. 5. Petra drahanská brno 8
hra 1. 6. - 3. 6. michal dvořák Praha 10
zážitková pedagogika v praxi 27. - 29. 9. Petra drahanská brno 13
hra 19. - 21. 10. michal dvořák Praha 16
review 26. - 28. 10. jana dusbábková Praha 15
dramaturgie 9. - 11. 11. jana haková brno 12

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

http://psl.us4.list-manage.com/track/click?u=7346d0d370d514f52e68b921f&id=5056f8700b&e=97ad302e67
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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 nejlep-
ších 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).

na kurzech klíčového roku letos pracovali: 

členové týmů: zuzana andresová, ivan bauer, dita culková, adéla 
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

přehled činnosti

ProjekT klíčový rok

key year (klíčový rok)
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.

granTové kurzygranTové kurzy » 19 »« 18 «

Projektové vyučování na školách Termín dny šéf Počet účastníků

udržitelná spotřeba - 1. zš hořovice  23.4., 26.4., 27.4., 10.5. 1,0 jana kindlmannová 59, 59. 59, 50
české dějiny - 3. zš zábřeh  10.2., 30.3., 27.4. 1,0 ivan bauer 56, 63, 58
české dějiny - 5. zš kolín  20.1., 24.2., 23.3., 13.4. 1,0 ivan bauer 54, 38, 35, 52
udržitelná spotřeba - 7. zš kladno  20.1. 1,0 zdeněk slejška 62
hranice a prolínání - cyrilometodějská církevní zš 28.3., 4.4., 11.4., 25.4. 1,0 helena Peřinová 59, 59, 54, 59
hranice a prolínání - zš hudcova  18.1., 25.1., 1.2., 15.2. 1,0 martin hak 69, 63, 64, 59
hranice a prolínání - zš chrlice  22.2. 1,0 helena Peřinová 59
 29.2., 7.3., 21.3. 1,0 jakub šneidr 56, 54, 56
udržitelná spotřeba - zš j. j. ryby  7.6., 11.5., 18.5., 15.6. 1,0 jana kindlmannová 60, 60, 60, 49
české dějiny - zš Pečky 16.4., 4.5., 8.6., 22.6. 1,0 ivan bauer 56, 55, 47, 44

celkem 5 kurzů, 1160 účastníků, 3480 člověko-kurzo dnů

Projektové vyučování pro pedagogy Termín dny šéf účast

Proj. vyučování 1 - zš červené Pečky 12.1. - 14.1. 3,0 ivo Farský 20
Proj. vyučování 1 - zš Plaňany 20.1. - 22.1. 3,0 jana haková 23
Proj. vyučování 1 - zš norská kladno 9.2. - 11.2. 3,0 jana haková 21
Proj. vyučování 1 - otevřený kurz 17.2. - 19.2. 3,0 ivo Farský 24
Proj. vyučování 1 - zš tábor zborovská 16.3. - 18.3. 3,0 jana haková 19
Proj. vyučování 1 - zš Planá a zš chraštice 23.3. - 25.3. 3,0 radek Plíhal 23
Proj. vyučování 1 - 8. zš kolín 19.4. - 21.4. 3,0 Pavel kučera 22
Proj. vyučování 1 - otevřený kurz 19.10. - 21.10. 3,0 radek Plíhal 24
Proj. vyučování 2 - otevřený kurz 2.11. - 4.11. 3,0 jana haková 19
Proj. vyučování 1 - zš mandysova hradec králové 16.11. - 18.11. 3,0 jana haková 18

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

klíčení - kurzy pro žáky Termín dny šéf účast

klíčení - workshop po kurzu pro zš labská 2.2. 1,0 zuzana andresová 20
klíčení - workshop po kurzu pro zš sedmikráska 15.2. 1,0 ivo Farský 20
klíčení - zš chrudim 26.3. - 30.3. 5,0 zuzana andresová 24
klíčení - tyršova zš, brno 23.4. - 27.4. 5,0 renáta trčková 28
klíčení - zš větrný jeníkov 14.5. - 18.5. 5,0 michal dvořák 25
klíčení - Gymnázium kaplice 28.5. - 1.6. 5,0 ivo Farský 33
klíčení - workshop po kurzu pro zš dr. j. malíka 6.6. 1,0 zuzana andresová 25
klíčení - zš dolní libchavy 18.6. - 22.6. 5,0 lucie krejčíková 21
klíčení - workshop po kurzu pro zš tyršova (brno) 25.6. 1,0 renáta trčková 22
klíčení - zš karlovy vary 10.9. - 14.9. 5,0 Pavel kučera 24
klíčení - zš t. G. m. Podbořany 17.9. - 21.9. 5,0 zuzana andresová 25
klíčení - workshop po kurzu pro zš větrný jeníkov 25.9. 1,0 michal dvořák 26
klíčení - sszš litvínov 1.10. - 5.10. 5,0 helena šaldová 18
klíčení - zš straškov-vodochody 15.10. - 19.10. 5,0 Pavel kučera 28
klíčení - zš bodláka a Pampelišky 29.10. - 2.11. 5,0 michal dvořák 24
klíčení - workshop po kurzu pro Geu kaplice 8.11. 1,0 ivo Farský 30

