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Vážení přátelé,
rok 2016 byl pro Prázdninovou školu Lipnice dalším z řady 
významných roků. Nabídl nám příležitost posílit jeden z pilířů 
našeho vícezdrojového financování a také se významněji přihlásit 
k našim mezinárodním kořenům.
V roce 1992 založila PŠL dceřinou společnost Outward Bound – 
Česká cesta spol. s r.o., jež se zaměřuje na komerční vzdělávání 
s využitím prvků zážitkové pedagogiky. Za téměř 25 let se Česká 
cesta stala významným hráčem na trhu vzdělávání a podíl na jejím 
zisku je jedním z finančních pilířů hospodaření PŠL. V březnu 2016 
se tři spolumajitelé České cesty rozhodli svůj podíl prodat. V květnu 
mimořádná valná hromada schválila návrh Správní rady využít 
předkupní právo a podíl PŠL v ČC navýšit. V červnu byla ukončena 
dlouhá a složitá jednání a PŠL se stala majitelem 50 % společnosti 
Česká cesta. S navýšením podílu PŠL zároveň zesiluje svůj vliv 
na řízení společnosti a spolu s Michalem Bauerem, vlastníkem 
zbývajících 50 %, usiluje o další posílení postavení ČC na trhu.
Počínaje rokem 2016 se Prázdninová škola Lipnice stává jediným 
zástupcem společenství Outward Bound International, protože Česká 
cesta se na podzim roku 2015 rozhodla vystoupit. 

Outward Bound byl založen v roce 1941 německým pedagogem 
Kurtem Hahnem, průkopníkem pedagogiky zážitku (prožitkové 
terapie). Pedagogická filosofie Outward Bound se opírá o dva 
základní principy: 

Člověk je schopen dokázat mnohem víc, než se domnívá. 

Jen málokdo si uvědomuje, čeho je možné dosáhnout 
prostřednictvím vzájemné pomoci a spolupráce. 

Prázdninová škola Lipnice se plně hlásí k těmto principům, jež 
jsou pevnou součástí jejích kořenů, a je hrdým členem mezinárodní 
Outward Bound komunity.

V roce 2017 dovrší PŠL 40 let své existence. Zároveň uplyne 25 
let od rozhodnutí založit dceřinou společnost Českou cestu a stát 
se součástí mezinárodní organizace Outward Bound International. 
Přeji PŠL do let nadcházejících, ať se nám i nadále daří rozvíjet 
zážitkovou pedagogiku a šířit ji. Ať máme hodně nadšených 
účastníků kurzů, skvělé instruktory v terénu a spokojený organizační 
tým v zázemí i kanceláři. A ať jsme v neposlední řadě finančně 
stabilní a rozkvétáme i v letech nadcházejících.

Michaela Picková
předsedkyně Správní rady

úvodní slovo
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 šířením.

co jsem zažil/a?
Neobyčejnou blízkost v setkání, která překvapuje až děsí, 
ale přináší radost a klid; tančit nebo koupat se, jako by se 
nikdo nedíval.

Úžasnú atmosféru a to, ako dokážu byť deti samostatné 
a že im môžme viac dôverovať.
Možnost dělat věci i špatně, a přesto nebýt souzena. 

co jsem si odnesl/a do života?
Snažím se více prožívat okamžiky, žít o trochu spontánněji. 
Nebojím se udělat krok a šlápnout vedle, protože i z hluboké 
vody se dá vyplavat.

Čím více dáváme, tím více můžeme získat. Tato prostá 
myšlenka mně dokázala obarvit jindy černobílá místa. 

Svět není jen o tom, jak ho vidím já, je mnohem košatější, 
překvapivý, nabízející nekonečné možnosti.

Zapisuju si obrazy, pro které ten den stálo za to žít, 
a přemýšlím nad tím, co dělat, aby jich bylo víc.

Že to nejdůležitější nelze čekat od druhých.

Naučila jsem se komunikovat s lidmi, se kterými si 
nerozumím, a vrhat se vstříc věcem, které jsou náročné 
a do kterých bych dříve nešla.

Jsme klidnější. Někdy. Tedy křičíme méně na děti. Někdy.

La Grace: Na vlnách opravdovosti



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. 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.

Apalucha Džumandži

vývoj metodyautorské 
kurzy

 20. – 22. 11. 2015, 7. – 13. 2. 2016

Společná radost dětí a jejich rodičů v zimní přírodě.

Kurz pro jednoho rodiče a jedno dítě ve věku 6–10 let s dvouden-
ním putováním a přespáním jedné noci ve stanu na sněhu. Pokračo-
vání příběhu Medvědice Apaluchy, kterou si zamilovaly nejen děti.

šéf: Adéla Dvořáčková
tým: Jaroslav Kompán, Radim Hladký, Anežka Dvořáková, Pavla Ko-
tíková, Hana Štěpánová, Veronika Hoférková, Martin Paclík

memento 5. – 15. 7. 2016
Kurz o životě, času, který ti v něm zbývá, a radosti z něj.

