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Rok 2018 byl pro prázdninovou školu Lipnice, která je 
součástí mezinárodní sítě Outward Bound, dobrým rokem. 
Velkou část roku nám zabrala příprava nové strategie, zahrnující 
velké podkladové průzkumy, analýzy a tříbení v diskusích. Stále 
platí, že jsme nezisková organizace a veškerý finanční výnos 
z akcí vkládáme zpět do činnosti naší organizace. Mimo naše 
srdeční a zcela dobrovolnicky tvořené autorské kurzy pořádáme 
zakázkové kurzy pro školy, učitele i neziskové organizace 
a také metodické kurzy, ve kterých systematicky předáváme 
metodu zážitkové pedagogiky dále. Ve všech těchto oblastech 
naplňujeme naše základní poslání - a zároveň se sami učíme.
Daří se nám skloubit dobrovolnické i profesionální aktivity, které 
spolu s peněžní dividendou z naší dceřiné organizace vytváří 
vícezdrojové financování umožňující mít profesionální zázemí 
organizace. Kvalitu naší činnosti i organizace jako takové potvrdil 
i další tradiční a náročný cyklus Program review ze strany 
Outward Bound International.
Velkým krokem roku 2018 bylo zprovoznění nových webových 
stránek, s moderní filosofií, technologií i designem a novým 
obsahem. Chtěl bych poděkovat firmě manGoweb, s.r.o. 
za profesionální tvorbu webu a zároveň za vstřícnost 
a podporu.
Koncem roku, na tradičním soustředění instruktorského sboru, 
jsme přivítali dva nové čestné členy. Čestní členové jsou 
obrazem našich hodnot, vzorem pro naše členy a zároveň 
připomenutím historie. Někdy jsou jimi osobnosti, které nebyly 
členy PŠL a ovlivnily ji svoji činností a spoluprací. Letos byl 
tento titul udělen dvěma historickým osobnostem PŠL – Alanu 
Gintelovi, iniciátorovi a spoluzakladateli PŠL, a Otovi Holcovi, 
mnohaletému předsedovi a průvodci Prázdninovky.
Prázdninovka byla a je organizací hledačů a experimentátorů – 
měnící se členové přináší a rozvíjejí nové myšlenky, a z některých 
vzniknou trendy či tematické vlny kurzů. Současně vždy byla 
prostorem s respektem k různosti a s vysokou kulturou interní 
diskuse i zpětné vazby. Obojí naše společnost viditelně potřebuje 
rozvíjet. Jsem rád, že i letos jsme mohli stovkám účastníků 
pomoci s vlastním hledáním a rozvojem a o kousek tak změnit 
svět.
	 Karel	Vašta
	 předseda	správní	rady

posLáním prázdninové škoLy Lipnice 
je náročnými výzvami motivovat 
a mobiLizovat v čLověku 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.

Poslání naPlňujeme 
realizací našich kurzů, 

kultivací metody 
a jejím svobodným 

šířením.
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II. III.

sLovo 
první?



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	slovo	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.

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.

IV. V.

o výroční zprávě ...
Rozhodli	jsme	se	formu	výroční	zprávy	inovovat	a	oproti	loňským	letům	se	více	zaměřit	na	reálný	dopad	naší	činnosti	ve	společnosti.	Na	dalších	stránkách	
Vám	proto	nenabízíme	jen	přehled	našich	projektů	či	aktivit,	ale	také	ucelenější	pohled	na	to,	jak	vnímáme	naši	roli	v	současné	společenské	situaci	a	na	které	
ze	současných	výzev	se	zaměřujeme.	Doufáme,	že	Vám	tím	poskytneme	jasnější	představu	o	tom,	o	jakou	společnost	Prázdninovka	svou	činností	usiluje.	

co 
řešíme?

jak 
to řešíme?

co
chceme?

čeho 
jsme dosáhLi?

Současný	vzdělávací	systém	
nepřipravuje	žáky	na	svět,	do	

kterého	vyrůstají.	Metody	ve	školách	
stále	podporují	spíše	memorování	

znalostí	než	dovednost	tyto	znalosti	kriticky	
vyhodnocovat	a	třídit.	Na	rozvoj	osobnostních,	

sociálních	a	komunikačních	kompetencí	je	kladen	
malý	důraz,	a	to	i	přesto,	že	se	odborníci	shodují	na	

tom,	že	právě	tyto	kompetence	budou	v	budoucnosti	
pro	žáky	zásadní.

Vzdělávací	systém	je	zkostnatělý	a	nereaguje	na	
společenské	změny.	K	tomu	přispívá	i	to,	že	

pedagogové	se	nemusí	po	absolvování	vysoké	školy	
již	dále	vzdělávat,	hrozí	tak,	že	nebudou	umět	ve	

své	praxi	reagovat	na	aktuální	potřeby	žáků.	
Pedagogové	často	postrádají	inovativní	

nástroje	pro	rozvoj	osobnostních	
kompetencí	žáků.

vytváříme autorské 
kurzy pro veřejnost

Každoročně	nabízíme	širokou	
škálu	autorských	kurzů	zaměřených	na	
seberozvoj,	nalezení	vlastního	směru	či	

podporu	mužsko/ženského	elementu.	Tyto	
kurzy	umožňují	účastníkům	vyzkoušet	nové	role	

a	aktivity,	zastavit	se,	věnovat	se	chvíli	jen	vlastním	
myšlenkám	a	zaměřit	se	na	to,	co	ve	svém	životě	
potřebují	změnit	a	naučit	se.	Na	těchto	kurzech	

dbáme	na	pečlivou	dramaturgii,	která	téma	kurzu	
postupně	odhaluje	a	podporuje	tak	účastníky	

v	tom,	aby	případné	návrhy	na	změnu	
ve	svém	životě	dokázali	integrovat.	
Autorské	kurzy	slouží	jako	laboratoř	

zážitkové	pedagogiky.

Přesto,	že	by	díky	rozvoji	
technologií	mohl	být	náš	

život	snazší,	než	jaký	byl	před	sto	
lety,	opak	je	pravdou.	Dnešní	doba	

nahrává	výkonu	a	spěchu,	už	ne	však	
tolik	odpočinku	a	klidu,	ve	kterém	můžeme	
vydechnout,	nabrat	nové	síly.	Náš	život	je	

ve	srovnání	s	jakýmkoliv	historickým	obdobím	
uspěchanější,	zahlcenější	a	rychlejší.	V	takovém	

nastavení	je	často	velmi	těžké	najít	si	čas	
pro	sebe	a	vlastní	myšlenky.	Vymanit	
se	v	dnešní	době	z	kolotoče	hluku,	

zábavy	a	pracovního	nasazení	je	
velmi	náročné	a	ne	každému	

se	daří	na	sebe	najít	čas.

podporujeme 
pracovníky s mLádeží 

v rozvoji daLších 
dovedností 

Jsme	součástí	mezinárodního	projektu	
na	podporu	angažovanosti	mladých	lidí.	

Vytváříme	metodiky	pro	pracovníky	s	mládeží,	
které	jim	pomáhají	oslovit	mladé	lidi	a	vtáhnout	je	

do	komunitních	a	volnočasových	aktivit.	Každoročně	
také	realizuje	akreditovaný	výcvik,	na	kterém	se	

široká	veřejnost	může	učit	metodu	zážitkové	
pedagogiky	a	to,	jak	ji	ve	své	praxi	co	

nejvhodněji	použít.	Chceme,	aby	
inovativní	metody	rozvoje	mladých	

lidí	byly	dále	šířeny	a	využívány.

Rozvoj	technologií	
ovlivňuje	také	mladé	lidi,	

kteří	tráví	až	hodiny	denně	na	
sociálních	sítích	a	v	online	prostoru.	

Jejich	životy	se	často	odehrávají	
více	online	než	v	reálném	životě.	Velká	
část	mladých	lidí	se	pak	nezapojuje	do	

volnočasových	aktivit	či	komunitního	dění.	Pro	
pracovníky	s	mládeží	je	stále	těžší	zapojit	mladé	

lidi	a	udržet	aktivity	dostatečné	zajímavé	
pro	novou	online	generaci.	Potřebují	
objevovat	nové	techniky	práce,	aby	
dokázali	nabídnout	mladým	lidem	

atraktivní	program.

učíme učiteLe 
Podporujeme	učitele	v	jejich	

dalším	pedagogickém	rozvoji.	Ve	
školách	nabízíme	prostor,	ve	kterém	

se	pedagogové	mohou	dále	vzdělávat	
v	inovativních	metodách	výuky.	Učíme	

zážitkovou	pedagogiku,	která	pedagogům	
pomáhá	rozvíjet	potenciál	žáků	a	přispívá	k	rozvoji	

jejich	osobnostních	i	sociálních	kompetencí.	
Dbáme	na	to,	aby	učící	proces	každého	

pedagoga	byl	relevantní	pro	jeho	další	praxi	
a	získané	dovednosti	uměl	co	nejlépe	
integrovat	ve	své	třídě.	Podporujeme	

rozvoj	zážitkové	pedagogiky	jako	
nástroje	pro	komplexní	učení.

