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TŘICET  
SLUNCÍ NAD LIPNICÍ
V dírách paměti
se schováváme
v jejích horách
bloudíme.

Jacques Prévert

Allan Gintel – zakladatel PŠL

Čtenář nechť mi odpustí, že si na samém začátku úvahy věnované třicá-
tému výročí Prázdninové školy Lipnice dovolím krátký exkurz do vzdá-
lené minulosti, neboť tam se pravděpodobně nachází pravé příčiny 
toho, proč vznikla a proč byla v prvním desetiletí taková, jaká byla.
Byl to dr. Václav Vlček, absolvent Fakulty tělesné výchovy a spor-
tu UK, osvědčený vyjednavač, tehdy velmi charismatický, kreativní, 
ale lidsky poněkud problematický člověk, svazácký funkcionář, spo-
luzakladatel Letní tábornické školy na Slunečné pasece u Pelhřimova 
a České tábornické unie, kdo se spolu s Antonínem Mendlem zaslou-
žil o to, že u lomu na Hřebenech, v podhradí monumentálního hra-
du Lipnice, začala výstavba nového střediska pro výchovu v přírodě. 
Zpočátku byla financována Československým svazem mládeže (ČSM), 
později pak Sdružením organizací dětí a mládeže (SODM). Otevření 
střediska bylo plánováno na rok 1970 a Česká tábornická unie před-
pokládala, že bude objekt spravovat a využívat, avšak na základě po-
litického rozhodnutí musela v roce 1969 ukončit svoji činnost. Ob-
jekt byl převeden do majetku ČÚV SSM a 30. června 1970 zde byl za-
hájen zkušební provoz.
Jakási náhoda mně umožnila být u toho a právě díky ní jsem měl řadu 
let možnost na tomto podivuhodném, dnes již legendárním místě jed-
nak částečně pokračovat v tom, o co usilovala Česká tábornická unie, 
jednak rozvíjet moderní a dosud nikde neověřené formy výchovy a po-
bytu v přírodě. Ta činnost mně přinášela neobyčejné množství pod-
nětů a velkou chuť tvořit. Posilovala moji autenticitu a ovlivňovala 
mé zájmy. Přinášela řadu inspirativních setkání s mnoha zajímavými 
lidmi, z nichž nemohu nevzpomenout Jaroslava Havla, prvního lip-
nického instruktora, slavného písničkáře Wabiho Ryvolu, který neu-
stále vyhrožoval, že jednou vyjdou dělníci z Kolbenky do ulic, vyženou 
všechny svazácké povaleče na dostihové závodiště do Chuchle a tam 
je budou 24 hodin honit, aby přišli na jiné, rozumnější myšlenky, Bo-
huslava Stránského, člověka s neobyčejnou autoritou a uznávaného 
náčelníka tehdejšího Instruktorského sboru, Olgu Čermákovou, šéfre-
daktorku Mladého světa, která se nebála psát o dění na Lipnici v do-
bě, jež nebyla takovému psaní příznivá, Milouše Stárka, bývalého ná-
čelníka Ligy lesní moudrosti a šéfa tábornických škol, Pavla Tajovské-
ho a Milana Mrugalu, vynikající „prázdninové“ pedagogy, Miroslava 
Plzáka, známého psychiatra, který rychle pochopil, o co na Lipnici 
jde a po dlouhou dobu její činnost všelijak podporoval, Petra Holce, 
Majku Šandovou, Zdeňka Šálka, Václava Pavlíka, Otu Holce, Antoní-
na Rosického, Jaroslava Kvída, Lídu Blanařovou a Ivana Slaměníka, 
kteří mě přesvědčili, že ve světě nejistoty a složitosti je zapotřebí jed-
notlivců s mnoha dimenzemi, přístupných změně a komunikaci, že 
má smysl je hledat a vychovávat, a to navzdory nepřízni doby. Prá-
vě také díky jejich podpoře mohla v létě 1978 zahájit svou činnost 
Prázdninová škola ČÚV SSM, dnes Prázdninová škola Lipnice.

 foto © Pepa Středa  
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O co jí šlo

Prázdninová škola při svém vzniku navázala na zkušenosti z „experi-
mentálního období“ (1970–1976). Celá její koncepce byla budována 
na přesvědčení, že život má lidi otvírat, ne uzavírat, má je zbavovat 
strachu a dodávat jim na dosažitelnosti, že aktivní využívání vol-
ného času u mladých lidí plní svou funkci tehdy, má-li člověk mj. mož-
nost objevovat a rozvíjet své schopnosti, konfrontovat své myšlení, cí-
tění a chápání světa, ocitá-li se v situacích, vyžadujících maximální 
nasazení všech duševních a tělesných sil. Ukázalo se, že stupňování 
náročnosti a požadavků na fyzickou kondici a zároveň na intelekt, sa-
mostatnost rozhodování, tedy jakýsi komplexní „tlak“ na osobnost 
každého jedince přináší v konečném součtu nebývalé uspokojení, 
do jisté míry formuje jeho vnitřní, duchovní svět, nutí ho znovu zvá-
žit dosavadní hodnoty, ideály, názory a představy o vztahu k sobě sa-
mému, o způsobu života, o charakteru mezilidských vztahů.
Významnou roli v jejím životaběhu hrálo a bezesporu na jejím velkém 
úspěchu se podílelo vysoce konkurenční prostředí v rámci Instruk-
torského sboru, neboť to bylo zcela v souladu s tím, co tato instituce 
žádala od lidí, kteří se dobrovolně rozhodli vstoupit do imaginárního 
kolosea a utkat se s ostatními, aby se naučili umění prohrávat. Vedly 
se i ostré, ale dalšímu rozvoji velmi prospěšné a neustále probíhající 
diskuse o budoucím směřování. Učily velkému umění obhajoby, kul-
tivovaly vyjadřování, budily respekt k cizím názorům, vedly lidi ke 
změně, nastavovaly zrcadlo, prospívaly kolektivnímu uvažování a od-
straňovaly faleš. Vedly i k přesvědčení, že život je možné prožívat jen 
směrem vpřed a chápat jen směrem vzad.
Dovoluji si tvrdit, že kompromisů bylo v té jinak nepříliš demokratické 
době velmi málo. Naopak, každoroční vyjednávání o budoucím smě-
řování školy byla ze strany jejího vedení v mnoha směrech odvážná 
a nekompromisní. Snad také proto byla její činnost respektována 
a osvícenými svazáckými funkcionáři hájena. Mezi ně bezesporu pa-
třil Pavel Kořán, šéf svazácké tělovýchovy, všestranný sportovec, lid-
sky i vzhledově zajímavý člověk s velmi rozvinutou sociální inteligencí 
a racionálním chováním. Nebál se, měl autoritu, byl spíš s někým než 
proti někomu.

Vedení nově založené Prázd-
ninové školy se poprvé se-
šlo 30. ledna 1978. Jeho čle-
ny byli: 
• Lída Blanařová
• Ladislav Dostrašil
• Miroslava Fiedlerová
• Allan Gintel (předseda)
• Ota Holec (místopředseda)
• Petr Holec
• Jitka Peštová
• Antonín Rosický  

(místopředseda)
• Ivan Slaměník
• Martin Viktorin
Bez přestávky až do poloviny 
devadesátých let, jako jediný, 
zde působil Ota Holec, který 
se tak stal nejdéle sloužícím 
funkcionářem Prázdninové 
školy v celé její historii.

O čem uvažuje stařec
Čínský stařec sedí na konci svých cest v prázdné, čisté vybílené místnosti v horách provincie S-čchuan. Po-
hlíží na bílou zeď, víc nemá, hraje nejtišší hru, nic nepotřebuje, má všechno. Po bílé zdi táhnou karavany, 
které kdysi vedl, tečou vody, ze kterých pil, kvetou rostliny, které sbíral, září kameny, které nacházel pro cí-
saře na jezerních březích, rozvírají se knihy, které o svých cestách napsal. Stařec se dívá, usmívá se, všech-
no je již vykonáno. V místnosti je chladivé teplo, vnitrozemské léto. Větřík vane otevřeným oknem a slunce 
hodinu za hodinou posunuje po zdi zářivý čtverec. Vzpomínky jsou nejlepší nehmotnou sbírkou, času ne-
podléhají, celý svět se do nich vejde. Zbytečnosti odplynuly, podstatné zůstalo. Až zmizí podstatné, zmizí 
i stařec. | Miroslav Nevrlý, z knihy Chvály zadní země 
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OHLÉDNUTÍ  
ZA 90. LÉTY… 

Soustředění Instruktorského sboru Prázdninové školy (SIS) bývá tra-
dičně na přelomu listopadu a prosince – to poslední, v roce 2006, 
bylo jubilejní, třicáté. Díky této tradici a její jisté shodě s Dějinami 
se SIS v roce 1989 uskutečnilo dva týdny po Listopadu. Pamětníci si 
vzpomenou: bylo to u Sečské přehrady (pomoci jim může první spo-
lečná fotografie sboru; právě tehdy byla tato tradice založena pod 
heslem Kdo není na fotografii, není zaregistrován), a mladší si do-
káží představit: posádka lodi zvané Prázdninová škola v té chvíli tepr-
ve jen tuší, že může vyplout do úplně jiných moří a oceánů, než tomu 
bylo doposud. Nejsou žádné mapy, žádné GPS, snad jen stará buzola, 
vypůjčená z lipnického skladu. Ale loď není špatná, a posádka – ta je 
skvělá! (Na té sedmnáct let staré, ještě černobílé fotografii je to do-
cela dobře poznat).
Plavba za léta předchozí tu posádku náležitě sehrála (Prázdninovka 
byla mj. dlouhodobým a docela dobrým tréninkem teambuildingu, 
dalo by se říct). Posádka měla zdatné důstojníky (dovolím si sestavu 
vedení PŠL z roku 1990 připomenout: Pavel Fuchs, Petr Hlubuček, 
Jaroslav Jilemický, Martin Klusáček, Víťa Pečínka, Dan Ťok a Ota Ho-
lec) a skvělé kormidelníky jednotlivých člunů (opět připomínka šéfů 
kurzů z roku 1990: Jindřich Knödl, Víťa Pečínka, Allan Gintel, Ondřej 
Valsa, Roman Hájek, Antonín Rosický, Dan Ťok, Tomáš Ledvina, Ja-
roslav Jilemický, Radek Bajgar, Radim Dynka, Libor Paša, Petr Cha-
loupka, Jiří Gregor).
Co jediné bylo tehdy v prosinci roku 89 všem jasné: je čas postavit 
se na vlastní nohy. Tedy, koupit si vlastní plavidlo. Rozhodnutí o osa-
mostatnění přišlo koncem ledna 1990 – a za necelé dva měsíce jsme 
měli v rukou potvrzení státního úřadu: Prázdninová škola se stala sa-
mostatným zájmovým občanským sdružením s právní subjektivitou. 
do svého názvu oficiálně připojila slůvko „Lipnice“. Přesto: pravděpo-
dobně málokdo na palubě této lodi měl jasno o podstatném – jaký 
azimut vzít a co nás v průběhu plavby v dalších letech všechno čeká, 
zda budeme mít vlastní loděnici, na které cesty se chceme a na které 
musíme vydat, ve kterých přístavech zakotvit, jak a čím se na cestu 
vybavit, na co se připravit?! To – jako tehdejší kapitán – zodpovědně 
prohlašuji…

…ale pokud s odstupem mnoha let okolnost nutí se k plavbě v po-
sledním desetiletí 20. století vrátit, tak jsem schopen – i s tímto od-
stupem – si cestu lodi vybavit a vzpomenout to podstatné, aniž bych 
bral do rukou palubní deník. Ta plavba byla dlouhá, náročná a plná 
emocí – proto zůstala v paměti, a v duši, a v srdci. Zůstala, stejně jako 
většina členů její každoročně se měnící posádky.
Čím začít… Moře možností: Doba, se všemi svými novými výzvami, na-
dějemi, nejistotami, proměnami, ta byla (je, a stále bude) velmi sil-
ným soupeřem PŠL. Výzvy začala po Listopadu konečně nabízet sama 
realita života! Zatímco předlistopadová výjimečnost a jedinečnost při-
tahovala jak k účasti na kurzu, tak k práci ve sboru instruktorů, tak 
po roce 1990 se dostává PŠL do nelimitované konkurence jiných pro-
jektů, organizací a zejména osobních možností a výzev a musí hledat 
a nalézat svoji pozici. A tak za deset „devadesátých“ let tato výchovná 
instituce procházela a prošla nemalou proměnou.

Ota Holec  
– dlouholetý 

 předseda PŠL

 foto © archiv PŠL  
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Moře vlastních zkušeností. Jedním z významných počinů PŠL je, že 
položila základy metody pořádání kurzů a dalších akcí v oblasti vý-
chovy v přírodě a zážitkové pedagogiky vůbec, kterou lze proto na-
zývat jejím jménem – „metoda Prázdninové školy“. Tajemství úspě-
chu a účinku jejích kurzů bylo a je ukryto v nesnadno postihnutelné 
a o to hůře popsatelné alchymii jejich přípravy i režie vlastního prů-
běhu a také v nemalé investici času, intelektu, energie, zkušeností 
a tvořivosti, které každý z kurzů vyžaduje (a obvykle také dostává) od 
členů svého týmu. Zatímco pro 80. léta byla charakteristická snaha 
odhalit a popsat jednotlivosti této alchymie, tedy postupy, principy 
a zákonitosti tohoto tajemství, a v té době byly položeny velmi sluš-
né základní kameny teorie výchovy v přírodě v pojetí PŠL, tedy „me-
tody PŠL“ (těmi kameny jsou zejména dramaturgie, režie, práce se 
zážitkem a atmosférou), tak v 90. létech byla metoda postupně do-
plňována o kapitoly další (review, bezpečnost programů, zdravotní 
zajištění kurzů).
Nedílnou a velmi cennou součástí metody PŠL byly a jsou i všech-
ny hry a další programy z dílen instruktorů PŠL. Zejména potom hry 
jsou nesmírně cenným kapitálem: vznikly jich stovky, nejlepší byly pu-
blikovány v několika vydáních Lipnického Zlatého fondu her a touto 
cestou se řada z nich dostávala a dostala do programů celé řady or-
ganizací a institucí.
Objevování nových cest. V typologii kurzů PŠL najdeme v celé její 
historii na osm desítek dramaturgicky odlišných typů (a názvů) kurzů 
s různými základními tématy, zaměřených na různé věkové kategorie 
(od rodičů s dětmi až po věk téměř seniorský, kolem padesáti let). Ex-
periment a hledání byly charakteristické pro celou dobu existence 
PŠL a ve „starých“ kurzech je možné stále hledat inspiraci. Z mého 
pohledu nejcennějšími – pokud jde o léta 90. – jsou zkušenosti z kur-
zů Mosty (integrace hendikepovaných a zdravých), Déja Vu (kategorie 
40–60), GO! (studenti nastupující na střední školu), Interprojekt a In-
tertouch (mezinárodní kurzy), a série zimních kurzů. Připomenu dal-
ší vlajkové lodi 90. let: Archa, Bottega, Heuréka, Interes, Publicus, 
Prázdniny, kurzy pro rodiče a děti, také sérii expedic do Norska. A ta-
ké tzv. kombinované kurzy (kombinující pobyt na středisku s turisti-
kou) – ty pravděpodobně předběhly svoji dobu.
Vlastní přístav. Legendární středisko u zatopeného lomu nedaleko 
Lipnice nad Sázavou bylo kouzelným, inspirujícím místem, nabíze-
jícím výzvu v mnoha jejích podobách, těsný kontakt s přírodou i ne-
zbytnou komorní atmosféru. Mnohokráte vzpomínaná jedinečnost 
Lipnice ale měla i svoji druhou stránku: těžko se vyvracely argumenty 
o dosažení srovnatelné účinnosti a úspěšnosti jednotlivých programů 
i celých kurzů v jiném než lipnickém prostředí.
Počátkem roku 1990 jsme se domnívali, že budoucí vlastnictví to-
hoto střediska vyřeší, v souladu se zákonem, stát. Nečekaně brzy – již 
v dubnu 1990 – se ukázalo, že o středisko bude „restituční zájem“ 
ze strany České tábornické unie – a koncem téhož roku jsme byli vy-
vedeni z omylu definitivně: přesuny nemovitého majetku mohou pro-
běhnout i švindlem, dokonce s požehnáním státu. Následné pětileté 
neúspěšné snažení o majetkově-právní řešení střediska Lipnice v sou-
ladu se zákonem (a to přesto, že šance na jeho případné získání ne-
byla velká, spíše naopak) bralo nemálo času a energie. Posledním ro-
kem, kdy PŠL pořádala většinu svých pobytových kurzů na lipnickém 
středisku pronajatém od ČTU, byl rok 1993. Následovalo nejednodu-
ché tříleté kočovné období, do kterého vstoupilo v prosinci 1995 spo-
lečné rozhodnutí o koupi střediska Doubravka. Pravděpodobně až čas 
ukáže, zda šlo o rozhodnutí prozíravé, anebo zda vlastnictví střediska 
je pro PŠL jen obtížně řešitelnou přítěží.
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Nové azimuty. Až opuštění lipnického střediska (s jeho dokonale zná-
mým a zmapovaným prostředím) a následné kočování kurzů po celé 
řadě míst Česka od roku 1994 a pořádání kurzů na středisku Doub-
ravka po roce 1996 přineslo důkazy o univerzálnosti prázdninovko-
vých programů a celé její metody. Ale nejen to. Metoda PŠL začala 
v 90. letech přinášet své užitky i mimo klasické kurzy Prázdninové 
školy pro veřejnost (též zvanými kurzy autorské). Cesty byly dvě – za-
tímco první mířila do prostředí firemního, druhá zcela opačným smě-
rem – do světa neziskových organizací, škol atp. Obvykle čtyřdenní 
kurzy pro manažery pořádané organizací Outward Bound – Česká 
cesta, s.r.o., která tento dosud neznámý produkt v polovině 90. let 
na český trh uvedla, i tzv. objednávkové kurzy pro školy a neziskové 
organizace musely hledat a najít zcela nový model pro projekt, vý-
razně kratší oproti klasickému dvoutýdennímu kurzu, ale stále účinný. 
Ukázalo se, že metoda PŠL je použitelná i pro tyto 3–4 denní projekty! 
Pokud alchymisté připravující projekt neopomenou žádný ze základ-
ních kamenů – všechny jsou pro stavbu důležité – kouzlo metody PŠL 
se dostaví a přinese svůj užitek. Účastníkům kurzů i těm, co je při-
pravují a pořádají. To je jeden ze zásadních užitků 90. let.
Nové plavidlo. K 90. létům a PŠL patří i zmíněna Česká cesta: myš-
lenka na ustavení dceřinné obchodní společnosti se zrodila v PŠL ně-
kdy v roce 1991 (jak být – jako občanské sdružení – partnerem ob-
chodní organizace, jako je např. firma Siemens?). Cesta k němu ne-
byla jednoduchá (klíčová otázka: kdo ji bude řídit?). Počátkem roku 
1993 byla – pod názvem Outward Bound – Česká cesta, s.r.o. – za-
registrována: a jsem přesvědčen, že to bylo jedno z dobrých rozhod-
nutí. Na samém počátku její existence bylo zřejmé, že bude třeba, aby 
si „vychovala trh“ – outdoorový trénink firemních manažerů (ani jiné 
produkty z něj vycházející) v té době nikdo nenabízel a trh, resp. per-
sonalisté firem (snad s výjimkou těch zahraničních) jej neznal. Že se 
tak postupně, přes všechny potíže a nezdary, podařilo (a snad i da-
ří – to je ale téma pro výročí České cesty a její stávající vlastníky a ma-
nagement), jsem přesvědčen.
Plavba po světových mořích. O co více v 80. letech scházel kontakt 
se zahraničními trendy, zkušenostmi a organizacemi, o to více mož-
ností nabídla léta devadesátá. Členství v organizaci Outward Bound 
(OB), působící na všech pěti kontinentech (přihlášku do této celosvě-
tové organizace podala PŠL v roce 1991, v roce 1997 bylo řádné člen-
ství potvrzeno), bylo zpočátku prostředkem k získávání řady velmi 
cenných zkušeností z oboru „outdoor“ – ať už programových (např. 
lanové překážky), metodických (metoda práce se zážitkem „review“, 
pravidla bezpečnosti programů, péče o materiál, zdravotní zajištění 
kurzu), poznatků o chodu organizace (centra s celoročním provozem) 
i typech kurzů (zejména manažerských). Účast zahraničních instruk-
torů v týmech kurzů PŠL, osobní setkávání s instruktory OB, možnost 
stáží a praxí v zahraničních centrech (v první polovině 90. let zejména 
britských), účast na mezinárodních projektech OB (např. v manažer-
ské škole INSEAD) – to vše bylo nesmírně užitečnou školou. Postupné 