Několik jistot člověk v životě vždy má. Život má svůj začátek a ko-
nec, který může přijít nečekaně. To, jak vyplníme nám přidělený čas 
mezi těmito dvěma krajními body, je na nás. Zdali to bude smyslu-
plné a radostné, je často naše rozhodnutí…

šéf: Ivo Hrdina
tým: Jan Kolář, Simona Trávníčková, Jiří Šofka, Michaela Blahuto-
vá, Veronika Králová, Dan Zmátlo, Monika Kolářová, Benedikt Říčný

rozhodnutí 15. – 24. 7. 2016
Odvaha konat.
Rozvinout v účastnících odvahu, odpovědnost a iniciativu orien-
tovanou na sebe a směrem ke společenství, ve kterém žijí. A to 
prostřednictvím podpory jejich sebepoznání a seberozvoje zaměře-

ného na kultivaci vlastních hodnot, ujasnění své životní motivace, 
uvědomění si vlastního potenciálu a získání motivace a inspirace 
k zodpovědnému a odvážnému konání.

šéf: Josef Tůša
tým: Veronika Beranová, Ludmila Houdková, Vojtěch Benda, Klára 
Šindelková, Jiří Pondělíček, Hana Švábíková

džumandži 16. – 23. 8. 2016
Kurz pro rodiče s dítětem ve věku 7–11 let.

Prázdninové dobrodružství, napětí, výzvy, smích, radost i odpoči-
nek při společných chvílích ve dvou ale i ve skupině rodičů či dětí. 
Džumandži bylo o posilování vzájemného vztahu, o počínající sa-
mostatnosti dětí i odvaze rodičů jim ji dát, o vzájemné podpoře. 

šéf: Zuzana Hájková
tým: Matěj Cipra, Světlana Vaštová, Šimon Herrmann, Radka Bu-
ryšková, Barbora Danielová, Štěpánka Černá, Jan Černý, Anežka 
Vaštová

 20. – 30. 7. 2016

Kdy jindy, když ne teď?

Okamžik letos proběhl potřetí. V prvním roce jsme zasadili přítomný 
okamžik do kontrastu s minulostí a budoucností, ve druhém roce 
byla pozornost více zaměřena na „tady a teď“. Letos jsme se zaměři-
li na to, jak být v přítomnosti sám sebou, na opravdové, autentické 
vyjádření sebe sama. 

šéf: Šárka Křepelková
tým: Tomáš Hawel, Josef Hruška, Anna Wohlgemuthová, Petr Bení-
ček, Lucie Bártová, Markéta Bulvová, Jakub Pánek



celkem bylo na autorských kurzech v roce 2016 432 účastníků.
Okamžik

pouť 23. 7. – 7. 8. 2016
Netradiční prázdninovkový kurz pro muže a ženy.

Dvoutýdenní putování českou krajinou s každovečerním sdílením.
šéf: Michal Sankot
tým: Jiří Glaser, Zuzana Poláková, Klára Pýchová, Irena Lištiaková

mission: possible 5. – 13. 8. 2016
Staň se agentem s povolením ovlivňovat budoucnost.

Cíl mise: občanská angažovanost. Kombinace zkušených lidí (ma-
tadorů) a aktivních mladých lidí (tygrů). Síla reálných přesahů. 
Radost ze skutečných změn.
šéf: Jana Žanda Haková
tým: Richard Lukáš, Milan Miláňo Hanuš, Jana Urbanová, Mariana 
Hájková, Jan Siegel, Libor Pokorný, Pavel Chaloupka

vyhlídky 6. – 14. 8. 2016
Kurz pro opravdu dospělé, kteří už mají kus cesty za sebou 

a vyhlížejí, kam mohou pokračovat dál.
Na kurz přijeli lidé, kteří už na své životní cestě dávno nejsou na 
startu. Chtějí si věnovat čas na zážitky, které nejsou všední, které 
už možná někdy zažili a ke kterým se chtějí vrátit. Chtějí se roz-
hlédnout, kam může jejich cesta pokračovat. 
šéf: Lukáš Mikšíček
tým: Martin Vobr, Jana Pírková, Ondřej Suchý, Radka Zounková, 
Martina Štolbová, Markéta Vavrochová

losti, k mužské a ženské roli, k sebepoznání a uplatnění vlastního 
potenciálu. Pozitivní zkušenost s tvorbou něčeho reálného pro oko-
lí následovaná individuálními projekty účastníků. 

šéf: Adéla Dvořáčková
tým: Jan Hřídel, Andrea Sihelská, Anežka Dvořáková, Ján Smolka, 
Martin Novák, Šimon Grimmich 

plž 2016 20. – 27. 8. 2016
Kurz pro rodiny s dětmi ve věku 3–6 let.

Záměrem kurzu bylo nastartovat a posílit vyprávění příběhů v rodi-
nách jako platformu pro předávání zkušeností, pro sdílení životní 
moudrosti a pro výchovu k přirozenému a zodpovědnému lidství. 
Na kurzu probíhal program ve třech rovinách – pro děti, pro rodiče, 
pro rodiny.

