Výroční zpráva Prázdninové školy
Lipnice 2006 – Outward Bound ČR
Editor: Lucie Škáchová
Redakce: Lucie Škáchová

06
zpráva

Obrazový doprovod: Zdeněk Beneš - kurz
Intertouch 2006 a archiv kurzů PŠL
Graﬁcká úprava: VLHAdesign

Prázdninová škola Lipnice
– Outward Bound ČR

výroční

A Jaromírova 51
120 00 Praha 2
T 224 942 534
M 608 277 907
E psl@psl.cz

prázdninová
VLHAdesign 2007 © Fotografie: Zdeněk Beneš

škola

intertouch

www.psl.cz

lipnice
občanské sdružení zaměřené na
rozvoj osobnosti, pedagogiku
zážitku a pobyt v přírodě

POSLÁNÍ A ČINNOST
SVĚT JE OBRAZEM NÁS SAMÝCH A VŠECHNY
JEHO PROBLÉMY A KONFLIKTY SE ODRÁŽEJÍ V KAŽDÉM Z NÁS.
KLÍČ K JEJICH ŘEŠENÍ PROTO MUSÍME HLEDAT V SOBĚ.

PODĚKOVÁNÍ

Z P R Á VA O H O S P O D A Ř E N Í
VÝSLEDOVKA 2006 období: 1. 1. 2006 - 31. 12. 2006
VÝNOSY
tržby za vlastní výrobky
162
tržby z prodeje služeb
2,947
tržby za prodané zboží
650
platby za odepsané pohledávky
482
úroky
17
přijate příspěvky
17
přijaté dary
247
přijaté členské příspěvky
76
provozní dotace
3,830
Výnosy celkem
8,428
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY
spotřeba materiálu
Materiálové náklady celkem

1,629
1,629

SLUŽBY
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
Služby celkem

56
446
87
3,545
4,134

OSOBNÍ NÁKLADY
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
ostatní sociální pojištění
Osobní náklady celkem

1,896
327
112
2,335

zúčastnilo kolem 10 000 účastníků. PŠL je členem mezinárodní

OSTATNÍ
daň silniční
ostatní daně a poplatky
ostatní náklady
odpisy
Ostatní celkem

4
15
663
214
896

pedagogické organizace Outward Bound International.

NÁKLADY CELKEM

Jsme občanským sdružením usilujícím o všestranný rozvoj osobnosti
člověka. Tohoto cíle se snažíme dosáhnout prostřednictvím vícedenních
kurzů, jejichž čas je naplněn HROU, pohybem, tvořivými dílnami,
happeningy, diskusemi i rozjímáním. Navozováním silných zážitků
a intenzivních mezilidských vztahů pomáháme každému v sobě nalézat
netušené zdroje energie, sebedůvěry a spontánní tvořivosti, které jsou
nezbytné pro aktivní a odpovědný postoj k životu, společnosti a prostředí.
Od roku 1977 PŠL připravila pro veřejnost na 350 kurzů, jichž se

8,994
-566

ROZVAHA k 31.12.2006
AKTIVA
Stálá aktiva stav k 31.12.2006
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
oprávky
Pozemky
Stavby (Chata Doubravka)
oprávky
Samostané mov. věci a soub. mov. věcí
oprávky SMV a SMV
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
oprávky
Podíl v České Cestě s.r.o. 24%
Stálá aktiva celkem

23
-23
55
11,731
-1,730
390
-356
977
-977
48
10,138

OBĚŽNÁ AKTIVA
materiál na skladě
zboží na skladě a v prodejnách
bankovní účty
pokladna
odběratelé
náklady příštích období
Oběžná aktiva celkem

40
15
3,456
198
25
15
3,749

AKTIVA CELKEM

13,887

PASIVA
VLASTNÍ ZDROJE
vlastní jmění
fondy
hospodářský výsledek roku
nerozdělený zisk
/ neuhrazená ztráta minulých let
Vlastní zdroje celkem

4672
12861

CIZÍ ZDROJE
závazky z obchodního styku
ostatní závazky
zaměstnanci

407
33
21

8559
196
-566

ostatní závazky vůči zaměstnancům
závazky k institutcím PSSZ a ZP
ostatní přímé daně
daň z přidané hdnoty
ostatní daně a poplatky
výnosy příštích období
Cizí zdroje celkem
PASIVA CELKEM

141
69
37
-1
2
317
1026
13887

PŠL děkuje těm, kteří podpořili její činnost v roce 2006.

