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Posláním Prázdninové školy Lipnice
je náročnými výzvami motivovat
Poslání naplňujeme
a mobilizovat v člověku odvahu
a tvořivost, které jsou nezbytné realizací našich kurzů,
pro aktivní nabývání zkušeností.
kultivací metody

a jejím šířením.

Karel Vašta
předseda správní rady
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úvod

kapitola

Kromě 15 autorských kurzů, ve kterých naši dobrovolníci
pracují bezúplatně – jako v roce 2017 byly například
zimní Život je gotický pes, letní Cesta hrdiny, ekologický
Poslední zhasne či rodinný Plž, rozvíjíme na zakázku
i kratší kurzy pro školy, neziskovky a zároveň vytváříme
metodické kurzy pomáhající jednotlivcům i organizacím
využívat zážitkovou pedagogiku. Veškerý výnos z těchto
kurzů vynakládáme zpět do provozu organizace a rozvoje
naší metody. Právě v roce 2017 jsme výrazným způsobem
posílili kurzy vytvářené na zakázku a rosteme k bodu
zlomu udržitelnosti. To nás vede k úvahám nad změnou
vnitřního fungování naší organizace.
Rád bych poděkoval dárcům, kteří naši organizaci a její
kurzy nezištně podporují – ať již prostřednictvím Klubu
dárců či jednotlivými dary – finančními, materiálovými,
poskytnutím slevy či propůjčením pozemku. Specifickou
podporou naším účastníkům a dobrovolnickým kurzům
pro mládež je Lipnický stipendijní fond, který podporuje
jednotlivé účastníky či kurzy zaměřená na specifickou
skupinu. I o něm se dočtete v této výroční zprávě.
Na závěr úvodu chci poděkovat všem dobrovolníkům jak
členům Prázdninové škole Lipnice tak všem z našeho
okolí, kteří přijedou některému kurzu nezištně pomoci.
Naše činnost má smysl a na následujících stranách se
můžete dočíst o dění roku 2017.
Z kurzu Cesta ženy

na obálce: Tramtárie I foto © Jiří Šofka

úvodní slova

Z kurzu Cesta Hrdiny I foto © Šimon Grimmich

Podporujeme takovou zkušenost,
která vede k pozitivní změně,
nárůstu sebevědomí a odpovědnému
přístupu k vlastnímu životu,
druhým lidem a světu.

Prázdninová škola Lipnice, člen široké mezinárodní
rodiny Outward Bound, během roku 2017 oslavila
své 40leté výročí existence. Od roku 1977 pořádáme
zážitkové kurzy a kultivujeme metodu zážitkové
pedagogiky v přírodě. Našim účastníkům pomáháme
poznat sami sebe, být soběstačnými a schopnými převzít
zodpovědnost za sebe i svoje okolí. Našimi nástroji jsou
příroda, samotná skupina účastníků, aktivity a unikátní
hry. Dohromady vytváří bezpečné prostřední pro učení
facilitované našimi instruktory. Za 40 let jsme se
proměnili a z organizace pořádající pár experimentálních
kurzů ročně jsme vyrostli do stabilní a vnitřně různorodé
neziskovky stojící na několika programových nohách
a žijící čilým spolkovým životem.

V posledních letech rozvíjíme získávání zpětné vazby
k autorským kurzům od účastníků prostřednictvím
pokurzových dotazníků. Stěžejními oblastmi, na které se
zaměřujeme a v nichž jsme zpracovali detailní analýzu,
jsou přesah a výzva. Přesah kurzů znamená, co se účastníci
na kurzu naučili, jaké dovednosti či postoje si odnášejí do
života a používají mimo kurz. Chceme, aby kurzy byly výzvou
jak pro tým, tak pro účastníky a snažíme se nabízet vyvážené
výzvy v rovině fyzické, psychické i sociální.

V roce 2017 bylo na
16 kurzech pro veřejnost

459 účastníků.

stať

kurzy pro veřejnost

|
kapitola

vývoj metody

|

z pohledu účastníků

Z kurzu Intertouch I foto © Zdeněk Beneš

Od roku 1977 jsme
průkopníky zážitkové
pedagogiky u nás. Zkušenosti
a tradice spolu s ozdravující
obměnou instruktorského
sboru, důrazem na
otevřenost, experiment
a inovace nás staví
do čela oboru.

ćinnost

40 let tvoříme metodu.

výroční zpráva 2017

Na začátku je myšlenka, téma, představa dokonalého
okamžiku, pro kterou se tvůrčí tým kurzu nadchne, a pak se ji
téměř celý rok snaží přetavit do „představení“ sestávajícího
z navazujících programů a her, aby dali účastníkům zažít,
poznat a pochopit něco o nich samých, o světě. Když se
to podaří, je to dobrodružství, které zůstane ve všech
zúčastněných srdcích.

Krásnou a pořádnou zimu si na Slovensku na vlastní kůži
zažila smečka Gotických psů. Jarní Vysočina patřila
OTOBu, kdy 3 dny a 3 noci, na kole i pěšky zdolávaly
tříčlenné týmy překážky outdoorového víceboje. Letní
záplavu kurzů začaly na své Cestě ženy, které putovaly
krajinou v samotě a tichu, ale i ve skupině a hovoru.
Třináct dní naplněných náročnými výzvami, překvapením
a adrenalinem prožili účastníci Tramtárie. Odpověď na
otázku, „Jaký budeš, až se z této cesty vrátíš?“, dostali
na své Cestě za dobrodružstvím mladí Hrdinové. Co
dělat v případě, že se na nás příroda rozzlobí, na vlastní
kůži zažili středoškoláci na kurzu Poslední zhasne.
Statečným a odvážným dětem a jejich rodičům
se podařilo rozehrát a úspěšně dohrát tajuplnou
a dlouho zapomenutou hru Džumandži. Pohádkovým
dobrodružstvím se uprostřed prázdnin proPLŽila spousta
nadšených malých dětí se svými rodiči. Egon zážitkem
inspiroval a nakopnul k dalšímu růstu skoro dva tucty
středoškoláků z celé České republiky.
Ty „opravdu“ dospělé, spojil kurz Vyhlídky a nabídl jim
týden plný dobrodružství, snídani v trávě, cizí příběhy,
ale i vypnutý mobil a prostor pro zastavení. Mezinárodní
kurz Intertouch svedl dohromady 24 účastníků z 16
zemí a ukázal jim jak to v Prázdninovce HRAjeme.
Aktivní tvůrci svého světa se sešli na kurzu Genius
loci a načerpali zde energii, motivaci a inspiraci pro
rozvíjení místa, kde jsou doma. Krev, pot a slzy zažili,
muži začátkem září na tradičním kurzu Quo Vadis.
V pohádkovém městě ČUDu si na konci září zařádila
spolu s dráčky i čudlátka s prarodiči.
Kurzy #nebuďOvce! a Orientační seminář OB
nenašly své účastníky a musely být zrušeny. Realizace
celoročního programu Transition – cesta k mužům byla
vzhledem ke krátké době na propagaci přesunuta na rok
2018.
Jako každý rok dostaly prostor jak zcela nové
experimenty, tak i premiéry a inovace a také ověřená
a odzkoušená klasika. Letošní kurzy se věnovaly
tématům občanské angažovanosti a zodpovědnosti
vůči společnosti, odvaze, hrdinství, objevování hranic,
vlastních možností, a to jak psychických, tak fyzických.
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kurzy pro
verejnost

Jak to dopadlo letos?

Z kurzu Vyhlídky

Kurzy pro veřejnost - „Autorské kurzy“ jsou naše „srdeční
záležitost“. Jsou tepajícím srdcem Prázdninovky a jejich
tvůrci do nich vkládají svá srdce, aby zasáhli srdce jiných.
Někdy je těžké vysvětlit, co vlastně děláme. Autorské kurzy?
Slovo kurz vyvolá představu vzdělávání, přednášejícího
a sedících posluchačů se zápisníky. A autorský se váže spíše
k umění, autora má kniha, píseň nebo obraz, ale kurz?
Na autorských kurzech se ale opravdu potkává vzdělání ve
významu původního slova educare znamenajícího „vedení
ven“ nebo „vedení vpřed“, tj. osobnostní rozvoj a rozšiřování
horizontů, s krásným uměním vznikajícím díky tvořivosti,
originalitě, nevšednosti a osobnímu vkladu autorů.