Chceme,	aby	
pedagogové	

a	pedagožky	ovládli	
metodu	zážitkové	

pedagogiky,	využívali	ji	
ve	své	praxi	a	rozvíjeli	
tím	u	žáků	potřebné	
osobnostní	a	sociální	

kompetence.	

Chceme	
nabízet	odborné	

veřejnosti	inovativní	
nástroje	tak,	aby	u	svých	
cílových	skupin	dokázali	

s	využitím	principů	
zážitkové	pedagogiky	

rozvíjet	jejich	plný	
potenciál.

Chceme	veřejnosti	
nabízet	autorské	kurzy	

zaměřené	na	různá	životní	
témata	a	poskytnout	tak	

prostor,	ve	kterém	lidé	nacházejí	
cestu	sami	k	sobě,	k	druhým,	

ke	světu.	Podporujeme	společnost	
tvořenou	z	lidí,	kteří	se	odvážně	

staví	k	aktivnímu	nabývání	
zkušeností	jako	nástroji	svého	

dalšího	rozvoje.	

pro rok 2018 jsme pLánovaLi 12 autorských kurzů. 
a jak to dopadLo?

Krutou	zimu	si	na	Altaji	na	vlastní	kůži	zažila	výprava	dvaceti	Gotických	
psů.	Medvědice	Apalucha	se	s	dětmi	i	jejich	rodiči	proháněla	na	saních	
po	krásně	zasněžených	Krkonoších.	
Tyjo	tati	řekli	synové	svým	tátům	a	oči	jim	svítily	nadšením,	když	stříleli	
z	praku	a	dívali	se	spolu	na	hvězdy.	Egon	zážitkem	inspiroval	a	nakopnul	
k	dalšímu	růstu	skoro	dva	tucty	středoškoláků	z	celé	České	republiky.	
Challenger	byl	výzvou	pro	24	účastníků,	kteří	9	dnů	překonávali	sami	
sebe.	Čtrnáct	chlapců	na	to	mělo	koule,	a	tak	jim	Transition	ukázal,	
jak	se	státi	Mužem.	28	opravdu	dospělých	si	řeklo,	že	život	je	to,	
co	žijeme	právě	Tady	a	teď.	Pohádkovým	dobrodružstvím	se	na	konci	
prázdnin	proPLŽila	spousta	nadšených	malých	dětí	se	svými	rodiči.	
Krev,	pot	a	slzy	zažili	muži	začátkem	září	na	tradičním	kurzu	Quo	Vadis.	
Vlny	a	hvězdy	si	začátkem	podzimu,	a	to	nejen	za	slunce,	ale	i	za	větru	
a	deště,	užilo	12	statečných	na	mořských	kajacích	na	severu	Sardinie.	
Kurzy	Tribo	a	Budeme	3	nenašly	své	účastníky,	a	tak	musely	být	zrušeny.	
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.

autorské kurzy
v roce 2018 bylo na 10 autorských kurzech 210 účastníků.
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život je gotickej pes
neopakovateLná zimní pouť, při které sami na sebe 
nahLédnete jinýma očima.

 termín 10.	–	12.11.2017;	12.	–	27.	1.	2018	[16	dnů]

 šéf Miroslav	Hanuš

 tým Ivo	Jirásek,	Kamil	Hromádka,	Pavla	Kotíková,
	 	 Karel	Zadrobílek,	Jana	Vašendová

 místo Jizerské	hory	(ČR),	Altajská	republika,	Chakásie	(Rusko)

 pro  20	účastníků	18+
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VII.

téma
1.	Materiální	blahobyt	a	konzum
2.	Virtualita	prostředí	i	vztahů
3.	Nedostatek	pohybové	aktivity

cíLe
Tělesný	pohyb,	vystavení	se	nejistotám	a	nepohodlí.
Příroda	a	kontakt	s	její	reálnou	podobou.
Společenství,	které	se	postupně	buduje	nezbytnou	spoluprací	i	vzájemnou	individuální	pomocí.
Vyhledávání	a	rozvoj	talentů	s	vysokou	mírou	motivace,	aktivity,	soběstačnosti	a	odpovědnosti.

dramaturgie
Kurz	využíval	následující	programové	prostředky:
Expedice,	která	svým	náročným	pohybem	a	překonáváním	bolesti	zvyšuje	psychickou	i	fyzickou	
odolnost,	vyžaduje	plánování	i	okamžité	reakce	na	situační	změny,	učí	reálnou	a	přirozenou	
zpětnou	vazbou,	posiluje	rozhodnost	a	vytrvalost.
Zimní	táboření,	jež	nezbytností	zajistit	si	jídlo	a	spaní	nutí	jedince	používat	nejenom	mysl,	ale	
také	ruce,	propojovat	v	běžném	životě	odtržené	dimenze	vlastní	osobnosti	(tělo,	rozum,	cit,	
vůle…)	do	smysluplně	jednajícího	celku.
Doprovodný	večerní	program	u	ohně,	těžící	z	antického	imperativu	(„Poznej	sám	sebe!“).

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

Franz Kafka
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témata
Aktivní	pobyt	v	zimní	přírodě,	vztah	rodič	a	dítě,	dětská	tlupa	
a	zprostředkování	příjemného	prožitku	ze	společné	práce.

cíLe
1.a	-	vyzkoušení	si	konkrétních	dovedností	v	zimní	přírodě
1.b	–	zažití	si	širokého	spektra	her	a	aktivit	v	zimní	přírodě
2.a	-	rodinné	týmy	prožívají	společné	dobrodružství	a	posílí	své	vzájemné	vztahy	mezi	sebou
2.b	-	instruktoři	motivují	účastníky	k	aktivnímu	přístupu	ve	výchově	
2.c	-	rodiče	dostanou	prostor	pro	vzájemnou	inspiraci,	sdílení	hodnot	a	zkušeností
3.a	-	podpora	samostatnosti	dětí	(i	skrze	dětskou	tlupu)

dramaturgie
cíl 1	směřující	k	připravenosti	do	zimní	přírody,	pohybu	a	pobytu	v	ní,	se	táhl	celým	projektem.	Na	úvodním	
víkendu	probíhá	workshop	o	výbavě	a	je	zde	možnost	se	na	cokoli	k	celému	kurzu	doptat.	V	mezidobí	i	někteří	
také	trénovali	otužování,	výlety,	jedli	zdravé	věci	kvůli	vitamínům	–	k	tomu	jsme	se	snažili	motivovat.	Na	hlavní	
části	pak	probíhá	trénink	zimních	dovedností.	Vedle	chaty	si	mohli	účastníci	vyzkoušet	i	přespání	v	quinzí	s	dětmi.
cíl 2	byl	zaměřen	na	vztah	rodiče	s	dětmi,	naplňovali	jsme	ho	všude	tam,	kde	jsme	je	nechali	být	společně.	
Vytvořili	jsme	prostor	pro	společné	zapisování	společných	zážitků	do	deníčku	–	součást	rituálu.	Pak	jsme	vytvořili	
některé	aktivity,	které	byly	přímo	pro	rodinnou	dvojici	-	jako	byla	dřevařská	dílna.	Např.	rodiče	společně	s	dětmi	
vyráběli	dřevěný	svícen	za	jejich	rodinu	na	rituál,	který	zapadal	do	všech	ostatních	vyrobených	svícnů.	Ty	jsme	
používali	na	každém	rituálu.	V	závěru	kurzu	si	každá	rodina	svůj	svícen	z	útvaru	odebrala	a	odvezla	domů.
cíl 3	v	něm	jsme	pracovali	s	osamostatňováním	dětí.	Oproti	předchozímu	ročníku	jsme	kladli	důraz	na	to,	aby	
si	děti	užily	na	sněhu	volnou	hru.	Za	potokem	v	lese	si	děti	vystavěly	celou	vesnici,	do	které	se	vcházelo	po	
vybudovaném	mostu.	Po	rozhrnutí	větví	jste	se	rázem	ocitli	v	dětském	světě	plném	fantazie.	Mnoho	tam	společně	
zažily,	prodiskutovaly	a	vytvořily.	Děti	si	užívaly	čas,	kdy	byly	jen	spolu,	děkovaly	si	za	prožité	dobrodružství	při	
večerním	rituálu.	Rodiče	si	zvykli,	že	děti	zvládnou	být	i	bez	nich,	a	měli	radost,	když	byli	přizváni	k	dětské	hře.	
Zároveň	také	postava	Eskymo	Welzla	vybízela	děti	k	samostatnosti.
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apaLucha
hoLa, hoLa, apaLucha voLá!