SPONZOŘI A DONÁTOŘI PŠL V ROCE 2006:
MŠMT (projekt KLÍČ – Rozvoj KLÍČových kompetencí),
MPSV (projekt 6KA – šest klíčových kompetencí); MPSV
a Magistrát hl. m. Prahy (projekt Metodické centrum);
dále naše poděkování patří individuálním dárcům: Marta
Nachtmannová, Daniela Peterová, Miroslav Mladějovský,
Luise Zoulková, Hana Kadlecová, Marcela Holadová, Jana
Málková, Vladimír Trešl, Lukáš Jirků, Jaroslav Suchý,
Radek Šprňa, Pavla Pacalová, Jaroslava Spěváková, Klára
Pešťálová, Jana Holá, Martin Salač, a další.
FINANČNÍ PODPORA PROJEKTU GYMNASION V ROCE 2006:
Národní agentura Mládež, International Visegrad Fund, Milan Hanuš, Miroslav Hanuš, Radek Hanuš, Jaroslav Plhák,
Project Outdoor, s.r.o., Milan Lžičař, Profesní sdružení pro
zážitkové vzdělávání.
MATERIÁLNÍ A TECHNICKOU POMOC PŘI REALIZACI KURZŮ
V ROCE 2006 POSKYTLI:
Miroslav Hanuš, Karel Zadrobílek, Aleš Tureček, Zdeněk
Sokol, Boris Janča, Blanka Křížová, Martina Kamenská,
Project Outdoor, s.r.o, Veterán Green o.s., Junácký
oddíl Shawnee Zábřeh n. Moravou, Junácký oddíl Stopaři
Zábřeh n. M., ZŠ v Javorníku, Roman Blažek, Libor Macek,
Ivo Jirásek, Jaroslav Plhák, Katedra rekreologie FTK UP
Olomouc, Klenotnictví Hanák, Ing. Jaroslav Belza, AK
Laterna, Jazykový projekt Lingua Ludus, Keiro Technologies, s.r.o. - Martin Sýkora, Trim Group a.s. - Ing. Radim
Třešňák, Stephan Kines, Rebex, s.r.o., Fernet Stock Plzeň
– Ing. Václav Bečvář, Jihočeské pekárny Jindřichův Hradec, Radim Hladký, Rebex, spol. s r. o., MANEKO, spol. s r.
o., DDM Pelíšek Vrchlabí, Laveta – PR 2000, s.r.o., Nobilis
Tilia, s.r.o., Fixies: Hartmann – Rico, a.s., Lucie Hrušková,
Kristýna Křížová, o.s. Barvínek, Zdeněk Havelka, Zdeněk
Mrňávek, May Consulting s.r.o.

PŠL DĚKUJE PŘISPĚVATELŮM LSF ZA ROK 2006:
Bajgarová Jitka, Bauer Michal, Gloser Vítězslav, Gregor
Jiří, Hanuš Milan, Hanuš Mirek, Hanuš Radek, Holec Ota,
Hořejš Petr, Jirásek Ivo, Kafka Pavel, Klusáček Martin, Kříž
Petr, Křížová Kristýna, Pečínka Víťa, Petrová Olga, Sobotka Martin, Walder Jiří, Walderová Iveta, Richard Papík.

všech článků a především užšímu vedení našeho odborného časopisu Gymnasion, které i letos udrželo vysokou kvalitu a za nemalého úsilí připravilo další 2 čísla na
téma Tvořivost a Hra. Děkuji manažerce i správci Chaty
Doubravky za bezproblémové a velmi příjemné služby při
celoročním provozu a zvláště děkuji za úspěšné dokončení
prodeje chaty.