Život je gotickej pes

tělesný pohyb, vystavení se nejistotám a nepohodlí
dočasně akceptovaná dobrovolná skromnost
příroda a kontakt s její reálnou podobou
společenství (nezbytná spolupráce a vzájemná pomoc)
proces individuace (nekončící potřeba nalézat sám sebe)
vyhledávání a rozvoj talentů s vysokou mírou motivace,
aktivity, soběstačnosti a odpovědnosti
7. metodický a teoretický rozvoj oboru

Dramaturgie
Hlavní dramaturgickou linií kurzu je zimní pouť. Pouť
v duchovním, ale nenáboženském smyslu slova – tj. putování
v kombinaci s prací linkami. Toto pojetí zimního putování
v přírodě má umožnit účastníkům přemýšlet o životních
hodnotách o sobě samém, životních úspěších i zklamáních,
o smyslu života. Významnou dramaturgickou výzvu tohoto
pojetí představuje otázka, jak přirozeně zarámovat
myšlenkový kontext zimního putování tak, aby nebyl vnímán
a prožíván jako zimní „survival“ nebo tělocvikářský horský
pochod, ale jako skutečná pouť. Pouť k nějakému cíli, ale
především sám k sobě.

při které účastníci
nahlédnou
na sebe
jinýma očima.

ŽGP I foto © Karel Zadrobílek

Zimní pouť,

Použili jsme čtyři linky
» Příroda
» Individuace
» Místo kde jsme
» Zimní dovednosti

stať

1.
2.
3.
4.
5.
6.

kurzy pro veřejnost

Cíle

|

Materiální blahobyt
Virtualita prostředí a vztahů
Nedostatek pohybové aktivity

kapitola

Franz Kafka

Témata

vývoj metody

Jistým bodem počínaje, není již návratu.
Toho bodu je třeba dosáhnout.

|

Ivoš Jirásek, Radana Brábníková,
Jaroslav Kompán, Kamil Hromádka,
Michal Vavroušek, Adam Vyšný,
Slavomír Pačuta, Kateřina Tázlarová,
Jakub Svoboda, Karel Zadrobílek

ćinnost

Miroslav Hanuš
Východní Karpaty,
Bukovské vrchy (SR)

25 účastníků, 18+

výroční zpráva 2017

14 kurzodnů
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29. 1. - 11. 2. 2017

OTOB

» Radost z pohybu
» Radost z výzev
» Seznamování
» Připomenout a oslavit 40 let PŠL

Dramaturgie
Dramaturgie je do určité míry dána formou - je to závod
následovaný afterparty. Významné ohraničení jsou - start,
přechody mezi jednotlivými oblastmi závodu (bezpečnostní
prvek), vrchol dothlon a po vyhlášení oslava. Podle
namíchání poměru vrcholy - disciplíny pro jeden tým společné disciplíny a podle zařazení disciplín do oblastí
závodu je možné pracovat s rytmem závodu a tématy. Letos
dramaturgicky řádilo počasí s odporným sněžením v počátku
závodu s postupným zlepšováním během závodu a pěkným
počasím na závěr.

Osmý ročník

Hlavní rysy

QTOB I foto ©

multidisciplinárního
outdoorového závodu
tříčlenných družstev
O Trofej Outward Bound
– kola, pot, lezení, únava,
týmové úkoly, radost,
nástrahy přírody, obavy,
voda, radost…

» Pestrost úkolů
» Volitelnost části úkolů
» Nutná spolupráce
» Bez diskriminace věkem, kondičkou či
zkušeností
» Přiměřená bezpečnost

stať

kurzy pro veřejnost

Cíle

|

S tématy v dramaturgickém smyslu v OTOBu nepracujeme.
Všudypřítomné téma je závod a spolupráce. Letos jsme
pracovali s myšlenkou 40 let PŠL. Velkým a nezvaným
tématem letos bylo počasí.

kapitola

Témata

vývoj metody

OTOB je třídenní outdoorový víceboj
tříčlenných týmů.

|

Matěj Cipra, Zdeněk Jodas, Jana
Lochmanová, Martin Kouřil, Lukáš
Mikšíček, Rostislav Havlíček

ćinnost

Karel Vašta
Krajina v okolí
Lipnice nad Sázavou
a Chotěboří

99 účastníků, 18+

výroční zpráva 2017

3 kurzodny
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28. 4. - 1. 5. 2017

Cesta ženy

v samotě a v tichu, ve skupině a v hovoru.
Jaké je tempo našeho života?
Máme čas na sebe a své myšlenky?
Stále něco děláme a nemáme čas se zastavit?
Co z toho všeho, co děláme, opravdu chceme?
Co nás baví? Co nás nabíjí? A co nás ničí?
To jsme hledaly a našly na Cestě...
...na Cestě ženy!

Až budeš připravena,
vykroč...

Cesta ženy I foto ©

Putování krajinou,

Témata
Tématem kurzu bylo skrze putování krajinou hledat v ženském těle
vlastní tempo v současném světě.

stať

|
kapitola

Dramaturgie Kurz byl rozdělen do pěti částí:
1. Vykročení na cestu – uvědomit si, které fyzické předměty
a mentální části nechci tahat na putování. Programy, které
vedly k zamýšlení, proč vykračuji na cestu. K následnému
odstřižení od běžné reality jim měla pomoci sama příroda
a prvek chůze.
2. I. fáze putování – zažít si pobyt v přírodě a skrze něj nacházet
vlastní tempo. Delší a náročnější trasy vedly k apelu na výkon
a motivovaly stylem „já to zvládnu“. Podporovaly víc mužské
principy.
3. Středisko - dát prostor se opečovat, poznat se a zastavit se
a dělat věci, na které třeba není tolik času: tvořit, tančit, jen
tak být. Programy vedly k zamýšlení, kde nyní v životě jsem
a kam jdu a zda to je to, co skutečně chci. Stinné stránky,
které si ženy pojmenovaly, samovolně vyplouvaly na povrch
a ženy tak měly příležitost s nimi pracovat, stejně tak jsme
zkoumaly naše tempo a potřebou neustále něco dělat, někde
být, něco dokazovat; zbystřily všechny smysly a znovu si
připomenuly krásu přírody, která nám třeba stihla zevšednět.
4.	II. fáze putování – zase v přírodě, tentokrát s možností
většího plynutí a toulání. Měly prostor přehodnotit své tempo
z I. fáze putování. Trasa tak více podporovala ženské principy.
5. Závěrečné středisko – vykročení do nového startu a návratu,
který nebude jednoduchý, euforie vyprchá, a pak si bude
potřeba své cíle na cestě ustát.
Podstatným programovými prostředky kurzu
byly Kruh a Deníky. Kruh probíhal každý
večer cesty a každé ráno na středisku. Měl
pouze 3 pravidla: 1) mluv od srdce, 2) mluv
k věci a 3) naslouchej srdcem; každý den
vedla kruh jedna členka týmu.

vývoj metody

1. Účastnice si uvědomí, co v životě ne/dělají a které aktivity
potřebují vypustit, doplnit, upřednostnit.
2. Účastnice budou na konci kurzu vědět, co je nabíjí.
3. Účastnice si zažijí různá tempa.
4. Účastnice zažijí sdílení a důvěru v ženské skupině.
5. Účastnice zažijí volnost a svobodu.

kurzy pro veřejnost

Cíle

|

Putování krajinou - vlastním tempem, v rytmu
svého dechu: hledaly jsme vlastní tempo pro
život v současném světě. Zažívaly jsme svobodu
a jednoduchost poutnického života bez běžných
povinností a to nám poskytlo odstup od
každodenních starostí a možnost nahlédnout na
svůj život z odstupu. Sdílení myšlenek v ženské
skupině nám dalo inspiraci pro řešení malých
těžkostí i velkých problémů.

ćinnost

Novohradské hory, Třeboňsko,
Vysočina a Česká Kanada

Irena Lištiaková,
Ludmila Činovská,
Jana Tichá

výroční zpráva 2017

Andrea Kosařová

12 účastníc, 25+

|

16 kurzodnů

11

1. - 16. 7. 2017

Tamtárie
13 kurzodnů

Dramaturgie
CO PRO TEBE ZNAMENÁ BLÍZKÝ VZTAH? Pomocí dlouhého
a náročného otvíráku (spaní ve třech pod jedním spacákem,
dělení se o minimum jídla, náročné výzvy...) jsme podporovali
blízkost v rámci skupiny. V Kamenném Zrcadle si pojmenovali,
co pro ně znamená blízký vztah, aby si poté do Mapy Blízkých
Vztahů pomocí přírodnin tyto vztahy konstelačně zaznamenali.
V Příbězích z depa a zejména v Labyrintu světa a ráji srdce
pak mohli prožít mnohé z těchto vztahů, ale i vztahy další,
které pro ně předtím nebyly důležité. Velmi silné (a dostatečně
dlouhé) review Labyrintu dalo cíli rámec a uzavřelo ho.

navazuje na dlouhou
historii kurzů stejného
jména na střediscích bez
elektřiny a bez tekoucí
vody uprostřed nádherné
přírody.