„zabydlování se“ v OB přineslo po roce 1997 významný posun: uká-
zalo se, že Prázdninová škola může nabídnout do poměrně konzer-
vativního světa OB novou, českou zkušenost – metodu PŠL. „Export“ 
měl několik podob: účast zahraničních instruktorů na kurzech PŠL 
(Intertouch), mezinárodní semináře OB, mezinárodní instruktorské 
kurzy – a jako výraz nejvyššího ocenění uskutečnění kurzů „na objed-
návku“ pro zahraniční centra (Austrálie, Hong Kong). Český OB, repre-
zentovaný Prázdninovou školou Lipnice i Českou cestou, je dnes díky 
těmto skutečnostem ve světovém OB respektovanou organizací. (Po-
někud předbíhám čas, ale nedá mi: když potom koncem roku 2004 
vyšla v britském vydavatelství GOWER publikace s názvem Outdoor 
and Experiential Learning s charakteristikou Discovery the Czech 
style of experiential programming, za jejímž vydáním kromě instruk-
torů PŠL Dana France a Danky Zounkové stál především Andy Martin, 
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pedagog Massey University v novozélandském Palmerston North, je 
zřejmé, že si metoda PŠL našla svoji cestu do světa – není to také zce-
la unikátní způsob ocenění všech, kteří celé čtvrtstoletí skládali stříp-
ky programových a metodických zkušeností do její mozaiky?)
Problémy s plavbou. Devadesátá léta v PŠL končila bohužel krizí: 
šlo o krizi finanční, související s financováním rekonstrukce střediska 
Doubravka. Ukázalo se, že neziskové organizace mají ve své podstatě 
i v praktickém životě dva velmi zásadní a důležité „geny“: (1) financí 
je v těchto organizacích vždy málo a (mj. také proto) (2) je velmi ob-
tížné je spravovat a řídit na skutečně profesionální úrovni. Zejména 
v situaci, kdy je třeba spravovat nejen onu neziskovou organizaci, její 
kancelář, ale také rekonstrukci (a následně provoz) vlastního středis-
ka a také vlastní obchodní organizaci – a děje se tak na dobrovolnic-
ké bázi. Což byl případ Prázdninové školy Lipnice ve druhé polovině 
90. let. Plavidlo proplulo úžinou mezi Skyllou a Charybdou poněkud 
pošramocené.
Zkušenosti z plavby po moři: Můžete tady vyrůst! Tento slogan by 
měl viset na čelném místě sborovny Prázdninové školy jak v 80. le-
tech, tak i v 90. letech byla (a soudím, že i ve 21. století stále je) ško-
lou nejen pro účastníky svých kurzů, ale také pro své členy. Naučit 
se v ní dalo mnohé – v roli eléva, instruktora, zejména potom šéf-
instruktora. Její kurzy byly pro členy týmů skvělým tréninkem týmové 
práce, tvořivosti, zodpovědnosti, nasazení, výkonu, improvizace, réto-
riky, praktické psychologie a pedagogiky. Kdo přijal výzvu nejobtížněj-
ší – šéfování kurzu – získával navíc skvělou 
zkušenost s řízením týmu. A také: sdružení 
občanů, zvaného Prázdninová škola Lipnice 
musí od svého založení od jara roku 1990 té-
měř permanentně optimalizovat svůj vnitřní 
řád ve sféře organizační, legislativní, ekono-
mické, komunikační… To není snadný úkol! 
Kdo přijal výzvu podílet se na chodu této in-
stituce v jeho vedení, tak získával a získává 
navíc jako bonus zkušenosti manažerské. 
PŠL byla a je pro řadu svých členů skvělou 
univerzitou života: pravděpodobně až s od-
stupem času zjišťovali a zjišťují, k jak hod-
notnému kapitálu se zde dostali, jak mnoho 
zkušeností a dovedností je aplikovatelných 
do osobního, rodinného, profesionálního 
a nezřídka i politického života.

Dobrý směr, dobrou posádku, kapitána, dů-
stojníky a dobře stavěné, stabilní plavidlo 
pro plavbu v dalších letech – a dobrý vítr 
do tvých plachet, Prázdninovko!

07_jaro07.indd   9 10.5.2007   14:35:22



10

Ten rok 1977 byl nějaký magický. Čas nových počátků a začátků. 
Mimo to, o čem nevím, tak byla založena Charta 77, založeno občan-
ské sdružení ARGO, narodila se Renáta Trčková a byla založena Prázd-
ninová škola Lipnice. Třicet let, je to dlouho, nebo krátko? U člověka 
čas povzdechnutí a u firmy nebo organizace čas poplácávání po zá-
dech. U obou čas konstatování, že asi bude mít dobrý kořínek, dob-
rou myšlenku, která je tátou-mámou zakladatelkou, když tak dlouho 
vydržela a má se pořád k světu. Je tu čas bilancování a ohlížení. Jak 
člověk, tak i organizace se v této slavnostní chvíli nemohou vyhnout 
otázce, zda to všechno úsilí, naděje, námaha, pot, emoce a někdy i sl-
zy stály za to. Je čas podívat se dozadu a dopředu, protože mezi tím 
je jen prchavý okamžik přítomnosti na cestě od budoucnosti k mi-
nulosti. Budoucnost se propadá do minulosti jak sezóna za sezónou.
Lidé svázaní s Prázdninovou školou Lipnice si ten svůj čas už navykli 
počítat na ročníky a podle nich rekonstruovat i svou minulost. Ně-
kdo ji rekonstruuje podle dovolenkových cest, to jsou ty jeho zlomové 
události roku, ale „člověk prázdninovkový“ počítá svůj život podle 
toho, v jakém týmu v tom roce byl a jaký kurz celý rok připravoval. 
Kurz sám o sobě je tou cestou na Měsíc, na kterou se nezapomíná 
do konce žití. Náš rok se počítá od SISu do SISu (každoroční podzimní 
Soustředění Instruktorského Sboru). Kurzy jsou těmi osobními udá-
lostmi, ty se spojují s ostatními kurzy v jednotlivé ročníky a ty jsou 
také provázeny událostmi překračujícími rámec dění na jednotlivém 
kurzu, protože kurzy jsou jen částí života naší organizace. Jaké ty vy-
mezující historické události minulých třiceti let byly?
Ohlížení a rekapitulaci se toto vydání Gymnasionu věnuje dostatečně, 
ale je potřeba se podívat dopředu, na dnešní lidi, kteří dávají naší or-
ganizaci, programům a cílům svůj čas a duši. Jsou to současní in-
struktoři a instruktorky Prázdninové školy Lipnice.
Nejčerstvějším zlomovým bodem byl prodej majoritního podílu v dce-
řiné společnosti Outward Bound – Česká cesta, s.r.o. v roce 2003. Od 
té chvíle, aniž bychom si to zpočátku uvědomili, se začala psát další 
kapitola historie PŠL. Někde v duchu jsem si to dokonce pojmenoval 
už bůhví kolikátou republikou prázdninovkovou. Jako nová republi-
ka potřebuje novou ústavu a zákonodárný sbor, tak my potřebujeme 
nová pravidla, cíle a hlavně lidi, kteří budou jejich nositeli. Každý ta-
kový přerod znamená nejdříve odliv a posléze příliv nových tváří. Ode-
šli lidé spojení v poslední době s PŠL víceméně přes instruktorování 
na firemních kurzech. Také odešli ti, kteří se vrátili na nějakou chvíli, 
aby PŠL „spasili“ před další krizí a nakonec i ti, kdo už řekli své nebo 
je povinnosti, kterým dali přednost, odvolaly jinam.
V nastalém vakuu jsme uvažovali kam se vrtnout a komu nabídnout 
naši jedinečnou zážitkovou metodu a energii našich instruktorů. Dů-
ležitá při tomto hledání byla užitečnost a prospěšnost pro nás i pro 
druhou stranu. Dlouho už jsme přešlapovali kolem grantů a další 
organizace, které neměly minulost svázanou s tím, že koho chleba 
jíš toho píseň zpívej, kvůli čemu jsme s takovými rozpaky pohlíželi 
na grantový svět, nás pomalu, ale jistě předbíhaly jak ve vybavenosti, 
tak v množství odvedených programů a završených projektů. Na pa-
mátném SISu 2005 v hotelu Kapitán na břehu Sečské přehrady (že by 
to místo bylo zdrojem dějinných zvratů v PŠL?) byla do Správní rady 

TŘICET LET  
STOJÍ ZA TO

Vladimír Halada 
– současný předseda 

Správní rady PŠL

 foto © archiv Vl. Halady  

07_jaro07.indd   10 10.5.2007   14:35:23



11

zvolena Renáta Trčková, a ta se – se zarputilostí a energií sobě vlast-
ní – jala prosekávat první stezku v grantové džungli. Po půl roce její 
práce jsme získali velký grant na vzdělávání učitelů a zanedlouho dal-
ší úspěch oslavil Robert Pleskot s grantem pro Metodické centrum 
vzdělávání záchranářů. Tak jsme se přede dvěma lety, po letech pod-
nikání s naší metodou v oboru firemního vzdělávání vrátili do služeb 
vzdělávání a výchovy s tím, že opět uplatníme naši schopnost učit 
zážitkem, nadchnout a inspirovat pedagogy, studenty a třeba i zá-
chranáře Pražské záchranné služby.
S trochou nadsázky by se dalo říct, že jsme se opět po letech zaváza-
li využívat a rozvíjet metodu zážitkové pedagogiky tak, jak a pro co 
a hlavně pro koho před třiceti lety PŠL vznikla. Tehdy to byla experi-
mentální laboratoř Socialistického svazu mládeže (SSM) s cílem ško-
lit její instruktory a funkcionáře tak, aby svou práci odváděli zajímavě 
a dokázali nadchnout k aktivitě své okolí. Dnes to nebudou funkcio-
náři, ale pedagogové, studenti a záchranáři.
Prázdninová škola se vydala cestou projektů, kdy svými kořeny čerpá 
z úrodného „humusu“ metody a třicetiletých zkušeností z uvádění her 
a programů pro mládež a dospělé. Pomyslný „kmen“ našeho košatého 
metodického stromu dnes tvoří několik projektů. Je to od roku 2004 
vydávání časopisu pro zážitkovou pedagogiku Gymnasion, od ro-
ku 2005 projekt Klíč pro vzdělávání učitelů v klíčových kompetencích 
a Metodické centrum první pomoci. V letošním roce jsme k nim při-
dali projekt 6KA pro studenty SŠ. Projekty řídí profesionalizující se 
kancelář v čele s ředitelkou.
Naší chloubou je však stále pomyslná a proměňující se „koruna“, kte-
rá je nadána schopností kvést a nést plody. Jako za Abrahámovských 
dob zakladatelů jsou jí autorské kurzy, které uhadují s předstihem 
potřeby a trendy ve společnosti, přinášejí nové myšlenky, náměty 
a témata. Stále tvoříme a přetváříme dramaturgické postupy, inovu-
jeme hry a programy, protože ty jsou stále naším hlavním nástrojem. 
Nemalým přínosem našich kurzů je jejich „rozmnožovací“ schopnost, 
kdy jedním z vedlejších, ale velmi důležitých produktů dobře odvede-
ných kurzů je získávat pro Prázdninovou školu nevysychající proud 
nové krve – nadšených absolventů, kteří svůj proces zrání ukončí ab-
solvováním interního instruktorského kurzu, a tím získají právo tvo-
řit vlastní projekty a autorské kurzy. Organizace se stále, jak plyne čas, 
obměňuje novými tvářemi, ale její cíle a metoda zůstávají schopné za-
ujmout, inspirovat a být školou života. V minulosti i dnes máme sil-
ný nástroj – zážitkovou pedagogiku, který umíme dobře užívat. Máme 
svobodu dělat si cokoliv, máme dovednosti a zkušenosti, jak a kam 
naši organizaci řídit. Jsme finančně nezávislí, i když to není nijak jed-
noduché. Zkrátka jsme již dospělí a stojíme na vlastních nohou.
To vše vzniklo a žije díky kolosálnímu dobrovolnickému úsilí neutu-
chajícího proudu stále se obnovujícího sboru Prázdninové školy. Vy-
padá to, že i v době, kdy se hodně lidí ptá: Od kdy, do kdy a za kolik? 
je tu stále něco, co dovede nadchnout k dobrovolnické práci a zřejmě 
to už celých třicet let stojí za to.
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P(R)OŽITEK ZE SLOVA…
Tato rubrika che být prostředníkem mezi čtenářem a zajímavou osobností, 
jejíž způsob užívání českého jazyka je natolik zajímavý, radostný, podnětný 
a zamyšleníhodný, že se osobní úvaha může stát jak čtenářovým prožitkem, 
tak požitkem. Osobností, která je ochotná hledat paralely mezi svým způ-
sobem prožívání a tematikou konkrétního čísla.

O tom,  
jak mraky  
mívají světlý lem
Vzpomínka na začátky Prázdninové školy

Vážně je to už třicet let, co vznikla? Letí to! a paměť bledne. Ta má 
nepochybně… Dozvěděl jsem se o zrodu Prázdninovky se značným 
zpožděním. Tuším, že až asi v roce 1980 z článku v Mladém světě. Re-
portáž líčila, jak v romantické scenérii lipnického lomu holky a kluci 
slaňují po strmé skále, na lanech ručkují nad propastí, skáčou do vo-
dy snad z patnácti metrů, běhají zničující Finské stezky či Hoganův 
vytrvalostní závod, jehož jedna několikakilometrová část se musí bě-
žet pozpátku, navíc ve smíšených dvojicích, držících se za ruce. Při-
znávám, moc mě to nenadchlo. Zejména po zjištění, že se dril koná 
pod patronací ČÚV SSM (Už nevíte? Koukněte na internet!) Dozrál 
ve mně jednoznačný názor: Horliví svazáci si založili školu pro no-
vodobé Tarzany. Snad aby jednou bylo dost výsadkářů!
Člověk měl tehdy k apriorní skepsi dobré důvody. Za vším hledal čer-
tovo kopýtko, připadalo mu, že i kytky páchnou sírou. Žili jsme v po-
horšující době: činila lidi rok od roku horšími. Předstíralo se, že svět 
je takový, jak ho líčí brožurky VÚMLu (? = internet!). Jenže všechno 
byla buď faleš, nebo nuda. Jak lidi mohli, prchali proto o víkendech 
na chaty rýt své záhonky, aby se v průběhu týdne naopak věnovali 
čemusi na způsob konzumního shonu, ovšem groteskního – marně 
sháněli mandarinky, zítra ručníky, pozítří klozetpapír. Stály se, ale co 
stály!, seděly se, ba ležely celonoční fronty na zájezdy s CKM do Bul-
harska. K získání tzv. výjezdní doložky, později tzv. devizového příslibu 
(internet!) k výletu do imperialistické ciziny bylo třeba mít čistý ká-
drový profil. Na západ nesměla vyjet kompletní rodina, a komu tam 
zdrhnul brácha, neměl šanci vůbec. Vzpomene si ještě někdo na ten 
humus? Třeba na to, jak po vzoru dospělých, skupujících od vekslá-
ků tuzexové bony, dokonce i děti pod rukou sháněly umělohmotná 

„céčka“, cosi absolutně ničemného? Kdo jich dokázal naškudlit nejvíc, 
přesto zvýšil svůj společenský status, ve třídě byl king… Tak absurdní 
to byl čas! Zatímco cynici vládli, pesimisté se mlčky smiřovali s před-
stavou, že to tak zůstane nadosmrti. Mýtický příběh spasení v tisícile-
té říši Marxově, nyní Husákově, se rozpliznul do alibistického koktání 
soudruhů Kojzarů. Plíseň normalizace ulpívala na všem.

 foto © Jaroslava Šnajberková 

Musím říct, že kdybych býval 
tenkrát před lety věděl, uměl 
a znal, co vím, umím a znám 
dnes, zcela určitě bych se 
do Toulek nepustil. 
K takovému skoku do neznáma 
může mít odvahu jenom  
neobeznámený, romantický 
a naivní vizionář a šílenec,  
který neví, co dělá…

Petr Hora-Hořejš  
(pro Týdeník rozhlas, 1. 7. 2002)
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…PETRA HORY-HOŘEJŠE
Toulky z přítomnosti 
do minulosti a zpět
Prázdninovkové číslo Gym-
nasionu uchystalo pro ob-
divovatele všech roztodivných 
i podivu a obdivu hodných au-
torů, psavců, výřečníků, mluvi-
telů, hovorných pábitelů ane-
bo osobností, kterým múza 
dýše přímo na špičku pera, 
malé překvapení – tentokrát si 
na našich stránkách společně 
zaprožíváme nad slovy odbor-
níka na ně vzatého, Petra Ho-
ry-Hořejše. 
Co mají společné sv. Václav – 
kníže český, naši pradědečci 
Keltové, babička české země 
kněžna Ludmila či kníže Břeti-
slav, rodu nemanželského? Asi 
bychom museli hodně dlouho 
přemýšlet. Pro známého spi-
sovatele a autora oblíbených 
Toulek českou minulostí se 
však tito a mnozí jiní vládco-
vé, světci, učenci, zvěstovatelé 
víry a vůbec tvůrci našich dě-
jin stali jednou velkou stud-
nou inspirace. A jeho poutavá 
vyprávění, jimiž už víc jak čtvrt 
století přibližuje tisícům svých 
čtenářů historii naší země, ne-
jsou podepřena jen statikou 
dat a letopočtů ze školské 
vlastivědy. Ožívají opravdový-