PODĚKOVÁNÍ VÝKONNÉ ŘEDITELKY
Máme za sebou další rok. Pro mne rok premiérový,
pro Prázdninovku poslední, kdy se mohla počítat za
„dvacátnici“. Byl to rok v mnoha případech výjimečný.
Přinesl změny nejen personální, ale především změny
v organizaci práce; povedly se první grantové projekty,
ve kterých nyní úspěšně pokračujeme. V roce 2006 PŠL
udělala několik důležitých rozhodnutí, která ovlivnila
a stále ještě ovlivňují další směřování celé organizace.
Byl to rok náročný pro nás všechny, ale troufám si říct, že
z celkového pohledu i úspěšný zároveň.
Ráda bych poděkovala všem, kteří činnost Prázdninové
školy Lipnice v roce 2006 podpořili, a to jak vlastní aktivitou, tak ﬁnančními nebo jinými prostředky. Jmenovitě
děkuji za ﬁnanční podporu především Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy, které podpořilo úspěšný projekt
Klíč – Rozvoj KLÍČových kompentencí pro učitele ZŠ, dále
Ministerstvu práce a sociálních věcí za podporu projektu
6KA – šest klíčových kompetencí pro žáky ZŠ, MPSV a Magistrátu hl. m. Prahy za podporu projektu Metodické Centrum – výuka první pomoci a Národní agentuře Mládež a International Visegrad Fund za podporu projektu odborného
časopisu pro zážitkovou pedagogiku - Gymnasion.
„Všechno je o lidech...“ jak praví jedno rčení. A v Prázdninovce platí dvojnásob. Proto děkuji všem dobrovolníkům, instruktorům i elévům za jejich čas, úsilí, energii
a nadšení, které vložili do práce nejen na autorských
kurzech a grantových projektech, ale i do ostatní činnosti
v rámci PŠL. Děkuji celému redakčnímu kruhu, autorům

Děkuji členům Správní rady PŠL za jejich podporu, důvěru,
cenné rady, zpětnou vazbu, čas i vysoké nasazení při
tvorbě nového modelu fungování organizace, za pomoc
s přípravou i samotným prodejem Chaty Doubravky a za
odvahu uspořádat mezinárodní konferenci o zážitkové
pedagogice v následujícím roce. Dále děkuji členům Revizní komise za vstřícné jednání a odborné konzultace
za každých okolností. V neposlední řadě děkuji svým
přímým spolupracovníkům, projektovým manažerům
a koordinátorům za jejich odpovědnost, samostatnost,
nadšení a úsilí, s nimiž přistupují ke své práci,
i za přátelskou atmosféru,
kterou se nám společně
daří vytvářet.
V Praze, únor 2006
Ing. Anna Bauerová
výkonná ředitelka

ÚVODNÍ SLOVO

PROJEKTY

Vážené dámy, vážení pánové,

V roce 2006 byla činnost PŠL zaměřena na tyto oblasti: kurzy pro
veřejnost, vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky,
kurzy pro neziskové organizace a vydavatelská činnost.

rok 2006 byl pro Prázdninovou školu Lipnici rokem mnoha změn a nových začátků.
Rozhodně však nešlo o nahodilé události, které by neměly příčinu a nebyly důsledkem let předcházejících.
Mnohé věci byly zasety v letech minulých, aby pak v roce 2006 mohlo dojít k jejich postupnému růstu, zrání,
a v některých případech už i ke sklizni.
Po důkladných přípravách se PŠL znovu vrátila k ředitelskému modelu řízení a vykročila na cestu
profesionální neziskové organizace v oblasti zážitkové pedagogiky.
Začala realizace velkých projektů (Klíč a Metodické Centrum) podpořených
ﬁnančními zdroji z Evropské unie, především Evropským sociálním fondem.
Vznikl nový projekt 6Ka, který byl rovněž podpořen ESF a byly zahájeny přípravy
na oslavy našich třicátých narozenin, které se budou konat v roce 2007.

S E M I N Á Ř E , G R A N TO V É P R O J E K T Y
ŠEST
KLÍČOVÝCH
KOMPETENCÍ
ZDrSEM je systém zdravotních seminářů první pomoci
aplikující principy zážitkové pedagogiky. Instruktoři
Prázdninové školy Lipnice absolvují zdravotnický seminář
ZDrSEM jednou za dva roky.
Pro metodu ZDrSEMu je charakteristické využívání modelových situací, realistických simulací a praktického
nácviku, protože vlastní zkušenost je nenahraditelná.
Před účastníky staví kurz výzvy, jejichž zdolání i případné
nezdolání posunuje osobní hranice a skutečné dovednosti. Cílem je ochota zahájit první pomoc a schopnost ji
úspěšně dokončit.
Jedná se o ucelený systém seminářů, od půldenních
přednášek až po 40 a 80 hodinové rekvaliﬁkační kurzy
akreditované MŠMT, poskytující zájemcům z řad veřejnosti odbornou průpravu v dané problematice.
V roce 2006 se uskutečnilo 15 kurzů, od standardních po
specializované, (např. pro průvodce cestovních kanceláří,
instruktory lanových překážek, horolezce či maminky).
Odborný garant: Robert Pleskot