Tramtárie I foto © Jiří Šofka, Klára Šindelková

Tramtárie

REÁLNÝ KROK.
Postupné kroky provedly účastníka k jeho Reálnému kroku
a pomohly mu s přechodem do pokurzovní reality.
ŠÍŘENÍ LASKAVOSTI.
V pravidelné poobědové pohádce, jejímiž
hrdiny jsou lehce upravené reálné postavy
z našeho okolí, ukazujeme, že šířit laskavost
do svého okolí je docela jednoduché. Na konci
odkryjeme karty a představíme hrdiny. Když to
zvládnou oni, nechceš to zkusit taky?

stať

kurzy pro veřejnost

|

1. Účastník si uvědomí, co pro něj znamená blízký vztah.
2. Účastník udělá reálný krok k posílení blízkého vztahu.
3. Účastník bude podnícen k zamyšlení, jak může blízkost
(laskavost) šířit do svého širšího okolí.

kapitola

Cíle

vývoj metody

se vztahům s blízkými lidmi - co pro nás znamenají a jak je
posilovat. A také laskavosti k širšímu okolí a jak ji šířit.

|

Tématem letošní Tramtárie byla BLÍZKOST. Věnovali jsme

ćinnost

Spousta lidí o ní mluví, málokdo tam byl
a všichni tam chtějí.

výroční zpráva 2017

Jeseníky - Medvědí bouda,
Krkonoše - Chata Yetti
v Obřím dole

Jiří Šofka, Barbora Širůčková (Čašková),
Ivo Nečesánek, Anna Wohlgemuthová,
Jiří Řehoř, kuchaři a pomocník Martin
Gavanda, Boris Janča a Toník Šofka

|

Michaela Trávníčková

22 účastníků, 20 - 40 let

13

2. - 14. 7. 2017

» Účastníci odjedou s porozuměním tomu, co to je “mýtus Cesta
Hrdiny” a dokáží ho v případě potřeby ve svém životě použít
» Účastníci zjistí, kde na své cestě jsou, a najdou odpovědi, kam
se chtějí vydat dál
» Účastníci vědí o potenciálu, který mají, a mohou ho použít pro
svůj život a “komunitu”
Vedlejší cíl
» Pomůžeme vytvořit skupinu, ve které mohou účastníci na své
změny hledat podporu

Dramaturgie
Měli jsme tři hlavní prameny, ke kterým se postupně připlétaly
jednotlivé programy.
První pramen tvořil koncept Cesty hrdiny, který jsme účastníkům
předkládali v imaginacích. K těmto jednotlivým krokům, jsme měli
připravené programy, pro jejich prožítí v akci.
Druhým pramenem bylo Sdílení. Sdílení osobního příběhu coby
zdroje ponaučení i inspirace. K tomu nám pomáhaly programy
tříbení, individuální rozhovory a ranní servisy.
Třetím pramenem byla Tvorba loutek. Loutky (obrovské JAVAJKY)
představovaly 6 archetypů, se kterými se lze na Cestě hrdiny
potkat. Tyto archetypy navíc sehrály důležitou roli také ve vztahu
k osobním zakázkám účastníků (rodiče,
anima/animus, nepřítel, přítel, učitel, stín).
Dále jsme využili principy:
Putování.
Host (setkání s filmařem Erikem Balážem,
který je pravým archetypem hrdiny).
Komunita (pozvali blízké lidi našich účastníků
na závěrečné divadlo a poradní kruh).

stať

Cíle

kurzy pro veřejnost

Cesta hrdiny. Téma cesty hrdiny v sobě obsahuje 5 kroků: volání
dobrodružství, před branami labyrintu, překážky a pomocníci,
smrt/transformace, návrat domů.

|

Témata

kapitola

Dáváme cestě smysl.

vývoj metody

Lukáš Šilc, Lucia Ondrejkovič Obenau,
Roman Bohovic, Šimon Grimmich, Šárka
Křepelková, Anežka Všianská, Jakub Stingl

|

Renáta Trčková
Nízké Tatry (SR)

23 účastníků, 17 - 40 let

ćinnost

9 kurzodnů

výroční zpráva 2017

7. - 15. 7. 2017

|

s mýtem hrdiny a jeho cesty.
Projdeš si s námi tento
koncept krok po kroku
a naučíš se ho používat
ve svém životě.

Cesta hrdiny

15

každodenního
hrdinu. Pracujeme

Cesta hrdiny I foto © Šimon Grimmich

Jsme kurz pro

Poslední zhasne

Dramaturgie

je kurz určený těm, kteří
o složitých otázkách ve
vztahu člověk a příroda
chtějí nejen přemýšlet,
ale i hledat možné
odpovědi.

Poslední zhasne I foto ©

Poslední zhasne

Úvod do kurzu jsme pojali jako katastrofický scénář
budoucnosti. Po úvodním „katastrofickém dnu“, spojeném
s přespáním venku jsme druhý den odpoledne dorazili
na středisko. Každý kurzovní den jsme trávili na jiném
kontinentu, pro který jsme vybrali specifický problém.
Amerika – kácení pralesů, Afrika – nedostatek vody,
Asie – nárůst spotřeby energií, Austrálie – vymírání
živočichů, Evropa – výstavba.
Review programů směřovalo k hledání možných řešení
nikoliv v globálním měřítku, ale v našem nejbližším okolí.
Představení problematiky a následné dopady na přírodu
a společnost měly motivovat účastníky se v této oblasti
aktivně angažovat.
Naše kurzovní úsilí zúročily dva závěrečné programy.
Celodenní Chválkovská environmentální
konference, během které účastníci připravili
a představili projekty, zmenšující ekologickou
zátěž prostředí, ve kterém žijí. Chválkovská
úmluva pak shrnovala Sedm zásad, které se
signatáři zavázali dodržovat, aby přispěli ke
snížení ekologicé zátěže na Zemi.

stať

kurzy pro veřejnost

|

Cíle
» Představit některé z problémů současného ohrožení přírody.
» Nechat některé z problémů „zažít na vlastní kůži.“
» Motivovat ke hledání řešení těchto problémů.
» V přijatých osobních rozhodnutích pokračovat i po kurzu.

kapitola

Záměrem kurzu bylo probudit v mladých lidech odpovědnost
za činnost člověka za naší planetě. Stěžejním tématem nám
bylo přírodní dědictví, které jsme si definovali jako „to, co
po sobě zanecháme dalším generacím.“

vývoj metody

Zásahy člověka do přírody jsou děsivé
a nenávratné. Něco se musí stát. Něco se musí
změnit, aby se náš domov nestal pustinou.
Je za pět minut dvanáct! Udělej něco!

Témata

|

Jediná příroda ví, co chce. Nikdy nežertuje
a nikdy nedělá chyby. Ty dělá jen člověk.
		
K. H. Waggerl

ćinnost

Ivan Bauer, Lukáš Houser, Roberta
Bimbová, Vendula Ekrtová, Lada
Řezáčová

výroční zpráva 2017

Ivo Farský
Chválkov, Jižní
Čechy

21 účastníků, 14-17

|

9 kurzodnů

17

22.- 30. 7. 2017

22. - 29. 7. 2017

8 kurzodnů

Zuzana Hájková

Světlana Vaštová, Jan Lazar, Barbora Danielová,
Šimon Herrmann, Štěpánka Černá, Jan Černý,
Radka Buryšková, Lukáš Kutek

Chata Doubravka
u Chotěboře

34 účastníků, rodič a dítě (8-11 let)

Džumandži I foto © Šimon Herrmann

Džumandži

stať

kurzy pro veřejnost

|
kapitola

vývoj metody

|

Linka Dvojice: Společnými programy se dvojice rodič a dítě
k sobě stále více přibližovaly - Pexeso, Aréna, Místo pro rituál,
Létající cirkus, Cesta za pokladem, Univerzita, Vyprávěj i společné putování a lanové překážky při Závěru. Letos jsme pro
podporu této linky navíc zařadili linku dílniček (např. mozaika,
acrojóga, divadlo…), kde si dvojice mohly zažít něco nového.
Linka Děti: Program byl postaven tak, že se posouval se od
společných programů rodič-dítě, přes samostatné programy
dětské skupiny až po tvorbu vlastního programu pro rodiče.
Linka Rodiče: Postupně jsme tato témata naplňovali v následujících programech či v nestrukturovaném čase, který jsme
rodičům vědomě nabídli - sdílení a inspirace s ostatními rodiči,
ranní jóga, čas po obědě, Výměna rolí s dětmi,
večerní povídání, IT orienťák, workshopy. Celá
linka kurzem spíše volně proplouvala s podobnou intenzitou. Pro některé bylo vrcholem dílčí
uvědomění při workshopech/diskuzích (práce
s vlastností/o metodě RUŠ).

ćinnost

Dramaturgie

výroční zpráva 2017

vzájemného vztahu
a získání inspirace
pro trávení
společného času.