šéf: Jakub Šneidr
tým: Ludmila Pijanovská, Daniel Zmátlo, 
Klára Komárková, Lucie Bártová, Jan Urbaczka, 
Petra Svobodová, Karel Štefl

la Grace: na vlnách opravdovosti 
11. – 14. 8., 28. 10. – 6. 11. 2016

Víkend na suchu, týden na moři. Vyčerpání, únava, odvaha 
i radost. Klidné moře i divoké vlny. V nás i kolem nás.

Úvodní víkend na suchu, kde účastníci trénují a vybírají, kdo na 
lodi nakonec opravdu popluje. Týden na plachetnici La Grace, kde 
je program ovlivňovaný prostředím lodi, počasím a stavem posádky. 
Méně klasické PŠL, více ducha Outward Bound.
šéf: Miroslav Žák
tým: Jan Polák, Pavel Kučera, Michaela Vyležíková, Pavla Kotíková

 2. – 11. 9. 2016
Je dobré býti mužem

Kurz přináší možnost otevřeného setkání bez soutěživé konfron-
tace. Jde v něm o inspiraci a výměnu poznaného i nepoznaného. 
Cílem je, abychom z kurzu odcházeli osvěženi a povzbuzeni ve své 
roli muže. Situacím, přírodě, své síle i slabosti jsme vystaveni bez 
prostředníků a prožíváme je na vlastní kůži. 

šéf: Vladimír Halada
tým: Pavel Kučera, Josef Šebesta, Milan Suchý, 
Richard Machan, Vojtěch Stehno, Tomáš Karlík 17. – 26. 8., 21. – 23. 10. 2016

Klasický lipnický kurz pro teenagery.

WifiCS Restart 2016 byl čtvrtým ročníkem v řadě kurzů WifiCS. 
V průběhu kurzu je předávána stále větší odpovědnost účastníkům 
a prověřována a podporována jejich samostatnost. Kroky k dospě-



prázdninová škola lipnice připravuje na základě poptávky škol, nadací i neziskových 
organizací jedinečné rozvojové kurzy. potřeby a přání zadavatele se na nich naplňují 

metodou pšl. každý kurz je pro lektorský tým pšl originální výzvou. cílem je vytvořit 
takovou koncepci programu, která podnítí pozitivní změny ve skupině i u jednotlivců. 

zároveň prezentuje principy a metody uplatnitelné v sociálním učení 
i při osobnostním rozvoji. 

aplikace metody
zakázkové 

kurzy

I v tomto roce jsme pokračovali v dlouhodobé spolupráci se 
zadavatelskými organizacemi a také získávali nové kontrakty. 
Většinu zakázkových kurzů v roce 2016 tvořilo tzv. šíření meto-
dy, tedy předávání základů učení zážitkem učitelům, volnoča-
sovým pedagogům, pracovníkům s mládeží, animátorům apod. 
Druhou velkou skupinu zakázkových kurzů tvoří adaptační 
a rozvojové kurzy pro uzavřené skupiny, nejčastěji školní třídy, 
univerzitní studenty, děti z dětských domovů. V tomto roce 

také pokračoval produktový kurz Kairos s účastnickou skupinou 
55+, který je svou koncepcí blízký kurzům autorským.
Zakázkových kurzů se v roce 2016 podařilo realizovat téměř 
dvacet . Sedm kurzů jsme připravili pro školy, ať již naše dlou-
hodobé partnery, mezi které patří Slezská univerzita v Opavě 
nebo čtyři základní školy, s nimiž jsme spolupráci v tomto roce 
započali. Konkrétně pro ZŠ Komenského a ZŠ Tursko jsme při-
pravili kurz pro pedagogy, u ZŠ Radlická a ZŠ Meteorologická 

se jednalo o kurzy pro samotné žáky. Kromě kurzů pro školy 
jsme v rámci zakázkových kurzů realizovali nebo připravuje-
me hned několik kurzů pro neziskový sektor, například pro 

společnosti Integrační centrum Praha, Terapeutické centrum 
Modré dveře nebo In Iustitia. Pokračujeme ve spolupráci na 
kurzech SmartUp pro Nadaci O2.  

z autorského kurzu Mission: Possible

název termín šéf tým účast.

Vzhůru do života 19. – 20. 3. Jan Kolář Richard Lukáš, Anežka Dvořáková, Klára Šindelková, Jakub Pánek, Jan Siegel 11
MŠ a ZŠ Radlická   23. –25. 5. Jakub Šneidr Jan Siegel 13
Spolu to dáme 15. –17. 4. Petra Drahanská   7
Crosscampus 26. 4. Matěj Cipra Jaromír Beránek, Ondřej Appel, Marie Smejkalová, Jan Neuwirth,  9
   Hana Řádová, Ondřej Turek, Helena Macků, Zdeňka Holubcová
ZŠ Komenského 29.–31. 8. Josef Regner Ludmila Houdková, Tomáš Hawel 35
ČSOB 30. 9. – 2. 10.; Jan Kolář Richard Lukáš, Anežka Dvořáková, Jakub Pánek 12
Vzhůru do života 27. – 30. 10.
ZŠ Meteorologická 12. – 15. 6. Lída Houdková Jana Urbanová 18
Pedf MU 15. –16. 6. Zuzka Andresová Petr Kubala 12
MŠ a ZŠ Radlická  10. –14. 10. Jakub Šneidr Tomáš Doležal 24
Centrum Kociánka 11. 8.  Simi Trávníčková   8
Spolu to dáme 2 23. –25. 9. Petra Drahanská   7
ZŠ Tursko 26. –27. 9. Josef Hruška Světlana Vaštová 18
Slezská univerzita Opava 7. – 12. 11. Zbyněk Riedl Jakub Šneidr 31
Integrační centrum Praha 20. 10. Jan Labohý Ludmila Houdková 24
In IUSTITIA 26. – 27. 10. Simi Trávníčková Michaela Blahutová 16
TC Modré dveře 8. 12. Josef Hruška Tomáš Hawel 17