METODICKÉ
CENTRUM VÝUKY PRVNÍ POMOCI
Tento projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m.
Prahy. Jeho cílem je tvorba a realizace 80 hodinového
kombinovaného kurzu první pomoci a jeho materiálové
a lektorské zajištění. Součástí projektu je též samostudijní e-learningový program.
Manažerka projektu: Denisa Kolouchová

V rámci nového projektu „Klíč“ probíhaly kurzy „Kabinet“ a „Sborovna“. Získané dovednosti pomohou při
přípravě Školských vzdělávacích programů. Kurzy Kabinet
zahrnují víkendové semináře otevřené zaměstnancům
škol a pedagogických zařízení. Kurzy „Sborovna“ jsou
určeny kolektivům pedagogických pracovníků a soustředí
se na rozvoj týmové spolupráce, motivace a komunikace
v rámci pracovního kolektivu.
Tento projekt ﬁnančně
podpořil Evropský sociální fond a státní rozpočet
ČR. Celkem se v r. 2006
uskutečnilo 14 kurzů
s počtem 296 účastníků.
Manažerka projektu:
Renáta Trčková.

Nový vzdělávací projekt určený žákům osmých a devátých
tříd mimopražských základních škol a žákům prvního
a druhého stupně víceletých mimopražských gymnázií.
Žáci z jedné školy se účastní pětidenních kurzů vedených
metodikou zážitkové pedagogiky. Hlavním cílem je rozvíjet klíčové kompetence žáků a studentů tak, aby získané
dovednosti mohli využít i ve svém osobním životě. Tento
projekt má vést žáky k odpovědnosti za sebe sama a ke
společenské angažovanosti. Kurzy mající ﬁnanční podporu z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
ČR se začnou realizovat v roce 2007.
Manažerka projektu: Adéla Půčková.
Metodické vedení projektu: Renáta Trčková.

Úspěšně proběhla řada originálních autorských kurzů, které zůstávají
základem činnosti PŠL a nevyčerpatelným zdrojem inspirace, energie
a motivace při vzdělávání a osobnostním rozvoji lidí. Kurzy, kterými již
29 let přinášíme nové pohledy a impulsy pro každého z nás.....
Tato výroční zpráva je poděkováním všem - dobrovolníkům
i zaměstnancům PŠL, kteří na vysoké profesionální úrovni
rozvíjejí metody zážitkové pedagogiky a šíří věhlas
Prázdninové školy.
Věřím, že rok 2007, ve kterém oslavíme 30 let existence
PŠL, bude minimálně stejně tak úspěšný jako ten současný.
Renáta Trčková
místopředsedkyně SR

ZÁŽITKOVÉ KURZY PRO VEŘEJNOST
Projekty zážitkové pedagogky napomáhají autentickému způsobu lidského
bytí, prožívání sebe sama ve smysluplné celkovosti. „Život na nečisto“
může být mnohem reálnější, než několik běžně prožitých roků. Vliv jedné
nereálné hry může mít hodnotnější dopad než množství reálných činů. Hra je
kusem života nanečisto. Zážitková pedagogika pracuje se silnými osobními
prožitky jedinců i celých skupin. Dosahuje vysoké úrovně ve využívání her,
v jejich tvorbě, uvádění i hodnocení.
Pomocí her odhalujeme nové skutečnosti, vědomosti a dovednosti. To se projevuje v rozvoji sebedůvěry i občanské
angažovanosti. Programy kurzů uspokojují potřebu přirozené aktivity a inspirují k aktivnímu životnímu stylu.
ŽIVOT JE GOTICKEJ PES

BUDEME TŘI

7. 1. – 21. 1. 2006

4. – 8. 5. a 25. – 29. 10. 2006)

Klasický lipnický pobytový projekt v zimním prostředí Rychlebských hor v okolí
Kralického Sněžníku a s originálním programem. Chůze na sněžnicích, obsluha
psího spřežení, spaní v týpí na sněhu,
život v zimní přírodě, opravdovost, příroda a přirozenost.
Kurz byl připraven ve spolupráci s Katedrou rekreologie UP Olomouc, Project Outdoor s.r.o., o.s. Veteran Green a chovnou
stanicí Siberian Husky.
Počet účastníků: 23
Vedoucí instruktor: Miroslav Hanuš
Tým: Milan Hanuš, Danka Zounková,
Radek Hanuš, Ivo Jirásek, Karel Zadrobílek, Libor Macek Jaroslav Plhák, Roman
Blažek.