Sloužil jsem tehdy jako čerpač u Vodních zdrojů, bydlel jsem v marin-
gotce a psal tam Toulky českou minulostí. Před normalizační mizérií 
jsem napůl emigroval do historie. Bylo to útěšné, relativně elegantní 
únikové řešení. Vydával jsem Toulky ovšem na zapřenou, pod pseu-
donymem Hora, jako Hořejš jsem byl „edičně nepřípustný“. Vždyť MS 
byl časopisem ČÚV SSM. Nicméně finta se mnou coby černým pa-
sažérem na palubě kupodivu fungovala. Brzy jsem měl zjistit, že při-
bližně totéž platí i o „svazácké“ Prázdninové škole.
V létě 1981 (?) mě tehdejší šéf a jeden z otců Prázdninovky Allan Gin-
tel pozval na besedu s účastníky svého lipnického kurzu. Překvapilo 
mě to. Moc se mi mezi Tarzany nechtělo. A pak – průšviháře si zvou 
na svazáckou akci? Ještě si udělají malér! Ale kývl jsem. Poprvé, zda-
leka ne naposled, jsem pak na Lipnici strávil dva dny. A to, co jsem 
tam zažil, spatřil, vyslechl, emocionálně nasál, bylo pro mne tak ohro-
mující, nečekané, nenormalizační, že mě to přimělo nejen zcela re-
vidovat zjednodušené představy o Prázdninovce! Bylo mi, jako bych 
se u krásného lipnického lomu, uprostřed party třiceti znavených, leč 
horečnou aktivitou planoucích mladých lidí trochu napřímil i já sám.
Hleďme, pod svícnem SSM je tma! Mrak má světlý lem!
S jazykem na vestě jsem si zaběhl Hoganův závod a smekl před těmi, 
co denně absolvovali dvě tři podobné nakládačky. Přežil jsem besedu 
o českých dějinách v palbě zcela necenzurovaných otázek a po očku 
vyplašeně koukal, odkud kouká nějaké očko, muselo tam přece být 
a pilně si zapisovat. Sledoval jsem sociodrama, v němž si studenti se 
studentkami vyměňovali názory na lásku a partnerské vztahy s upřím-
ností jdoucí až na dřeň. Hleděl jsem na ty hrůzostrašné skoky z vy-
soké skály. Sledoval jsem zaujaté přípravy účastníků na jakési zpo-
la surrealistické představení. Pochopil jsem zvláštnosti málo struk-
turované hry.
A příště – rád jsem pochopitelně přijel na Lipnici znovu! – jsem za-
žil celonoční debatu při svíčkách planoucích nad zatopeným lomem. 
O čem jiném mohla být než o kdejakých zákoutích života? Žasl jsem. 
Vše, od podmanivé atmosféry až po myšlenky, po uvolněnost, svobo-
du těch myšlenek, úvah a slov, všechno to byl pro mou zkušenost zá-
zrak, jako když se o Velkém pátku před vámi otevře podzemní poklad. 
Nedlouho nato mi kterási dívenka napsala, že při loučení s kamarády 
všichni brečeli. Protože lipnický kurz byl prý daleko nejmocnější, na-
příště nepřekonatelný zážitek jejich dosavadního života. Nebýt přitom 
na vlastní oči, nezažít aspoň útržkovitě, jak dokáže nabitý, pestrý, me-
todicky i dramaturgicky precizně postavený program zacloumat, ba 
od základů otřást životem mladého člověka, nikdy bych byl tomu asi 
neuvěřil, takže Prázdninovka by byla pro mne zůstala výcvikovým 
střediskem českých Tarzanů.
To fascinující výchovné snažení, jemuž se tehdy říkalo „intenzivní re-
kreační režim“ (dnes se přibližně totéž skrývá pod pojmem „zážitková 
pedagogika“), ve skutečnosti jen nevelkým dílem tkvělo ve fyzické, 
opičí náročnosti kurzů. Neboť geniální základní idea lipnických kurzů 
spočívala v pravém opaku jednostrannosti. Totiž v masívním holistic-
kém, celostním působení na tělo, mysl, duši, srdce, vůli mladého člo-
věka. Vše hrálo společně, vzájemně se doplňovalo a podporovalo. Ro-
mantika přírody. Mobilizace sil, to nasazení svalů, inteligence, emocí. 
Rychlé střídání zážitků pohybových, intelektuálních, citových, stejně 
jako veselých s vážnými či dramatickými. Perfektní příprava, režie, or-
ganizace, vedení. Takřka divadelně, či multimediálně proměnlivé pro-
středí, plné kulis, rekvizit, motivačních sloganů typu „Běží ti čas!“, 

„Hrábnete si na dno!“, atd. Celé to balábile zážitků mne uchvátilo. Ale 
co mne! Je – účastníky!
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Přijeli, aniž se předtím kdy viděli. Během krátkého času z nich vznik-
la sehraná parta. Potřebovali se přece! Při závodech, soutěžích, hrách, 
debatách. Vzápětí zjistili, že individuální rozdíly mezi nimi jsou méně 
podstatné než to, co je pojí. Každý člověk v jejich věku teprve hledá 
svoje místo, potřebuje se dozvědět, kam patří, kde nepřekáží, komu 
a kde může být užitečný. Hledá, jak převzít odpovědnost za celek své-
ho života a jak zvládnout umění cítit se dobře mezi druhými. Chce 
spolupracovat. Má ovšem komplexy, nejistoty, pochyby, v řadě situací 
neví, co si počít. Je to přirozená součást zrání.
Můj prvotní úžas z dějů na Prázdninovce spočíval v tom, že v kom-
primované podobě nabídla frekventantům cosi jako radost z cesty 
za pravdou o sobě, o lidech, o světě. Holky a kluci si tam formou 
hry, jako by nanečisto a poprvé, zkusili nejrozmanitější podoby a tvá-
ře života, právě tak jako zaujatý dialog se sebou i s druhými. Každý 
účastník musel intenzivně naslouchat, odpovídat, mluvit, rozhodovat 
se, jednat, a to jak individuálně, tak skupinově. Skrze myšlenky a či-
ny druhých hlouběji nahlížel do vlastního nitra. A ještě? Byla mu na-
bídnuta možnost postřehnout podstatnou životní pravdu – že totiž 
mezi člověkem prostým a vzdělaným, mezi bělochem a Romem, vě-
řícím a ateistou, zdravým a handicapovaným není vlastně žádný velký 
rozdíl, totiž vyjma jediného – zda jako lidská bytost přemýšlí o svých 
životních východiscích, zda se do všech stran trvale a odvážně rozhlíží 
či táže, anebo naopak věčné hledání považuje za přílišnou námahu 
a v důsledku za zbytečnost. Ano, je to tak, pokud něco lidi rozděluje, 
netkví to ani tak v jejich víře, barvě pleti, jazyce, vzdělání, jako v jejich 
otevřené, aktivní, anebo naopak uzavřené, mdlé mysli.
Každý mrak má světlý lem. Prázdninová škola učila od počátku, už 
tenkrát, uprostřed plísně totality, svobodně myslet, mluvit, tázat se, 
spolupracovat, rozeznávat hodnoty, slušně a sebevědomě žít, v sebe-
úctě, ve vzájemnosti, k nadosobnímu užitku. A protože šlo a jde o ide-
je, věci a postoje věčné, má PŠL oprávnění, čili dobrý důvod k exis-
tenci i dnes, zítra, pozítří. Vážím si Prázdninovky, mám ji rád, mám 
rád ty aktivní a vesměs úspěšné lidi vzešlé z lipnického duchovního 
prostředí. Proto se kolem Prázdninové školy dodnes motám, a mo-
hu-li, trochu i pomáhám.

mi příběhy těch, jejichž jména 
pro nás ostatní neznamenají 
zpravidla o mnoho víc než Che-
opsova pyramida nebo kamen-
ný monolit na strahovském 
hřbitově. 
Autor mnohasvazkových kniž-
ních Toulek, které píše již 
od r. 1979, vystudoval žurna-
listiku na FF UK v Praze, kde 
absolvoval v ročníku s Vladimí-
rem Jiránkem, Přemkem Podla-
hou a Jiřím Hanákem. V 70. le-
tech se proslavil na stránkách 
časopisu Mladý svět pod pseu-
donymem Péťa Vařič, nebo 
také Péťa Rodič. Tento neoby-
čejný muž, který byl měřičem 
vody i ředitelem Albatrosu, no-
vinářem, spisovatelem, sce-
náristou, rozhlasovým zpra-
vodajem, a nadto od r. 1991 
rovněž vůdčí osobností Na-
dace Pangea, je však pro větši-
nu lidí navždy spojen s jedním 
časovým údajem: nedělí, 8.05. 
V tu dobu se totiž pravidelně 
(v dubnu 2007 byl zahájen už 
13. ročník) vysílá úspěšný roz-
hlasový seriál, jehož jednotlivé 
díly vznikají podle autorova za-
tím desetidílného historického 
cyklu. Dnes se Toulky českou 
minulostí honosí titulem dlou-
hodobě nejposlouchanějšího 
pořadu Českého rozhlasu 2 
a ve chvíli psaní tohoto článku 
překročil počet „schůzek“ již 
číslovku 618!
Pojďte se tedy toulat spolu 
s námi – nejen minulostí země 
české nebo PŠL, ale třebas také 
po hvězdách…

Marika Blažková
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 Petr Hora-Hořejš na konferenci ke 30. výročí PŠL. | foto © Pepa Středa 
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Do této rubriky dále přispěli:

TEORETNÍK
PŠL byla od počátku své činnosti propojena neje-
nom s aktivním a atraktivním prožíváním, ale také 
s odbornou reflexí programů, metod i vlivu vý-
chovných prostředků na účastníky kurzů. Existuje 
množství výstupů z konferencí a seminářů, v ar-
chivech lze nalézt hodně publikovaných výsledků 
výzkumů, témata vztažená k této organizaci se stá-
vají předmětem diplomových prací. O tom ostat-
ně podává svědectví rubrika Recenze, která shr-
nuje dosavadní bibliografii PŠL. Avšak důvodem, 
proč to uvádím na tomto místě, je fakt, že rub-
rika Teoretník hodlá vynahradit svým čtenářům 
velmi obtížnou dostupnost mnoha zdrojových tex-
tů, jež jsou v bibliografii zahrnuty. Jen málokdo 
dokáže vyvinout potřebné množství energie k zís-
kání i těch nejstarších Metodických listů, nehledě 
na zápisy z oficiálních jednání či sborníky z kon-
ferencí vydané v počtu několika málo desítek kusů. 
Jsem skutečně velmi šťasten, že rozsáhlá studie 
nakonec spatřila světlo světa. (Slovo „nakonec“ 
míním ve smyslu, že se to přece jenom podařilo. 
Protože druhý platný význam téhož termínu, tedy 
že se jedná o naprosto poslední text, který byl ode-
vzdán drahnou – opakuji: velmi či nesmírně dlou-
hou – dobu po redakční uzávěrce, už se s pocitem 
štěstí rozhodně spojovat nedá.) Oba autoři do-
kázali posbírat a zpracovat takové množství ma-
teriálu, že to pravděpodobně vydá na ucelenou 
publikaci monografického charakteru. Berme tedy 
zásadní studii jako příslib dalšího, ještě širšího 
zpracování. Dosud se v literatuře nesetkáme s tak-
to pojatou historickou studií shrnující vše pod-
statné nejenom k organizaci samé, ale také k je-
jím kořenům, dobovým souvislostem a dějinným 
kontextům. Výběr informací je ryze autorský a jis-
tě budete při četbě v duchu polemizovat: Proč prá-
vě tomuto jevu věnovat takovou pozornost? Proč 
autoři opomíjejí jiné, snad důležitější milníky? Ne-
omezují se až příliš pouze na své osobní zkušenos-
ti? Nenechávejte si takovéto připomínky pouze 
pro sebe, rádi je otiskneme! Druhý text vznikl v do-
bě nervozity, zda se hlavní studie dočkáme, nicmé-
ně snad má určitou vypovídací hodnotu i jako do-
plněk z naprosto odlišného úhlu pohledu. Od his-
torie se poobrátíme k filosofickým souvislostem 
vztahu reálných a virtuálních prvků. A konečně při-
nášíme i polemický text (vztažený ke studii uve-
řejněné v G5, 34–40). Rádi bychom, kdyby se ten-
to příklad stal motivem i k vašemu zapojení do de-
baty. Považujete sousloví „zážitková pedagogika“ 
za vhodné označení oboru? Máte pocit, že pojem 
„dobrodružství“ by neměl chybět v pojmenování? 
Disponujete konkurenčním, dle vašeho mínění 
vhodnějším názvem? Časopis Gymnasion chce být 
opravdu otevřenou platformou, do níž se nemusí-
te obávat vstoupit s vaším vlastním viděním. Rádi 
příspěvky otiskneme.

Ivo Jirásek

Ivo Jirásek – pro bližší představení viz stranu 2.

Vedoucí rubriky:

Jan Neuman a Radek Hanuš – pro bližší představení  
viz stranu 2.

Vladimír Svatoš – pro bližší představení viz stranu 3.
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KRISTOVA LÉTA ŠKOLY 
PRÁZDNINOVÉHO ČASU 

Gymnasion, 2007, Vol. 7, pp. 17–55

ENGLISH
Summary: Vacation School Lipnice followed 
the historical sources of Czech education and 
outdoor life. It mainly drew from the best 
tradition of Czech scouting (Junák), wood-
craft (Lesní moudrost), Czech tramping, Fo-
glar reading clubs, so it then used the best 
from these sources in Camping schools and 
Experimental events of the type Gymnasion 
and created the original pedagogical concept 
oriented to the single educational projects 
(10–14 days), that is the Czech face of zá-
žitková pedagogika (experiential education), 
which is unique and original by its methods, 
instruments and the influencing process. The 
ambition of the founders of Vacation Scho-
ol Lipnice to seek new and interesting pro-
gramme sources and games, seek suitable 
methods, a way of leading with the aim to de-
velop a person harmonically, contributed to 
it significantly. Outstanding instructors of the 
Vacation School Lipnice helped to it, as well 
as the unique environment of the legendary 
centre – Lom na Hřebenech at Lipnice nad 
Sázavou, obsession for quality and expertne-
ss of the realized programmes and projects, 
which were in their results presented at se-
minars and conferences and published in Me-
thodical letters. So Vacation School Lipnice 
has gradually become a legend and bearer of 
zážitková pedagogika (experiential educati-
on) in the Czech Republic.

Keywords:  
CAMPING SCHOOLS, GYMNASION, GAME,  
DRAMATURGY, RESEARCH, EXPERIENTIAL 
EDUCATION

Jan Neuman

Souhrn: Prázdninová škola Lipnice (PŠL) navázala 
na historické zdroje české výchovy a pobytu v pří-
rodě (např. Junák, Lesní moudrost, tramping, Fo-
glarovy čtenářské kluby). První obrysy pedagogické 
práce PŠL nacházíme v Tábornických školách a ex-
perimentálních akcích typu Gymnasion. V průběhu 
let se vytvořila svébytná pedagogická koncepce ori-
entovaná na jednorázové výchovné projekty, kur-
zy trvající 10–14 dní. Vznikla tak česká podoba zá-
žitkové pedagogiky, která je ojedinělá a originální 
svými metodami, prostředky a procesem působení. 
Významnou měrou k tomu přispěla ambice tvůrců 
Prázdninové školy Lipnice vytvářet vlastní drama-
turgii, tj. hledat nové a zajímavé programové zdro-
je a hry, volit vhodnou metodiku a způsoby uvá-
dění, to vše s cílem harmonicky rozvíjet osobnost 
člověka. K tomu napomáhaly výrazné instruktorské 
osobnosti PŠL, ojedinělé prostředí legendárního 
střediska Lomu na Hřebenech u Lipnice nad Sáza-
vou, posedlost kvalitou a odborností realizovaných 
programů a projektů. Vzestup PŠL byl také umož-
něn systematickou prací s instruktorským sborem, 
odbornou a vědeckou činností (semináře, konfe-
rence, výzkumy, publikace – Metodické listy) i roz-
víjením kontaktů na národní (školy, osobnosti, od-
borníci) i mezinárodní úrovni. PŠL je též více než 
15 let inspirujícím členem mezinárodní organizace 
Outward Bound.

Klíčova slova:  
TÁBORNICKÉ ŠKOLY, GYMNASION, HRA,  
DRAMATURGIE, ODBORNOST,  
ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA.

Radek Hanuš
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Milostná předehra…

Dlouho před výročím jsme přemýšleli o tom, jak 
nejlépe odpovědět na otázku: Co bylo zdrojem 
a příčinou a co ovlivnilo založení vlastní Prázdni-
nové školy Lipnice? Které myšlenky a vlivy se uplat-
nily v prvních rozvojových rocích? Jaké bylo spo-
lečenské klima a jaké změny přinesla plynoucí léta, 
střídání generací a co vlastně tato organizace moh-
la ovlivnit a ovlivnila? Zjistili jsme, že soubory in-
formací, zpráv, článků i knížek lze ztěží pečlivě pře-
hlédnout a strukturovat. Některé podklady jsou pří-
mo z kurzů a některé jsou jen novinovými články 
propagujícími činnost PŠL. Nechtěli jsme pouze 
opakovat kvalitní souhrnné studie, které po dese-
ti i dvaceti letech vytvořily takové významné osob-
nosti PŠL jako Alan Gintel, Antonín Rosický, Ota Ho-
lec a Jaroslav Jilemnický. Dnes už je prakticky ne-
možné vyznat se v předivech lidských vztahů, spo-
lečenských i politických vlivů, které činnost Prázd-
ninové školy doprovázely do roku 1989 i v po-
čátku 90. let, aniž bychom se dopustili zkreslení. 
Na všechna ta období mohou být a jistě také jsou 
různé názory. Navíc je obtížné přesněji určit roli jed-
notlivých osobností, které přímo i nepřímo ovlivňo-
valy nasměrování celé organizace. Proto vycházíme 
především z písemných doložitelných zdrojů. Pro-
sím, přijměte tento text jako pokus o vysvětlení vý-
znamu Prázdninové školy Lipnice v kontextu da-
ných vlivů, tedy jakožto jeden z originálních čes-
kých příspěvků k evropskému proudu výchovy, a to 
výchovy humanistické, výchovy v přírodě a výchovy 
zážitkovou pedagogikou. 
Domníváme se, že program a vůbec činnost Prázd-
ninové školy Lipnice byla přímo i nepřímo ovlivně-
na historickými kořeny, promítla se v ní touha mla-
dé generace moderně pracovat s historickým od-
kazem řady organizací. Nevyhnula se vlivům politic-
kým. Měla štěstí na nadšené osobnosti, instruktory 
i funkcionáře, kteří aktivity PŠL podporovali svými 
myšlenkami, činy i vlivem. 
V následujícím textu, který by měl být jakýmsi prů-
vodcem časem, se snažíme přispět k vytvoření vše-
stranného pohledu na třicetiletou existenci PŠL 
v historických a společenských souvislostech. Z to-
ho vyplývá i poněkud nerovnoměrný akcent v cha-
rakteristice rozvojových etap, popisech projektů či 
programové skladby. 