Dvojice: vzájemná blízkost
1. Více se poznat, posílit důvěru a prohloubit vztah.
2. Získat inspiraci, ve které mohou pokračovat po kurzu.
Děti: sebepoznání, sebedůvěra*
3. Děti budou mít možnost poznat, v čem jsou dobré.
4. Na základě programu se děti budou učit oceňovat samy
sebe.
Rodiče: čas pro sebe
5. Rodiče budou mít prostor na klid a odpočinek bez dětí
a budou inspirováni různorodými aktivitami a společným
sdílením.
» Samostatnost - téma loňska, letos jsme chtěli více akcentovat téma sebepoznání a inspirace. Vzhledem k tomu, že
jsme ale zanechali větší část programů z loňska a základní
dramaturgickou stavbu kurzu, došlo i tak k jeho naplnění.

|

prohloubení

Témata a cíle

19

Vstříc dobrodružství!

Nastartovat a posílit

vyprávění příběhů
PLŽ
22. - 29. 7. 2017
Jakub Šneidr
Chata Miloňová

8 kurzodnů

27 účastníků (rodiče+děti, 4–7 let)

Lída Pijanovská, Jan Urbaczka, Martina Štolbová,
Marie Smékalová, Zdeněk Pezlar,
Hana Ouředníková, Dan Zmátlo, Petra Svobodová,
Honzík Krejčí, kuchaři Pavel a Kamila

Plž I foto ©

v rodinách jako platformu
pro předávání zkušeností,
pro sdílení životní
moudrosti a pro výchovu
k přirozenému
a odpovědnému
lidství.

stať

kurzy pro veřejnost

|
kapitola

vývoj metody

V dětské lince jsme pracovali se ctnostmi (pomoc druhým,
spolupráce, odvaha, silná vůle, přátelství). V jednom programu
jsme cíleně pracovali i s opakem ctností - s neřestmi (Papejši).
Vrcholem bylo zapalování ohně ve jménu ctností na vrcholu
Oslová, kde rodiny strávily poslední noc pod „širým nebem“.
V rámci rodičovské linky byly velmi oceňované večerní
partnerské programy (P3 a Rande), ve kterých měli rodiče
možnost užít si bytí v páru. My jsme jim k tomu připravili
prostředí a opečovali jejich komfort, aby si to užili dle svého.
Úspěchem byla změna pohledu rodičů na příběh. V našem podání
se stal silným rozvojovým průnikem světa dětí a dospělých.
Novinkou letošního roku byl program poobědová kavárna, kde
jsme otevírali různá témata a vytvořili jsme příjemný prostor
ideální pro diskuzi o nich…
Rodinná linka šla většinou programů tak,
aby děti viděly své rodiče jako nositele ctností
a naopak. Programy byly příběhové, často
jsme v nich dále vyprávěli a tak jsme připravili
velkou „zásobu“ témat a postav pro vyprávění
rodičů. Společné zážitky si pak rodiny
zaznamenávaly do rodinného deníku. Všechny
tyto tři linky se prolínaly, doplňovaly.

|

Dramaturgie

ćinnost

Pro rodiny
» opakovaně poskytovat prostor pro rodinné vyprávění
» nabídnout rodinám způsob vizuálního záznamu jejich
rodinného příběhu z kurzu (materiál, čas, prostor, prožitky)
» umožnit všem, aby sebe zažili jako nositele ctností

výroční zpráva 2017

Cíle
Pro děti
» provést děti zážitkovými programy inspirovanými vybranými knihami
» dotknout se vybraných ctností a učit děti vidět je a užívat v jednání
s druhými lidmi
» opakovaně vytvářet pro dětskou skupinu prostor pro spontánnost
» vytvářet prostor pro samostatné a odpovědné jednání

Pro rodiče
» poskytovat programový prostor pro blízkost partnerů
» předat dramatické minimum, které jim usnadní
vyprávět příběhy
» nabídnout přístup „příběh místo řemene“
» bezpečné prostředí pro odkládání rodičovské role

|

Příběhy

21

Témata

Egon

Dramaturgie

středoškoláky, kteří se
nebojí o sobě dozvědět
něco víc, dokáží opustit
svou každodennost a být
deset dní off-line.

Egon I foto ©

Egon je kurz pro

Kurz Egon nabídl bohatou škálu klasických programů,
inovací, inspirací a situací, které účastníky vedly k hlubšímu
porozumění a sebepřijetí. Byl o hledání a nacházení sebe
sama, své vlastní životní cesty, o mezilidské komunikaci
a vztahu k přírodě.
Ve scénáři byly zastoupeny programy dotýkající se
archetypálních témat (kdo jsem a kam směřuji, fungování
ve skupině, spolupráce, hodnoty, vzory, sexualita, mužství/
ženství) a programy rozvíjecí tvořivost, vnímání, vztah
k tělu, diskuzní programy, fyzické výzvy,
divadlo, hry, rituály. Ve scénáři jsme
upřednostňovali fungující lipnické klasiky
pro cílovou skupinu středoškoláků před
nevyzkoušenými premiérami. Ale i těch pár
bylo.

stať

kurzy pro veřejnost

1. Sebepoznání a směřovat je k odhalování silných stránek,
talentů, dovedností a plnění životních snů.
2. Zvědomovat své prožívání (emoční, tělesné, kognitivní,
sexuální…) a pracovat s ním. Rozvíjet vnímavost.
3. Předávat principy funkční komunikace a zpětné vazby.
4. Postavit je před různorodé výzvy (fyzické, psychické …)
tak, aby zažili bezpečné vykročení z komfortní zóny,
objevili význam spolupráce a své fungování ve skupině.
5. Dát jim intenzivní kontakt s přírodou, aby ho vnímali jako
silný zdroj bytí, který je potřeba chránit.

|

Cíle

kapitola

Hlavní Témata - Sebepoznání
Podtémata: 1. Já (kdo jsem a kam směřuji)
2. Já a ostatní (komunikace)
3. Já a příroda

vývoj metody

Kurz je designovaný na potřeby středoškoláků,
vede je k aktivnímu a zodpovědnému životu.

|

Lukáš Krump, Jakub Hemr, Petr Doskočil,
Jiří Tůma, Taťána Mančíková (externistka)

ćinnost

Jana Urbanová
Vysoká Jedle,
Krušné hory

20 účastníků, 15-18 let

výroční zpráva 2017

10 kurzodnů

23 |

27. 7. - 5. 8. 2017

vyhlídky,

Dramaturgie

Vyhlídky
9 kurzodnů

Ondřej Valsa

Jitka Blažková, Jana Hajduová,
Zdeněk Pezlar, Josef Svoboda,
Markéta Vavrochová

Krkonoše - středisko
Pencovka

24 účastníků, 33+

Vyhlídky I foto ©

27. 8. - 6. 8. 2017

Vyjasnit si směr a dobít baterky, rozfoukat jiskru v oku; a to
prostřednictvím prožívání prostých, ale nikoli všedních situací
(východ slunce, samota v krajině, snídaně v trávě, hraní si
v písku…), jakož i sounáležitosti ve skupině, sebepéče...
Nabrat energii a podívat se na možnosti, kam dál.
Po zkušenostech s vyhlídkovou účastnickou skupinou jsme došli
k názoru, že účastníci mají potřebu se zabývat spíš sami sebou
a v pravou chvíli sami přijdou na to, co a do jaké míry mohou
pro svět udělat.
Hodnoty + touhy + bohatství + magie => vyhlídky
Ujasnit si svoje vize (vyhlídky), znát svá přání
(touhy), vědět, jaké zdroje (bohatství) k jejich
naplnění mám + vědomí svých hodnot, které
upravují moje chování. Vystoupit ze všednosti
– čas a prostor, naladění, štěstí, (magie).
Ondřej Suchý Vyhlídky 2016.

stať

|
kapitola

vývoj metody

Vyhlídky
1. Zhodnotí si, jaké jsou jejich možnosti a jeho touhy.
2. Rozhodne se, co s tím chce dělat pro sebe a pro svět.
Zážitky
1. Zablbne si, pustí kontrolu, rozvine hravost, posune hranice.
2. Fyzicky si hrábne.
3. Pocítí sounáležitost.
4. Nabere novou energii.
Sebepéče
1. Vyzkouší různé způsoby sebepéče.
2. Uvědomí potřebu sebepéče.

|

Cíle

ćinnost

Vyhlídky, zážitky, sebepéče

výroční zpráva 2017

Témata

25 |

Kurz pro ty, co už mají kus cesty za sebou a chtějí
se podívat, kam mohou pokračovat dál.
Je to čas pro sebe, nevšední zážitky, sdílení
příběhů a inspiraci...

kurzy pro veřejnost

Kurz pro opravdu
dospělé, kteří už mají
kus cesty za sebou
a vyhlížejí, kam mohou
pokračovat dál..

Dramaturgie

mezinárodní metodický
kurz. Záměrem kurzu je
představení české metody
rozvoje lidí skrze práci
se zážitkem široké
světové veřejnosti.