Místo konání: jarní kurz - hotel Avicenum, Lučany nad Nisou, podzimní kurz
- hotel Maxov, Josefův Důl.
Budeme tři je čtyřdenní kurz určený pro
páry, které čekají své první miminko.
Již páté pokračování projektu spojilo
přípravu na období kolem porodu a budoucí rodičovství – které s sebou nese
kromě radostí i zcela nové, absurdní
i úsměvné, ale hlavně nečekané problémy.
Počet účastníků: 36 (18 párů)
Vedoucí instruktorky: Světlana Vaštová,
Kateřina Burešová
Tým: Michal Bureš, Hana Středová, Josef
Středa, Hynek Špinar, Jana Dusbábková
Špinarová, Petra Dušková, Věra Nováková.

SPEAK AND PLAY

NENÍ MUŽE NAD KOVÁŘE

5. – 8. 5. 2006

22. – 25. 6., 5. – 8. 10., 19. – 22. 10. 2006

Prodloužený víkend pro rodiče s dětmi
(od 6 do 8 let), který poskytl prostor
pro hodnotné strávení společného času
v jarní přírodě s hrami, kde angličtina
je prostředkem a zároveň přidanou hodnotou tohoto setkání. Cílem bylo nejen
porozumět a mluvit anglicky, ale také
tvořit, tančit, přemýšlet, hrát si, běhat
a smát se v jarní krajině.
Počet účastníků: 22
Vedoucí instruktorka: Lucie Eiseltová
Tým: Linda Dřevíkovská, Jan Bartoň,
Blanka Křížová, Pavel Volejníček.

Cílem kurzu bylo projít základy kovářského
řemesla, pohrát si s kovem, vytvořit
kovářské dílko, užít si společenství
podobně naladěných lidí, zrestaurovat
se, oblažit ty části duše, které snášejí
jen mihotavé světlo. Jeden z večerů byl
zasvěcen nácviku a realizaci světové
premiéry Koncertu na kovadliny. V celkovém prostoru 12ti dní (3 x 4) kovářský
tým oslovil, zaměstnal a zřejmě i nadchl
celkem 39 účastníků.
Vedoucí instruktorka: Martina Kamenská
Tým: Martin Grospietsch, Adam Fiala,
Karol Skoumal, Zuzana D. Vencourová,
Aleš Tureček, Petr Michovský.

INTERTOUCH 2006

DoNitraZeMě

7. – 17. 7. 2006

4. 9. - 12. 9. 2006

Re-start mezinárodního projektu
v nové kvalitě.
Spojení zážitků s metodickým seminářem.
Téma: ČAS a vnímání jeho mnohovrstevnatosti. Počet účastníků: 30 (ČR 10 z toho 2 trvale žijící v Austrálii, SR 2, PL
3, RO 1, BG 2, Fi 1, UK 1, USA 2, Austrálie
3, NZ 1, BE 1, LI 1, Filipíny 1, CAN 1).

Pobytový kurz, ve kterém si
zažijete kombinaci skupinové
práce s dynamickým programem.
Ambicí týmu pro tento již 12
kurz tohoto jména bylo vytváření
či přetváření dramaturgických
principů a vytváření premierových
programů.
Hlavním tématem ročníku 2006 byl
Splněný sen. Hledání odpovědi na otázku:
“Co je mým snem a zda žiji tak, abych
jej naplňoval?”

Vedoucí instruktor: Aleš Pokorný
Tým: Zuzka Nedorostová, Danka
Zounková, Lucia Obenau, Gino Peremans
(Belgie), Petr Kubala.

Počet účastníků: 28
Vedoucí intruktor: Vladimír Halada
Tým: Renáta Trčková, Alena Plasová,
Magda Kadlecová, Helena Šaldová, Michal Kostka, Honza Vávra, Filip Pavlík

LATERNA 2006

Počet účastníků: 23
Vedoucí instruktorka: Adéla Půčková

Vedoucí instruktor: Ivo Farský

Tým: Jana Šachtová, Mirek Londýn, Petra Šmejcká, Josef Regner, Michal Dvořák,
Karolína Kotovská, Eva Bidlová.