16       262

ikz  termín šéf tým účast.

Kairos 13.–16. 10.  Michal Dvořák Lukáš Šilc, Helena Šaldová 25
1       25



spolupráce s nadací o2

smartup 
Program SmartUp od Nadace O2 pomáhá na svět nápadům mladých 
lidí ve věku 15–26 let, kteří chtějí něco vytvořit nebo změnit ve 
svém okolí. SmartUp poskytuje mladým lidem finanční podporu, 
vzdělání potřebné pro realizaci jejich projektů a mentora z řad za-
městnanců O2.
PŠL je pro program SmartUp hlavním vzdělávacím partnerem. Ve 
spolupráci s Nadací O2 organizujeme a vytváříme náplň jedno- a ví-
cedenních vzdělávacích kurzů, v nichž zážitkovou metodou posi-
lujeme znalosti a dovednosti účastníků v oblasti týmové, práce, 
leadershipu, komunikace a vyjednávání, propagace apod., tedy ob-
lastech, které jim pomohou projekt úspěšně dokončit.

nadace o2 termín šéf tým účast.

Smart Up 1  18. 3.–20. 3. Helena Macků Andrea Kosařová, Hana Řádová, Jaromír Beránek, Zuzana Rysová, Jan Labohý, 83
   Veronika Králová, Michal Dvořák, Tatiana Čabáková, Zuzana Hájková, Josef Hruška, 
   Kamil Coufal, Zuzana Kročáková, Lukáš Šilc, Daniel Svoboda
Smart Up 1  27. 5.–29. 5. Helena Macků Jaromír Beránek, Zuzana Rysová, Martin Novák, Anežka Všianská, Michal Dvořák,  74
   Julie Šneidrová, Jan Labohý, Zuzana Hájková, Michaela Vyležíková, Veronika Králová,
   Lukáš Šilc, Daniel Svoboda, Zuzana Kročáková 
Ambassadoři 15.–17. 4., 14. 5., 11. 6., 10. 9. a 8. 10. Karel Štefl, Renáta Trčková  44
Smart Up 2 25. 6. Helena Macků Hana Řádová, Andrea Kosařová, Michal Dvořák, Lukáš Šilc, Jan Labohý, Ludmila Houdková, 52
   Šárka Křepelková, Josef Hruška, Zuzana Kročáková, Daniel Svoboda
Smart Up 1  3. 12.–4. 12. Helena Macků Michal Dvořák, Daniel Svoboda, Markéta Kaizlerová, Michaela Blahutová, Tomáš Hawel, 60
   Šárka Křepelková, Jan Labohý, Andrea Kosařová, Michaela Vyležíková, Josef Hruška,
   Martin Novák, Hana Řádová, Zuzana Rysová 

ambassadoři
Koncept celoročního vzdělávání pro mladé lidi, kteří již programem 
prošli a stali se Ambassadory. 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 je individuální rozvoj v ob-
lasti vedení lidí a projektů.

z autorského kurzu Memento



součástí poslání prázdninové školy lipnice je rozvíjet a šířit metodu zážitkové pedagogiky 
a směřovat pšl k pozici respektovaného metodického centra zážitkového vzdělávání. 

proto dvakrát ročně realizujeme certifikovaný výcvik metody zážitkové pedagogiky. 
výcvik cílí na zvýšení profesní výbavy lektorů, učitelů, vedoucích 

volnočasových aktivit, koučů, trenérů apod. 

aplikace metody
metodické 

kurzy

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 sesta-
vovat program, pracovat s psychickou zátěží a mnoho dalších 
věcí tak, aby účastník na konci výcviku uměl účelně používat 
metodu zážitkové pedagogiky ve své práci.

omk termín šéf tým účast.