Návraty ke kořenům

České kontexty
Naše geografická poloha ve středu Evropy nás vy-
stavovala po celá staletí nejrůznějším vlivům. To 
mimo jiné ovlivňovalo také naši schopnost předví-
dat a pružně chápat přicházející změny. Naše poloha 
a možná i určitá flexibilita myšlení rovněž způsobily, 
že v českých zemích se velmi rychle ujímala nejrůz-
nější evropská i světová hnutí, utvářející život spo-
lečnosti. Tradice i cizí vlivy se podílely na vývoji ob-
lasti, kterou zde můžeme pracovně nazvat výchova 
v přírodě. Historickou exkurzi zahájíme v podvečer 
dvacátého století, neboť dějištěm významných změn 
ve společenských oblastech, které nás zajímají, byla 
především druhá polovina 19. století. 
V té době začal být u nás výrazně rozvíjen pobyt 
v přírodě v podobě turistických akcí Tělocvičné jed-
noty Pražské – Sokola Pražského (později České 
obce sokolské) založené v roce 1862. Sokolská tu-
ristika spolu s Americkým klubem dam (1865) vy-
tvářely vhodnou půdu pro vznik české turistické or-
ganizace: Klubu českých turistů – KČT (1888), kte-
rý se snažil spojovat pobyt v přírodě s poznáváním 
a rozvojem aktivního cestovního ruchu.
Koncem 19. století docházelo v českých zemích 
k rychlému rozvoji sportů v přírodě. Jejich zakla-
datelé, především Josef Rössler-Ořovský, si již teh-
dy uvědomovali možné širší souvislosti sportování 
v přírodě i jeho vliv na rozvoj charakteru. S velkým 
zájmem se u nás setkaly ideje anglického skautin-
gu a amerického woodcraftu. Českému zakladate-
li skautingu – středoškolskému učiteli A. B. Svoj-
síkovi – se pro jeho propagaci podařilo získat před-
ní české vědce i politiky. Přizpůsobuje skauting čes-
kým poměrům. Nalézá motivaci v české historii 
a volí slovanský název Junák. Při zpracování stě-
žejní publikace Základy Junáctví v roce 1912 se 
snad poprvé v české literatuře objevuje pojem „vý-
chova v přírodě“. Ta měla dle představ A. B. Svoj-
síka posloužit ke změně celé školy z instituce vzdě-
lávací na instituci výchovnou.
V českých zemích hluboce zakořenily myšlenky E. T. 
Setona a jeho Woodcraft Indians, představující sou-
žití člověka s přírodou dle vzoru Indiánů. Pro české 
prostředí toto výchovné hnutí v přírodě přizpůsobil 
a rozvinul středoškolský profesor přírodopisu, hlu-
boce vzdělaný myslitel, překladatel a spisovatel Mi-
loš Seifert (1887–1941) pod názvem Lesní moud-
rost. Česká republika patří ještě dnes k několika 
málo zemím, kde jsou Setonovy i Seifertovy ideje 
výchovy v přírodě stále živé.
Na počátku 20. století se stal specificky českým je-
vem „tramping“. Tramping byl ovlivňován idejemi 
Woodcraftu, legendami o dobývání Divokého Zá-
padu i dobrodružnými romány. Hnutí uspokojovalo 
přirozenou touhu mladých lidí po svobodě, volnosti 
a životě v přírodě. Vznikla jakási specifická „tramp-
ská kultura“, kde se prolínalo pěstování sportů, ak-
tivit v přírodě a táboření s hudbou (českou speci-
alitou se stala „trampská píseň“) i uměleckou a ru-
kodělnou tvořivostí.
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Po I. světové válce a po vytvoření samostatné Čes-
koslovenské republiky dostává rozvoj aktivit v pří-
rodě a výchovy v přírodě novou dimenzi. 
Roku 1918 je zřízeno Ministerstvo zdravotnictví 
a tělesné výchovy a tento institut ve spolupráci 
s ČOS zavádí nové školní osnovy pro tělesnou vý-
chovu, jejichž součástí jsou také turistické výlety 
a vycházky do přírody.
Na počátku 20. století zachycují čeští pedagogové 
moderní impulsy reformního pedagogického hnu-
tí a vznikají specifické letní tábory, výchovné osa-
dy i experimentální školy. Za významný projekt lze 
počítat Štorchovu Dětskou farmu (Libeňský ostrov 
v Praze, blíže viz G2, 127–131). Jeho program po-
bytu i výuky sleduje koncepci tzv. Eubiotiky – zdra-
vého způsobu života založeného na pobytu a po-
hybu v přírodě, na vhodné stravě a správném roz-
ložení práce a odpočinku. E. Štorch také prokázal, 
že řadu školních předmětů je možné učit lépe v pří-
rodě než ve třídě. Propagoval tělesnou výchovu, ve 
škole, kde učil, zavedl lyžařské kurzy. Dnes bychom 
řekli, že kombinoval výchovu v přírodě se zážitko-
vou pedagogikou. 
Samozřejmě, experimentů bylo daleko více. Mno-
hé impulsy i teoretická zdůvodnění předkládal vý-
znamný český pedagog Václav Příhoda, který v USA 
studoval pragmatickou pedagogiku u Johna Dewe-
ye. Což je dle našeho názoru také jeden ze silných 
proudů ovlivňujících zkušenostní učení či zážitko-
vou pedagogiku v našich zemích.
V Sokole se začíná výrazněji formovat sokolský po-
byt v přírodě. Roku 1922 vydala ČOS Výletní řád 
pro dorost a žactvo a začala organizovat pro mlá-
dež od 10 do 18 let Oddíly mladých turistů. V roce 
1925 se v rámci Sokola organizuje první stanový tá-
bor dorostenek a roku 1929 se v ČOS ustavuje ko-
mise pro cvičení a pobyt v přírodě. Ve stejném ob-
dobí se vytvářejí základy pro moderní využívání pří-
rodních a umělých překážek (M. Provazníková). So-
kolské cvičení a pobyt v přírodě dosáhly velké me-
todické propracovanosti a zahrnovaly širokou škálu 
aktivit, sportů a táboření ve volné krajině.
Po roce 1918 se v Klubu československých turis-
tů kromě pěší turistiky rozvíjí i její další formy, ze-
jména zimní turistika a turistika na lyžích, vodní tu-
ristika, cykloturistika, vysokohorská turistika a tá-
boření.
Turistika ovlivňovala životní styl, rostla společně se 
sporty v přírodě a skautingem, stala se aktivní sou-
částí rekreace a zasahovala do rozvoje cestovního 
ruchu.

O vzájemné spolupráci a prolínání vlivů svědčí i to, 
že A. B. Svojsík se snažil předcházet organizační 
i programové roztříštěnosti tím, že v roce 1919 za-
ložil Svaz junáků a skautů republiky Českosloven-
ské. Prvním starostou byl zvolen zakladatel a pro-
pagátor mnoha sportů Josef Rössler-Ořovský, funk-
ci místopředsedy vykonával významný činitel KČT 
a olympijského hnutí Jiří Guth-Jarkovský, který 
krátce předtím vydal vynikající publikaci Turistika 
aneb Turistický katechismus. Náčelníkem se stal 
A. B. Svojsík. Popularita skautingu nadále roste, 
vedle časopisu Skaut-Junák začíná vycházet i časo-
pis Vůdce. V roce 1923 je organizována první „Lesní 
škola“, kterou vedl pozdější cestovatel a spisovatel 
F. A. Elstner. V té době jsou členy Svazu mnohé poz-
dější významné osobnosti: politik Prokop Drtina, 
ekonom Alois Rašín, spisovatel Eduard Štorch i prů-
kopník trampingu Bob Hurikán (Peterka). Ve funk-
cích předsedy se střídaly takové osobnosti jako bás-
ník a inspektor armády J. S. Machar, politici Va-
vro Šrobár a Eduard Beneš či známý vědec a aka-
demik Josef Charvát. Vyvrcholením junáckého vý-
cviku a práce však byly letní stanové tábory, jež byly 
pravidelně hodnoceny. Tábory je možné považovat 
také za jeden z nejúčinnějších výchovných pro-
středků. Statistiky v roce 1938 rovněž odhalily, že 
největší procento vůdců oddílů tvoří učitelé a stře-
doškolští profesoři, což ukazuje na kladné přijetí ju-
nácké výchovy na půdě škol.
Se skautingem bylo spojeny dílo a práce pedagoga 
a spisovatele Jaroslava Foglara. Ve vztahu k výcho-
vě v přírodě můžeme mluvit o jedinečném českém 
fenoménu. V roce 1937 se v časopise Mladý hla-
satel zrodila originální soustava výchovy mládeže, 
tzv. Foglarovy čtenářské kluby. Tato výchovná sou-
stava byla založena na prvcích skautingu, ale pře-
devším na svérázných rysech, jež byly výsledkem 
mnohaleté výchovné praktické činnosti. Po Mni-
chovské dohodě se stává Mladý hlasatel nejčteněj-
ším časopisem mládeže a Němci v roce 1941 za-
kazují jeho vydávání. V této době bylo v časopise re-
gistrováno více než 24 tisíc čtenářských klubů. 
Čtenářům časopisu se předkládá systém odborných 
zkoušek postihujících základní oblasti důležité 
pro výchovu mládeže, které plní statisíce chlapců 
a dívek v ČSR. Jména hochů z klubu Rychlých šípů 
zná mnoho generací a je možné, že osloví i genera-
ce budoucí. 
Foglarovo dílo ovlivňuje již více než 70 let mnoho 
organizací dětí a mládeže. Představuje také českou 
variantu výchovy v přírodě, založenou na výchově 
charakteru, sebeovládání, samostatném rozhodo-
vání. Foglarovo výchovné působení předkládá po-
zitivní vzory, využívá romantiky, soutěživosti, tou-
hy vyniknout, dobrodružství a práce v malých ne-
formálních skupinách, metafory a fenoménu hry. 
(Vlivu Jaroslava Foglara na českou podobu zážitko-
vé pedagogiky se bude blíže věnovat také 1. svazek 
Knihovničky Gymnasion, který vyjde v létě 2007.)
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Po založení republiky v roce 1918 byly na přání T. G. 
Masaryka obnoveny předválečné snahy o založení 
YMCY. Roku 1921 je tak založena Československá 
YMCA, která působí nejvíce v armádě a mezi vyso-
koškolskou mládeží a propaguje volejbal, basketbal, 
baseball, lukostřelbu, kanoistiku, ragby, tenis, leh-
kou atletiku, plavání, rytmiku a zimní sporty. Vel-
kou pozornost věnuje také pobytu v přírodě. V So-
běšíně na Sázavě zakládá první letní tábor a po je-
ho vzoru pak vznikají další. Vklad této organizace 
k rozvoji výchovy v přírodě jsme v našem českém 
prostředí ještě nedocenili.
V těchto souvislostech nesmíme zapomenout na vý-
znamný počin Masarykova lidovýchovného ústa-
vu, jenž se snažil zmírnit velkou roztříštěnost spo-
lečností a organizací zabývajících se v Českosloven-
sku rekreací (školy, tělovýchova, pěší turistika, cyk-
listika, vodní turistika, automobilismus, dále zim-
ní sporty, stálé tábory, skautské táboření atp.) a zří-
dil rekreační odbor, který publikoval v roce 1931 
studii Rekreace v Československu. Opakuje se zde 
stále moderní myšlenka, že lidová výchova stejně 
jako rekreace musí pečovat o celého člověka, tedy 
o jeho stránku tělesnou, duševní i mravní. Také PŠL, 
i když možná nevědomky, začala po létech v rámci 
systému jednotné mládežnické organizace sledovat 
podobnou linii.

Ve všech zmiňovaných směrech spatřujeme dnes 
první kroky k modernímu pojetí výchovy v přírodě 
v České republice a s jistou volností můžeme říci, 
že myšlenky a praktická činnost se podílely i na za-
ložení a zaměření práce Prázdninové školy Lipnice, 
respektive vytvořily živnou půdu pro vznik PŠL.
Nadějný rozvoj mladé samostatné Českosloven-
ské republiky byl násilně přerušen po obsazení re-
publiky hitlerovským Německem 15. 3. 1939. Po-
stupně byly rozpuštěny všechny organizace, ale 
lidé na mnoha místech pokračovali v započaté prá-
ci i v době okupace a mnozí z nich se zapojili do od-
bojové činnosti. Stalo se tak například i po zákazu 
vydávání Mladého hlasatele, kdy se všechny kluby 
nerozpadly a mnohé pokračovaly v činnosti i v do-
bě okupace. 
Nevydařil se pokus o vytvoření profašistické mládež-
nické organizace Národního souručenství, a proto 
bylo v roce 1942 zřízeno Kuratorium pro výchovu 
české mládeže, aby dohlíželo na činnost všech spol-
ků a kontrolovalo, zda působí v souladu s fašistic-
kou ideologií. Z historických materiálů víme, že po-
byt v přírodě a řada dobrodružných činností byla 
zneužita a stala se lákavou a působivou součástí 
činnosti fašistických organizací mládeže. 

Shrnutí: 
Liga lesní moudrosti, Junák, Foglar a jeho čtenář-
ské kluby a knihy, to vše vytváří prostředí, ze kte-
rého vycházejí další organizace, školy a hnutí. 

 Skautská (nejen) romantika – jeden z neodmyslitelných kořenů. | foto © archiv Jaroslava Čvančary 
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Kupředu, levá! 1945–1948
Po válce se společenský život i aktivity všech před-
válečných organizací rychle obnovily. 
Vyvrcholil rozvoj sokolského pobytu v přírodě, který 
v sobě absorboval mnohé prvky výchovy v přírodě 
v dnešním slova smyslu. Odborné zkoušky z cviče-
ní a pobytu v přírodě zahrnovaly vědomosti v ob-
lasti výchovy přírodou, znalosti organizace a vedení 
akcí, besídek a zpěvu, přípravu táborového ohně, 
zdravotnictví a vybavení. Důležité postavení měl 
polní tělocvik (TV a lehká atletika v přírodě, cviče-
ní v přírodě, ranní cvičení). Prokazovala se znalost 
první pomoci a orientace ve službách veřejnosti. 
Aktivně vstupuje do těchto činností v osvobozené 
republice také Junák. Junáci jsou velmi činní v ob-
nově národního hospodářství a zúčastňují se nej-
různějších brigád. Jejich příspěvek je vysoce hodno-
cen. Od počátku však je prosazována snaha po jed-
notě tělovýchovy a mládežnického hnutí. Junák se 
již v roce 1945 začleňuje do Svazu české mládeže. 
Vychází časopis Činovník (red. K. Průcha) a časopis 
Junák, jehož redaktorem se na krátkou dobu stá-
vá J. Foglar. Ten však pro svůj nesouhlas s celkovou 
koncepcí časopisu odchází a zakládá konkurenční 
a velmi populární časopis Vpřed. Popularita Junáka 
stoupá a počet členů přesahuje i z dnešního pohle-
du neuvěřitelné číslo 200 tisíc. To vyžaduje urych-
lené školení nových vedoucích oddílů v Lesních ško-
lách. Letní junácké tábory probíhají velmi často ve 
znamení brigádnických prací na pomoc republice. 
S blížícím se rokem 1948 stoupá tlak na funkcioná-
ře Junáka, aby byli aktivními účastníky akčních vý-
borů podporujících únorový převrat v roce 1948.

Shrnutí: 
Budovatelské nadšení, poválečný vrchol, politická 
změna.

Absurdistán – Padesátá léta
Po roce 1948, kdy převzala moc Komunistická stra-
na Československa, docházelo k politickým repre-
sím a ve všech oblastech společnosti se prosazo-
val sovětský vliv. Ruší se tradiční organizace i vaz-
by. Vzniká jednotná tělovýchovná organizace a jed-
notná organizace dětí a mládeže PO ČSM a ČSM. 
Revoluční změny roku 1948 postihly významně So-
kola, který ztratil svoji samostatnost a řada jehož 
členů i funkcionářů se svou činností skončila.
Junák se změnil v organizaci Svazu české mládeže, 
byla zrušena jeho struktura a v roce 1951 byl ofi-
ciálně zrušen zcela – jeho úkoly převzala Pionýrská 
organizace ČSM, která měla spolupracovat v těs-
ném sepětí se školami. Mnoho oddílů se však schá-
zelo ilegálně, řada pokračovala v činnosti pod hla-
vičkou turistických či sportovních oddílů, ve Sva-
zarmu, v odborovém hnutí a také v PO ČSM. 

Na školách se výchova a vzdělávání zpolitizovaly. 
Důraz kladený na tělesnou zdatnost byl artikulován 
často pomocí kampaní a formálních akcí. Přesto 
byly do osnov škol začleněny zajímavé předměty, 
které osvíceným učitelům nabízely možnosti sku-
tečné výchovné práce. Kupříkladu se v nich poda-
řilo prosadit prvky turistiky, sportů a pobytu v pří-
rodě. Vytvořila se tradice tzv. škol v přírodě, přímo 
v osnovách byly lyžařské výchovné zájezdy a bran-
né letní kurzy i prvky aktivní turistiky. Na první vy-
soké tělovýchovné škole byla založena ojedinělá ka-
tedra turistiky a sportů v přírodě (1954), která roz-
víjela sporty v přírodě, aktivní turistiku, hry a cvi-
čení v přírodě, vztah k přírodě i kulturní náplň vol-
ného času na kurzech.
Dnes s odstupem doby vidíme, že se však nikdy ne-
podařilo utlumit vliv humanistických a demokratic-
kých tradic, a to především v duchovní dimenzi čes-
ké výchovy v přírodě.
V průběhu 50. let a zvláště po odhalení Stalinova 
kultu osobnosti v roce 1956 narůstala kritika for-
málnosti a neefektivnosti práce v PO i v ČSM. Skrytě 
i otevřeně se dávalo najevo, že oficiální organizace 
dětí a mládeže ztrácejí důvěru u mládeže i části ve-
řejnosti. Jejich program je šablonovitý a z hlediska 
dětí nezajímavý. Pionýrská organizace se pod tím-
to tlakem začíná ohlížet a snaží se vlastní programy 
modernizovat a více přibližovat skutečným zájmům 
dětí a mládeže.