 termín 17.	–	19.	2017;	28.	1.	–	3.	2.	2018	[10	dnů]

 šéf Radim	Hladký

 tým Anežka	Dvořáková,	Jakub	Šneidr,	Veronika	Hoférková,
	 	 Hana	Štěpánová,	Jaromír	Boubal,	Martin	Paclík,	
	 	 Adéla	Růžičková

 místo Rychlebské	hory;	Petraška,	KRNAP	I.	zóna

 pro  29	rodičů	a	dětí	(6–10	let)
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téma
Vztah	táta	a	syn
Role	táty	a	syna
Hrdinové	malých	věcí
Aktivní	a	hodnotné	trávení	společného	času

cíLe
Tátové	jsou	odhodláni	naplňovat	své	výchovné	úkoly.
Vztah	dvojice	táta	a	syn	se	utuží.
Účastníci	jsou	odhodlání	po	kurzu	aktivněji	vstupovat	do	situací	v	rodině	a	podílet	se	na	jejím	fungování.
Účastníci	jsou	odhodlání	po	kurzu	aktivněji	vstupovat	do	situací	kolem	nich.
Dvojice	táta	a	syn	bude	po	kurzu	pokračovat	v	aktivním	vytváření	hodnotné	náplně	volného	času.

dramaturgie
Cíl	1:	Do	kurzu	jsme	zařadili	přístup	„Výchovy	bez	poražených”,	který	staví	na	respektu	a	hledání	win-win	řešení	
konfliktu.	Silné	byly	večerní	diskuze	s	otci,	například	na	téma	násilí	ve	výchově.	Zabývali	jsme	se	též	přístupem	
k	chybám	ve	výchově.
Cíl	2:	Funguje	samovolně,	pokud	dáme	prostor	hrám	a	dobrodružství.	Sestavovali	jsme	rakety	z	PET	lahví,	
zapojovali	se	do	činnosti	hasičů,	spali	pod	širákem,	hráli	deskovky	apod.	Program	obohatilo	několik	dovednostních	
a	postojových	podcílů	zaměřených	např.	na	důvěru	a	respekt.
Cíl	3:	Rodina	je	parta,	kde	je	potřeba	se	férově	rozdělit	o	úkoly.	Hledali	jsme	konkrétní	změny,	které	po	návratu	
chtějí	účastníci	aplikovat	ve	své	rodině.
Cíl	4:	Chlapi	mají	odpovědnost	vůči	okolí	a	měli	by	se	aktivně	zapojovat	do	situací	kolem	sebe.
Postupně	jsme	odhalovali	legendu	tajného	spolku	PRAMEN,	který	se	aktivně	zasazuje	o	zlepšování	světa.	
V	rituálním	závěru	účastníci	dostali	nože	s	heslem	„máš	sílu,	máš	odpovědnost”,	které	vystihuje	hodnoty	spolku.
Cíl	5:	Chtěli	jsme	nejen	„zažít”	dobrodružství,	ale	i	naučit	rodinu	aktivně	trávit	volný	čas	i	po	kurzu.	Založili	jsme	
„inspiromat”.	Učili	jsme	férově	hledat	aktivity	pro	všechny.	Záměrně	jsme	vypustili	cíl	zakládat	„klub“	a	nechali	
jsme	to	na	účastnících,	nicméně	víme,	že	již	sami	organizují	setkání.
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tyjo tati
aneb 20 nebezpečných věcí, 
které by táta se synem 
rozhodně měLi zažít.

 termín 21.	–	29.	7.	2018	[9	dnů]

 šéf Ondřej	Suchý

 tým Lukáš	Mikšíček,	Jan	Siegel,	Jaromír	Deák,
	 	 Zdeněk	Pezlar,	Jan	Mareš

 místo Paseky,	Rychlebské	hory

 pro  26	otců	a	synů	8–12	let
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témata
Sebepoznání:	Já	(kdo	jsem	a	kam	směřuji)	+	Já	a	ostatní	(komunikace)

cíLe
Podporovali	jsme	odhalování	kvalit	účastníků,	talentů,	dovedností	a	životních	snů.	Učíli	jsme	je	vnímat	
a	zvědomovat	jejich	prožívání	(emoční,	tělesné,	kognitivní,	sexuální,	virtuální,	…)	a	pracovat	s	ním.	Učíli	jsme	
účastníky	osvojit	si	principy	funkční	komunikace	včetně	zpětné	vazby.

dramaturgie
cíL 1: Pojmenovat	své	kvality:	program	Kvality	(nacházíme	v	sobě	odpovědi	na	otázky	v	čem	jsme	dobří,	zač	si	nás	
druzí	váží	apod.,	též	zjišťujeme,	zda	ty	kvality	mají	svou	odvrácenou	stranu).	Pojmenovat	své	nedostatky:	program	
Veletrh	nectností	(každý	si	připraví	nějakou	svou	nectnost	na	prodej,	udělá	k	ní	živý	reklamní	výstup	a	prodává	
ji	v	dražbě,	velmi	vtipné	a	uvolňující).	Zvědomit,	pojmenovat	si	své	sny:	program	Sny	(vytváříme	si	vision	boardy	
na	svůj	šťastný	život).	Zvědomit,	pojmenovat	si	překážky	k	těmto	snům:	program	Překážky	(ztvárňujeme	překážky	
ve	formě	pomalovaných	kamenů;	ty	se	později	použijí	ve	vlastním	Imaginariu).	Prožitek	setkání	s	překážkami,	
podpora	odvahy	a	síly	pro	život:	program	Imaginarium.
cíL 2:	Téma	prožívání	a	jeho	zvědomování	zahrnuje	tyto	prvky,	které	v	kurzu	zdůrazňujeme:	moje	prožívání	je	
v	pořádku	–	je	to	žádoucí	sdílet	–	učím	se	přijímat	i	sdělovat	své	prožívání.	Je	několik	oblastí	v	lince	prožívání,	
které	zdůrazňujeme:	emoční,	tělesné,	kognitivní,	sexuální,	virtuální.	Programy:	Deníky	(v	průběhu	kurzu	si	
účastníci	částečně	strukturovaně	zapisují	své	prožitky	do	deníků).	Masáže	s	vědomým	dotekem:	meditace	s	doteky	
a	s	masážemi,	účastníci	se	navzájem	dotýkají	a	vnímají,	jak	jim	v	tomto	doteku	je,	učí	se	nastavovat	své	hranice	
ve	fyzickém	kontaktu,	učí	se	odmítat	a	odmítnutí	přijímat.	Online:	komunikace	se	smajlíky	off-line	+	terénní	hra	
o	práci	s	dezinformacemi	na	netu.	Kurz	off-line:	není	samostatný	program,	ale	promyšlená	práce	s	tím,	zda	a	za	
jakých	podmínek	používat	mobily	na	kurzu.	Sex	aneb	Mužsko-ženský	program:	26	hodin	rozděleno	na	chlapce/
dívky,	s	dostatkem	prostoru	pro	dělání	„ryze	mužských/ženských	věcí“	a	pro	otevření	otázek	intimity	a	sexuality.
cíL 3:	stanovíme	pravidla	komunikace	–	během	kurzu	je	podporujeme/zkoušíme	–	učíme	se	dávat/přijímat	
zpětnou	vazbu	–	na	konci	dáváme/dostáváme	zpětnou	vazbu.	Programy:	Skupinky:	4x2	hodiny	komunikačních	
workshopů.	Zpětná	vazba:	skoro	poslední	večerní	program,	kdy	si	účastníci	píší	vzájemně	zpětnou	vazbu	na	sebe	
a	poté	dostávají	individuálně	zpětnou	vazbu	od	týmu	na	základě	toho,	jak	jsme	je	celý	kurz	pozorovali. Z 
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egon
kdo jsem a kam směřuji

 termín 1.	–	10.	8.	2018	[10	dnů]

 šéf Lukáš	Krump

 tým Táňa	Mančíková,	Jiří	Tůma,	Adam	Krejčíř,
	 	 Jana	Štulajterová,	Hana	Veškrnová

 místo Alma,	Orlické	hory

 pro  20	středoškoláků	15–19	let
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témata
Odvaha	dělat	kroky	do	neznáma

cíLe
Účastník	si	opakovaně	zažije	vykročení	do	neznáma	s	výsledkem	úspěch/ne-úspěch.
Účastník	si	zmapuje,	co	mu	v	KDN	pomáhá	a	co	mu	brání	(inspirace	od	ostatních,	návod	na	„sebepoužití“).
Účastník	si	uvědomí/začne	přijímat/přijímá	zodpovědnost	za	KDN	(Krok	Do	Neznáma)	
a	PNM	(Přešlapování	Na	Místě).
Zvažuje	důsledky	při	rozhodování	(podle	rovnice	změny	N	×	V	×	PK	>	RZ,	kde	N=nespokojenost,	V=vize	cíle,	
PK=první	kroky,	RZ=rezistence	vůči	změně);	nedává	ruce	pryč	od/řeší	důsledky	svých	činů.
Účastník	začne	chtít	těžit	dary	z	výsledků	KDN.
Účastník	si	uvědomí,	že	lze	těžit	z	kroků	úspěšných/ne-úspěšných.
Účastník	si	uvědomí,	že	chyba	je	kámoš;	nenechá	se	paralyzovat	nutností	uspět;	je	normální,	že	to	občas	nevyjde,	
je	to	součást	učení.
Účastník	si	zmapuje,	proč	ho	láká	dělat	KDN.
Účastník	získá	inspiraci	od	ostatních	v	dělání	KDN,	rozšíření	obzorů.
Účastník	si	pojmenuje,	kam	se	chce	posunout	pomocí	KDN,	v	čem	a	jak.
Společenský	rozměr	–	(ne)přizdisráčství	–	slyšet/zamyslet	se/uvědomit	si.