Lidé, týmy, projekty  29. 1.–31. 1.  Petra Drahanská   10
Zážitková pedagogika v praxi I 11.3.–13.3. Petra Drahanská   16
Hra I 1. 4.–3. 4. Zuzana Andresová, Michal Dvořák  16
Reflexe I 1. 4.–3. 4.  Petra Drahanská   16
Herní víkend 6. 5.–8. 5. Simona Trávníčková Michal Dvořák, Daniel Zmátlo, Klára Šindelková 22
Dramaturgie zážit. ped. I 13. 5.–15. 5. Jana Haková   17
Řízení psychyckého rizika I 3. 6.–5. 6. Jana Haková, Petr Válek  16
Zážitková pedagog. v praxi II 16. 9.–18. 9. Petra Drahanská   16
Hra II 7. 10.–9. 10. Petra Drahanská   13
Review II 21. 10.–23. 10.  Petra Drahanská   17
Herní víkend 21. 10.–23. 10. Simona Trávníčková Michal Dvořák, Daniel Zmátlo, Jana Bouberlová, Klára Šindelková 24
Lidé, týmy, projekty 4. 11.–6. 11. Petra Drahanská   11
Dramaturgie zážit. ped. II 11. 11.–13. 11. Jana Haková   16
Řízení psychického rizika II 2. 12.–4. 12. Jana Haková, Petr Válek   16
Rituál v zážitkové pedagogice 9. 12.–11. 12. Petra Drahanská   8
15       234

z autorského kurzu Rozhodnutíz autorského kurzu Vyhlídky



v roce 2016 tvořilo instruktorský sbor pšl:
91 instruktorů
26 prvoelévů
76 elévů
19 členů
6 čestných členů

struktura organizace k 31. 12. 2016
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 
Matěj Cipra, externí skladník
Petra Drahanská, externí manažerka OMK
David Borkovec, projektový manažer, obchodník

správní rada
Michaela Picková, Michaela Blahutová, Milan Hanuš, Simona Trávníčková, Michal Sankot, Karel Vašta, Jan Kolář, od prosince 2016 Jiří 
Šofka, Renáta Trčková, Ivo Nečesánek 

revizní komise
Pavel Volejníček, Pavel Paták, Jana Bouberlová

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.

život orGanizace
lidé v pšl

z autorského kurzu Plžz autorského kurzu WifiCZ



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

život orGanizace
interní akce

z autorského kurzu Pouť

tradiční akce
prvosen: vstupní zážitkový a vzdělávací kurz pro nové elévy 
a členy PŠL
k+: metodické ohlédnutí za uskutečněnými kurzy
sis: neboli Soustředění instruktorského sboru, které je valnou 
hromadou PŠL a zároveň výročním setkáním s vyhodnocením 
uplynulé sezóny a plánováním následující.

kurzy interního vzdělávání
š+: seminář pro šéfy autorských kurzů
Google dokumenty: seminář o nástrojích spolupráce v cloudu
drobničky: inspirativní herní seminář krátkých a na přípravu 
nenáročných her

základy zážitkové pedagogiky: kurz pro elévy objasňující me-
todu zážitkové pedagogiky
t+: kurz o využití tvořivých programů na kurzech
prezentační dovednosti: trénink prezentačních dovedností 
především pro šéfy kurzů
tvorba her: kurz umožňující vytvořit nové hry a vyzkoušet je 
propagační kiv aneb každý svých účastníků strůjcem: roz-
voj dovedností v oblasti propagace kurzů online

V roce 2016 se uskutečnily dvě nové akce pro instruktorský 
sbor a přátele PŠL. Na Prázdninovkovou party byli pozváni čle-
nové PŠL a účastníci kurzů z roku aktuálního i let předchozích. 
Setkání na Doubravce znovu spojilo členy, kteří byli v PŠL ak-
tivní v předešlých dekádách. 

interní akce termín realizátor/šéf tým účast.

Drobničky 13. 1. Simona Trávníčková   15
Propagační KIV aneb... 29. 1.–31. 1. Veronika Králová, Markéta Kaizlerová Kamil Coufal, Mariana Hájková 11
Prezentační dovednosti 9. 2. Simona Trávníčková/ Aleš Pokorný   14
Základy zážitkové pedagogiky 19. 2.–21. 2. Jan Siegel / Petra Drahanská 10
Google dokumenty 24. 2. Ondřej Suchý   7
Š+ 2.3. Andrea Kosařová   12
T + 10.–13. 3.  Klára Jansová/ Andrea Kosařová Šimon Grimmich, Anežka Všianská, Martin Novák 10
Tvorba her 3. 6.–5. 6. Daniel Svoboda   10
Prvosen 7. 10.–9. 10.  Lenka Ondráčková Boris Janča, Tomáš Hawel, Matěj Cipra, Nikola Frollová,  24
   Helena Šaldová, Ivo Nečesánek 
K+ 14. 10.–16. 10. Miroslava Rovná Jana Pírková, Jaromír Beránek, Tomáš Hawel, 80
  metodický tým: Andrea Kosařová, Renáta Trčková, Zuzana Andresová 
SIS 25. 11.–27. 11. Olga Šnuderl Ondřej Turek, Petr Šamánek, Zuzana Rysová, Markéta  132
   Vavrochová, Martina Štolbová, Jan Urbaczka, Hana Ouředníková 
11       325

setkání termín šéf tým účast.