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



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 pomo-
ci 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

www.zdrsem.cz

zdrsem Termín dny šéf mísTo ÚčasTníci

shoW saint Gobain 5. 1. 2012 1,0 k. schnablová český brod 50
školitel  leden - březen 2012 10,0 r. Pleskot Praha 16
shoW saint Gobain 10. 1. 2012 1,0 k. schnablová častolovice 40
mama open únor 18. 2. 2012 1,0 k. schnablová Praha 12
standard open únor 22. - 26. 2. 2012 4,5 a. králová Praha 15
mama srbecká 26. 2. 2012 1,0 m. vojnová brno 14
shoW saint Gobain 28. 2. 2012 1,0 k. schnablová častolovice 34
vodák Wec únor - březen 2012 5,0 l. ourodová vír 16
shoW saint Gobain 5. 3. 2012 1,0 k. schnablová Praha 65
shoW saint Gobain 6. 3. 2012 1,0 k. schnablová kozojedy 29
shoW nutricia  9. 3. 2012 1,0 k. schnablová olomouc 98
mama bibo 10. 3. 2012 1,0 k. schnablová Praha 15
mama rc Paleček 11. 3. 2012 1,0 k. schnablová Praha 17
standard Gjm 7. - 11. 3. 2012 4,5 s. dlouhý Praha 15
standard pro ik 16. -18. 3. 2012 5,0 k. štěpánek Praha 18
FoFr esethelp 19. - 20. 3. 2012 2,5 k. schnablová Praha 24
standard mentaurov 21. - 25. 3. 2012 4,5 j. Ptáček litoměřice 18
shoW saint Gobain 28. 3. 2012 1,0 k. schnablová častolovice 64
shoW saint Gobain 29. 3. 2013 2,0 k. schnablová častolovice 58
standard open březen 28. 3. - 1. 4. 2012 4,5 b. šimanovská Praha 16
shoW ezra 13. 4. 2012 1,0 h. středová Praha 24
FoFr česká cesta 13. - 15. 4. 2012 2,5 a. králová Praha 16
sPeciál pro Pionýr 14. 4. 2012 1,0 r. Pleskot mladá boleslav 50