dramaturgie
Dramaturgicky	jsme	pracovali	celkem	ve	4	rovinách,	které	se	vzájemně	prolínaly,	navazovaly	na	sebe	nabo	by	
jednu	bez	druhé	nebylo	možné	naplnit.	Vycházeli	jsme	z	našeho	přesvědčení,	že	od	toho,	aby	se	mladí	lidé	
pouštěli	do	nových	věcí	(Kroků	Do	Neznáma),	je	nejvíce	odrazuje	možnost,	že	udělají	chybu,	že	se	na	ně	bude	
okolí	divně	dívat	či	že	se	ztrapní,	když	se	jim	něco	nepovede.	Toto	jsme	se	snažili	„odbourat“	následujícím	
procesem:	snažili	jsme	se	rozvíjet	u	účastníků	dovednost	dělat,	zkoušet	a	nebát	se	zažívat	Kroky	Do	Neznáma,	a	to	
s	vědomím	odpovědnosti,	která	ke	KDN	neodmyslitelně	patří,	a	stejně	tak	i	k	tomu,	když	se	rozhodnou	do	KDN	
nejít,	tedy	přijímají	odpovědnost	za	přešlapování	na	místě	(v	kurzovním	slangu	„přizdisráčství“).
Snažili	jsme	se	o	to,	aby	v	případě,	že	se	KDN	nepovede	tak,	jak	si	účastníci	představovali,	aby	se	z	toho	nehroutili,	
ale	věděli,	jak	pracovat	sami	se	sebou,	a	tak	si	uměli	fakticky	pojmenovat,	co	příště	udělají	jinak,	a	odcházeli	tak	
ze	situace	s	životní	zkušeností,	kterou	mohou	příště	využít,	protože	„chyba	je	kámoš“.	Linka	motivace	dělat	KDN	
podněcuje	všechny	další	linky	kurzu	Challenger. Z 
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chaLLenger
staň se svým vLastním vyzyvateLem. 
staň se chaLLengerem.

 termín 3.	–	11.	8.	2018	[10	dnů]

 šéf Markéta	Kaizlerová

 tým Karel	Štefl,	Anežka	Dvořáková,	Jakub	Liška,		
	 	 Helena	Macků,	Matěj	Klusáček,	Jiří	Konečný

 místo Paseky,	Rychlebské	hory

 pro  24	holek	a	kluků	(18–26	let)	
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témata
Cesta	k	Mužom

cíLe
Zamyslieť	sa	a	nájsť	si	odpovede	(alebo	otázky)	týkajúce	sa	vybraných	tém	(čo	to	znamená	
byť	Mužom,	čo	nás	presahuje	(spiritualita),	čo	dávam	a	čo	si	beriem	z	prírody,	vzťahy	
a	rodina	(domov),	svet	a	spoločnosť	(moje	miesto	v	spoločnosti,	práca/povolanie).
Zvládnuť	veľkú	výzvu	spojenú	s	hľadaním	odpovede	na	zásadnú	otázku	(Vision	quest).
Absolvovať	prechodový	rituál	na	ceste	k	dospelosti	za	účasti	rodičov.
Pomenovať	si	záväzky	po	kurze,	na	čom	budem	pracovať	(čo	sa	zmení)	a	s	odstupom	
mesiaca	ich	vyhodnotiť	a	stanoviť	si	nové.

dramaturgie
Dramaturgicky	by	sa	dal	kurz	rozdeliť	do	6	logických	častí:
Úvod,	putovanie,	príroda,	otváranie	tém,	fyzická	výzva
Stredisko,	obnova	bojeschopnosti,	ďalšie	témy	pomocou	programov	a	hier
Vision	quest
Rituál	s	rodičmi
Záväzky
Vyhodnotenie	záväzkov,	nové	výzvy
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transition
cesta k mužům

 termín 10.	–19.	8.	2018,	27.	–	30.	9.	2018	[14	dnů]

 šéf Pavel	Kučera

 tým Tomáš	Pešek,	Vladimír	Halada,	Josef	Hruška,
	 	 Jan	Urbaczka,	Michal	Hubčík,	Richard	Babitz

 místo Slovensko-české	hranice	Vrbovce,	
	 	 Chvojnica,	Osinalice

 pro  14	účastníků	(16–21	let),	muži
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XVIII. XIX.
témata
ZASTAV	SE	–	UVĚDOM	SI	–	PŘIJMI	–	DOVOL	SI	–	PROŽÍVEJ

cíLe
zprostředkovat	zkušenost	zvědomění	a	prožití	přítomného	okamžiku
dát	příležitost	vypnout	vnitřního	policajta
dát	příležitost	naučit	se	vyjadřovat	vděčnost
dát	si	příležitost	přijmout	(popř.	odpustit)
pomoci	uvědomit	si	vlastní	strach,	který	mi	v	něčem	brání
zprostředkovat	zážitek	překonání	vlastního	strachu
vytvořit	situace	pro	pravdivé	nahlédnutí	svých	vlastních	hodnot

dramaturgie
Dramaturgie	kurzu	vycházela	ze	dvou	tematických	linek.	Začali	jsme	prožíváním	přítomného	okamžiku	
(Otvírák,	Stopka,	Tanec,	později	Impro,	Komunikační	aikido,	masáže),	ke	kterému	jsme	se	pak	vraceli	
po	celý	zbytek	kurzu	připomenutím	toho,	že	je	dobré	se	zastavit	a	uvědomit	si,	co	právě	prožíváme	
a	jestli	to	tak	chceme	mít	i	nadále.
Pokračovali	jsme	hodnotami,	které	se	sice	mezi	tématy	kurzu	neobjevily,	ale	shodli	jsme	se	na	tom,	že	
to	je	něco,	z	čeho	ostatní	věci	hodně	vychází	(Hodnotový	orienťák	jako	první	nástřel	hodnot,	Skleněný	
strop	jako	konfrontace	s	realitou).	
Téma	aktivního	přístupu	(kdy	jindy,	než	teď)	jsme	otevřeli	návštěvou	Marka	Hilschera,	který	velmi	
zajímavě	povídal	o	svém	životě	a	motivaci	kandidatury	na	prezidenta.	Sedělo	to	víc,	než	jsme	doufali.	
Další	programy,	které	s	tématem	souvisejí,	byla	Cesta	do	podsvětí	(pojmenovávání	strachů)	a	Husy	
a	kondoři	(překonávání	a	přijímání	strachů,	které	nám	v	něčem	brání).	
Obě	tematické	linky	se	pak	spojily	v	závěrečném	Divadle.

tady a teď
to pravé místo je tady. ten pravý čas je teď.

 termín 11.	–	19.	8.	2018	[9	dnů]

 šéf Ondřej	Valsa

 tým Radka	Zounková,	Jitka	Blažková,	Jana	Hajduová,
	 	 Andrej	Outrata,	Jiří	Chmelař,	Jan	Holeyšovský

 místo Lipnice	nad	Sázavou

 pro  28	účastníků18+
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XX. XXI.

pLž
nevšední rodinné dobrodružství, 
které se vám vryje hLuboko do paměti.

 termín 18.	–	25.	8.	2018	[8	dnů]

 šéf Lucie	Bártová

 tým Ludmila	Pijanovská,	Zdeněk	Pezlar,	Jan	Urbaczka,	Hana	
	 	 Ouředníková,	Jakub	Šneidr,	Tereza	Daněk,	Michal	Novotný

 místo Nové	Hutě,	Šumava	(chata	U	Krtka)

 pro  37	účastníků,	rodiny	s	dětmi	ve	věku	4–7	let

témata
Příběhy	a	jejich	vyprávění.