Shrnutí: 
Hluboká deprese, demotivace lidí, skrytá činnost.

Svítání – Šedesátá léta 
Počátkem 60. let dochází v Pionýrské organizaci 
(PO) a v Československém svazu mládeže (ČSM) 
k přehodnocování vztahu k metodám práce skaut-
ského hnutí – tyto instituce dokonce přebírají ně-
které skautské metody a zkušenosti turisticko-tá-
bornických oddílů, jimiž se snaží zpestřit svoji čin-
nost. Mnohé ilegálně pracující junácké oddíly se za-
čínají opět veřejně hlásit k Junáku. Začíná vycházet 
nový časopis ABC mladých techniků a přírodověd-
ců, kde je ke spolupráci opět přizván J. Foglar. Zá-
roveň se pociťuje nedostatek dobrodružné četby 
pro mládež a roste zájem o Foglarovy knihy. V ča-
sopise Pionýr začíná od března 1965 na pokračo-
vání vycházet knížka Hoši od Bobří řeky. Ostravský 
kulturní zpravodaj začíná od září 1965 vydávat se-
riál Rychlé šípy. Mění se oficiální stanoviska k tram-
pingu. V Mladém světě (časopisu ÚV ČSM) je od 
roku 1961 zařazena rubrika Táborový oheň. 

Shrnutí: 
Nová naděje v rámci socialistického systému.
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A jsme u kořene 

Tábornické školy 
V úvodu je potřeba říci, že bez Tábornických škol 
(TŠ) by PŠL zřejmě nevznikla. Opět nastalo rozpomí-
nání na nové formy výchovy a pobytu v přírodě a hle-
dání nových programových oblastí a zdrojů. Byla to 
nesporně jiná metodika, jiný způsob práce i jiný po-
hled na věc, než známe v současnosti, ale bez to-
hoto pramene by nevznikaly akce experimentálního 
období, a bez nich by nebylo ani Prázdninovky. Tak-
že, pojďme se podívat na Tábornické školy.
Na počátku šedesátých let se po modernizaci ohlíží 
i tělovýchovné organizace. Vlastimil Snopek (Vlas-
ta), pracovník městského odboru turistiky ČSTV 
v Praze, zpracoval v roce 1962 pro ČSTV návrh tzv. 
„Tábornických škol“, jejichž uplatnění předpokládal 
v odborech turistiky. Jeho návrh je však zamítnut 
jako příliš odvážný, a proto se rozhoduje zanechat 
práce v tělovýchově a roku 1963 odchází. Jde 
do volné přírody a věnuje se trampingu. Nepřestává 
se však věnovat myšlence tábornických škol a stá-
vá se jakýmsi ideologem hnutí reprezentovaného 
zpočátku Ústředním štábem táborníků ÚV ČSM. 
Se spolupracovníky (V. Vlček, P. Klapuš, K. Rejžek, 
J. Studený, L. Smutný, B. Beneš, R. Loskot, J. Va-
lenta) vydává zásadní publikaci Tábornická škola 
(1966, 1969).
Dalším iniciátorem vzniku tábornických škol byl pra-
covník oddělení tělesné a branné výchovy ÚV ČSM, 
absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu Václav 
Vlček. Byl to on, kdo přesvědčil vrcholné funkcioná-
ře zpolitizované mládežnické organizace o nutnosti 
přijít s něčím, co by bylo přitažlivé pro mladé lidi. 
Ústřední tábornická škola měla díky Václavu Vlč-
kovi kvalitní instruktorský sbor, mezi jeho členy pa-
třili např. František Dvořák (nynější místopředseda 
Olympijského výboru), Jaroslav Weigel (vynikající 
grafik, herec Divadla Járy Da Cimermanna a je-
ho spoluzakladatel), Wabi Ryvola (známý písničkář, 
člen proslulé trampské osady Zlatý klíč, autor pís-
ně Když nad pasekou vzlétne hejno vran, která se 
stala neoficiální hymnou Ústřední tábornické ško-
ly na Slunečné pasece u Pelhřimova), Karel Rejžek 
(vynikající kanoista a vodák, zakladatel vodácké tá-
bornické školy), Milouš Stárek (lékař, jeden z před-
stavitelů předválečné Ligy lesní moudrosti), Ja-
romír Wolf (námořní lékař, vynikající horolezec, spi-
sovatel, mimořádná osobnost), Jaroslav Studený 
(tramp duší i tělem, živá kronika trampingu), Luděk 
Smutný (vynikající pedagog) a v neposlední řadě 
Pavel Tajovský (pedagog s obrovskou invencí, muž, 
který dopracoval celý systém tábornických škol 
a „opatřil ho křídly“).

V letech 1964–1969 dochází k prudkému rozvoji 
tábornictví. Svoji důležitou roli v něm sehrál mlá-
dežnický tisk, hlavně pak týdeník Mladý svět. 
Už v roce 1963 se pořádá v Brdech jedna z prvních 
tábornických škol pro OV ČSM Praha 2.
Avšak to hlavní se odehrává v roce 1964 pod patro-
nací Ústřední tábornické školy (ÚTŠ). Uskutečňují 
se první čtyři „tábornické školy“. Vzhledem k tomu, 
že jejich pojetí je odlišné od turistiky, zavedl Vlas-
timil Snopek termín Tábornická škola a pro čin-
nost s ní spojenou volí pojem tábornictví. Po úvod-
ním roce proběhlo do konce šedesátých let několik 
desítek akcí na různých stupních řízení i s různou 
úrovní programové náplně a počet absolventů růz-
ných typů TŠ převyšoval deset tisíc. V rámci TŠ se 
kromě kombinace osvědčených prvků Junáka, Les-
ní moudrosti a trampingu začínají hledat a objevo-
vat nové, moderní formy pobytu v přírodě, jež byly 
zahrnuty pod názvy vyučovacích předmětů jako pe-
dagogika, rétorika, základy psychologie, metodika 
her i ochrana přírody a přírodního prostředí.
Velmi zajímavý je pohled jednoho z instruktorů, vý-
znamného organizátora a woodcraftera Milouše 
Stárka, který se v roce 1974, tedy při desátém vý-
ročí organizování TŠ, zamýšlí nad uplynulým deseti-
letím. Vidí změnu v motivaci účastníků a poukazuje 
na jejich převážně sportovní a programovou orien-
taci. Dále se M. Stárek domnívá, že poznávání příro-
dy a života v ní se v programech tábornických škol 
stalo spíše popelkou. Příroda v programech často 
fungovala jen jako zdravá a krásná kulisa pro tá-
bornické dění. 
V každém případě tábornické školy vytvořily hnu-
tí lidí, kteří aktivně provozovali a hledali nové for-
my pobytu a výchovy v přírodě. Pokud bychom se 
chtěli pokusit shrnout význam těchto škol, mohli 
bychom říci, že bez TŠ by nikdy nedošlo k experi-
mentálním akcím první poloviny sedmdesátých let 
a vzniku Prázdninové školy. Význam Tábornických 
škol lze vyjádřit těmito klíčovými slovy: Nové tren-
dy, Pobyt v přírodě, Hnutí mladých lidí.

Když jaro přichází –  
Pražské jaro 1968 a normalizace
Vraťme se však krátce k významným společenským 
a politickým změnám v naší zemi. Jako již dří-
ve několikrát (1918, 1938, 1948) dochází v Čes-
koslovensku na konci 60. let (1968) k významným 
politickým změnám spojeným s demokratizačním 
procesem. Opět sledujeme proces rychlého obno-
vování tradičních organizací a příliv nových myšle-
nek z vyspělých západních zemí. Připomíná to ark-
tické léto – v nejkratším čase stihnout za měsíce to, 
co jinde trvá roky. Proces demokratických změn je 
však záhy potlačen okupací vojsk Varšavské smlou-
vy (21. 8. 1968). Vydobyté demokratické změny 
jsou opět rychle oklešťovány a je nastoleno období 
tzv. „normalizace“. 
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Dětské a mládežnické hnutí postihly opět významné 
změny. V listopadu roku 1970 byl vytvořen Socia-
listický svaz mládeže (SSM) a jeho Pionýrská orga-
nizace (PO SSM). Došlo k federalizaci, kdy byly vy-
tvořeny české (ČÚV SSM) a slovenské orgány (SÚV 
ZSM). Společnost se opět řídila usneseními sjez-
dů KSČ. Díky vlivu prací typu Civilizace na rozcestí 
(R. Richta a kol., 1969) se častěji hovořilo o náplni 
volného času i o formování způsobu života.
Už krátce po XIV. sjezdu KSČ se na I. sjezdu ČÚV 
SSM (1972) začalo poukazovat na rezervy a řadu 
nevyřešených problémů. Bylo přijato usnesení o cí-
levědomém, neustálém hledání nových, pro mlá-
dež zajímavých a přitažlivých forem a prvků čin-
nosti. Měla se zvýšit podpora turistiky a pobytu 
v přírodě, a to včetně využívání pokrokových tra-
dic a pozitivních zkušeností trampského hnutí, také 
se měla více zaměřit pozornost na kvalitní přípravu 
a výchovu tělovýchovných kádrů. Podobné formu-
lace vytvářely příznivé klima i v době normalizace 
a umožňovaly organizátorům z tábornických škol 
navázat na tradici TŠ a hledat další nové možnosti 
rozvoje, experimentovat pod křídly usnesení.

Shrnutí: 
Zvedání hlavy, krátké období naděje, síla a přitaž-
livost, příliš rychlý konec.

Neuvěřitelné období experimentů 

Experimentální akce
Počátkem 70. let se skupině instruktorů pobytu v pří-
rodě, pracujících pod hlavičkou ČÚV SSM, daří vy-
užít vhodných formulací v usneseních politických or-
gánů a zahájit sérii akcí, skrytých pod označení mo-
derní formy pobytu v přírodě, experimentální akce. 
Začínají se organizovat různé typy programů a hod-
notí se, jak vyhovují mentalitě mladých lidí a zda 
přispívají i k jejich všestrannému a harmonickému 
rozvoji. Důraz se klade na takové uspořádání pro-
gramu, ve kterém by byly rovnoměrně zastoupeny 
tělovýchovné a kulturní činnosti. Pořádání těchto 
experimentálních akcí má na starosti Tělovýchovná 
a branná komise Českého ústředního výboru socia-
listického svazu mládeže – TVBK ČÚV SSM. Ta řídí 
i nadále konání tzv. Ústředních tábornických škol, 
a to ve čtyřech odbornostech – zimní, vysokohorské, 
letní a vodácké. TVBK ČÚV SSM koordinuje také Me-
todickou radu pro pobyt v přírodě a turistiku (v čele 
s Allanem Gintelem) a Instruktorský sbor (vedený 
Bobem Stránským seniorem). A právě Metodická 
rada navrhla a schválila materiál s názvem Zásady 
pořádání experimentálních akcí. Z tohoto rozsáhlé-
ho materiálu vyplývá:
Stručný rozbor dosavadní práce umožňuje při-
stoupit k vymezení vlastního pojmu experimentál-
ní akce. Požadavky a charakteristiky lze shrnout 
do několika bodů:
1. Objektem zkoumání je vztah instruktor – ko-

lektiv účastníků a faktory podmiňující tento 
vztah, obě proměnné jsou v neustálé interakci, 
avšak toto vzájemné působení je ovlivňováno 
řadou okolností objektivního charakteru včet-
ně vztahů uvnitř obou skupin. Tento neobyčejně 
složitý komplex proměnných dává možnost po-
stavení mnoha výzkumných projektů.

 Pavel Tajovský, jeden ze zakladatelů PŠL. | foto z rodinného alba 
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2. Programová náplň experimentální akce z hle-
diska novosti je rozdělena přibližně na polovinu, 
složení programu (zastoupení pohybové a kul-
turní stránky) je dáno do značné míry cha-
rakterem experimentálního projektu.

3. Ve vedení akce musí být aspoň jeden člověk 
s erudicí v příslušném oboru (podle charakteru 
experimentu), zde se otvírá široké pole spo-
lupráce s odborníky – externisty.

4. Experimentální akce může realizovat jen 
ČÚV SSM.

Zpracování a zpřístupnění výsledků experimen-
tálních akcí může velmi pozitivně přispět ke zkva-
litnění celé práce na úseku pobytu v přírodě. Vše-
obecně je nutno mít na zřeteli, že akcí rekreačních 
či zájmového zaměření je různými organizacemi 
pořádáno mnoho a že je žádoucí, aby poznatky 
a zkušenosti získané SSM pomohly zkvalitnění 
a dalšímu rozvoji využití volného času všech mla-
dých lidí.
Zajímavost akcí pořádaných pod hlavičkou ČÚV 
SSM od června 1970 zvyšovala budova střediska, 
která byla postavena dle návrhu architektů J. Va-
culíka a A. Svobody. Tento zajímavý objekt byl po-
staven na břehu zatopeného lomu (Lom na Hře-
benech u Lipnice nad Sázavou). Objekt je situován 
kolem komínového tělesa se světlíkem, které po-
máhají vytvářet atmosféru důležitosti a významu 
krbu – ohně. Od tohoto centrálního bodu se pak 
celý objekt odvíjí. Přírodní rámec jezera, lesa, skal 
se stává součástí objektu i díky průběžnému oknu 
kolem jídelny, které také přivádí světlo zapadající-
ho slunce do klubovny (blíže viz s. 105–109). Od-
borníci, a nakonec i účastníci potvrzují, že zde do-
šlo ke spojení cílů akcí (výchova v přírodě) s du-
chem místa (genius loci). Místo objevil A. Mendel, 
pracovník Služby mládeže obce Kejžlice a ČÚV SSM. 
Po projednání s A. Himlem, tajemníkem ČÚV SSM, 
pod kterého spadal pobyt v přírodě a tábornické 
školy, a správcem areálu zatopených lomů p. Vac-
kem se mohlo dle návrhu architektů začít stavět.
V rámci velké oficiální letní akce SSM nazvané 
Léto mladých (cca 20 tisíc účastníků) měly krajské 
a okresní organizace v počátcích normalizace orga-
nizovat a využívat přitažlivých programů. 

Pokus pro dvacet
Autoři: Allan Gintel a Pavel Tajovský. 
Prvním projektem snažícím se dále rozvinout mo-
derní formy pobytu v přírodě je projekt Pokus 
pro dvacet, který má hned dvě prvenství. Otevírá 
provoz nově vybudovaného experimentálního stře-
diska na Lipnici (Lom na Hřebenech, 28. 6. 1970) 
a je první akcí pro mladé lidi ve věku od 17 do 28 
let, při nichž je uplatněn velmi intenzivní rekreační 
režim, kombinující činnosti pohybové s činnostmi 
zprostředkovávajícími kulturní hodnoty. 

Pokus pro dvacet, jak ostatně z názvu vyplývá, byl 
určen pro dvacet lidí, kteří byli vybíráni na zákla-
dě přihlášek. Pokus proběhl v červenci roku 1970 
a skupina obsahovala přesně 10 žen a 10 mužů da-
ného věku. Pod vedením instruktorů Allana Gintela 
a Jaroslava Havla byli účastníci rozděleni do dvou 
skupin, ve kterých pracovali po celou dobu pokusu. 
Náplní experimentu byla kanoistika, horolezectví, 
slaňování, orientační běh, noční hry, komunikativní 
hry, večerní besedy. Poprvé se zde vyučoval softball. 
Nejoblíbenější hrou se stala Hrníčkárna, neboli 
také soutěž o Pana a Paní Sympatie. Každý večer 
se tomu, kdo byl podle mínění účastníků nejoblíbe-
nější a ten den něčím významný, ustřihl do jeho hr-
níčku kousek papírku, ty se na konci pokusu sečetly 
a byl vyhlášen vítěz. Z řad mužů vyhrál Pavel Kafka, 
dnes generální ředitel firmy Siemens pro ČR a před-
seda Nadační rady Nadace Pangea. 
Ukázalo se, že pro dva instruktory je poměrně těž-
ké zvládat dvacet lidí, a dále pokus dokázal, že ne-
záleží na stáří účastníků (mezi nimiž byly poměrně 
velké věkové rozdíly), protože dobře vystavěné a si-
tuované hry dokážou tyto hranice smazat. 
Na základě poznatků získaných z této akce pak od-
dělení zájmové činnosti (později oddělení tělesné 
a branné výchovy) ČÚV SSM povoluje, podporuje 
a připravuje celou sérii dalších experimentálních 
projektů. 

Gymnasion
Autorsky navrhl Allan Gintel. Účastnili se tito in-
struktoři: Allan Gintel 5×, Milan Mrugala 4×, Václav 
Pavlík 3×, Vladimír Erben 3×, Josef Ptáček 1×, Mla-
douš Doucha 1×, František Čálek 1×. 
Gymnasion si odbýval svoji premiéru v roce 1971. 
Představoval úplně nový koncepční pohled na řeše-
ní výchovy a rekreace mládeže v přírodě. O 24 míst 
na kurzu se tehdy ucházelo 993 zájemců, což umož-
ňovalo kvalitní výběr účastníků. Průměrný věk se 
pohyboval slabě nad 20 roků (muži 21,9 let, ženy 
20,4 let). Autoři se výrazně odklonili od dosavadní 
praxe organizovaného pobytu v přírodě, který je za-
tížen svými historicky vyvinutými stereotypy jedno-
stranného zaměření (tábornické školy), a inspirují 
se životní harmonií antického Řecka. Za příklad 
slouží antický Gymnasion, kde byl naplňován ide-
ál kalokagathiá. 
Program experimentu tvoří: 
• sporty v přírodě (kanoistika, kolo, lukostřelba, 

softball, horolezectví, plavání aj.),
• umělecké činnosti (tanec, zpěv, recitace poezie, 

poslech vážné hudby, divadlo aj.),
• programy se sociálně psychologickým  

podtextem (Margareta, psychologické testy aj.),
• komunikační hry a programy,
• pobyt v přírodě, spí se občas pod širákem  

a pozorují se hvězdy.
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Nároky na vedoucí a instruktory jsou do té doby ne-
vídané. Součástí povinné výbavy instruktora musí 
být důkladně a přesně uplatňované zásady peda-
gogiky, skupinové i individuální psychologie, schop-
nosti improvizace, chladnokrevnost, objektivnost 
a všeobecně vysoká kulturní a fyzická vyspělost. 
Přestože logicky je každý z instruktorů specialistou 
na některou ze základních oblastí aktivit, vyžaduje 
se vzájemná zastupitelnost.
Celkem proběhlo pět projektů Gymnasion, jichž se 
zúčastnilo 148 účastníků ve věku 18 až 29 let. Zá-
měrně se pracuje s rozdělováním účastníků do pra-
covních skupin, experimentuje se s počtem osob, 
dobou spolupráce i způsobem výběru. Novinkou 
jsou diskuse, rozpravy o filosofických otázkách 
a přednášky odborníků na různá témata. Snahou je 
podpořit tvořivý přístup účastníků k přejímání kul-
turních hodnot. Vytváří se zde nové pojetí organi-
zace prázdninových akcí, které je později nazýváno 
„dramaturgie“.