Tým: Bára Bodnárová, Dan Drahanský,
Mira Vystrčil, Martina Holcová

NEDIVSE

6. 8. – 16. 8. 2006
Kurz kombinovaný (pobyt s putováním),
byl určen věkové skupině 20 – 45 let.
Téma kurzu: Cesta, Domov, Krajina.
Zájemci s odvahou vykročili za hranice
všednodennosti a vydali se na Cestu.
Zastavit se, naslouchat, otevřít se sobě
i ostatním, spojit se s přírodou, hrát si,
radovat se, tvořit, spolupracovat a sdílet.
Počet účastníků: 20
Vedoucí instruktor: Radim Hladký
Tým: Hela Hájková, Jan Stránský, Ivo
Farský, Jan Krejčí, Marcela Brantová.

INTERNÍ AKCE

LIPNICKÝ STIPENDIJNÍ FOND

LIDÉ

11. 10. – 15. 10. 2006
Zážitek pro děti a jejich prarodiče.
Společný prodloužený Víkend na draka.
Podařená výměna mezigeneračních zkušeností. Upevnění vztahů mezi vnoučaty a jejich babičkami a dědečky. Výroba
funkčních létajících draků. Prarodiče
nepatří do „starého železa“.
Počet účastníků: 15 dětí, 15 dospělých

TRAMTÁRIE 2006

Cílem činnosti v této oblasti
je najít nový typ kurzu, oslovit
novou cílovou skupinu, vytvořit
nový program, odzkoušet nový
dramaturgický přístup apod.

JAKÉ JE TO ASI V ČUDU
ANEB VÍKEND NA DRAKA

28. 7. – 7. 8. 2006
Pobytový kurz pro středoškoláky nejen
o světle a sebepoznání. Deset dní plných
smíchu, zábavy, odpočinutí, sblížení, ale
i deset dní pekelného přemýšlení, potu,
adrenalinu a někdy i slz. Témata: „ Mezilidské vztahy, každý je osobnost.“

EXPERIMENTÁLNÍ
KURZY

28.9. – 1. 10. 2006

Netradiční divadelní seminář zaměřený
na práci s rytmy, tělem a hlasem. Intenzivní komunikace s lidmi kolem i se sebou
samým skrze postupy a techniky spojené
s divadlem. Od skupinové improvizace po
volné improvizace s partnerem. Ochutnávka taneční techniky zvané „primitivní
exprese“.
Vedoucí instruktor: Veronika Hilská
Tým: Anna Bauerová, Michal Dvořák.

TABULA GAMESA
10. 11. – 12. 11 2006
Herní seminář seznámil účastníky
s moderními deskovými hrami a povedlo
se mu úspěšné převedení deskové varianty jedné ze stovky vyzkoušených
her do plenéru. Důležité bylo využít
vzdělávacího potenciálu her.
Počet účastníků: 16
Vedoucí instruktor: Jakub Dobal
Tým: Pavel Volejníček, David Větvička,
Kristýna Fričová.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA
4.1. – 8. 1. 2006
5denní kurz pro studenty oboru Pedagogika volného času Jihočeské Univerzity
v Českých Budějovicích. Cíl: seznámení se
s metodou zážitkové pedagogiky, vzájemné poznání studentů, netradiční zážitky,
inspirace k jejich studiu.
Vedoucí instruktor: Jan Krejčí

CESTA KOLEM SVĚTA ANEB
ŠKOLA V PŘÍRODĚ TAK
TROCHU JINAK
8.5. – 12. 5. 2006
Pilotní projekt zaměřený na věkovou skupinu dětí mladšího školního věku, naplněný
intenzivním zážitkovým programem na
škole v přírodě, který byl připraven ve
spolupráci s třídním učitelem a příslušnou
školou (v r. 2006 zapojena ZŠ Roztoky). Celý projekt vychází z Rámcového
vzdělávacího programu, který bude platný
na všech školách od září 2007.
Počet účastníků: 17 dětí a učitel
Vedoucí instruktorka: Martina Pavlíková

naučit (větší samostatnosti, odpovědnosti,
aktivnímu přístupu k životu); zlepšit komunikaci mezi sebou i směrem k autoritám; dozvědět se o dětech více z neformálního a rodinného prostředí pro lepší
práci kurátorů během roku, motivovat
děti k pravidelným setkáním 1x měsíčně
i přes rok.
Vedoucí instruktorka: Anna Bauerová