Intertouch
24 účastníků, 23+
(mezinárodní účastníci)

19. 8. - 1. 9. 2017

14 kurzodnů

Simona Trávníčková

Jiří Glaser, Míra Londýn, Martin
Novák, Markéta Londýnová, Kateřina
Klímová

Praha, Lipnice nad
Sáz., Velká Chyška

Interouch I foto © Zdeněk Beneš

Intertouch je

Teze: Brát život jako hru a začleňovat do něj herní prvky přináší
do života lehkost (nadhled) a pomáhá vyrovnat se s náročnými
životními situacemi.
Hra jako postoj k životu: Řadu pravidel našich životních
her si nastavujeme sami. Na konci života jsem to já sám, kdo
vyhodnotí, jestli jsem život „vyhrál“ nebo ne. Výhra i prohra
jsou přirozenou součástí života. Z výher je potřeba se umět
radovat, chyby/prohry je potřeba umět přijmout a vytěžit.
Hlavně se ani z jednoho nepo... Umění žít tady
a teď přináší radost z přítomného okamžiku,
ať už to dopadne jakkoli. Je důležité život
umět hrát (zaměření se na proces, na život)
a ne vyhrát. Je důležité mít odvahu hrát svůj
život. Téma Hra jako metoda byla zpracovaná
ve dvoudenním metodickém workshopu, který
využíval osobní účastnické zkušenosti z kurzu.

stať

kurzy pro veřejnost

|
kapitola

vývoj metody

|

Hra jako metoda
1. pochopit principy využití her pro individ. a skupinový rozvoj
2. porozumí dramaturgickým principům tvorby scénáře
3. inspirováni k využití prvků lipnické metody na svých akcích
Hra jako postoj k životu
1. zvědomit nabízené paralely mezi hraním hry a žitím života
2. pojmenuje si, co mu nahlížení na život jako na hru může
přinášet
3. identifikuje paralely mezi životem a hrou, které jsou pro něj
funkční (přínosné), a začlení je do svého života (hraje život
více jako hru)

ćinnost

Cíle

výroční zpráva 2017

Téma Game (Hra)
» Hra jako metoda
» Hra jako postoj k životu

Záměr kurzu
1. Explore “game” and “play” as an approach to life. Ukázat
paralely mezi hraním her a žitím + začlenění do života.
2. Představení české metody rozvoje lidí v práci se zážitkem.
3. Navázat na tradici mezinárodních kurzů v PŠL a podpořit
rozvoj spolupráce s dalšími organizacemi.

27 |

Dare to play the game #life

Genius loci je zážitkový

Genius loci
30. 8. - 3. 9. 2017

5 kurzodnů

Šárka Křepelková

Tomáš Hawel, Veronika Beranová,
Matěj Píro, Radka Zounková,
Jan Grňo

Vlčice a Zálesí,
Rychlebské hory

17 účastníků, 18+

Genius Loci I foto © Veronika Beranová

stať

|
kapitola

Když člověk přijde na nějaké místo, nejdříve jej poznává,
přijímá od něj informace. Naslouchá místu, jeho příběhům
a potřebám. Snaží se vnímat, jaké místo je a uvědomovat si,
jak na něj místo působí. Po nějaké době dochází k propojení.
Člověk dospěl do fáze, kdy už místo do nějaké míry zná a do
nějaké míry také zná sám sebe. Vidí určité paralely. To, že on
sám má nějaké potřeby, které mu dané místo může naplnit
a zároveň místo má své potřeby, které může naplňovat. Poté,
co si člověk uvědomí vzájemnou provázanost a dar, který mu
místo věnovalo a který přijal, má potřebu místu také něco dát.
S odpovědností vůči místu o něj pečovat a živit tak jeho Genia
loci.
Linka vztahu k místu v rovině kurzu:
» PŘIJÍMÁNÍ: uvědomování si, jak se já vztahuji k místu/
místům; seznamování s konkrétním místem skrze jeho historii,
příběhy, setkání s místními lidmi, vnímání přírody a krajiny,
pojetí sebe sama v prostoru
» PROPOJENÍ: zážitek propojení s místem;
vzájemné zrcadlení (člověk je odrazem místa
a místo odrazem člověka) jak na úrovni
přítomnosti, tak v rámci minulosti ale
i minulosti ovlivňující přítomnost
» DÁVÁNÍ: péče o konkrétní prostor; nástroje
a techniky k odpovědnému přístupu k místu

vývoj metody

Dramaturgie

|

Uvědomí si, která místa v životě mě kotví.
Pojmenuje si, co je pro něj kotvení místem a proč.
Uvědomí si vzájemné zrcadlení - člověk a místo.
Umí zažívat propojení s místem.
Vytvoříme zkušenost stvorbou záměru odpovědné péče
o Genia loci a jeho realizaci.
6. Získat několik dovedností/nástrojů/technik k odpovědné
péči o Genia loci.
7. Povzbudit odvahu a motivovat k pozitivnímu ovlivňování/
rozvíjení Genia loci v místě, které ho kotví.

ćinnost

1.
2.
3.
4.
5.

výroční zpráva 2017

Téma
Ukotvení sebe sama skrze péči o Genius loci: „Člověk je odrazem místa
a místo je odrazem člověka. Odpovědnou péčí o genius loci místa
ukotvujeme sami sebe v životě.”

Cíle
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Není mi jedno, kde žiju.

kurzy pro veřejnost

kurz o vztahu k místu, kde
žijeme. Pět intenzivních
dní na jedinečném místě
se silným příběhem pro ty,
kteří chtějí získat energii,
motivaci a inspiraci pro
rozvíjení místa, kde jsou
doma.

vytváříme

1. - 10. 9. 2017
Vladimír Halada

10 kurzodnů

24 účastníků, 21+

Pavel Kučera, Jožka Šebesta,
Severní hory (hrad Suko- Richard Machan, Vojtěch Stehno,
Tomáš Karlík, Tomáš Doležal
slav, Opárenský mlýn,
bývalý klášter Mnichovo (kulinář)
Hradiště, Zábrdka)

QUO VADIS I foto © Vladimír Halada

stať

|
kapitola

vývoj metody

|

Během kurzu procházíme čtyřmi etapami inspirovanými
jungiánskými archetypy (bojovník, milovník, král, mág).
» 3x - 4x měníme základnu. Místa vybíráme tak, aby měla svou
hodnotu, tak abychom je nemuseli zdobit ani přetvářet.
» Cíleně se na kurzu věnujeme „zničení“ jednotlivých částí
mužského těla. Nohy dostanou zabrat při úvodním půlmatatonu
a na žebravé pouti, záda a ruce zničíme při kopání hrobů a co
zůstane celé dorazíme při rugby a výrobě nožů. Kurz je i přesto,
nastaven tak, aby muži z kurzu odjížděli odpočatí plni síly.
» Na kurzu pracujeme jak s celou skupinou, tak i děleně ve
3 tematických skupinách. Ve skupinách sdílíme názory na
uspořádání svého nejbližšího světa, vztah s muži a ženami,
s tím, co mě přesahuje. Skupiny jsou prostorem pro osobní
zpětnou vazbu.
Pro rozvinutí důvěrných témat jsou k dispozici
„duální rozhovory“ ke kterému může vyzvat
kdokoliv kohokoliv. Jsme i v tichu a mlčení.
» Každoročně připravujeme Sněm mužů diskusní víkend (zimní a letní) otevřený
pro všechny z 8 ročníků QV kurzů (150 absolventů).

ćinnost

Dramaturgie

výroční zpráva 2017

síle i slabosti jsme vystaveni bez prostředníků a prožíváme
je na vlastní kůži. Jde nám o inspiraci a výměnu poznaného
i nepoznaného. Naším cílem je, abychom z kurzu odcházeli
osvěženi a povzbuzeni ve své roli muže.

|

Téma

„Rosteme tím, že se vzdáváme. Učíme se tím, že
Vedeme muže k úvahám o konečnosti a smyslu naší pozemské
cesty. Většina našeho týmu jsou nevěřící, ale všichni se
se vydáváme na cestu. Ale něčí úsměv nás musí
utkáváme se smyslem svého života.
na začátku, uprostřed a na konci ujistit, jinak se
poddáme. To je funkce dobrého mýtu a pout lásky. Cíl
Hledíme, aby zážitek byl osobní, opravdový a neodiskutovatelný
Richard Rohr a mohl se tak stát osobní zkušeností. Situacím, přírodě, své

31

setkání mužů. Motivačním
principem není soutěž, ale výzva.
Výzvy hledáme ve vzdálenostech,
vymknuté době a otevřenosti.
Jdeme ke svým zraněním, bolesti,
zdrojům životní síly
a radosti.

kurzy pro veřejnost

prostor pro otevřené

Jaké je to asi v Čudu

Dramaturgie

Čud je pohádkové město

pro setkání prarodičů
se svými vnoučaty.
prostřednictvím společných
zážitků v pohádce
prohloubit jejich vzájemný
vztah a nasměřovat je
k společnému trávení času.