Šance
Projekt probíhá současně s Gymnasionem, avšak 
pod taktovkou brněnských instruktorů Mileny Hol-
cové a Petra Holce. Byl konán v souladu s výzvami 
ČÚV SSM, aby se také krajské organizace podílely 
na tvorbě zajímavých programů pro mládež. 
Kurz trval 14 dní a odehrával se ve středisku pra-
covně zvaném „Lipnice“ (Lom na Hřebenech).
Projekt Šance si vytýčil úkol povzbudit tvůrčí aktivi-
tu účastníků. Podmínečnou součástí přihlášky mu-
sel být programový návrh nebo hra, které by se daly 
aplikovat na kurzu. Pokud byl některý návrh dob-
rý, měl Šanci, že bude zařazen do programu kurzu. 
Byla to šance podílet se aktivně na tom, jak bude 
kurz vypadat a jaká bude jeho náplň. To byl nový 
prvek v přípravě i řízení kurzů. Tak se otestovala 
celá řada her i možnost improvizace s programo-
vými bloky v jejich průběhu. Kurz byl dobrodružný 
pro účastníky i instruktory. Účastníci se do něj za-
pojili s nadšením. Bylo to období, kdy se také zkou-
šelo, co je ještě únosné. Což bylo možné i díky tomu, 
že tou dobou nebyla ještě dána (a také se nevyža-
dovala) pevná bezpečnostní pravidla a normy. 
Ivan Slaměník ve svých metodickým poznámkách 
k Šancím 75 v Metodických listech pro tělovýchov-
ně brannou činnost číslo 3 píše: 
Chceme-li shrnout nároky kladené na vedení akce, 
dojdeme k těmto závěrům:
1. Všichni instruktoři musí mít praktické psycholo-

gické znalosti. Bude-li akce obsazena lidmi, kte-
ří se vzájemně neznají, musí být instruktoři bě-
hem dvou dní schopni vytvořit z nich partu, ko-
lektiv, který uvedení nejzajímavějších programů 
podmiňuje. Dostane-li naopak vedení do rukou 
již existující skupinu, musí umět v krátké době 
„přečíst“ strukturu vzájemných vztahů, aby 
mohlo lépe předvídat reakce účastníků a pří-
padně je zavčas usměrnit.

2. Instruktoři tvoří na akci „team-work“ se všemi 
specifickými rysy teamové práce: specializace 
v jednotlivých oblastech, schopnost vzájemně 
se shodnout a hladce řešit názorové neshody. 
Všichni musí mít schopnosti zejména metodic-
ké…

3. Instruktor sám – kromě běžných požadavků 
na jeho vlastnosti a schopnosti – musí mít dob-
ré zázemí kulturních zájmů.

V této části si dovolíme zdůraznit tři projekty, které 
jsou s to zaujmout i po mnoha letech – jde vskutku 
o experimenty, a to sociálně-psychologické, s důraz-
ným směřováním k hranicím možného. V čele těch-
to projektů proslula jako vedoucí především Milena 
Holcová, legendární instruktorka experimentálních 
akcí z Brna. Řada následujících projektů vznikla 

„v dílně“ brněnských instruktorů pro pobyt v pří-
rodě a turistiku při Krajské vysokoškolské radě. Po-
řadatelem těchto akcí byl celoškolský výbor SSM 
brněnské univerzity (před revolucí nesla název Uni-
verzita Jana Evangelisty Purkyně). 

Entomologická kalvárie
Autoři kurzu: Milena Holcová a Ondřej Valsa. 
Cílem je vyzkoušet odolnost účastníků v podmín-
kách, které snesou srovnání s džunglí. Prostup mrt-
vých ramen Dunaje od Komárna směrem k Bra-
tislavě a zajišťování stravy ze zdrojů, které nabízí 
příroda. Akce trvá sedm dní a je zařazena do po-
sledního týdne července 1977, účastní se 12 vy-
braných frekventantů.
Zjistilo se, že lze překonat zdánlivě nepřekonatelné 
území plné bažin, kopřiv, lopuchů a komárů. Přežití 
situace, kdy jsme v jídle odkázáni jen na přírodní 
zdroje. Po připomínkách z předcházející akce byly 
v průběhu putování zařazovány diskusní hry a ře-
šení logických úkolů v malé skupině. Vyzkoušela se 
zde také hra Margareta, jejímž cílem je dále pro-
věřovat psychickou odolnost účastníků.
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Pohraniční kalvárie 
Putování zimní přírodou s pevně stanoveným cílem, 
zima 1978. Pohyb na sněžnicích stylem „vše s se-
bou“, vaření a spaní ve stanu na sněhu. Akce tes-
tující tělesnou i psychickou odolnost. Další variace 
na akce „přežití“. Autoři a instruktoři: Milena Hol-
cová a Ondřej Valsa. Pouť z Nové Sedlice po státní 
hranici mezi Slovenskem a Polskem na Duklu (55 km 
za 5 dní). Akci si dle nabídky otištěné v Mladém svě-
tě vybrali lidé, kteří chtěli zažít něco nezvyklého, vy-
zkoušet si spaní na sněhu a pohyb na sněžnicích 
i otestovat svou odolnost. Silně působily liduprázd-
ná příroda, vzájemná podpora v malé skupině a pro-
jevy kamarádství. Byly získány cenné informace o or-
ganizaci takto náročné akce pro „amatéry“. Motivaci 
účastníků zřejmě charakterizovala slova Ondřeje Val-
sy: Láká mě vyrazit na něco nekonvenčního, ne-
plácat se po hotelích, poznat nové lidi, mít radost 
z toho, že i mou zásluhou se lidé poznají a mají se 
rádi. Dokázat si, že něco vydržím a nejsem ještě 
úplné béčko, přesvědčit sebe i ostatní, že i v našich 
podmínkách lze dělat věci rozmanitější, než jsou 
třeba obvyklé přechody pohoří na lyžích.
Přes nezapomenutelné zážitky účastníků byla tato 
akce z dnešního hlediska velmi riskantní. Organi-
zátoři podcenili informovanost účastníků, vybavení 
i svoji odolnost. 

Humanus 

Velmi náročná úprava psychologické hry pro terénní 
podmínky. Obdobně jako v předcházejících experi-
mentech zaměření na prověření psychické i fyzické 
odolnosti účastníků. Ti jsou záměrně vybíráni s ohle-
dem na svou profesi i příslušnost k sociálním sku-
pinám (vybráno 16 lidí z 250 přihlášených, akce sa-
motné se účastní jen 10 lidí ve věku 18 až 27 let).
Hlavní organizátor akce je Milena Holcová, dalšími 
organizátory Jitka Peštová (mezi účastníky), Ondřej 
Valsa, Hanka Holcová a Tonda Rosický. Akce Huma-
nus proběhla v červnu 1979 v Brně a na Dalešické 
přehradě a v jejím okolí, délka kurzu – 8 dní.
Další verze náročné akce, která je blízká typu „sur-
vival“. Většinu času jsou účastníci v roli trosečníků, 
kontakt instruktora se uskutečňuje prostřednictvím 
vysílačky. Z důvodu bezpečnosti je jeden instruktor 
začleněn mezi účastníky. Skupina pobývá na osa-
mělém ostrově. Musí ulovit a připravit k jídlu vy-
braná domácí zvířata nebo ryby. Několik dní života 
v extrémně těžkých podmínkách vedlo k ocenění zá-
kladních hodnot, které si v dnešním světě ani neuvě-
domujeme, a k poznání sebe sama. Z autentického 
popisu lze přiblížit atmosféru: …pohyb byl omezen 
prozatím jen na ostrov. Podle instrukcí poctivě sná-
šeli na hromádku vše, co jim mohlo sloužit jako po-
trava: borůvky, houby, zkoumali i výskyt ryb. Zabili 
první ovci a uvařili podivnou směsici krve a mouky. 
Bylo to stravitelné, ale uvědomili si, že postrádají 
sůl, a hledali, co by šlo uvařit bez ní…
Ukázalo se, že v našich podmínkách je obtížné najít 
místo bez kontaktů s civilizací. Těžko se odhadovala 
délka trvání akce. Osm dní byla v tomto případě pří-
liš krátká doba na vyvolání opravdu krizové situace. 
Akce byla zajímavá spíše pro psychologické experi-
menty s úzkou a velmi dobře vybranou skupinou. 

 Projekt Bílé hranice, osmdesátá léta. | foto © Jan Šilpoch 
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Další experimentální projekty, které byly v této 
době realizovány, se skrývají pod takovými názvy 
jako Lesní sportovní škola, Prázdniny na objednáv-
ku, Řeka pod horou, Projekt Jeseníky, Dlouhé cesty, 
Konfrontace, Konkurs ducha a těla, Projekty prima 
prázdnin, Tour 73 a další.
Možná bychom zde mohli uvést Normy komunika-
ce ve skupině tak, jak je zmínil ve své přednášce 
Člověk mezi lidmi z roku 1972 Miroslav Plzák (text 
vyšel v 10. čísle studijních textů Homo ludens II.); 
zde kromě jiného uvádí:
1. Ve skupině vždy zvolit tykání.
2. Zachovat pro všechny účastníky stejná práva.
3. Nedovolit vznik erotických vztahů.
4. Nutno respektovat člověka jako osobnost.
5. Naučit vstupovat jedince do poloformálního 

vztahu.
6. Nedovolit nadávky.
7. Vytipovat sociometrickou hvězdu.
8. Eliminovat lidi výstřední, psychopaty.
9. Respektovat distanční zóny.
10. Nutno podporovat jedince.
Je třeba poznamenat, že Miroslav Plzák svými od-
bornými názory a přednáškami velmi inspiroval in-
struktory nejen experimentálního období, ale i po-
čátků Prázdninové školy (viz publikace Prázdniny 
v pohybu, 1980 a Prázdniny se šlehačkou, 1984). 
Jako jeden z prvních autorů hovořil o emočním ná-
boji a významu prožitku.
Na konci experimentálního období (1976) čítá In-
struktorský sbor (řízený Metodickou radou pro po-
byt v přírodě) téměř 300 instruktorů. Sbor pořádá 
desítky akcí v průběhu celého roku. Doba přituhují-
cího režimu (funkcionáři) však bohužel nadšení, ini-
ciativu, spontánnost a aktivitu instruktorského sbo-
ru považuje za nepatřičnou. Proto je administrační 
cestou celý sbor rozpuštěn. 

Shrneme-li celé toto experimentální období do ně-
kolika vět, tak můžeme říci, že v České republice 
se pod hlavičkou ČÚV SSM nadále konají Ústřed-
ní tábornické školy, jež navazují na činnost TŠ 
z první poloviny šedesátých let, a současně s tím-
to se konají experimentální akce typu Gymnasion 
či Šance, které jsou řízené ČÚV SSM; tyto akce při-
nášejí nové zkušenosti na poli pobytu a výchovy 
v přírodě, objevuje se pojem „dramaturgie“, a spo-
lečně s nimi se vytvářejí i nové programy a hry 
(např. Investice, Margareta) a pohled na práci in-
struktora (vysoká všestranná odbornost). Vyjád-
řeno heslovitě: Hledání, Experiment, Odbornost, 
Publikování, Sdílení .

Pohled za hranice

Kontext
Hledání nových zajímavých cest pro práci s mlá-
deží je ve druhé polovině 20. století možno po-
zorovat v určité míře ve všech zemích. Vyspělé zá-
padní země měly tehdy za sebou od II. světové vál-
ky již více než třicetiletý rozvoj. K zajímavým zjiš-
těním docházelo ve všech oblastech zabývajících se 
rozvojem člověka. Vznikla řada směrů a organizací, 
o kterých jsme nebyli dostatečně informováni.
Stručně se tedy podíváme na několik škol, směrů 
a organizací, které se zaměřovaly na podobnou pro-
blematiku. Můžeme předpokládat, že vedle národ-
ních tradic se odborníci i organizace v našem pro-
středí inspirovali také zahraničními vlivy. Obzvlášť 
významné to bylo v ekologické výchově i v progra-
mech a pedagogice volného času.

Významná hnutí a organizace
Jedním z pozoruhodných směrů, které souvisejí se 
zaměřením PŠL, je například tzv. hnutí „nových 
her“ (New Games). Vzniklo počátkem 70. let v USA 
jako kritika výkonnostního sportu a snaha o novou 
náplň volného času. První slavnost „nových her“ 
byla uspořádaná v r. 1973 v San Franciscu. Myš-
lenky hnutí se pak rychle rozšířily po světě a ne-
minuly ani evropské země jako Německo, Holand-
sko nebo Švýcarsko. New Games jsou koncipovány 
tak, aby přispěly k radostné náladě, vzájemnému 
kontaktu, seznámení a spolupráci. Autoři různých 
herních festivalů zpopularizovali řadu pohybových 
her vycházejících z národních tradic i programů tě-
lovýchovných organizací. U nás měla o tomto hnutí 
informace Soňa Hermochová.
Outward Bound (OWB, blíže viz G1, 47–49), nejvý-
znamnější organizace zabývající se od konce 40. let 
20. století rozvojem výchovy v přírodě zažívala nej-
větší rozkvět a slávu v 60. letech 20. století, kdy byl 
založen OWB USA. Počátek 70. let přináší také změ-
nu – rozšíření orientace Outward Bound škol na pro-
gramy výzvových aktivit v městském prostředí (City 
Bound), na adaptaci kurzů pro zdravotně postižené 
a na kurzy pro manažery. V českém prostředí byla 
první detailnější informace o organizaci i používa-
ných tzv. iniciativních hrách v OWB uvedena v di-
plomové práci E. Končelíkové v roce 1976 (UK FTVS, 
vedoucí J. Neuman).
S Outward Bound úzce souvisí založení National 
Outdoor Leadership School (NOLS) v roce 1965 
v USA. Jedním z cílů zakladatele P. Petzoldta (ho-
rolezce a instruktora OWB) bylo připravit a dále 
vzdělávat instruktory pro OWB a hlavně zdokona-
lit přípravu vůdců pro sporty a aktivity v přírodě 
ve specializované škole. Dodnes se jedná o jeden 
z nejkvalitnějších studijních programů v tomto obo-
ru na světě.
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V 60. letech se začal také významněji prosazovat 
zájem o plánování aktivit v přírodě (vznik tzv. pre-
zidentských komisí pro outdoor recreation v USA od 
roku 1958). To vedlo k formování různých typů pro-
gramů zařazovaných do ekologické výchovy i do vý-
chovy v přírodě. V USA (Pfeifer & Jones, 1970) i v Ev-
ropě (např. Vopel, 1972, Antons, 1973) se začal zve-
dat zájem o trénink sociálních dovedností, často 
v návaznosti na průkopnické práce K. Lewina (sku-
pinová dynamika, 1939).
V sedmdesátých letech bylo téměř současně publiko-
váno několik knih, ve kterých byly shrnuty zkušenos-
ti z aplikace i rozvoje tréninku sociálních dovedností 
pro pedagogy (Brandes & Phillips, 1977), pro peda-
gogy v oblasti dobrodružné výchovy (Rohnke, 1977), 
instruktory hnutí Outward Bound (Simpson, 1977) 
i pro ekology a manažery (Meadows a kol.). Počátkem 
70. let zahájil činnost Program Adventure s cílem 
přenést metody dobrodružné výchovy z Outward 
Bound do školních programů. Tento program velmi 
ovlivnil využívání překážkových drah ve vzdělávacím 
i výchovném procesu škol. Významnou osobností byl 
K. Rohnke (dřívější instruktor OWB), jehož publikace 
významnou měrou podnítily rozvoj dobrodružných 
her a využívání překážkových drah a areálů. 
V roce 1977 byla, opět z iniciativy P. Petzoldta, za-
ložena Wilderness Education Association, a to s cí-
lem umožnit radostné a bezpečné využívání americ-
ké divočiny a podpořit její ochranu prostřednictvím 
výchovy uživatelů a vůdců. 
Po sérii konferencí a studijních programů (1968, 
1971, 1974, 1975, 1976) zaměřených na výchov-
né působení kurzů a aktivit typu Outward Bound 
byla v roce 1977 v USA založena největší světová 
organizace věnující pozornost učení a výchově pro-
střednictvím prožitků a zkušeností Association for 
Experiential Education. (blíže viz G1, 43–46)

Shrnutí: 
Zajímavé organizace v zahraničí, u nás jen kusé in-
formace, vývoj jde přesto podobným směrem.

Směrem na východ
Pro odborníky v mnohých oblastech bylo v minulém 
režimu důležité, aby pro svoje myšlenky získali opo-
ru v některé práci pocházející ze Sovětského svazu. 
V 70. letech nabízelo téměř 40 vysokých škol spe-
cializaci zaměřenou na aktivní turistiku. Počátkem 
70. let byl publikován velký počet výzkumných še-
tření zabývajících se výchovnými aspekty turistické 
činnosti. Začal se rozvíjet také zájem o psycholo-
gické sondy zaměřené na zkvalitňování vedení tu-
ristických akcí. Několik odborných skupin dále po-
kračovalo ve směrech, které naznačil významný pe-
dagog A. S. Makarenko, jehož práce je stále ceněna 
z hlediska přínosu pro výchovu pomocí zkušeností 
a prožitků (dnes by mohla být zajímavou inspirací 
pro Adventure Therapy). Od konce 60. let pracovaly 
v Kurském a Kostromském pedagogickém institutu 

pedagogicko-psychologické laboratoře zaměřené 
na zlepšení práce v Komsomolu. Zabývaly se orga-
nizačními schopnostmi vedoucích, psychologií ko-
lektivů utvářejících se v rámci akcí (tzv. dočasné ko-
lektivy) a otázkami metodiky práce v mládežnické 
organizaci (skladba a hodnocení programů, aktivní 
podíl účastníků na chodu tábora atp.). Z tohoto ob-
dobí jsou známé práce psychologa L. I. Umanského 
a pedagoga A. N. Lutoškina (1972, 1985). 

Shrnutí: 
Jedno z mnohých pedagogických světel v sovět-
ském totalitním systému.