Prázdninovková party 27. 9. Michaela Blahutová Andrea Kosařová, Jiří Šofka, Miroslava Rovná, Markéta Štreitová 240
Setkání na Doubravce 4. 11.–6. 11. Světlana Vaštová Ivo Farský 80
2       320



posláním fondu je umožnit absolvování kurzů lidem, jejichž sociální situace by jim účast 
na kurzu nedovolila. lsF vznikl v roce 1995, zakladateli 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. 

život orGanizace
lipnický stipendijní Fond

z autorského kurzu Quo Vadis

bankovní spojení: 
Fio banka. Číslo účtu LSF je: 2700093876/2010

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

aktuálními správkyněmi fondu jsou: 
Olga Petrová, Jarmila Ledvinová a Dana Holendová. 

Příspěvek je poskytován na základě žádosti jednotlivým žada-
telům ve formě stipendia nebo půjčky. O přidělení a výši pro-
středků rozhodují každoročně správci fondu (obvykle do konce 
května). 
LSF může udělit finanční příspěvek i celému kurzu na základě 
žádosti vedoucího instruktora. O přidělení a výši příspěvku roz-
hoduje LSF na svém výročním zasedání. LSF dlouhodobě prefe-
ruje podporu kurzů pro středoškoláky.

V roce 2016 bylo přijato 5 žádostí, z toho 4 individuální a jed-
na žádost o podporu pro středoškolský kurz. Na stipendia bylo 
v roce 2016 uvolněno celkem 67 200 Kč. Kurzu WifiCS získal 
60 000 Kč a 7 200 šlo na stipendia jednotlivým účastníkům.
Výroční zasedání LSF bývá každoročně o třetí nebo čtvrté břez-
nové středě v podvečer.



v roce 2016 uběhlo již 24 let od založení dceřiné společnosti outward bound – česká 
cesta, jejímž cílem je šířit efektivní způsob rozvoje osobnosti 

a týmové spolupráce mezi komerčními subjekty. 

život orGanizace
česká cesta

z autorského kurzu Quo Vadis

Česká cesta patří k nejstabilnějším vzdělávacím společnostem 
na trhu, u jehož vzniku v roce 1993 stála. Její portfolio služeb 
se neustále rozvíjí na základě nových požadavků spokojených 
klientů. Stále platí, že klíčovým „výrobním prostředkem“ jsou 
zážitky zpracované metodou zážitkové pedagogiky. ČC se svý-
mi zisky podílí na financování provozu Prázdninové školy Lip-
nice. Symbióza je založena také na sdílení lidského kapitálu 
a know-how z podnikání v oblasti dalšího vzdělávání mládeže 
a dospělých v neziskovém, soukromém i veřejném sektoru. Zá-
kladním kamenem úspěchu České cesty je trvalá kvalita dodá-
vaných služeb, netradiční a velmi efektivní přístup (založený 
i na zkušenostech se zážitkovou pedagogikou v PŠL), smysl pro 

detail, odvaha pracovat i s málo strukturovanými požadavků 
a zadáními ze strany klientů. 

česká cesta profiluje své služby ve třech základních pro-
duktových řadách:

alchymie rozvoje: posilování manažerských, komunikač-
ních a prodejních dovedností, rozvoj v oblasti sebeří-
zení a work-life balance

synergie týmu: programy na podporu a rozvoj efektivní 
týmové spolupráce

Firemní akce: konference, setkání se zákazníky, sportovní 
dny, dny otevřených dveří, vánoční večírky a další akce 
až pro 2000 osob

Pro jednotlivé produktové řady pracují specializované produk-
tové týmy, jejichž cílem je rozvoj a inovace produktů a rozvoj 
odborníků a realizátorů kurzů a akcí.

V roce 2016 zvýšila PŠL podíl v ČC na 50 %. Následně bylo za-
hájeno jednání s managementem ČC o jejich přistoupení mezi 
společníky.



život orGanizace
ekonomika

příloha účetní závěrky
Prázdninová škola Lipnice, z. s. k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. Údaje přílohy vycházejí z účetních písem-
ností účetní jednotky a z dalších podkladů, které má účetní jednotka 
k dispozici. 

1) obecné informace
Název: Prázdninová škola Lipnice, z. s.
Sídlo: Jaromírova 80/51, Praha 2 - Nusle, 128 00 
Datum vzniku účetní jednotky: 30. 03. 1990
Identifikační číslo: 00499099
Právní forma: Spolek
Zapsáno: Městský soud v Praze, L 1336
Kategorie ÚJ: Mimoúčetní jednotka
Poslání účetní jednotky: Organizování kurzů a seminářů
 Vydávání publikací
 Poskytování konzultačních a metodických služeb
Rozvahový den: 31. 12. 2016
Okamžik sestavení účetní závěrky: 21. 03. 2017

PŠL je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace 
založená za účelem naplňování veřejně prospěšného zájmu a dosaho-
vání obecného blaha. Pracuje se všemi skupinami obyvatelstva včetně 
dětí a mládeže a seniorů. 