cíLe
pro děti:	 Prostor	pro	spontánnost
	 Porozumění	pěti	vybraným	ctnostem	skrze	pohádkové	příběhy	a	jejich	osvojení	
	 Rozvoj	samostatnosti
pro rodiče:	 Vyprávění	příběhů	a	jejich	využívání	ke	zpracování	výchovných	situací	v	rodinném	životě
	 Působivé	partnerské	okamžiky	a	podpora	k	posilování	blízkosti	v	jejich	partnerství
pro rodiny:	 Podpora	ve	společné	aktivní	činnosti
	 Důležitost	každého	člena	rodiny,	spatřit	sebe	navzájem	jako	nositele	ctností
	 Povzbuzení	k	zavedení	vyprávění	do	každodenního	života

dramaturgie
Pro	dětskou	skupinu	dominuje	dramaturgická	linka	ctností,	která	je	podchycena	pohádkově	inspirovanými	programy.	
Děti,	ale	i	rodiče,	postupně	prožívají	a	následně	si	zvědomují	pět	vybraných	ctností	–	pomoc	druhým,	spolupráce,	
odvaha,	silná	vůle	a	přátelství.	Následující	den	po	prožitém	programu	se	vždy	během	Raníčku	zařazuje	krátký	blok	
ohlédnutí	a	reflexe	k	jednotlivým	ctnostem.	V	závěru	kurzu	se	všechny	ctnosti	znovu	připomínají	při	zapalování	
společného	ohně,	kam	se	příběhové	postavy	přicházejí	rozloučit	a	symbolicky	vyzdvihnout,	
co	všichni	v	jejich	přítomnosti	prokázali.	
Rodičům	vytváříme	prostor	pro	večerní	partnerské	programy	(P4	a	Rande),	ve	kterých	mají	možnost	na	chvíli	
zapomenout	na	rodičovské	i	jiné	povinnosti	a	užít	si	chvíle	ve	dvou.	Připravujeme	jim	nádherné	prostředí	
a	opečováváme	jejich	komfort.	Na	rodičovskou	roli	naopak	cílíme	každodenními	vyprávěcími	dílnami,	kde	usilujeme	
o	posunutí	pohledu	na	příběh	jako	takový	a	nabízíme	jej	jako	nositele	životních	témat,	jímž	lze	předávat	mnohé	
zkušenosti.	Příběh	se	pak	stává	silným	průnikem	světa	dětí	a	dospělých.	K	otevírání	diskuzí	o	různých	výchovných	
tématech	v	příjemném	prostředí	s	odpolední	kávičkou	a	zákusky	slouží	programy	Kavárničky	i	závěrečné	Co	my	co	vy.	
Rodinná	linka	se	vine	skrze	silné	společné	zážitky	většinou	programů,	přičemž	cíleně	podporuje	vzájemné	vyprávění.	
Zážitky	si	rodiny	zaznamenávají	do	rodinného	deníku,	ke	kterému	získávají	různé	artefakty	z	prožitých	dní.	
Mnohé	programy	jsou	postaveny	tak,	aby	se	členové	rodiny	mohli	navzájem	spatřovat	jako	nositelé	ctností.	
Závěrečný	večer	tráví	rodiny	společně	u	ohně	s	možností	přespání	pod	širým	nebem.
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XXII. XXIII.

quo vadis
 kurz pro muže

 termín 31.	8.	–	9.	9.	2018	[9	dnů]

 šéf Vladimír	Halada

 tým Pavel	Kučera,	Josef	Šebesta,	Richard	Machan,	
	 	 Karel	Hora,	kulináři:	Milan	Suchý,	Stanislav
	 	 Zábranský

 místo České	Středohoří,	hrad	Helfenburg,	
	 	 Osinalice,	klášter	Osek,	tábořiště	Zábrdka

 pro  24	mužů	21+	let

„Rosteme tím, že se vzdáváme. Učíme se tím, že se vydáváme na cestu. 
Ale něčí úsměv nás musí na začátku, uprostřed a na konci ujistit, 
jinak se poddáme. To je funkce dobrého mýtu a pout lásky.

Richard Rohr

témata
Vedeme	muže	k	úvahám	o	konečnosti	a	smyslu	naší	pozemské	cesty.	
Většina	našeho	týmu	jsou	nevěřící,	ale	všichni	se	utkáváme	se	smyslem	svého	života.

cíLe
Vytváříme	prostor	pro	otevřené	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.	
Hledíme	na	to,	aby	zážitek	byl	osobní,	opravdový	a	neoddiskutovatelný,	a	mohl	se	tak	stát	osobní	zkušeností.	
Situacím,	přírodě,	své	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.

dramaturgie
Během	kurzu	procházíme	čtyřmi	etapami	inspirovanými	jungiánskými	archetypy	(bojovník,	milovník,	král,	mág).
» 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	

půlmaratonu	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	a	plní	síly.

» Na	kurzu	pracujeme	jak	s	celou	skupinou,	tak	i	děleně	ve	4	tematických	skupinách.	Ve	skupinách	sdílíme	názory	
na	uspořádání	svého	nejbližšího	světa,	můj	vztah	s	muži	a	ženami	a	s	tím,	co	mě	přesahuje.	Skupiny	jsou	prostorem	
pro	osobní	zpětnou	vazbu.

» Pro	rozvinutí	důvěrných	témat	jsou	k	dispozici	„duální	rozhovory“,	ke	kterým	může	vyzvat	kdokoliv	kohokoliv.	
V	klášteře	po	Žebravé	pouti	jsme	v	tichu	a	mlčení.

» Každoročně	připravujeme	sněm mužů	–	diskusní	víkend	(zimní	a	letní)	otevřený	pro	všechny	z	9	ročníků	QV	
kurzů	(174	absolventů).
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vLny a hvězdy 
pLavba na mořských kajacích jako pouť
 termín 15.	–	17.	6.	2018,	19.	–	29.	9.	2018	[14	dnů]

 šéf Milan	Hanuš

 tým Daniel	Drahanský,	Veronika	Beranová,	Petr	Novotný

 místo Dalešická	přehrada	(CZ),	Sardinie	(IT):	Olbia	–	La	Maddalena	–	Capo	Testa

 pro  12	účastníků	18+	let

témata
Plavba	na	moři	jako	pouť.	Mořské	putování	vlastní	silou	a	na	vlastní	lodi	jako	metafora	vlastního	života.	

cíL kurzu
Využitím	vodáckého	putování	na	moři,	vystavením	se	povětrnostním	podmínkám	na	moři	a	dále	prostřednictvím	
našich	programových	vstupů	jsme	chtěli	docílit	zreflektování	dosavadní	životní	cesty	účastníků,	jejího	zhodnocení	
(bilancování)	a	rozhodnutí	se,	kam	budou	chtít	zaměřit	svou	pozornost	do	budoucna.

dramaturgie
Celý	putovní	kurz	(budu	dále	používat	pojem	„expedice“	a	„expediční“	pro	putování)	nám	posloužil	jako	metafora	
pro	„životní	příběh	účastníka“	(v	biodromálním	smyslu).	V	tomto	kontextu	bylo	důležité,	aby	každý	účastník	měl	
vlastní	loď,	kterou	ovládá	sám	a	pohání	vpřed	vlastní	silou,	zatímto	flotila	všech	účastníků	a	organizátorů	tvořila	
jednak	bezpečné	společenství	a	zdroj	ochrany	v	případě	nehody	na	moři	a	jednak	sociální	zázemí	při	táboření	na	
břehu.	Samotné	podmínky	na	moři	si	pak	v	této	metafoře	„plavby	životem“	můžeme	představit	jako	vlivy	okolního	
světa,	které	do	plavby	účastníka	zasahují	zvenčí.
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I	letos	se	nám	podařilo	pokračovat	ve	spolupráci	se	ZŠ	
Radlická,	Slezskou	univerzitou	v	Opravě,	Integračním	
centrem	Praha,	organizací	IN	IUSTITIA,	Střední	školou	
uměleckou	a	řemeslnou,	ZŠ	Integrou,	ZŠ	Jílovská,	ZŠ	
Livingston,	ZŠ	Křídlovická	a	Pionýrem	Praha.	Nový	
objednatel,	PARK	LANE	International	School,	po	nás	poptal	
květnovou	školu	v	přírodě	a	na	základě	spokojenosti	rovnou	
i	adaptační	kurz	v	září.	Další	zájemci	nás	poptali	nově,	
včetně	mezinárodní	organizace	UNHCR	s	prosbou	o	mini	
teambuilding	v	angličtině.	
Z		1	176	účastníků	zakázkových	kurzů	(bez	Nadace	O2)	
tvořily	630	osob	děti,	55	mládež,	40	vysokoškolští	studenti	
a	451	dospělí.	Děti	se	účastnily	nejčastěji	adaptačních	
kurzů	(7),	škol	v	přírodě	(2)	nebo	školního	výletu	(1).	
Mládež	se	na	2	kurzech	seznamovala	se	základními	principy	
učení	zážitkem.	Studenti	Slezské	univerzity	v	Opavě	opět	
absolvovali	základní	i	pokračující	kurz	o	tvorbě	adaptačních	
kurzů.	Ze	451	dospělých	se	v	231	případech	jednalo	
o	učitele,	v	19	o	sociální	pracovníky,	v	15	o	členy	TJ	Stodůlky	
a	ve	zbylých	186	případech	o	zaměstnance	neziskových	
organizací.	
Pro	dospělé	jsme	v	roce	2018	uspořádali	7	akreditovaných	
kurzů:	Podpora	mentoringu	aneb	učíme	se	navzájem	pro	
ZŠ	Květnového	vítězství	(10	účastníků),	ZaHRAdu	aneb	
Zážitkovou	pedagogiku	v	praxi	(12	účastníků),	Spolupracující	
sborovnu	pro	ZŠ	Integru	(30	účastníků),	Projektové	
vyučování	pro	Galileo	School	(17	účastníků),	Klíč	k	rozvoji	
osobnosti	pedagoga	+	Syndrom	vyhoření	a	jeho	prevence	
u	pedagogických	pracovníků	(6	účastníků)	a	Učíme	zážitkem	
aneb	zážitková	pedagogika	v	praxi	(18	účastníků).	Vedle	
toho	také	8	teambuildingů	a	6	blíže	nezařaditelných	kurzů	
(příspěvky	na	konferencích,	mediace	sousedských	vztahů,	
zpětná	vazba	a	další).	
V	roce	2018	jsme	získali	akreditaci	na	navazující	kurz	
mentoringu,	konkrétně	Nácvik	pokročilých	mentorských	
dovedností.	
Pro	Nadaci	O2	jsme	letos	uspořádali	tyto	kurzy:	1x	SmartUp	
1,	2x	SmartUp	2,	1x	SmartUp	3,	1x	Prezentační	dovednosti	
a	cyklus	7	programů	pro	Ambasadory.