 Lipnice, osmdesátá léta. | foto © Ivo Gill 
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Evropa
Francie, země s velkou tradicí využívání aktivit v pří-
rodě pro výcvikové a výchovné cíle, anglosaské vlivy 
nesledovala. Hnutí Outward Bound se zde rovněž 
neujalo. Francouzi však vybudovali nejkvalitnější 
systém výchovy profesionálních horských vůdců 
a lyžařských učitelů. Aplikovali lezení a zdolávání 
překážek do tělesné výchovy. V 70. letech měli fun-
gující systém organizací, které nabízely kvalitní pro-
gramy pro mládež v době prázdnin a dovolených. 
Od roku 1964 byly budovány ve volné přírodě Zá-
kladny pro volný čas v přírodě (Bases de Loisirs et 
de Plein Air). Dodnes nabízejí programy pro prázd-
ninový čas. Díky M. Herzogovi (vynikající horolezec 
a pozdější ministr sportu) se vytvořila v roce 1965 
Národní unie center sportů v přírodě (Union na-
tionale des centres de plein air – UCPA), která se 
věnuje plnohodnotnému využívání volného času 
mladých lidí. Francouzské teoretické i praktické 
poznatky o volném čase byly využívány odborníky 
ve všech evropských zemích.
V Německu se pod vlivem negativních zkušeností 
z období před a po II. světové válce mluvilo velmi 
opatrně o využívání dobrodružných činností k vý-
chovným cílům. Nicméně koncem 60. a v průběhu 
70. let byla publikována celá řada zajímavých pra-
cí, které se zabývaly pedagogickým využitím pro-
žitků, dobrodružných situací i rizika. Nejkvalitnější 
studii s touto tematikou publikoval W. Schleske v ro-
ce 1977. Zabýval se především využíváním rizika 
a dobrodružství ve sportu. Domnívá se, že spor-
tovní činnosti v přírodě a dále některé rizikové spor-
ty mají v sobě ukrytý silný výchovný potenciál, který 
je třeba využít. To znamená zaměřit se ve sportovní 
pedagogice na změnu její poněkud jednostranné ori-
entace na pohybové schopnosti či měřitelné výkony. 
Doporučuje proto využívat herních metod, neobvyk-
lých lokomocí, tvořivé užívání nářadí a náčiní a pře-
devším odvážné aktivity v přírodě. Je třeba zařazovat 
hry, činnosti vyžadující spolupráci i situace nabízející 
hraniční zážitky. Sportovní výchova by měla žákům 
nabízet to, co z běžného života ve vyspělých zemích 
mizí, tedy dobrodružně orientované činnosti dávají-
cí podněty k vlastním intenzivním zážitkům a zku-
šenostem. Ztotožňuje se s názory významného pe-
dagoga von Hentinga (1973), který je přesvědčen, že 
ve školách a organizacích se mládeži musí vytvářet 
takové prostředí, ve kterém by byla motivována od-
vážně překonávat překážky a překračovat vlastní 
hranice. Pokud tak neučiníme, bude upadat motiva-
ce mládeže pro tělesné i duševní zdokonalování. 
Podíváme li se na stručný výčet organizací, škol 
a směrů, které se v Evropě i ve světě prosazovaly 
v 70. letech dvacátého století, dojdeme k závěru, že 
vznik Prázdninové školy Lipnice byl v souladu s ně-
kterými mezinárodními trendy bez ohledu na spo-
lečenské zřízení.

Shrnutí: 
Návaznost PŠL na celoevropský trend zaměřený 
na aktivní trávení volného času mládeže.

Věda je třeba 

Výzkumná sledování
Organizátoři experimentálních akcí a později ve-
dení Prázdninové školy a její instruktoři si velmi 
záhy uvědomili potřebu výzkumného ověřování pů-
sobení jednotlivých typů programů. Důvodů pro ta-
to sledování bylo několik, jedním z nich byla i nut-
nost odborných a podložených argumentů, které 
pak sloužily k obhajobě experimentálních akcí či 
činnosti Prázdninové školy Lipnice na odborných 
seminářích či konferencích ČÚV SSM a ÚV SSM. 
Cílená výzkumná pozorování proběhla poprvé 
na jedné z prvních tzv. experimentálních akcí Gym-
nasion. Vedoucím projektu byl pracovník výzkum-
ného oddělení ÚV SSM M. Matějů. 
Projekt sledoval dva cíle:
1. Zjistit jak a ve kterých směrech působí experi-

mentální program na účastníky kurzů ve stře-
disku Lom na Hřebenech na Lipnici.

2. Srovnat program Gymnasionu s projektem CKM 
probíhajícím na tábornické základně v Soběšíně. 
Hlavní výzkumnou metodou bylo participativní 
pozorování v určitých časových intervalech.

Závěry výzkumu přesněji charakterizovaly vněj-
ší a vnitřní podmínky Gymnasionu a akcí CKM. 
Gymnasiony se odlišovaly menším počtem účast-
níků (24), větším počtem vedoucích, záměrným vy-
tvářením skupin. Vzhledem k většímu počtu stu-
dentů VŠ byla také nízká sociální stratifikace a vět-
ší rozptyl sociálních a zájmových charakteristik. 
U účastníků Gymnasionů převažovala vysoká mo-
tivace a aktivita, více byl podporován smysl pro ko-
lektiv a uplatňovala se demokratičtější komunikace 
vedoucích s účastníky. Účastníci si vytvořili pevné 
přátelské vztahy, které přetrvaly rovněž po skon-
čení akce. Dokonce se dalo hovořit i o druhořadém 
skupinovém terapeutickém efektu. V akcích Gym-
nasionů byly taktéž kladeny vysoké nároky na úro-
veň instruktorů. 
V jednom článku od Oty Holce z roku 1982 byla 
Prázdninové škole ČÚV SSM určena vedle jiného 
také role výzkumného centra. Autor zde dokládá, 
že Prázdninová škola se odborně zabývá přípravou 
a organizací prázdninových akcí a v prvních čty-
řech ročnících se soustředila i na náplň programů 
pro dospívající mládež (16–19). Ze zjištěných po-
znatků lze dle Holce učinit tyto závěry:
• prázdninová akce pro dospívající mládež  

by měla trvat 10–14 dnů
• četnost účastníků kurzů by se měla pohybovat 

kolem 30 osob
• měl by být vyvážen počet mužů a žen
• důležitým předpokladem efektivního působení 

je prostředí kurzu, jeho kvalitní organizace 
a program respektující fyzickou a mentální  
vyspělost účastníků

• rozhodující roli hraje dobře připravený  
a motivovaný instruktor

• na kurzu s intenzivním režimem (program trvá 
často 12 hodin denně a více) musí být dostateč-
ný počet instruktorů
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Tělocvičné aktivity jsou důležitou součástí prázd-
ninových akcí. U jednoho z kurzů byl sledován vliv 
14-denního programu na výkonnost v plavání, jízdě 
na kole a v běhu. Zjistilo se, že na konci kurzu si té-
měř všichni účastníci (83 %) zlepšili své výkony.

Výzkumný úkol MŠMT
Zatím nejrozsáhlejší a nejvýznamnější výzkumné 
sledování vlivu intenzivního rekreačního režimu 
aplikovaného na Prázdninové škole provedl P. Ho-
lec se spolupracovníky (V. Smékal, M. Matějů, P. To-
mášek). Pod obecným názvem dílčího úkolu Mi-
nisterstva školství Systém komunistické výchovy 
na vysokých školách se zkoumala účinnost vý-
chovného působení krátkodobých prázdninových 
akcí typu kurzů Prázdninové školy. Nositelem vý-
zkumu bylo VUT Brno. V letech 1977–1979 sle-
doval výzkumný tým účastníky šesti akcí a jednu 
kontrolní skupinu. Interpretace výsledků se opí-
rala hlavně o údaje získané pomocí testu Sebehod-
nocení (Berger – Smékal). U účastníků kurzů do-
šlo ke statisticky významným změnám v růstu se-
bedůvěry, houževnatosti, náročnosti a v růstu ko-
lektivistické orientace včetně růstu altruistické ak-
tivity. Pozitivní, ale ne statisticky významný vliv se 
projevil v růstu tvořivých schopností.
Vlastní průzkum provedl na kurzu Intertouch 1999 
A. Martin. Skupiny 15 účastníků se ptal na to, co 
považují za hlavní výstup kurzu a které jsou pod-
le nich klíčové prvky výchovného procesu. Dotaz-
ník vyplňovali bezprostředně po ukončení projektu, 
po 6 měsících a po jednom roce. Nejvýraznější vliv 
kurzu se dle účastníků odehrál v jejich osobnost-
ním rozvoji. Klíčovými prvky ve výchovném pro-
cesu byly prováděné aktivity a práce i osobnost in-
struktorů. Z odpovědí je zřejmé, že působení kur-
zu se projevilo po šesti měsících i po roce (viz také 
G3, 19–30).
V závěru této kapitoly je třeba uvést, že mnohé 
zprávy dokumentující kurzy Prázdninové školy by 
mohly být dále použity jako databáze pro násled-
nou sekundární a obsahovou analýzu toho, co se 
v minulých letech událo v pedagogice volného času 
či v rozvoji zážitkové pedagogiky. Heslovitě může-
me říci: Odbornost, Argumenty, Nová kvalita.

Hledání cesty 

Významné kroky před založením PŠL
Po politických zásazích v roce 1969, které měly ale-
spoň na nějakou dobu znormalizovat společnost, se 
opět schází politické orgány, aby konstatovaly „ně-
které rezervy“ v práci dětské a mládežnické organi-
zace. Experimentální akce byly považovány za prv-
ní krok správným směrem. Objevují se v usneseních 
a jedná se o nich na zasedáních ústředních orgánů 
SSM. V tomto ovzduší byl svolán seminář k expe-
rimentálním formám na úseku zájmové činnosti 
v přírodě. Konal se 24.–26. 11. 1972 v Mariánských 
Lázních. Bylo to v poločase experimentálních akcí. 
Z tisku se dozvídáme, že se zde kritizovaly některé 
obsahové a organizační nedostatky. Důraz byl kla-
den na zábavnou i vzdělávací úlohu svazáckých 
akcí. Při této příležitosti se hovoří o koncepci vý-
chovné práce, specifickém výchovném působení 
a uplatňování prázdninové a rekreační pedagogiky. 
Se zájmem byla přijata přednáška Dr. Miroslava Pl-
záka nazvaná Člověk mezi lidmi. Pojednává o vzta-
zích ve skupině, skupinové atmosféře a roli a postu-
pech vedoucího. Nastiňuje zde normy komunikace 
ve skupině. Tyto poznatky pak byly uváděny do pra-
xe na kurzech Prázdninové školy (sociometrické 
hvězdy, otevřená komunikace atp.).
Situace dále vyžadovala přesnější charakteristiku 
experimentální akce a zásady pro její pořádání. Do-
spělo se k tomu, že experimentální akce mohou být 
pořádány jen na centrální úrovni. Odzkoušené ná-
měty pak budou formou metodických materiálů po-
sílány do nižších složek mládežnického hnutí k vy-
užití.
Velkou pozornost je třeba věnovat vztahu instruk-
tor a účastníci akce. Experimentální akce by měla 
mít alespoň z 50% inovovaný program. Ve vedení 
akce musí být vždy alespoň jeden člověk erudovaný 
v příslušném oboru.

Klíčový seminář
O experimentálních akcích i o tom, jak využívat zís-
kaných zkušeností, jednal seminář k otázkám dal-
šího rozvoje moderních forem pobytu v přírodě 
a turistiky v SSM (4.–6. 3. 1977, Žďár nad Sá-
zavou). Tento seminář se stává významným mez-
níkem v rozvoji organizovaného pobytu v přírodě. 
Cílem bylo navrhnout na základě kritického zhod-
nocení forem kolektivní rekreace v přírodě uplat-
ňovaných v SSM v období prázdnin účinnější me-
tody vhodné pro využití poznatků a zkušeností 
získaných z realizovaných experimentálních akcí. 
Všichni se shodli, že tyto akce způsobily kvalitativ-
ní posun v chápání celé problematiky rekreace o ví-
kendech, prázdninách a dovolených. Jednou z je-
jich nejvýznamnějších předností bylo to, že se bě-
hem kurzů dařilo účastníky aktivizovat pomocí ná-
ročného rekreačního režimu akce, strukturou pro-
gramu i příkladem instruktorů.
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Seminář potvrzuje oprávněnost kombinace činnos-
tí pohybového charakteru s aktivitami, které různý-
mi formami zprostředkovávají přijímání kulturních 
hodnot. Velká část konference byla věnována po-
znatkům o věkové skupině dvacetiletých, kteří re-
prezentují hranici mezi dospíváním a dospělostí, 
mezi zráním a zralostí. Pro toto období je příznač-
né, že se počet zájmů podstatně zmenšuje, avšak ty, 
které si jedinec zvolí za své, se naopak intenzivně 
prohlubují. Kolem dvacátého roku dochází k emoč-
nímu ustálení, jež přispívá k celkové syntéze všech 
složek individuality. Jsou také definitivně získány 
základy výrazné osobnosti.
Na semináři zazněla celá řada zajímavých příspěvků.
Allan Gintel charakterizoval stupeň dosaženého 
poznání, zkušenosti se skupinou dvacetiletých 
i s ovlivňováním jejich zájmů a přípravu působivých 
programů. Zdůraznil, že skončila jedna etapa a v té 
další je třeba dále pokračovat ve zdokonalování čin-
nosti na úseku pobytu v přírodě. Předložil návrh 
na zřízení Prázdninové školy zaměřené na doškolo-
vání funkcionářů a instruktorů.
Petr Holec se věnoval problematice vytváření vý-
chovného systému tak, jak se jevil po skončení sé-
rie experimentálních akcí. Zmínil se o pracích vý-
zkumného týmu kolem R. Richty a zamýšlí se nad 
funkcí výchovných prostředků. Základním výchov-
ným prostředkem instruktora je program sestavený 
dle určitého záměru a směřovaný k tomu, aby mohl 
rozvíjet schopnosti účastníků a formovat kolektiv. 
Každý účastník musí dostat možnost prokázat své 
schopnosti. Domnívá se, že pobyt v přírodě a vše-
strannost aktivit může být pro určitou věkovou sku-
pinu významným výchovným prostředkem. Silný 
vliv mají i faktory jako nezvyklé prostředí, moment 
překvapení či neobyčejné činnosti. Skupiny účast-
níků výrazně formují také málo strukturované hry. 
Společné prožitky a společné překonávání překážek 
podporují růst zdravého sebevědomí. Programy 
zkušebních akcí byly koncipovány tak, aby pokryly 
všechny složky výchovy.
O vzniku a vývoji moderních forem pobytu v pří-
rodě v SSM hovořil Ivan Slaměník. Podle něj musí 
experimentální akce pokračovat jako důležitý pro-
středek zkvalitňování práce. Posláním moderně po-
jatých rekreačních forem je učit mladé lidi účelné 
organizaci volného času, a ten pak naplňovat vhod-
nými druhy rekreace a zábavy. 

Pavel Tajovský se ve svém příspěvku zabýval vý-
vojovými perspektivami moderních forem pobytu 
v přírodě. Za závažné pokládá změnit vztah lidí 
k přírodě. Aktuálním stále zůstává využívání mno-
hostranného vlivu přírodního prostředí na život člo-
věka. Je třeba zvažovat i slovo moderní. Mohou to 
být také aktivity, jež byly konány už před 100 lety. 
Měřítkem je to, co odpovídá mentalitě dnešních lidí, 
kteří aktivity provozují. Pedagogika zaostává za po-
třebami rozvoje volného času. Činnosti ve volném 
čase mají svoji roli výchovnou i rekreační. Negativně 
může vyznívat nedostatek i přemíra podnětů. Volný 
čas je časem růstu a zdokonalování.
Miroslav Plzák rozvíjí teorii aktivní záliby. Je to ta-
ková záliba, při níž musíme investovat úsilí a ná-
mahu, abychom získali cílové potěšení. Zálibu pěs-
tujeme, abychom zkvalitnili emoční bilanci a po-
starali se o radost. Dále se věnuje problematice ori-
entované společenské skupiny. Zájmové skupiny 
jsou takzvaně orientované a musí mít vůdce. Nej-
lepším způsobem je řízení formou skryté autority. 
Vedoucí si musí uvědomit, že ve skupinách se ob-
jevují různé typy lidí. Atmosféru skupiny udržuje 
domluvený způsob komunikace mezi jejími členy.

…nenápadný začátek
Za měsíc po semináři schválil sekretariát ČÚV SSM 
závažná opatření. Navržená závěrečná doporučení 
sledují tyto dva základní cíle:
1. Získat lidi pro to, aby při naplňování svého vol-

ného času o víkendech, dovolených a prázd-
ninách využívali v širším měřítku forem ko-
lektivní rekreace.

2. Připravit skupiny aktivistů, kteří budou schop-
ni tyto formy systematicky uplatňovat a zavádět 
do činnosti SSM. 

Ke splnění cílů je třeba:
1. Zřídit tzv. Prázdninovou školu ČÚV SSM, která 

by doškolovala v oblasti moderních forem a je-
jich využívání i v oblasti pedagogiky volného 
času. Ta se bude opírat se o Lektorský sbor  
ČÚV SSM a spolupráci s FTVS UK.

2. Zpracovat další systematický rozvoj moderních 
forem pobytu v přírodě v SSM.

3. Ustavit Metodické vedení Prázdninové školy.
4. Zajistit vydávání metodických příruček.
5. Vytvořit aktiv dopisovatelů Mladého světa 

(v rubrice Táborový oheň) s cílem propagovat 
moderní formy pobytu v přírodě v SSM i mezi 
mládeží. V roce 1978 na základě závěrů tohoto 
semináře schválil sekretariát ČÚV SSM zaměření 
I. ročníku Prázdninové školy.
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A je to tady! 