Posláním spolku je zejména: 

a] náročnými výzvami motivovat a mobilizovat v člověku odvahu 
a tvořivost, které jsou nezbytné pro aktivní nabývání zkušeností. 
PŠL podporuje takovou zkušenost, která vede k pozitivní změně, 
nárůstu sebevědomí a odpovědnému přístupu k vlastnímu životu, 
druhým lidem a světu. 

b] realizovat, propagovat a rozvíjet komplexní moderně pojatou 
výchovu, vzdělávání a rozvoj osobnosti založené zejména na 
autentickém osobním prožitku.

c] všestranně kultivovat jedince a jeho prostřednictvím pak celou 
společnost.

1. Hlavní činností spolku je veřejně prospěšná činnost směřující 
k naplňování poslání spolku, jak je stanoveno v čl. I. Spolek ji 
provádí tím, že: 

a] organizuje kurzy a semináře, 
b] vytváří a zpracovává metodiku zážitkového a neformálního 

vzdělávání, vydává metodické materiály z oblasti svého působení, 
katalogy a popisy her a dalších programů, odborné i populární 
publikace pro širokou veřejnost, 

c] pořádá odborné konference, semináře a obdobná setkání, zejména 
za účelem sdílení výsledků své činnosti; zapojuje se do odborných 
aktivit v rámci jiných organizací, 

d] vytváří prostor k propojení jednotlivců i organizací obdobného 
zaměření.

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

a] provozuje doplňkové hospodářské a obchodní činnosti související 
s hlavní činností spolku, 

b] pořádá další, zejména vzdělávací a propagační akce pro veřejnost, 
c] pronajímá nebytové prostory a poskytuje stravovací a ubytovací 

služby, 
d] poskytuje své programy, personální zdroje a know-how za úplatu 

k obchodnímu využití.

Vedlejší hospodářská činnost: v účetním roce 2016 nebyla provozována

zakladatelé: Allan Gintel, Pavel Tajovský, Antonín Rosický, 
Jiří Gregor, Ivan Slaměník, Martin Viktorin, Dagmar Čejpová, 
Ludmila Blanařová

statutární orgán k rozvahovému dni: výbor – správní rada, 
předseda správní rady Ing. Michaela Picková, místopředsedkyně 
správní rady JUDr. Simona Trávníčková Ph.D.

členové správní rady k rozvahovému dni: 
MSc. Michal Sankot, Mgr. Michaela Blahutová, Mgr. Milan Hanuš, 
Mgr. Karel Vašta, Mgr. Jan Kolář

2) obecné účetní informace
Účetní období: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Používané účetní metody: účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem 
o účetnictví v platném znění a Českých standardů pro účetní jednotky, 
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Účetní jednot-
ka se řídí vyhláškou č. 504/2002 Sb.

Způsob zpracování účetních záznamů: pomocí výpočetní techniky pro-
gramem Pohoda

Způsob a místo úschovy účetních záznamů: archiv občanského sdružení, 
Jaromírova 80/51, Praha 2 - Nusle

uvedeno v korunách kč rok 2014 rok 2015 rok 2016
Ztráta/zisk 93 515 -587 105 268 262
Nezdanitelný výnos 6 578 229 7 793 115 6 081 782
Nedaňové náklady 6 484 714 8 380 220 5 813 520
Úleva pro neziskové subjekty 0 0 0
Výsledná daň 0 0 0
Daňový základ 0 0 0
Využití fiskální slevy z roku 2012 118 779 0 0

Informace o průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců:
položka zaměstnanci celkem 
Prům. evid. přepoč. počet zaměst. 2
Mzdové náklady 892
Zákonné sociální pojištění 236
Ostatní sociální pojištění 
Zákonné sociální náklady 
Ostatní sociální náklady 
Osobní náklady celkem 1 128 

Odměny a funkční požitky za účetní období členům statutárních, kon-
trolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou 
zřizovací listinou: nebyly poskytnuty

Účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednot-
ky určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich 
rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za 
vykazované účetní období smlouvy nebo jiné smluvní vztahy: nebyly

Zálohy a úvěry (popřípadě závazky přijaté na jejich účet jako určitý druh 
záruky) poskytnuté členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů 
určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou: nebyly

Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňo-
vání finančního majetku v průběhu účetního období nebo bezprostředně 
předcházejícího účetního období: nebyl ovlivněn.

Významné položky Rozvahy (Bilance) nebo Výkazu zisku a ztráty: veškeré 
významné položky jsou uvedeny na příslušných řádcích v rozvaze a vý-
kazu zisku a ztráty a nepotřebují zvláštní komentář

Další informace o významných položkách, které jsou ve výkazech zahrnu-
ty nebo kompenzovány s jinými položkami a ve výkazech nejsou samo-
statně vykázány:

Dlouhodobé bankovní úvěry:
bankovní úvěr celk. výše bank. úvěru úrok. sazba zajištění úvěru

- - - -

Přijaté dotace na provozní účely nebo na pořízení dlouhodobého ne-
hmotného a hmotného majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních 
samosprávných celků nebo ze státních fondů:
poskytovatel účel dotace/projekt/grant výše dotace zdroj dotace 
  v roce 2016
- - - -

Aplikace obecných účetních zásad: dle zákona o účetnictví v platném 
znění

Oceňování majetku a závazků: je v souladu s § 25 ZoÚ. 