Na kurzu se potkávají dvě odlišné účastnické skupiny (prarodiča
a vnoučata), část kurzu tak běží paralelně dva programy, což
je dost náročné pro tým, část programů je společná. Kurz
se odehrává v pohádkovém městě Čudu, plném písniček,
příběhů a různých artefaktů (např. kouzelné dveře, rámobraz
se zaklínadlem, kouzelný strom Fardovník…), členové týmu
vystupují jako pohádkové postavy (Starosta Vymňouk, Kašpar,
Kačenka Radostka, Bublinková víla, Větroplach, Čarůvka, trol
Hajaja) a každé ráno se kouzelnými dveřmi vstupuje a večer
před ukládáním dětí zase vystupuje z pohádky. Večerní program
pro dospělé je tedy již nepohádkový. Průvodci kurzem jsou
dva draci (děda a vnuk), ztělesnění maňásky. Chystají se spolu
na dračí slet, na který zvou i účastníky. Pro účast na sletu je
nutné 1) každý den prokázat jednu důležitou dračí vlastnost
(přátelství, odvahu, vytrvalost a zvídavost), což vede k zisku
části zaklínadla, nutného pro vyvolání větrů na slet, vlastnosti
se prokazují formou různých aktivit, například odvaha noční
výpravou lesem… 2) vyrobit si v dílnách, které se táhnou celým
kurzem, vlastního draka. Kurz je zakončen
velkolepým dračím sletem, kde páry testují
svého draka, na kterém pracovali a kterého si
odvezou domů.

stať

1. Sdílení vlastní rodinné historie skrze konkrétní příběhy.
2. Odnést si inspiraci na konkrétní aktivity, které můžou spolu
dělat.
3. Znovuobjevit si své vnitřní dítě.

|

Cíle

kapitola

Posílení a prohloubení vztahu prarodič - vnouče

vývoj metody

Téma

|

ČUD je pohádkové město, kam v září přijíždějí
děti, jejich babičky a dědečkové a zažívají spolu
nevšední dobrodružství.

ćinnost

Lucký Vrch

výroční zpráva 2017

Adam Cipra, Michal Bureš, Kateřina
Burešová, Martina Wiererová
Renča Trčková, Marie Smékalová

33 |

Daniel Svoboda

Čud I foto © Michal Bureš

5 kurzodnů

kurzy pro veřejnost

páry prarodič-vnouče
(4-6let)

26. - 30. 9. 2017

360

75
15

225
75

76
12
24
26
30
14
15
15
16
27
8
7

304
24
24
26
60
28
45
45
48
54
8
7

V roce 2017 bylo na 32 kurzech připravených na zakázku

stať

120

|

40
40
11
32
34
22,5
36
16
78
120
54
261

aplikace metody

20
20
11
16
17
9
18
16
26
30
27
87

777 účastníků.

výroční zpráva 2017

|

úč*den

Otevřeno
25.-26.2.2017
2
Jan Labohý
Zuzana Poláková
SUZ MV ČR
27.-28.2.2017
2
Ludmila Houdková
Michaela Vyležíková
MAP ORP Dvůr Králové
18.4.2017
1
Petr Kubala 		
OZK DDM Smetanka Nový Bor 27.-28.4.2017
2
Jana Haková
Tomáš Doležal
České Švýcarsko
11.-12.5. 2017
2
Renáta Trčková
Ondřej Suchý
YPO - Spolu to dáme
17.-19.5.2017
2,5
Petra Drahanská
OZK České Švýcarsko II
8.-9.6.2017
2
Jan Labohý
Zuzana Poláková
ZŠ Dolní Loučky
9.6.2017
1
Tomáš Doležal
Matěj Cipra
ZŠ Radlická
26.-28.8.2017
3
Zuzana Andresová
Jakub Šneidr
ZŠ Košíře
29.8.-30.8.2017
4
Karel Štefl
Michaela Vyležíková
ZŠ Chrastava
31.8.-1.9.2017
2
Jakub Šneidr
Světlana Vaštová
ZŠ Jílovská
5.-7.9.2017
3
Světlana Vaštová
Lada Řezáčová, Tomáš Hawel
SŠUAŘ - Adaptační kurz
6.-8.9.2017
3
Josef Hruška
O. Turek, V. Hilská, M. Pudich,
				
J. Šneidr, H. Macků, D. Svoboda
ZŠ a MŠ Brno
6.-8.9.2017
3
Michal Knotek
M. Krajný, G. Malíková, B. Danielová,
				
A. Sítorová, M. Havránek
ZŠ Livingston
11.-15.9.2017
5
Michaela Vyležíková
Ondřej Suchý
SCIO škola Brno
12.-15.9.2017
4
Šárka Křepelková
R. Buryšková, M. Smékalová,
				
O. Turek, M. Londýn
MAP Železný Brod
22.-23.9.2017
2
Veronika Hilská 		
Integrační centrum Praha
25.9.2017
1
Matěj Cipra
Tomáš Doležal
ZŠ Radlická II
28.9.2017
1
Zuzana Andresová
Jakub Šneidr
ZŠ Košíře II
4.-5.10.2017
2
Karel Štefl
Tereza Špinarová
Nadace J&T
5.-6.10.2017
2
Renáta Trčková
Ondřej Suchý
Slezská univ. v Opavě (zač.)
16.-18. 10.2017
3
Zbyněk Riedl
Jakub Šneidr
Slezská univ. v Opavě (pokr.) 19.-21. 10.2017
3
Zbyněk Riedl
Jakub Šneidr
Pražský pionýr
20.-22.10.2017
3
Tomáš Doležal
Matěj Cipra
ZŠ Chrastava II
26.-27.10.2017
2
Jakub Šneidr
Světlana Vaštová
Lego - Týmová spolupráce
17.11.2017
1
Tomáš Doležal 		
Kociánka - teambuilding
7.12.2017
1
Michaela Vyležíková 		

OMK I foto © Klára Šindelková

Od roku 1977 jsme
průkopníky zážitkové
pedagogiky u nás. Zkušenosti
a tradice spolu s ozdravující
obměnou instruktorského
sboru, důrazem na
otevřenost, experiment
a inovace nás staví
do čela oboru.

OMK I foto © Klára Šindelková

40 let aplikujeme metodu.

Zakázkové kurzy 	Termín 	Dny 	Šéf 	Tým 	Účast.

kapitola

zakázkové kurzy

zakázkové kurzy

Během roku jsme rozdali celkem 222 osvědčení absolventům
kurzů akreditovaných u MŠMT. Největší zájem zaznamenala
Zážitková pedagogika v praxi, která se konala celkem
sedmkrát. Opavská univerzita poprosila o dva kurzy
s názvem Metodická příprava adaptačních kurzů metodou
zážitkové pedagogiky. Tři učitelské sbory si vybraly Podporu
mentoringu aneb učíme se navzájem.
V roce 2018 chystáme podat MŠMT žádost o akreditaci
navazujícího kurzu Podpory mentoringu. Rovněž se ve větší
míře pokusíme o opakovanou spolupráci s těmi, kdo již
naše kurzy absolvovali. Chceme monitorovat příležitosti
pro školy čerpat nejrůznější dotace a granty a o této
možnosti je spravovat spolu s nabídkou konkrétních kurzů.
Doplníme web o všechny nabízené akreditované programy
a zaktualizujeme popisky těch stávajících.

35 | ćinnost

V roce 2017 proběhlo 32 zakázkových kurzů. Z toho 8 pro
Nadaci O2 a 24 pro školy a neziskovky. I letos jsme
pokračovali ve spolupráci se ZŠ Radlickou, Slezskou
univerzitou v Opavě, Integračním centrem Praha nebo
brněnským Centrem Kociánka. Zbytek zájemců byl námi
osloven nebo nás poptal nově.
Z celkových 777 účastníků na 24 kurzech bylo 397 dětí.
Ty se s lektory Prázdninové školy Lipnice setkaly převážně
na adaptačních kurzech konaných z kraje září. 16 dětí ze ZŠ
Dolní Loučky prožilo v červnu zážitkový školní výlet
a 8 dětí ze soutěže First Lego League prošlo kurzem týmové
spolupráce. Vzdělávací programy absolvovalo 50 studentů
vysokých škol nebo začínajících pedagogů. Zbytek činili
dospělí z řad jednotlivců, týmů zaměstnanců a pedagogických
sborů. Přichystali jsme pro ně jak teambuildingové,
tak hlavně vzdělávací akce.