standard open duben 18. - 22. 4. 2012 4,5 j. Ptáček Praha 18
shoW saint Gobain 23. 4. 2012 1,0 k. schnablová častolovice 45
horal čshP 27. 4. - 1. 5. 2012 4,5 b. šimanovská křižanov 18
mama open duben 28. 4. 2012 1,0 h. středová Praha 18
sPeciál pro lesní mš 4. 5. 2012 1,0 k. schnablová Praha 53
horal open květen 4. - 8. 5. 2012 4,5 b. šimanovská křižanov 16
sPeciál pro hartmann 11. - 12. 5. 2012 1,5 b. šimanovská olomouc 14
klíče Pro život - zdravotník květen - červen 2012 4,5 j. Ptáček Praha 18
standard open květen 16. - 20. 5. 2012 4,5 h. středová Praha 18
shoW m+W 18. - 19. 5. 2012 2,0 k. schnablová slapy 45
shoW vinium 21. - 25. 5. 2012 5,0 k. schnablová velké Pavlovice 80
mama open brno  27. 5. 2012 1,0 m. vojnová brno 16
sPeciál pro hartmann 1. - 2. 6. 2012 1,5 r. Pleskot Praha 12
mama černá hora 2. 6. 2012 1,0 m. vojnová černá hora 15
sPeciál pro hartmann 8. - 9. 6. 2012 1,5 k. štěpánek beskydy 16
vodák open 6. - 10. 6. 2012 4,5 b. šimanovská křižanov 16
mama bibo 10. 6. 2012 1,0 s. dlouhý Praha 18
shoW lilly 13. 6. 2012 1,0 k. schnablová morava 34
standard open červen 13. - 17. 6. 2012 4,5 s. dlouhý Praha 17
standard open červen 13. - 17. 6. 2012 4,5 m. nižňanský Praha 16
mama open červen 17. 6. 2012 1,0 k. schnablová Praha 15
shoW Project outdoor 21. 6. 2012 1,0 b. šimanovská libochovice 42
shoW my agency 22. 6. 2012 1,0 b. šimanovská znojmo  51
horal open červen 20. - 24. 6. 2012 4,5 a. králová křižanov 16
shoW hartmann 26. 6. 2012 1,0 b. šimanovská tetčice u brna 39
shoW WaG 14. 7. 2012 1,0 h. středová Praha 16
mama hastrmánek 28. 7. 2012 1,0 m. vojnová olešnice 15
vodák pro Wec 1. - 5. 8. 2012 4,5 a. králová vír 15
shoW teamtest 16. 8. 2012 1,0 k. schnablová krkonoše 34
horal jaro kompán 8. - 12. 8. 2012 4,5 b. šimanovská Přerov 12
standard open srpen 29. 8. - 2. 9. 2012 4,5 b. šimanovská Praha 16
shoW juklík 28. 8. 2012 1,0 k. schnablová Praha 12
shoW canadian medical care 6. 9. 2012 1,0 k. schnablová Praha 43
standard sdb Plzeň 7. - 9. 9. 2012 4,5 s. dlouhý Plzeň 18
shoW showpark 13. 9. 2012 1,0 k. schnablová sázavský ostrov 16
FoFr horal ck livingstone 14. - 16. 9. 2012 3,5 a. králová křižanov 12
standard open Praha 26. - 30. 9. 2012 4,5 j. Ptáček Praha 11
shoW somfy 4. 10. 2012 1,0 k. schnablová Praha 20
standard open brno 3. - 7. 10. 2012 4,5 m. vojnová brno 16
sPeciál pro hartmann 5. - 6. 10. 2012 1,5 r. Pleskot Praha 16
shoW adfors 9. - 10. 10. 2012 2,0 k. schnablová znojmo, litomyšl 76
horal open říjen 10. - 14. 10. 2012 4,5 a. králová křižanov 15
mama knoflík 14. 10. 2012 1,0 k. schnablová Praha 18
sPeciál pro hartmann 19. - 20. 10. 2012 1,5 r. Pleskot beskydy 16
shoW saint Gobain 30. 10. 2012 1,0 k. schnablová častolovice 50
FoFr outdoor pro melechov 2. - 4. 11. 2012 2,5 b. šimanovská melechov 15
standard open listopad 7. - 11. 11. 2012 4,5 h. středová Praha 15
mama open listopad 25. 11. 2012 1,0 k. schnablová Praha 16
shoW head (opakovák) 29. - 30.11. 2012 2,0 m. nižňanský Praha 16
shoW simac  6. 12. 2012 1,0 k. schnablová Praha 32
FoFr česká cesta 7. - 9.12. 2012 2,5 b. šimanovská Praha 18

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

př
ehled činnosti

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.

» 21 »« 20 « zdrsemzdrsem



» 23 »« 22 « internainterna

PočeT kurzů | number of courses

autorské kurzy 14
omk 10 
zakázkové kurzy 15
interní akce 6
zdrsem 74
think big 5
klíčový rok 58

celkem 182

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 598

PočeT ÚčasTníků | number of participiants

autorské kurzy 266
omk 136
zakázkové kurzy 618
interní akce 259
zdrsem 1949
think big 1160
klíčový rok 2393

celkem 6781

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

STAV K POSL. DNI 
účETNíHO OBD.

STAV K PRV. DNI 
účETNíHO OBD.

STAV K PRV. DNI 
účETNíHO OBD.

STAV K POSL. DNI 
účETNíHO OBD.