Způsoby oceňování: účetní jednotka má 50% podíl ve společnosti 
s ručením omezeným Outward Bound - Česká cesta s.r.o., Jaromírova 
51, Praha 2, 120 00, IČ: 49357298, který je oceněn pořizovací cenou 
k datu pořízení. V roce 2016 navýšila PŠL podíl v této společnosti 
z 24% na 50%. Účetní jednotka ocenila obchodní podíl pořizovací 
cenou, což odpovídá účelu jeho nákupu jako investiční příležitosti. 
Není důvod pro tvorbu opravné položky.

Způsoby odpisování: dlouhodobý hmotný majetek se odepisuje dle od-
pisového plánu podle stanovené doby použitelnosti. V současné době 
účetní jednotka žádný nemá.
Způsob stanovení oprávek majetku: součet dosavadních odpisů

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků: reálná hodnota 
nebyla použita
Způsob tvorby a výše opravných položek: účetní jednotka odúčtova-
la opravnou účetní položku k přijaté dotaci od Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ve výši 400 000 Kč na základě Stanoviska k ná-
mitkám v I. Instanci, č.j.: 1558/2014-20.. 

Způsob tvorby a výše rezerv: nebyly tvořeny

Odchylky od účetních metod s uvedením vlivu na majetek a závazky, na 
finanční situaci a výsledek hospodaření: žádné nenastaly

Způsoby oceňování aktiv a závazků v cizích měnách: dle aktuálního 
kurzu ČNB ke dni účetního případu.

3) doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
Přehled splatných závazků SSZ, ZP a FÚ:
druh závazku kč datum vzniku datum splatnosti
poj. na soc. zabez. a přísp.  - - -
na stát. polit. zaměst.
veřejné zdravotní pojištění - - -
daňový nedoplatek u místně - - -
příslušného finančního úřadu
Pozn.: pouze po splatnosti

Pohledávky v tis. Kč
pohledávky z obchodních vztahů ostatní
Po lhůtě splatnosti 468  0
Se splat. delší než 5 let 
k rozvahovému dni 0  0

Závazky v tis. Kč
závazky z obchodních vztahů ostatní
Po lhůtě splatnosti 16  0
Se splat. delší než 5 let 
k rozvahovému dni 0  0

Výše finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze 
(bilanci): nejsou

Způsob zjištění základu daně z příjmu z hlavní činnosti v členění za 
jednotlivá zdaňovací období:



Přijaté dary – významné částky:
dárce částka
ČSOB  167
Dar benifice 37
Dar ples 20

Poskytnuté dary – významné částky:
příjemce částka

- -

Veřejné sbírky:
veřejná sbírka účel vybraná částka

- - -

Vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího 
účetního období:
položka částka
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta) 94
Tvorba (+) nebo čerpání (-) fondů 
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděl. 94
zisku/ztráty minulých let 

4) ostatní informace
Účasti v obchodních společnostech: Účetní jednotka 
vlastní podíl 50% ve výši 100 tisíc Kč ve společnosti 
s ručením omezeným Outward Bound – Česká cesta 
s.r.o., Jaromírova 80/51, Praha 2 - Nusle, 128 00, 
IČ: 49357298

údaje za minulé účetní období částka
Základní kapitál  200
Vlastní jmění 4.306
Rezervní fond 30
Zisk 2.363

Vklady do vlastního jmění, jejich povaha a výše a zápis 
do příslušného rejstříku: není náplň

Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dlu-
hopisy, podobné cenné papíry nebo práva: není náplň

Ostatní údaje, vyžadované § 29 a 30 vyhlášky č. 
504/2002 Sb., nejsou v této příloze uvedeny, neboť 
pro ně účetní jednotka nemá náplň.

Razítko: 
Podpisový záznam statutárního zástupce:
Podpis os. odpovědné za sestavení: Cejzlarová Jitka
Okamžik sestavení: 21. 03. 2017
Telefon: 257 318 181



La Grace: Na vlnách opravdovosti

Poděkování
Velké poděkování chci vyslovit všem dobrovolníkům, elévům, instruktorům a lektorům, 

kteří se podíleli na přípravě  prázdninovkových kurzů, interních akcí a dalších našich aktivit. 
Nemenší díky také patří za práci členům správní rady, revizní komise, metodického uskupení 

a také kolegům v kanceláři, kteří i přes svou velkou vytíženost znovu dokázali kvalitně zajistit běh celé 
organizace a poskytnout nadstandardní servis všem kurzům.

Vysoká náročnost patří k prázdninovkové kultuře. Jsme nároční na kvalitu našich kurzů i jejich přesah. 
Jsme nároční ke druhým a hlavně k sobě. To z nás dělá organizaci, na kterou jsme hrdí. 
Při vší náročnosti ovšem nezapomínáme být k sobě přátelští, respektovat se a chápat. 

To z nás dělá organizaci, kterou nosíme v srdci!

Helena Macků 
výkonná ředitelka
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