SmartUp
Program SmartUp od Nadace O2 pomáhá na svět zajímavým
a originálním nápadům mladých lidí ve věku 15 – 26 let,
kteří chtějí něco vytvořit nebo změnit ve svém okolí.
Program poskytuje mladým lidem finanční podporu,
telekomunikační vybavení, vzdělání potřebné pro realizaci
jejich projektů a mentora z řad zaměstnanců O2.
PŠL je partnerem pro vzdělávání v programu SmartUp.
Ve spolupráci s Nadací O2 organizujeme a vytváříme
náplň jedno- a vícedenních vzdělávacích kurzů, v nichž
zážitkovou metodou posilujeme znalosti a dovednosti
účastníků v oblasti týmové, práce, leadershipu, komunikace
a vyjednávání, propagace apod., tedy oblastech, které jim
pomohou projekt úspěšně dokončit.
Pro Nadaci O2 jsme realizovali osvědčené kurzy SmartUp
(2× SU1 a 2× SU2) a 7 kurzů v rámci programu Ambasador.
Mladí lidé, kteří již programem prošli, se stali Ambassadory
a absolvují celoroční vzdělávání. Jejich úkolem je pomáhat
Nadaci O2 s propagací programu SmartUp, mentorovat

nové projekty SmartUp, přinášet inspiraci a nové podněty
a pracovat dál na svém rozvoji. Hlavním cílem vzdělávání
Ambassadorů byla individuální podpora v oblasti vedení lidí
a projektů.
Nově jsme ve 2 kurzech prezentačních dovedností učili
mladé řečníky zvládat trému a naučit se odprezentovat téma
vlastního výstupu s kýženým výsledkem. V roce 2017 jsme
ve spolupráci s Nadací dopracovali novou, třetí úroveň kurzů
SmartUp. V této úrovni týmy získávají vysokou finanční
částku, takže i projekty, které jsou zde podpořeny, jsou
velmi specifické. Cílem SU3 je najít takové projekty, které
budou životaschopné i po vyčerpání dotace nebo minimálně
jejich dopad bude mít dlouhodobý charakter. Koncept
osobnostního rozvoje sleduje dvě linky. Jednak osobní
zakázky a potřeby každého člena týmu a v druhé řadě pak
týmové potřeby jednotlivých projektů. Samotné projekty
realizované jednotlivými týmy nám bude po celou dobu
sloužit jako „trenažér“ pro trénink jednotlivých dovedností
a pro rozvoj postojů.

stať

|
aplikace metody

kapitola

|
ćinnost

Šárka Křepelková
9
81
D. Svoboda, M. Vyležíková,
T. Doležal, Z. Hájková
18
18
M. Kaizlerová, M. Vyležíková, J. Labohý, Š. Křepelková,
J. Šneidr, J.Hruška, D. Svoboda, H. Řádová, Z. Hájková,
M. Dvořák, T. Doležal, A. Všianská, T. Hawel
Michaela Vyležíková
12
24
7
7
8
8

V roce 2017 bylo na 8 kurzech připravených na zakázku pro Nadaci O2

224 účastníků.

OMK I foto © Klára Šindelková

Prázdninová škola Lipnice
rozvíjí a šíří metodu
zážitkové pedagogiky
a dlouhodobě buduje svoji
pozici respektovaného
metodického centra
zážitkového vzdělávání.

OMK I foto © Klára Šindelková

40 let aplikujeme metodu.

J. Šneidr, M. Vyležíková, L. Houdová, T. Doležal, T. Hawel,
A. Kosařová, J. Hruška, D.Svoboda, H. Řádová,
Z. Hájková
60
60
M. Kaizlerová, M. Vyležíková, J. Labohý, Š. Křepelková,
J. Šneidr, A. Kosařová, J. Hruška, D. Svoboda, H. Řádová,
Z. Hájková, L. Činovská, R. Zounková 110
220
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Smart Up 2 - leden
28.1.2017
1
Helena Macků
				
				
Smart Up 1 - květen
26.-28.5.2017
2
Helena Macků
				
				
Ambasadoři
17.-19.3., 29.4., 27.5., 10.6., 16.9.,
14.10., 10.11.2017
9
Karel Štefl
Smart Up 2 - červen
24.6.2017
1
Helena Macků
				
Smart Up 1 prosinec
2.-3.12.2017
2
Helena Macků
				
				
Smart Up 3
23.-24.9.2017
2
Renáta Trčková
Prezentační dovednosti
18.4.2017
1
Veronika Hilská
Prezentační dovednosti
21.9.2017
1
Veronika Hilská

výroční zpráva 2017

Nadace O2	Termín	Dny	Šéf	Tým	Úč.	Úč.*den

nadace O2

SPOLUPRÁCE S NADACí O2

40 let aplikujeme metodu.
Od roku 2012 dvakrát ročně realizujeme certifikovaný výcvik metody
zážitkové pedagogiky pro zájemce z řad široké i odborné veřejnosti.
Účastnickou skupinu výcviku opakovaně tvoří mix lektorů, učitelů,
koučů, trenérů i vedoucích nejrůznějších spolků a volnočasových
aktivit.
Výcvik cílí na zvýšení profesní výbavy a skládá se z pěti víkendových
kurzů, které na sebe metodicky navazují. Každý z nich je samostatně
akreditovaný MŠMT v systému DVPP. Kurzy představují v kostce celou
metodu zážitkové pedagogiky, kterou poté účastníci výcviku aplikují
ve svém oboru.
Na výcvik se hlásí jednotlivci, ale realizujeme metodické kurzy i celý
výcvik také na zakázku pro uzavřené skupiny.
Mezi naše spokojené klienty patří například Česká tábornická unie nebo
Česká pojišťovna.

sdílíme naše metodické
zkušenosti v rámci
certifikovaného výcviku
zážitkové pedagogiky, který je
určen zájemcům z řad široké
i odborné veřejnosti. Zpracovaná
metodika shrnuje klíčové
principy, které lze uplatňovat
v rámci neziskového, školního
i firemního prostředí.

stať

|

36
36
36
36
36
32
32
32
32
32
42,5
22
32
32

aplikace metody

18
18
18
18
18
16
16
16
16
16
17
11
16
16

kapitola

Petra Drahanská
Petra Drahanská
Petra Drahanská
Jana Haková
Jana Haková
Petra Drahanská
Petr Válek
Petra Drahanská
Petra Drahanská
Petra Drahanská
Petra Drahanská
Jana Haková
Petr Válek
Simona Trávníčková Miroslav Žák
Petra Drahanská
Petra Drahanská		
Petra Drahanská

|

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2,5
2
2
2
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10.3.-12.3.2017
7.4.-9.4.2017
5.5.-7.5.2017
26.5.-28.5.2017
16.6.-18.6.2017
15.9.-17.9.2017
6.10.-8.10.2017
20.10.-22.10.2017
10.11.-12.11.2017
1.12.-3.12.2017
23.6.-26.6.2017
24.2.-26.2.2017
8.-10.9.2017
17.-19.11.2017

V roce 2017 bylo na 14 metodických kurzech

214 účastníků.

OMK I foto © Klára Šindelková

OMK I foto © Klára Šindelková

Zážitková pedagogika v praxi I
Hra I
Reflexe I
Dramaturgie zážitkové pedagogiky I
Řízení psychického rizika I
Zážitková pedagogika v praxi II
Hra II
Reflexe II
Tvorba kurzu a dramaturgie v ZP II
Řízení psychického rizika II
Herní víkend/jaro
Lidé, týmy, projekty - zima
ČTU
ČTU

výroční zpráva 2017

Metodické kurzy	Termín	Dny	Šéf	Tým	Úč.	Úč.*den

metodické kurzy

Metodické kurzy

Lidé v PŠL
Prázdninová škola Lipnice je občanským sdružením členů –
dobrovolníků, kteří sami sebe označují jako instruktorský
sbor. Tito lidé jsou zdrojem nových nápadů a myšlenek
a zároveň těmi, kteří je uskutečňují. Charakteristickým
rysem instruktorského sboru je vysoká rozmanitost profesí
a zájmů, která společně s angažovaností vytváří kvalitu
a potenciál organizace.
Ti všichni se činnosti v PŠL věnují dobrovolně ve svém
volném čase. Pokud je potřeba se věnovat odborné činnosti
a kurzům i mimo rámec volného času, je práce lektorů
a instruktorů placená. Většina placených profesionálů je
součástí dobrovolnické základny instruktorského sboru.

stať

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,
podporuje a kontroluje činnost organizace skrze jejího
ředitele.

lidé v Psl
lidé v pšl

Struktura organizace k 31. 12. 2017

|

V roce 2017 tvořilo instruktorský sbor PŠL:
114 instruktorů
87 elévů
15 prvoelévů
6 čestných členů
29 členů

život organizace

Office

|
výroční zpráva 2017
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Karel Vašta, předseda
Miroslav Londýn, Richard Lukáš, Helena Macků,
Ivo Nečesánek, Jiří Šofka, Renáta Trčková, členové

Revizní komise

41 |

Jana Bouberlová, Pavel Paták, Pavel Volejníček

QV kurz I foto © Vladimír Halada

psychologové, ekonomové,
právníci, podnikatelé, lékaři,
publicisté, výtvarníci,
architekti i studenti
vysokých škol.