částky jsou uvedeny v tisících.

zp
ráva o hospodařen

í

Přehledy, sTaTisTika, a

udi
T zPráva 

o hosPodaření

Název položky ČiNNost hlavNí 

a. Náklady

I. Spotřebované nákupy celkem 1 129
    1. Spotřeba materiálu 1 129
II. Služby celkem 10 295
    6. Cestovné 115
    7. Náklady na reprezentaci 145
    8. Ostatní služby 10 035
III. Osobní náklady celkem 1 949
    9. Mzdové náklady 1 540
  10. Zákonné sociální pojištění 409
IV.  Daně a poplatky celkem 1
   16. Ostatní daně a poplatky 1
V. Ostatní náklady celkem 948
  21. Kursové ztráty 1
  24. Jiné ostatní náklady 947
VII. Poskytnuté příspěvky celkem 1
   32. Poskytnuté členské příspěvky  1
Náklady celkem 14 323
 
B. výnosy 

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

a k t i v a

a. Dlouhodobý majetek celkem  48 48
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem  48 48
   2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 48 48
B. krátkodobý majetek celkem 7 984 8 052
II. Pohledávky celkem 328 272
    1. Odběratelé 224 196
    4. Poskytnuté provozní zálohy 69 10
    5. Ostatní pohledávky 0 0
    6. Pohledávky za zaměstnanci 4 17
    8. Daň z příjmů 10 0
   10. Daň z přidané hodnoty 21 0
   12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 41
   17. Jiné pohledávky 0 9
III. Krátkodobý finanční majetek celkem 7 477 7 719
    1. Pokladna 23 40
    3. účty v bankách 7 454 7 679
IV. Jiná aktiva celkem 179 61
    1. Náklady příštích období 101 16
    2. Příjmy příštích období 78 45

aktiva CelkeM 8 032 8 100

p a s i v a 

a. vlastní zdroje celkem 6 525 7 083
I. Jmění celkem 405 406
    1. Vlastní jmění 209 209
    2. Fondy 196 196
II. Výsledek hospodaření celkem  6 120 6 678
    1. účet výsledku hospodaření     -0,00  x 557
    2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 493 x
    3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let      5 627 6 120
B. Cizí zdroje celkem 1 507 1 017
I. Rezervy celkem  0 0
III. Krátkodobé závazky celkem              850 659
    1. Dodavatelé 255 338
    5. Zaměstnanci 119 112
    7. Závaz. k instituc. soc. zab. a veř. zdrav. poj. 58 53
    9. Ostatní přímé daně 10 6
  10. Daň z přidané hodnoty  24
  12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 224 0
  17. Jiné závazky 126 84
  22.  Dohadné účty pasivní 58 40
IV. Jiná pasiva celkem 657 359
    1. Výdaje příštích období  48 31
    2. Výnosy příštích období  608 327

pasiva  CelkeM 8 032 8 100
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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
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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.

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.

Prázdninová škola lipnice je občanským sdružením členů – dobrovol-
níků, 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 pedago-
gové, psychologové, ekonomové, právníci, podnikatelé, lékaři, publicis-
té, 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. 

v roce 2012 Tvořilo insTrukTorský sbor Pšl

75 instruktorů
135 elévů
25 prvoelévů
8 čestných členů

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

MetiDik
klíČový rok
Tereza Kučerová

aDMiNistrátor 
klíČový rok

Renata Löwingerová

koorDiNátor
zDrseM

Olga Prokešová

sklaDNík
Stanislav 

Zábranský

aDMiNistrátor ak
Jan Šebek

Eva Ostrčilová

MaNažer
klíČový rok

Zdena Holubcová

správNí 
raDa

valNá 
hroMaDa

výkoNNý 
řeDitel
Lukáš Šilc

fuNDraiser
Lukáš Gajdoš

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.

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



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.

interní akce termín Šéf Místo úČastNíCi

Instruktorský kurz 2012 15. 2. - 19. 2., 24. 8. - 2. 9. Milan Hanuš Javořina, Lom na Hřebenech 25
Š+ 8. 3. Lukáš Šilc Praha 12
Stavba nízkých lanových překážek 25. 5. -  27. 5. Jan Šebek Na Beránku, Praha 16
Prvosen 28. 9. - 30. 9. Michal   Dvořák Nymburk 17
K+ 12. 10. - 14. 10. Zuzana Andresová  Areál "U Lamberka" 50
SIS 23. 11. - 25. 11. Hana Řádová Kocanda, Želiv 139

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

In

te
rní akce

insTrukTorský kurz
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v průběhu roku připravujeme v Pšl také interní akce 
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. 

In

te
rní akce

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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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.

Fond vznikl v roce 1995 z iniciativy několika zakladatelů Pšl. stá-
lými 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 for-
mou 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.

děkujeme!
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Pendijní fond

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.

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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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.“



„Poslední dva dny mi z celého kurzu daly jednoznačně 
nejvíc. Vím, kterým směrem se vypravit a znám některé pře-
kážky 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..“



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.

v roce 1992 se k tomuto 
odkazu připojila i Pšl 
a od tohoto roku jsme 

členy mezinárodního 
společenství outward 
bound international.
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