29. 7. – 5. 8. 2006
Dětský tábor pro děti ze sociálně slabých
a problémových rodin, které byly v péči kurátorů ze sociálního odboru MěÚ Prahy 8.
Téma: život indiánů. Počet dětí: 26
Cíle tábora: připravit dětem aktivní program a inspiraci pro trávení volného času;
pomocí programu získat pozitivní zážitky
a povzbuzení; zažít netradiční a nové
zkušenosti, které mohou děti něčemu

Interní vzdělávací projekt pro elévy PŠL.
Jeho cílem bylo předat elévům základní
znalosti a dovednosti důležité pro práci
na kurzech a inspirovat a motivovat je
k vlastní tvůrčí práci.
Tým: Jana Haková, Petr Válek, Jan Lazar,
Dan Franc

Realizovány byly čtyři semináře:

FREERIDE
ZÁŘÍ 2006 – SRPEN 2007
Pravidelné setkávání dětí ze sociálně
slabých rodin, které jsou v péči kurátorů
sociálního odboru MěÚ Prahy 8. Cíle
projektu: aktivní trávení volného času,
návštěva zajímavých míst v Praze i okolí,
setkání s „aktivními dospělými“ jako osobním vzorem, rozvoj sociální a personální
části osobnosti (základy komunikace, spolupráce, osobní i kolektivní zodpovědnost,
důvěra, mezilidské i rodinné vztahy, řešení
problémů)
Vedoucí instruktorka: Anna Bauerová

PRAGUE POST
1. 9. – 3. 9. 2006

ZA TAJEMSTVÍM STEPNÍHO VLKA

M.E.S.H.

Místo konání: Chata Doubravka na
Vysočině. Kurz týmové spolupráce v anglickém jazyce pro prodejní oddělení
Prague Post. Cíle kurzu: vzájemné sebepoznání v jiném než pracovním prostředí;
budování neformálních vztahů; posílení
vzájemné důvěry; netradiční zážitky; utužení pracovního kolektivu.
Vedoucí instruktor: Matěj Lejsal

WORKSHOP O PRÁCI TÝMU aneb
ELÉV – PLNOHODNOTNÝ A SPOKOJENÝ
ČLEN TÝMU?
17.2. - 19. 2. 2006
Cílem workshopu bylo nastínit současné
přístupy k přípravě kurzů a vymezit role
jednotlivých členů týmů. Témata workshopu: příprava kurzu, role jednotlivých
členů týmu, role MOJE.

DIVADELNÍ SEMINÁŘ aneb DRAMA
PROMĚNY DIVÁKA VE HRÁČE
24. 3. - 26. 3. 2006
Náplní divadelního semináře bylo divadlo
v lidské podobě, tedy ty divadelní principy,
postupy a dovednosti, které jsou lehce
pochopitelné a osvojitelné pro budoucího
instruktora PŠL a hlavně využitelné na
kurzech. Navíc dodají elánu a inspirace.

DRAMATURGICKÝ SEMINÁŘ aneb
ŽÁDNÁ DOGMATURGIE
26.5. – 28. 5. 2006
Zastřešujícím cílem bylo uchopit a dokázat
použít zásady designu prázdninovkových
akcí a zkusit společně přijít na nové dramaturgické postupy.

PSYCHOSEMINÁŘ aneb PSYCHO

I N S T R U K TO R S K Ý S B O R

SLOŽENÍ ŘÍDÍCH ORGÁNŮ

V MEZÍCH ZDRAVÉHO ROZUMU
22. 9. – 24. 9. 2006

Naše organizace má 243 členů. Z toho je 74
instruktorů, 94 elévů - tedy těch, kteří se
připravují na absolvování instruktorských
zkoušek, a zbytek jsou příznivci a sympatizanti, kteří se aktivit PŠL zúčastňují
příležitostně.

Správní rada:
Ing. Jana Pastorková
Mgr. Renáta Trčková
MUDr. Aleš Pokorný
MUDr. Robert Pleskot
Mgr. Jakub Dobal
Ing. Lukáš Mikšíček
David Půlpán
Mgr. Vladimír Halada
Mgr. Jiří Škvor

Programy zaměřené na psychickou stránku člověka patří do náplně akcí PŠL.
Díky metodě, která pracuje s emocemi,
můžeme zasáhnout člověka velmi hluboce.
Seminář vedl k poznání kdy, s kým, za
jakých podmínek a do jaké hloubky „zasahovat“ účastníka.