v roce 2018 proběhLo 
36 zakázkových 
kurzů pro škoLy, 
spoLky a neziskové 
organizace s 1176 
účastníky. z toho 
byLo 6 kurzů pro 
nadaci o2. 
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XXVI. XXVII.

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.



zakázkové kurzy termín dny místo účast.
Sportovní	školení	TJ	Stodůlky	 27.-28.1.	2018	 2	 Hotel	Sport,	Kralupy	n.	Vltavou	 15
Mentoring	-	I.	část	(ZŠ	Květnového	vítězství)	 24.-25.3.	2018	 2	 Penzion	U	Lva,	Srbsko	 10
SŠUAŘ	-	mini	kurz	Projektové	vyučování	 29.3.	2018	 0,5	 SŠUAŘ	(učebna)	 25
SŠUAŘ	-	mini	kurz	Zážitková	pedagogika	 29.3.	2018	 0,5	 SŠUAŘ	(učebna)	 25
Mentoring	-	II.	část	(ZŠ	Květnového	vítězství)	 30.4.	a	2.5.	2018	 2	 ZŠ	Květnového	vítězství	(učebna)	 10
PARK	LANE	-	škola	v	přírodě	 21.-25.5.	2018	 5	 Hotel	Obzor,	Krkonoše	 45
ZŠ	Radlická	-	škola	v	přírodě	 21.-25.5.	2018	 5	 Račí	Hrad,	Jesenice	(Rakovník)	 24
ZŠ	Čakovice	-	školní	výlet	 23.-25.5.	2018	 3	 Račí	Hrad,	Jesenice	(Rakovník)	 23
Křižánky	-	sousedské	vztahy	 4.6.	2018	 1	 Křížánky	-	obecní	úřad	 12
IN	IUSTITIA	-	zpětná	vazba	 12.-13.6.	2018	 2	 Kreativní	centrum	Praha	 15
Zahrada	-	I.	část	 17.-21.7.	2018	 5	 Penzion	Čáslava	(Rokytno)	 12
ZŠ	Livingston	-	teambuilding	 24.-26.8.	2018	 2	 Statek	Jevany	 14
ZŠ	Integra	-	Spolupracující	sborovna	 26.-28.8.	2018	 2	 Hostýn	 30
SŠUAŘ	-	výlet	pro	učitele	 27.-29.8.	2018	 3	 Statek	Výštice	 50
Galileo	School	-	Projektové	vyučování	 30.-31.8.	2018	 2	 ZŠ	Galileo	(učebna)	 17
SCIO	Praha	-	adaptační	kurz	 4.-7.9.	2018	 4	 Tišina	u	Kožlan	 100
ZŠ	Jílovská	-	adaptační	kurz	 5.-6.9.	2018	 2	 ZŠ	Jílovská	 92
SŠUAŘ	-	adaptační	kurz	 5.-7.9.	2018	 3	 Machův	mlýn	 110
ZŠ	Livingston	-	adaptační	kurz	 10.-14.9.	2018	 5	 Vila	Sklenářka	 17
PARK	LANE	-	sportovní	teambuildng	 12.-14.9.	2018	 3	 Thomayerovy	sady	 110
Naděje	-	teambuilding	 18.09.2018	 1	 Toulcův	dvůr	 7
Adaptační	kurz	Hrobník	 23.-27.9.	2018	 4,5	 Mořkov	u	Mnichova	Hradiště	 29
MŠ	Karla	-	Klíč	I	a	II	 27.-30.9.	2018	 3	 Čeřeniště	 6
ZŠ	Křídlovická	-	adaptační	kurz	 1.-3.10.	2018	 3	 Podmitrov	 80
Integrační	centrum	Praha	-	teambuilding	 2.10.	2018	 1	 Praha	 30
Hra	jako	nosič	zážitku	 18.10.	2018	 0,5	 Centrum	Vesmír,	Deštné	v	O.h.	 37
Zahrada	-	II.	část	 19.-21.10.	2018	 2,5	 Praha	(MŠ	Jonáš)	 12
Nadace	J&T	 22.-23.10.	2018	 2	 Lipno	 13
Slezská	univerzita	v	Opavě	-	I.	část	 22.-24.	10.	2018	 2,5	 Cyklohotel	Starý	Mlýn	 20
Slezská	univerzita	v	Opavě	-	II.	část	 25.-27.10.	2018	 2,5	 Cyklohotel	Starý	Mlýn	 20
UNHCR	-	mini	teambuilding	 30.10.	2018	 0,5	 Hotel	Galant	 90
Pionýr	-	Zážitková	pedagogika	 2.-4.11.	2018	 2	 Mrtník	u	Komárova	 18
DOFE	-	workshop	 03.11.2018	 0,5	 Hotel	Luna	(Ledeš	nad	Sázavou)	 20
Ekoškola	-	mentoři	 06.11.2018	 0,5	 Vzdělávací	centrum	TEREZA	 10
Skautští	dobrovolníci	-	mini	teambuilding	 17.11.2018	 0,5	 Skautská	základna	České	Bud.	 18
Lesní	školka	Cílek	 30.11.	-	2.12.	2018	 2	 Chata	Bradlo	 10
36	 		 82,5	 		 1176

aktiv
Projekt	aktiv	je	financovaný	z	grantu	Erasmus	plus	(konkrétně	KA2	Strategické	
partnerství)	a	běží	od	roku	2017	do	roku	2019.	Žadatelem	je	slovenská	
organizace	Youthwatch,	partnery	pak	slovenské	Regionálne	centrum	mládeže,	
za	ČR	Prázdninová	škola	Lipnice	a	Atmosféra.
Cílem	projektu	je	naučit	pracovníky	s	mládeží	používat	metodiku	směřující	
k	posílení	angažovanosti	mladých	lidí	a	vytvořit	na	obcích	strukturu,	která	by	
umožnila	další	podporu	a	financování	takových	kurzů.	K	dosažení	toho	cíle	
vedou	2	paralelní	cesty.
Nejprve	jsme	vytvořili	metodiku	pro	zvýšení	angažovanosti	mladých	lidí.	
Postavili	jsme	ji	na	tématu	cesty	hrdiny,	metodicky	pak	na	kombinaci	
zážitkové	pedagogiky	a	neformálního	vzdělávání.		Za	3	dny	se	mládežníci	
naučili	projektovou	logiku	a	sestavili	si	projekt	prospěšný	pro	své	okolí.	Ten	
v	následujích	5	týdnech	realizovali.	V	dalších	3	dnech	kurzu	jsme	pak	řešili,	
co	se	během	realizace	naučili	a	jak	to	použijí	dále.	Tuto	metodiku	jsme	pilotně	
otestovali	na	jedné	skupině	mládeže	z	8.	a	9.	tříd	ZŠ	a	1.	a	2.	ročníku	SŠ.	
Po	další	úpravě	jsme	ji	pak	předali	na	dvou	6denních	kurzech	Štartér	určeným	
pro	pracovníky	s	mládeží.	32	pracovníků	se	zde	naučilo	logiku	zážitkové	
pedagogiky,	neformálního	vzdělávání,	projektové	logiky	a	hlavně	to,	jak	školit	
vytvořený	Aktiv.	V	tří	až	čtyřčlenných	týmech	s	podporou	mentora	si	pak	
realizaci	kurzu	vyzkoušeli.	Metodika	je	v	současné	době	upravována	
a	na	konferenci,	která	proběhne	5.	června	2019	v	Trenčíně,	bude	
představena	ve	své	finální	grafické	podobě.
Z	pilotních	i	pokračujících	kurzů	zároveň	vzniká	dopadová	analýza,	která	
na	základě	standardizovaných	psychologických	testů	(pretest	a	posttest)	
odhaluje,	jak	se	nám	podařilo	účastníky	posunout	v	klíčových	kompetencích.	
Po	pilotu	říkaly	první	opatrné	závěry,	že	jako	signifikantní	se	jeví	posun	ve	
schopnosti	převzít	odpovědnost.	Další	kurzy	zatím	zpracované	nemáme.	
Paralelně	probíhá	druhá	linka,	ve	které	Regionálne	centrum	mládeže	
a	Atmosféra	připravují	na	obcích	v	trenčínském	a	zlínském	kraji	půdu	pro	
pokračování	dalších	vzdělávacích	akcí	pro	mládež,	a	to	na	úrovni	podpory	od	
samospráv,	vytvoření	sítě	pro	koordinaci	a	financování.	V	trenčínském	kraji	se	
podařilo	vytvořit	na	obcích	pozici	koordinátora	práce	s	mládeží,	kteří	budou	
pokračovací	akce	zašťitovat	a	koordinovat.	Své	postřehy	sepsali	do	příručky	
Samo,	která	bude	taktéž	na	konferenci	představena.