Správní rada

Z kurzu Cesta hrdiny I foto © Šimon Grimmich

Instruktorský
sbor tvoří pedagogové,

kapitola

Helena Macků, výkonná ředitelka
Zdeňka Holubcová, office manažerka
Matěj Cipra, externí skladník
Petra Drahanská, externí manažerka CV
Zuzana Hrnčířová, projektová manažerka zakázkových kurzů

Interní akce

V roce 2017 běžel druhý rok Kurzů Interního Vzdělávání,
tzv. KIVů (Kurz Interního Vzdělávání):

Tradiční akce:
Prvosen – vstupní zážitkový a vzdělávací kurz pro nové
elévy a členy PŠL
K+ – metodické ohlédnutí za uskutečněnými kurzy
SIS – Soustředění instruktorského sboru, které je
valnou hromadou PŠL a zároveň výročním setkáním
s vyhodnocením uplynulé sezóny a plánováním
následující.
Š+ – seminář pro šéfy autorských kurzů

interní akce

Google dokumenty – seminář o nástrojích spolupráce
v cloudu
Drobničky – inspirativní herní seminář krátkých a na
přípravu nenáročných her
Meditační KIV - Kurz se věnoval rozvíjení všímavosti
(mindfulness) prostřednictvím meditace
Nízká lana - jak bezpečně a správně postavit nízké
lanové překážky
Reflexe - KIV poodkryl, jak vést reflexi, aby energie
vložená do přípravy a realizace programu
„nevyšuměla" do prázdna, ukázal jak pracovat se
skupinou a na co a jak se jí ptát.
ZDrSEM - zdravotnický seminář

Smyslem

interních akcí je
setkávání se a vzájemná
výměna zkušeností,
inspirace, vzdělávání.

V roce 2017 bylo na 13 interních akcí

327 účastníků.

Speciální akce	Termín	Šéf	Tým	Účast.
J. Siegel, Š. Herrmann, O. Turek, M. Novák a mnoho dalších
H. Macků, J. Brouzdová, L. Pijanovská, Š. Grimmich,
S. Vaštová, M. Hanuš a mnoho dalších

V roce 2017 bylo na 2 speciálních akcích

510 účastníků.

QV kurz I foto © Milan Suchý

SIS PŠL I foto © Abbe

Prázdninovková party
27.9. a 28.9.2017 Andrea Kosařová
Ples
4.11.2017
Jana Leitkepová
			

150
360

stať
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kapitola

|
výroční zpráva 2017

Drobničky
11.1.2017
Simona Trávníčková
18
Google dokumenty
28.1.2017
Ondřej Suchý		
6
Meditační KIV Praha
1.2.2017
Šimon Grimmich
Matyáš Grimmich
13
Meditační KIV Brno
9.3.2017
Šimon Grimmich
Matyáš Grimmich
12
Nízká lana
7.-9.4.2017
Andrea Kosařová
Roman Bohovic
3
Š+
7.3.2017
Helena Macků
Zdenka Holubcová
16
Reflexe
10.-13.2.2017
Renáta Trčková
Karel Štefl
15
ZDRSEM
9.-12.3.2017
Helena Macků
R. Zounková, M. Londýn, J. Siegel, H. Středová
14
Prvosen
6.-8.10.2017
Matěj Cipra
M. Kaizlerová, T. Hawel, V. Králová, G. Malíková
19
K+
13.-15.10.2017
Zdeněk Pezlar
L. Činovská, A. Sitorová, H. Ouředníková, J. Řehoř
64
SIS
24.-26.11.2017
Markéta Třešňáková
H. Řádová, H. Ouředníková, P. Doskočil, V. Ekrtová,
			
V. Mek, J. Štulajterová
120
IK 2017
12.-13.1., 1.-5.3.,
Miroslav Hanuš
J. Haková, M. Hanuš, A. Dvořáčková, M. Klusáček, D. Drahanský,
11.-20.8.2017		
J. Růžička, J. Bouberlová, K. Šindelková
27
METR
průběžně celý rok
Vladimír Halada
V. Beranová, J. Tůša, L. Houdková, R. Trčková, Š. Grimmich,
			
M. Vyležíková, A. Kosařová

43 | ćinnost

Interní akce	Termín	Realizátor/Šéf	Tým	Účast.

interní akce

V roce 2017 proběhly dvě speciální akce ke 40. letům PŠL. Potkat jsme se mohli na 2. ročníku Prázdninovkové párty, která
byla určena především pro členy PŠL a účastníky kurzů z roku aktuálního i let předchozích. Nebo na Slavnostním galavečeru,
kde tančili minulí i současní členové PŠL napříč historií.

LSF
Fond vznikl v roce 1995. Zakladateli LSF jsou Petr Hořejš,
Radek Bajgar, Allan Gintel, Jiří Gregor, Ota Holec, Ludmila
Karlachová, Petr Kříž, Antonín Rosický a Jiří Walder. Stálými
přispěvateli jsou také bývalí účastníci kurzů PŠL.
Příspěvek je poskytován na základě žádosti jednotlivým
žadatelům ve formě stipendia nebo půjčky. O přidělení
a výši prostředků rozhodují každoročně – obvykle do konce
května – správci fondu.
LSF může udělit finanční příspěvek i kurzu, na základě
žádosti (obvykle písemné) jeho vedoucího instruktora.
O přidělení a výši příspěvku rozhoduje LSF na svém
výročním zasedání. LSF dlouhodobě preferuje kurzy pro SŠ.
Aktuálními správkyněmi fondu jsou: Olga Petrová, Jarmila
Ledvinová a Dana Holendová.

Lipnicky stipendijní fond

|

stať

středoškolský kurz (jedna nebyla čerpána). Na stipendia
bylo v roce 2017 uděleno celkem 90 000 Kč,
z toho čerpáno 66 000 Kč. Tato částka byla rozdělena
na 30 000 kurzu Egon, 30 000 Kč kurzu Poslední zhasne!
a 6 000 Kč na stipendia jednotlivým účastníkům.

kapitola

Výroční zasedání LSF (setkání patronů, správců a hostů):
každoročně obvykle o třetí nebo čtvrté březnové středě
v podvečerní a večerní čas (upřesňováno pozvánkou).

výroční zpráva 2017

45 | podpora

Džumandži I foto © Šimon Herrmann

Bankovní spojení:
Fio banka, číslo účtu 2700093876/2010

Z kurzu Tramtárie I foto © Jiří Šofka

je umožnit absolvování
kurzů lidem, jejichž
sociální situace by jim
účast na kurzu jinak
znemožnila.

|

Kontakty:
mobil: 608 277 907
e-mail: reditel@psl.cz
web: www.psl.cz

Posláním fondu

život organizace	Lipnický stipendijní fond

V roce 2017 bylo přijato 7 žádostí, z toho 4 individuální
(jedna nebyla čerpána) a 3 žádosti o podporu pro

výroční zpráva 2017
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Cesta hrdiny I foto © Šimon Grimmich

ekonomika
ekonomika

kapitola

|

stať

rozvaha
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Z kurzu Tramtárie I foto © Klára Šindelková

ekonomika
financování

výroční zpráva 2017
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ekonomika

kapitola

|
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výkaz zisků a ztrát

výroční zpráva 2017
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ekonomika

kapitola
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příloha k účetní uzávěrce

výroční zpráva 2017
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ekonomika

kapitola

|
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příloha k účetní uzávěrce

Z kurzu Džumandži I foto © Šimon Herrmann

podekování
stať

Poděkování

Helena Macků
Z kurzu Tramtárie I foto © Jiří Šofka

Výkonná ředitelka
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poděkování

výroční zpráva 2017
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Velké poděkování patřím všem dobrovolníkům, elévům,
instruktorům a lektorům, kteří se podíleli na přípravě
prázdninovkových kurzů, interních akcí a dalších
našich aktivit. Velké díky patří práci členů správní
rady, revizní komise, metodického uskupení a také
kolegům v kanceláři, kteří i přes jejich velkou vytíženost
znovu dokázali kvalitně zajistit běh celé organizace
a poskytnout nadstandardní servis všem kurzům.
Vysoká náročnost je v Prázdninovce již tradicí.
Jsme nároční na kvalitu našich kurzů a jejich přesah.
Jsme nároční ke druhým, ale také k sobě. To z nás dělá
organizaci, na kterou jsme hrdí. Při vší náročnosti je
ovšem neméně důležité nezapomínat na respekt, úctu
a lidský přístup.
To z nás dělá organizaci, kterou nosíme v srdci!

Tiráž

tiráz
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