SEMINÁŘ K+
21.10. – 23. 10. 2006
Seminář K+ se tradičně bezprostředně
zabývá autorskými kurzy sezóny. Na
podzimním K+ proběhlo zhodnocení sezony a proběhlých kurzů.

SIS

– soustředění instruktorského sboru
24. – 26. 11. 2006

Tradiční soustředění instruktorského sboru
proběhlo v pensionu Zámeček v obci Dolní
Babákov.

GYMNASION
Gymnasion je odborný časopis pro
zážitkovou pedagogiku. Všem, které zajímá zážitek jako metoda vzdělávání,
přináší dvakrát ročně na cca 120 - 150
stranách teoretické poznatky i originální
zkušenosti, aplikace v různých oborech,
polemiky, burzu nápadů a další zajímavosti. V roce 2006 byla zpracována témata
„Tvořivost“ a „Hra“. Gymnasion vychází
v nákladu 1.000 ks. Šéfredaktor: PhDr. Ivo
Jirásek, PhD.

Instruktorský sbor PŠL je základním stavebním kamenem Prázdninové školy, zdrojem
nových nápadů a myšlenek, tvůrčí energií
a hybnou silou k jejich realizaci. Instruktory a členy PŠL jsou lidé s nejrůznější
profesní i lidskou zkušeností: pedagogové,
psychologové, ekonomové, právníci, publicisté, lékaři, výtvarníci, architekti, podnikatelé, řada vysokoškolských studentů,
atd. Ti všichni se činnosti v PŠL věnují
dobrovolně ve svém volném čase a bez
nároku na odměnu. Aktivity a projekty
jsou realizovány v malých týmech, které
pracují zcela samostatně a jejichž činnost
koordinuje kancelář PŠL. V roce 2006 instruktorský sbor tvořilo 74 instruktorů a 94
elévů.
Členem PŠL se může stát každý, kdo dosáhl
16 let a souhlasí s jejím programem a posláním. Členové mohou získat dva stupně
kvaliﬁkace: instruktor PŠL a elév PŠL.
Čestnými členy PŠL jsou: Zdena Brtníková, PhDr. Václav Břicháček, Ing. Juraj
Flamík, Petr Hořejš, Doc. Dr. Jan Neuman,
CSc., Ing. Antonín Rosický, Doc. Prof.
PhDr. Vladimír Smékal, CSc. a pan Miloš
Zapletal.

Revizní komise:
Mgr. Pavel Volejníček
Kateřina Kavalírová
Ing. Pavel Paták
Výkonná ředitelka
Ing. Anna Bauerová.
Vedoucí kanceláře
Lucie Škáchová
Středisko Doubravka:
Manažer: Mgr. Iva Pudichová
Správce: Miroslav Štál
Kuchařka: Růžena Nevolová

ORGÁNY A ZAMĚSTNANCI PŠL
Organizaci řídí správní rada a výkonná
ředitelka PŠL. SR schvaluje a kontroluje
naplňování vize a koncepce celé organizace. Jednotliví členové správní rady
mají na starosti ekonomiku a ﬁnance,
bezpečnost programů, informace, vnitřní
legislativu, zahraniční aktivity a mezinárodní vztahy, metodu zážitkové pedagogiky, její rozvoj a aplikaci apod.
Ředitel je zodpovědný za chod organizace,
a zastupování organizace navenek.
V roce 2006 v PŠL pracoval 1 zaměstnanec
na plný úvazek a 5 zaměstnanců na úvazek
částečný.

LIPNICKÝ STIPENDIJNÍ FOND
Posláním fondu je poskytovat ﬁnanční
příspěvky mladým lidem, jejichž sociální situace by jim účast na kurzu jinak
neumožnila. Fond vznikl v roce 1995 z iniciativy několika zakladatelů PŠL. Stálými
přispěvateli jsou také bývalí účastníci
kursů PŠL. Příspěvek je poskytován
na základě písemné žádosti ve formě
stipendia nebo půjčky.
LSF v roce 2006 získal dary v celkové
výši 31.442,59 Kč a přidělil 8
stipendií v celkové výši 8.100 Kč.
stav fondu k 31. 12. 2005
288 724,30 Kč
stav fondu k 31. 12. 2006
312 066,89 Kč