dopady projektu
Pracovníci	s	mládeží	už	vymýšlejí	další	projekty,	ve	kterých	metodu	uplatní	

(např.	proškolení	skautských	vedoucích	v	Plzni	a	další	práce	s	tématem	cesty	
hrdiny	s	nimi,	využití	metodiky	k	motivaci	dobrovolníků	v	rámci	měsíce	
dobrovolnictví	v	Puchově,	realizace	školení	pro	dobrovolníky	v	slovenské	
mládežnické	organizaci	Sytev),	takže	metodika	by	měla	být	i	dále	živá.
Jak	projekt	změnil	mládežníky,	zjistíme	z	dopadové	analýzy,	zatím	víme,	že	
někteří	pokračují	ve	svých	projektech	a	rozvíjejí	je.
Projekt	byl	představovaný	na	Markeru	(vzdělávacím	kurzu	v	oblasti	
neformálního	vzdělávání),	na	mezinárodní	konferenci	v	Německu	a	bude	
představen	i	na	konferenci	Yodel	v	dubnu	na	Slovensku,	takže	dobré	jméno	
PŠL	se	šíří.	Na	závěrečné	konferenci	k	projektu	pak	budou	další	lidé	ze	
samospráv	i	neformálního	vzdělávání.

vize do budoucna
Očekáváme,	že	metodika	bude	žít	díky	proškoleným	pracovníkům	dál	a	my	
budeme	první	rok	monitorovat,	kde	byla	použita.	PŠL	získalo	novou	fungující	
formu	kurzu,	kterou	je	možno	nabízet	jako	ZK	školám	(Aktiv)	i	pracovníkům	
s	mládeží	(Štartér).

spoLupráce s nadací o2

smartup
Program	SmartUp	od	Nadace	O2	podporoval	týmy	mladých	lidí	ve	věku	
15–29	let	v	jejich	zajímavých	a	originálních	nápadech.	Vybraným	projektům	
poskytoval	finance	a	vedle	nich	členům	týmů	hradil	vzdělávací	kurzy	vedené	
metodou	zážitkové	pedagogiky	zaměřené	na	týmovou	spolupráci,	leadership,	
komunikaci,	vyjednávání,	propagaci	a	mnoho	dalšího	nutného	k	hladkému	
průběhu	realizovaných	projektů.	Právě	tyto	kurzy	pro	Nadaci	O2	
zajišťovala	Prázdninová	škola	Lipnice.
V	průběhu	roku	jsme	pro	Nadaci	O2	uspořádali	posledních	11,	respektive	
12	kurzů.	Jednalo	se	o	jeden	celovíkendový	SmartUp1,	dva	jednodenní	
SmartUp	2,	jedny	Prezentační	dovednosti	(zvládání	trémy,	efektivní	
prezentace	projektu)	a	sedm	kurzů	pro	O2	Ambassadory	(bývalé	členy	
podpořených	týmů,	kteří	měli	zájem	rozvíjet	své	schopnosti	a	dovednosti	
vedení	lidí	a	projektů	v	rámci	celoročního	vzdělávání	ze	strany	PŠL).	Jako	
dvanáctý	kurz	dospěl	k	závěru	dvouletý	koučovací	program	pro	týmy	
podpořené	v	rámci	programu	SmartUp3,	který	začal	v	roce	2017	a	do	2018	se	
překlenul.	Koučing	naši	lektoři	zaměřili	jak	na	individuální	potřeby	členů	týmu,	
tak	na	potřeby	celého	týmu	nesoucího	zodpovědnost	za	projekt	podpořený	
Nadací	O2	vysokou	finanční	částkou.

Nadace	O2	 Termín	 Dny	 Místo	 Účastníci
SmartUp	2	 3.	2.	2018	 1	 Jabok,	Praha	 42
SmartUp	1	 26.	-	27.	5.2018	 2	 Alfa	Resort,	Deštné	v	Orlických	horách	 135
SmartUp	2	 43274	 1	 Jabok,	Praha	 29
SmartUp	3	 leden	-	říjen	2018	 8,25	 Praha,	Brno	 10
Prezentační	dovednosti	 43349	 1	 Praha	 10
Ambassadoři																										[16.-18.3.,	14.4.,16.6.,8.9.,20.10.,9.-10.11.2018]	 8	 Osinalice,	Brno,	Deštné,	Praha	 7
6	 		 21,25	 	 233

přehLed kurzů na zakázku

přehLed kurzů pro nadaci o2
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Dvakrát	ročně	realizujeme	certifikovaný	výcvik	metody	zážitkové	
pedagogiky.	Výcvik	cílí	na	zvýšení	profesní	výbavy	lektorů,	učitelů,	
vedoucích	volnočasových	aktivit,	koučů,	trenérů	apod.
Skládá	se	z	pěti	víkendových	kurzů.	Každý	z	nich	je	samostatně	
akreditovaný	MŠMT	v	systému	DVPP.	Kurzy	představují	v	kostce	
celou	metodu	zážitkové	pedagogiky,	naučí	účastníky	pracovat	
se	hrou	jako	prostředkem,	zpracovat	prožitky	ze	hry	a	využít	je	
k	učení,	pracovat	se	skupinou	a	její	dynamikou,	účinně	sestavovat	
program,	pracovat	s	psychickou	zátěží	a	mnoho	dalších	věcí	tak,	
aby	účastník	na	konci	výcviku	uměl	účelně	používat	metodu	
zážitkové	pedagogiky	ve	své	práci.
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metodické 
kurzy

XXX. XXXI.

součástí posLání 
prázdninové škoLy 

Lipnice je rozvíjet a šířit 
metodu zážitkové 

pedagogiky a směřovat pšL 
k pozici respektovaného 

metodického centra 
zážitkového vzděLávání. 

Certifikovaný	výcvik	 Termín	 Dny	 Šéf+	tým	 Místo	 Účast.
Rituál	v	ZP	 19.1.-21.1.2018	 2	 Petra	Drahanská	 Jako	doma,	Brno	 16
ZP	v	praxi	I	 16.2.-18.2.2018	 2	 Petra	Drahanská	 Jako	doma,	Brno	 16
Hra	I	 16.-18.3.2018	 2	 Petra	Drahanská	 Jako	doma,	Brno	 16
Reflexe	I	 20.-22.4.2018	 2	 Petra	Drahanská,	Jana	Haková	 Jako	doma,	Brno	 16
Tvorba	a	dramat.	v	ZP	II	 18.-20.5.2018	 2	 Jana	Haková	 Jako	doma,	Brno	 16
Řízení	psych.	rizika	I	 8.-10.6.2018	 2	 Petra	Drahanská,	Petr	Válek	 Jako	doma,	Brno	 16
ZP	v	praxi	II	 21.-23.9.2018	 2	 Petra	Drahanská	 Jako	doma,	Brno	 16
Hra	II	 19.-21.10.2018	 2	 Petra	Drahanská	 Jako	doma,	Brno	 16
Reflexe	II	 16.-18.11.2018	 2	 Petra	Drahanská,	Jana	Haková	 Jako	doma,	Brno	 16
Tvorba	a	dramat.	v	ZP	II	 14.-16.12.2018	 2	 Petra	Drahanská	 Jako	doma,	Brno	 16
Výcvik	pro	ČP	 27.8.-7.12.2018	 10	 P.	Drahanská,	J.	Haková,	P.	Válek	 Praha	 16
12	 		 30	 		 	 176

přehLed metodických kurzů



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.

kiv
V	roce	2018	se	podařilo	zorganizovat	tři	Kurzy	interního	vzdělávání	
(KIV),	které	umožnily	členům	Prázdninovky	vzdělávat	se	v	různých	
oblastech	+	jeden,	který	pro	nás	připravili	domluvení	externisté.
> propagace	
Cílem	bylo	ukázat	jiný	pohled	na	kurz.	Pohled,	který	nám	pomůže	naplnit	
kurz	skvělými	účastníky.
> reflexe
Kurz	navazoval	na	znalosti	získané	v	předchozím	roce.	Po	krátkém	
zopakování	se	všechno	hlavně	prakticky	zkoušelo.	Kurz	se	věnoval	
kazuistikám	a	komplikovanějším	situacím,	kdy	skupina	nereaguje	podle	
očekávání.	Zbyl	čas	i	na	základní	pravidla	facilitace	a	facilitační	techniky.
> skupinové procesy
Kurz	se	věnoval	dynamice	skupinových	procesů	se	zaměřením	na	gestalt	
přístup.	Vysvětlili	jsme	si	jednotlivé	fáze	skupinové	dynamiky	a	jejich	
specifika	a	následně	diskutovali	o	roli	lektora	v	jednotlivých	fázích	
a	o	potřebách	skupiny.
> Word press
Na	novém	webu	organizace	si	každý	kurz	editovat	informace,	které	
o	něm	budou	zveřejněny.	Uspořádali	jsme	proto	spolu	s	externisty	
kurz	pro	začátečníky	i	pokročilé	uživatele	Word	Press.	
> komunikace	v	obtížných	situacích.

Zároveň	jsme	od	léta	2018	zapojeni	do	projektu	vzor,	jehož	
realizátorem	je	ČRDM.	Z	projektu	je	hrazeno	vzdělávání	zaměstnanců	
např.	v	oblasti	IT,	měkkých	dovedností	a	jazykové	vzdělávání,	a	nabízí	
nám	tak	další	možnosti	růstu.

interní 
akce

XXXII. XXXIII.

smysLem interních akcí je 
setkávání se a vzájemná 

výměna zkušeností, 
inspirace, vzděLávání.

Pr
áz

dn
in

ov
ko

vá
 P

ár
ty

 I
 f

ot
o 

© 
Kl

ár
a 

Ši
nd

el
ko

vá

Pr
áz

dn
in

ov
ko

vá
 P

ár
ty

 I
 f

ot
o 

© 
Kl

ár
a 

Ši
nd

el
ko

vá



Akce	 Termín	 Dny	 Realizátor	 Šéf	+	Tým	 Místo	 Účast.
Reflexe	 2.-3.3.2018	 2	 J.	Siegel	 R.	Trčková	 Osinalice	 14
Procesy	ve	skupině	 10.1.2018	 1	 M.	Vyležíková	 J.	Šebesta,	J.	Špinarová	 Praha	 10
Propagace	 18.3.2018	 1	 R.	Brábníková	 K.	Coufal,	R.	Brábníková	 Řečkovice,	Brno	 7
Word	Press	 9.	11.	2018	 1	 Z.	Holubcová,	H.	Macků	 externí	školitel	 Průhonice	 20
	 13.	12.	2018	 1
Komunikace	 8.-9.	12.	2018	 2	 Z.	Holubcová,	H.	Macků	 J.	Regner	 Průhonice	 22
5	 		 8	 		 	 	 73

přehLed interních akcí
Akce	 Termín	 Dny	 Šéf	+	Tým	 Místo	 Účast.
Š+	 14.3.2018	 0,5	 Helena	Macků,	Zdenka	Holubcová	 Skautský	institut,	Praha	 16
Prvosen	 12.-14.10.2018	 2,5	 Veronika	Králová,	M.	Cipra,		 Hájovna	Říčany	 14
	 	 	 D.	Svoboda,	M.	Radová
K+	 19.-21.10.2018	 2,5	 J.	Mareš,	V.	Beranová,		 Immanuel,	Ždírec	 40
	 	 	 M.	Marešová,	E.	Suchochlebová,	K.	Tabášková,	
	 	 	 Z.	Hájková,	L.	Houdková,	A.	Kosařová,	H.	Řádová,	Z.	Poláková,	R.	Trčková,	
	 	 	 M.	Vyležíková,	Š.	Křepelková,	A.	Všianská	
SIS	 23.-25.10.2018	 2,5	 M.	Londýnová,	T.	Doležal,		 Immanuel,	Ždírec	 120
	 	 	 B.	Danielová,	O.	Šnuderl,	L.	Pijanovská,	K.	Hora,	I.	Lištiakova
5	 	 8	 	 	 190

přehLed speciáLních akcí
Speciální	akce	 Termín	 Dny	 Šéf	+	Tým	 Místo	 Účast.
Párty	 05.10.2018	 1	 J.	Siegel,	A.	Dvořáková,	R.	Lukáš,		 lod	(A)void	Floating	Gallery	 123
	 	 	 M.	Kozmová,	Š.	Černá,	M.	Trávníčková
Softový	víkend	 31.8.-2.9.2018	 2	 M.	Londýn,	I.	Pudichová,		 Brno	 26
	 	 	 M.	Pudich,	O.	Holec
2	 	 3	 	 	 149

XXXIV.

speciáLní akce
Potkat	jsme	se	mohli	na	dalším	ročníku	prázdninovkové párty	nebo	softballovém víkendu určených	
především	pro	členy	PŠL	a	účastníky	kurzů	aktuálního	roku	i	let	předchozích.

metr Dobrovolnické	a	příležitosetně	pracující	či	nepracující	sdružení	zájemců	o	metodu	a	metodiku.
inkognito předseda:	Vladimír	Halada
členové:	Veronika	Beranová,	Lída	Houdková,	Renáta	Trčková,	Michaela	Vyležíková,	Hana	Řádová,	
Andrea	Kosařová,	Zuzana	Hájková,	Šárka	Křepelková,	Zuzana	Poláková,	Anežka	Všianská,	Lucia	Obenau	

přehLed interního vzděLávání Lipnický stipendijní fond
	
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.
Posláním	fondu	je	umožnit	absolvování	kurzů	lidem,	jejichž	sociální	situace	
by	jim	účast	na	kurzu	jinak	znemožnila.	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.
	
V	roce	2018	bylo	přijato	8	žádostí,		z	toho	7	individuálních	a	1	žádost	
o	podporu	pro	středoškolský	kurz	Egon.	Na	stipendia	bylo	v	roce	2018	
vydáno	celkem	32	000	Kč.		
Tato částka byla rozdělena takto: 
17	000	Kč	kurzu	Egon,	a	15	000	na	stipendia	jednotlivým	účastníkům.	

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

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.	Instruktorský	sbor	tvoří	pedagogové,	
psychologové,	ekonomové,	právníci,	podnikatelé,	lékaři,	publicisté,	
výtvarníci,	architekti	i	studenti	vysokých	škol.
Ti	všichni	se	činnosti	v	PŠL	věnují	dobrovolně	ve	svém	volném	čase.	
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.
V roce 2018 tvořilo instruktorský sbor PŠL:
	 105	instruktorů	
	 24	prvoelévů
	 8	čestných	členů
	 61	elévů
	 13	členů

	čestní čLenové
Čestné	členství	se	uděluje	osobnosti,	která	se	zasloužila	o	rozvoj	
Prázdninové	školy	Lipnice	nebo	která	významně	ovlivnila	naši	činnost.	
Jsou	našimi	vzory	a	reprezentují	hodnoty,	které	zastáváme.

	 Václav	Břicháček
	 Vladimír	Smékal
	 Jan	Neuman
	 Miloš	Zapletal
	 Antonín	Rosický
	 Juraj	Flamik
	 Zdena	Brtníková
	 Ota	Holec
	 Allan	Gintel

XXXV.

Foto z kurzu Challenger I foto © Klára Šindelková
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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.

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

správní rada
Karel	Vašta,	Jiří	Šofka,	Renáta	Trčková,	Ivo	Nečesánek,	
Miroslav	Londýn,	Helena	Macků,	Richard	Lukáš
revizní komise
Pavel	Volejníček,	Pavel	Paták,	Jana	Bouberlová

	
kontakty:
mobil:	608	277	907
e-mail:	reditel@psl.cz
web:	www.psl.cz
	
Bankovní	spojení:	
Fio	banka.	Číslo	účtu	LSF:	2700093876/2010
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XLVI.

Velké	poděkování	patří	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.	

Helena	Macků
Výkonná	ředitelka

poděkování

XLVII.
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