Prázdninová škola existuje
Skončilo pionýrské období a rozběhla se práce 
Prázdninové školy. Změnilo se také uvažování o je-
jím zavedení, protože již nebylo třeba přesvědčování 
o nutnosti takové instituce. Nyní zde již byla a fun-
govala. Prázdninová škola spadala do působnosti 
Oddělení tělesné a branné výchovy ČÚV SSM.
Do čela organizace se staví autor Pokusu pro dva-
cet a Gymnasionů, muž, který pomohl založit a dal 
vzniknout této přírodní škole – „univerzitě života“, 
psycholog Allan Gintel (1948). V jejím čele stál až 
do roku 1987. Řízením prací na prvním projektu 
I. ročníku Prázdninové školy bylo pověřeno tzv. Me-
todické vedení (později Metodická rada), které tvo-
řili zakladatelé: Ludmila Blanářová, Dagmar Čejpo-
vá, Allan Gintel, Pavel Tajovský, Jiří Gregor, Antonín 
Rosický, Ivan Slaměník, Martin Viktorin.
Ustavující schůze metodického vedení Prázdninové 
školy ČÚV SSM se schází 30. 1. 1978. Jedná o za-
jištění I. ročníku PŠ ČÚV SSM. Vedení se shodlo 
na tom, že program bude vytvářen kombinací pohy-
bových a společensko-kulturních aktivit. Měl by být 
pestrý a přitažlivý. Originální programová skladba 
bude volena tak, aby se dosáhlo maximálního re-
kreačního, vzdělávacího a výchovného efektu. Ve-
dení si uvědomuje, že nastupuje nová etapa, v níž 
by měly být zkušenosti z experimentálních akcí na-
bídnuty širšímu okruhu uživatelů. Prázdninová 
škola ČÚV SSM zahájila svůj první kurz 12. 6. 1978 
na Lipnici. 
Ve II. ročníku se zaměřuje pozornost na kvalitu pro-
gramů. Promýšlí se obsah a jeho řazení a zároveň 
pokračují intenzivní diskuse o dramaturgii. Kurzy 
PŠ nabývají na popularitě, zájem o účast mnohoná-
sobně převyšuje jejich kapacitu. Na oblíbenosti kur-
zů má svůj nezanedbatelný podíl originální skladba 
programů, do té doby nevídaná. O zajímavost to-
hoto ročníku se postaral čerstvý absolvent FAMU 
Ondřej Soukup, který zde v rámci jednho ze stře-
doškolských kurzů natáčí dokumentární film Prázd-
niny pro život. Snímek zakoupila katedra sportů 
v přírodě UK FTVS. Při velkém stěhování se však 
film ztratil, a tak dnes existuje už jen v méně kva-
litní video kopii. 
Program III. ročníku je zaměřen na středoškolskou 
mládež. V průběhu roku 1980 vydává nakladatel-
ství Mladá fronta první knížku s názvem Prázdniny 
v pohybu aneb Rukověť pro prázdninové peda-
gogy. Na knížce se podílí autorský kolektiv A. Gin-
tel, O. Holec, M. Plzák a P. Tajovský. Knížka chce při-
spět k tomu, aby prázdniny mladých lidí přispěly 
ke zkvalitnění jejich emoční bilance. Dnes by se 
dalo říci, že se touto publikací PŠL rozloučila s jed-
ním ze svých zakladatelů Pavlem Tajovským, který 
v roce 1980 zahynul v lavině při přechodu Nízkých 
Tater. Své velké pedagogické projekty tak už usku-
tečnit nestačil…

Po delší přestávce, díky iniciativě PŠL, se připravu-
je vydávání Metodických listů pro tělovýchovnou 
a brannou činnost. První číslo vyšlo v roce 1980 
jako dvojčíslo a pod redakcí Lídy Blanařové-Kar-
lachové je zde uveřejněna samostatná první část 

„Lipnického zlatého fondu her“. 
Po IV. ročníku se organizátoři kurzů zamýšlejí nad 
dalším směřováním. Rozevírají se široké možnosti 
působení na různé skupiny mládeže dle jejich věku, 
sociálního postavení i zájmu. Na odborných jedná-
ních (viz seminář v Brně) se klade důraz na funkci 
výchovnou. Velká pozornost byla zaměřena na po-
stupy vytvářející programy kurzů, na vzdělávání in-
struktorů, hodnocení her a programů i na předává-
ní nových informací. Vybrané týmy instruktorů se 
celý rok připravovaly, aby odvedly prázdninové kur-
zy různého zaměření. Rozšiřuje se věková varieta 
i cíle. Z dlouhodobějšího pohledu lze sledovat kla-
sický středoškolský projekt Prázdniny. Zkušenosti 
z tohoto cyklu kurzů byly dále využívány mimo 
Prázdninovou školu v mládežnických organizacích, 
v Hnutí Brontosaurus i na školách.
Od roku 1984 je Prázdninová škola Lipnice přesu-
nuta z působnosti ČÚV SSM pod kompetence ÚV 
SSM, tedy pod složku federální a strukturálně vyšší.

Projekt Prázdniny 
Za příklad vývoje projektu a jeho dramaturgie jsme 
vybrali kurz Prázdniny. Jedná se o jeden z nejstar-
ších projektů Prázdninové školy Lipnice (od r. 1978). 
Kurzy se konaly vždy v prvním týdnu po skončení 
školního roku a byly určeny pro středoškoláky a uč-
ně – tedy pro cílovou skupinu 16–19 let. Většinou 
se konaly ve středisku na Lipnici. Od  roku 1994 se 
místa kurzů různě měnila. Stručná charakteristika 
pomůže osvěžit pohled a sledovat různě stupně vý-
voje PŠL.

Prázdniny 78
Vedoucí: V. Erben, počet účastníků: 25 (14 dívek 
a 11 chlapců). Pro další projekty je třeba zvažovat 
malou disciplinovanost této skupiny mládeže. Zá-
sadní roli hrají skupinové programy. Vhodné je za-
řazovat programy osvětové (vážná hudba…), aby 
účastníci získali první podnět, a vzbudit zájem. Roz-
víjet skupinovou muzikálnost (po překonání osty-
chu), jež může působit jako tmelící prvek. Prezento-
vat takové programy, ze kterých si účastníci mohou 
odnášet inspiraci pro svoje další činnosti. Mezi nej-
atraktivnější patří všechny projekty nebo akce, kde 
jde o soutěžení nebo rivalitu několika skupin (např. 
Eldorado, Cesta na severozápad). 
Některé body programu: Lipnická čítanka, Hudba 
na dobrou noc, slaňování, Cesta na severozápad, 
Finská stezka, Eldorado, softball, jazzgymnastika, 
Pucro, Margaretta, Imprese, Hoganův závod, Noč-
ní labyrint, Den hitů, Sociodrama, Dřevorubecká 
soutěž, Zpěvánky, azimutový závod, kanoistika, 
Plavecký maratón, Hrníčkárna a další.
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Prázdniny I. 79
Vedoucí: A. Gintel, Ambruz, M. Matoušek, lektor Jiří 
Menzel. Účastníci: 15 dívek a 14 chlapců.
Cíle by bylo možné popsat následujícím způsobem: 
dělat vše tak, aby účastníci nebyli jen objekty vý-
chovy, ale kooperujícími partnery, a dát jim tím-
to způsobem příležitost zinscenovat některé pro-
gramy, aby se sami mohli přesvědčit o svých schop-
nostech. Vytvářet situace a komunikaci pro tuto vě-
kovou skupinu aktuální. Důraz na tělocvičný po-
hyb v přírodě (všechny programy v přírodním pro-
středí!). Více tábornických forem a činností, zku-
sit pěší turistiku. Mezi novinky patřily Miniškoly se-
beobrany, softballu, horolezectví, potápění a cyk-
listiky.

Prázdniny II. 79 
Vedoucí: O. Holec, M. Mrugala, T. Vraštilová. Po-
čet účastníků: 34 (16 dívek a 16 chlapců; vybráno 
ze 104 přihlášených, z toho 76 dívek). Cílem kur-
zu bylo přivést jeho frekventanty k aktivnímu vyu-
žívání volného času (silný výchovný moment se za-
měřením na životní styl), ověřit vhodnost programů 
a poznatky využít při připravovaném táboře, hle-
dat rovnováhu mezi kulturními a pohybovými ak-
tivitami. Program zahrnoval 29 bodů, z nichž 3 byly 
sportovního a 14 kulturního zaměření, dále do něj 
bylo začleněno 11 her a tábornická činnost. Náplň 
činností se podobala projektu 78 a zahrnovala pre-
miéry: Láska nebeská, Monology, Kategorie 19, in-
scenace diskusních her, Běží ti čas. Většinu těchto 
her lze nalézt ve Zlatém fondu (ZFH).
Jen do roku 1989 proběhlo v tomto cyklu 22 kurzů 
Prázdnin, z toho 5 kombinovaných. V letech 1990, 
1991 a 1992 se uskutečňují další tři již tradiční pro-
jekty na Lipnici.

Prázdniny 93, 94 
Období programové změny. Kurzy jsou tvořené 
ze dvou částí – putování + pobyt ve středisku.
Ročník 1993 byl naposledy uskutečněn na Lipnici 
a byl kombinován s putováním v Novohradských 
horách. Ročník 1994 se odehrával na Šumavě. Hlav-
ním cílem bylo povzbudit motivaci k aktivnímu způ-
sobu života (rozvoj tvořivosti, sebepoznání, vztah 
k okolí a sobě, rozšíření obzorů, objevování hranic, 
vztah ke vzdělání, život, prostředí…).
Strukturu kurzů vytvářely tyto programové bloky: 
Bungee jump, miniškoly, divadlo, Zelená karta, lan-
dart, Pexeso, Strom, Humánus, Tančírna, Člověče, 
nezlob se, Bottega, Trifidi, Las Vegas, masáže a dal-
ší. Kurzy Prázdniny se pravidelně konají v letech 
1995–2000.

Nejmladší období projektu  
Prázdniny 2003 a 2004
Vedoucí: R. Cenek, M. Kostka aj. Místo: chata Ob-
chodní akademie v Mohelnici v Hynčicích pod Kra-
lickým Sněžníkem. Program rozdělen na část po-
bytovou a putovní. V těchto ročnících se projevily 
problémy s naplňováním kurzů. Ve věkové kategorii 
15–19 let to bylo např. 18 účastníků, z toho 12 dí-
vek. Pro kurz se podařilo získat sponzory, což je 
skutečnost, která bude zřejmě doprovázet mnohé 
další programové nabídky. Pro rok 2003 bylo mož-
né charakterizovat cíle takto: inspirovat, motivovat, 
objevit sám sebe. Byly zařazeny workshopy o práci 
s tělem (objevování možností, nahota…). Rok 2004 
podporoval aktivitu samotných účastníků: vlastní 
tvorba, vyzkoušet si nové věci a poznávat svět pro-
střednictvím svých vlastních zkušeností. do progra-
mové nabídky byly zařazeny takové činnosti jako 
Divadlo, Aréna, Trifidi, Dynamics, Tančírna, Cesta 
k lidem, Margareta, Skalní golf a další.

 Kurz Prázdniny 1996. | foto © Jaroslav Musil 
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Shrnutí k Prázdninám 
Projekt se v historii PŠL uskutečnil 35×! Tedy roz-
hodně se jedná o prázdninovkovou klasiku, kte-
rou táhlo několik generací vedoucích. Zajímavé je 
i srovnání celkové ceny kurzů. V roce 1978 platili 
účastníci několik set korun, v roce 1994 se část-
ka několikanásobně zvýšila a platilo se 2.800 Kč. 
Podstatný nárůst ceny pokračoval v roce 2004 
a dosáhl hodnoty 4.560 Kč. Je možné říci, že zá-
jem o kurzy je často spojován i s jejich finanční 
náročností. Vytyčované cíle se naproti tomu pod-
statně nelišily – zaměřovaly se na tvořivost, se-
bepoznání, duševní a fyzický rozvoj a na inspiraci 
a zvyšování motivace. 
V programech se objevily také novinky typu diva-
dlo, softball, jazzgymnastika, lanové aktivity, fre-
esbee, bungee jumping. Měnila se témata dis-
kusí. První ročníky se vyznačovaly vyšší fyzickou 
náročností, kterou vyžadovala Finská stezka, Ho-
ganův závod, Anglický závod, Dickův závod, Pla-
vecký maratón a další. Mezi programy, které se 
objevují od počátku až dodnes, patří: Margareta, 
Trifidi, Prospektoři, 93, Aréna, Horolezectví – sla-
ňování.
K charakteristice tohoto klasického typu kurzů je 
možné říci, že jejich cíle a výstupy v prvním ob-
dobí se podstatně neliší od současných, je proto 
škoda, že spousta programů zůstala zapomenuta. 
Jistě by stálo za to je znovu použít, stejně jako ob-
novit projekt Prázdniny.

Stručně k typologii  
kurzů prvního období PŠL 

(Podrobněji v textu Oty Holce Typologie kurzů PŠL 
na str. 132–142). 
První období PŠL se vyznačuje zaměřením na stře-
doškolskou a učňovskou kategorii účastníků (Prázd-
niny, Juniorprojekt, Kategorie 15, Radim). Hledaly 
se programy, metodika, celkový přístup ke středo-
školákům. To bylo první velké téma PŠL. Z kurzů, kte-
ré zde probíhaly, je možné vytvořit dvě velké skupiny. 
Klasické kurzy, jež se odehrávaly na Lipnici a využí-
valy kouzlo i vybavení střediska. Několikrát proběhly 
i kurzy kombinované, kde jedna část programu pro-
bíhala ve středisku a druhá se odehrávala na jiném, 
z určitého hlediska zajímavém místě (hory, chráněná 
území, historicky zajímavé oblasti atp.). Třetí, počet-
ně nejméně zastoupená skupina kurzů PŠL se blíží 
expedičním kurzům, které podporují samostatnou 
aktivitu účastníků. Tyto kurzy jsou náročné na orga-
nizaci i na dramaturgickou skladbu programu. 
Delší období zaujímají důležitou pozici v programo-
vé nabídce rovněž typy kurzů zvané Projekty, ur-
čené vysokoškolákům. Na těchto pobytech se zvy-
šovala programová náročnost. Mezi vysokoškoláky 
nacházela PŠL spoustu dalších spolupracovníků. 
Mnozí studenti začali pořádat vlastní akce a vý-
znamně ovlivňovali kurzovní výuku i volnočasové 
aktivity. Celkem se uskutečnilo 13 kurzů. Zcela 
specificky byly zaměřeny kurzy projektu Scholion, 
předávající a rozšiřující poznatky prázdninové pe-
dagogiky a výchovy v přírodě mezi budoucí i sou-

časné učitele a vychovatele. Několik let běžel cyklus 
kurzů nazvaný Kategorie 15. Ukázalo se, že i pro 
tuto kategorii je možné uspořádat inspirativní pro-
gram. V tomto věkovém období je ovšem třeba po-
čítat s velkou nevyrovnaností mladých lidí a orga-
nizátoři musí být též připraveni na nejasnosti oko-
lo právní odpovědnosti. Na tyto kurzy navázal vý-
znamný projekt Radim. Zajímavým pokusem byly 
Juniorprojekty, které obrátily pozornost na mladé 
lidi z učňovských škol a při nichž bylo třeba respek-
tovat specifika této početné skupiny dospívajících. 
Zajímavé skupiny účastníků se objevovaly na tzv. 
Seniorprojektech, které byly určeny pro mladé lidi 
mezi 19–30 lety. Zde se uplatňovaly různé varianty 
intenzivních rekreačních programů. Inspiraci v nich 
našla CKM i další organizace pro volný čas. 
Předávání poznatků a zkušeností se odehrávalo 
na různých typech metodicky orientovaných kurzů. 
Střídali se zde vedoucí ekologicky orientovaných or-
ganizací (Brontosaurus, Strom života), vedoucí tá-
borů, studenti pedagogických fakult i organizátoři 
projektu Radim. Celkem bylo uspořádáno 19 me-
todických kurzů a seminářů.
Nový trend naznačily kurzy, jejichž název byl inspi-
rován italskými dílnami a uměleckými krámky zva-
nými Bottega. Program byl zaměřen na uměleckou 
činnost a tvořivost. Nabízel i cestování a návštěvu 
oblastí spojených s uměleckou tvorbou. Do ro-
ku 1989 se takové záměry obtížně uskutečňovaly. 
Proběhlo pět kurzů a jen v jednom případě se po-
dařilo vyjet za hranice (1989, Rakousko). Určitou 
příbuznost s Bottegou vykazovaly tři kurzy realizo-
vané pod názvem Symposion, které rozvíjely umě-
lecké aktivity. Do budoucnosti byly zaměřeny kurzy 
s označením Interes, jichž se účastnili vysokoškolá-
ci. Program byl zaměřen na poznání a rozvoj schop-
ností spojených s řízením, organizací i vedením lidí. 
Mezinárodní rozměr dostaly kurzy pro studenty 
univerzit Academia (1987), Interprojekt (1988, 
1989) a Bajkal. Vztah člověka k přírodě akcentoval 
projekt In Natura. Byly zahájeny první zimní kurzy 
typu Bílé hranice.
Připraveny byly také projekty s názvem Konkurs, 
v jejichž rámci byli organizátoři schopni reagovat 
na požadavky organizace, která by si takový kurz 
vybrala a vytvořila pro něj i podmínky.
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Pohled do zimních akcí PŠL 

Zimní táboření, zimní autorské kurzy a zimní projek-
ty jsou poměrně novým tématem i v rámci PŠL. Na-
víc se tyto projekty výrazně liší od soudobé praxe ly-
žařských zimních kurzů školní praxe. Proto jsme za-
řadili do textu i tuto kapitolku o fenoménu zimních 
experimentálních a autorských projektů PŠL, které 
svou inspiraci hledají už v poválečných projektech 
zimního táboření v Sokole, Zimních tábornických 
školách let sedmdesátých a experimentů typu Po-
hraniční Kalvárie. Vpravdě přímo navazují na úsilí a 
záměry těchto experimentů. 
Premiéra akce Bílý projekt se uskutečnila v roce 
1989. Je možné ji charakterizovat jako drsnější va-
riantu klasického pobytového kurzu. Dřevěnice v ho-
rách s nutností obstarávat si vaření a topení, život 
blízko přírody.
Bílé hranice je název dalšího typu akcí, které se usku-
tečnily v letech 1991, 1992, 1993. Jednalo se spíše 
o objevování nových aktivit a nových oblastí. Byly 
to kurzy zájezdového typu a zahrnovaly takové ak-
tivity jako skialpinismus, jízda na sjezdovkách v te-
rénu. Spalo se na chalupách a výjimečně na sně-
hu. Program byl doplňován přednáškami a prak-
tickými semináři – hledání v lavinách, sněhové son-
dy, budování sněhových záhrabů, technika a taktika 
pohybu na sněhu. Z tohoto období je třeba vzpo-
menout akci Bílé hranice z roku 1993 (vedení Ho-
ryna, Neuman), kdy se za vydatné pomoci OWB 
Berchtesgaden uskutečnil pro instruktory PŠL prv-
ní skialpinistický kurz v městečku Werfenweng. Jak 
se později ukázalo, šlo o důležitý impuls k rozvoji to-
hoto typu aktivit v České republice. V roce 1993 se 
měl realizovat první z projektů Život je Gotickej pes, 
ale neuskutečnil se pro nezájem účastníků, stejně 
jako v roce 1994 jiný zimní projekt Black and White.  
Nový typ zimního programu s názvem Život je go-
tickej pes (ŽGP) měl premiéru až v roce 1999. Je to 
návrat ke kořenům PŠL a legendárním projektům ex-
perimentálního období (viz kurz v roce 2004). V roce 

2001 získává ocenění za úspěšnou dramaturgii pres-
tižní cenou Hubert. Kurz je připravován ve spoluprá-
ci s katedrou rekreologie FTK UP v Olomouci. Zásad-
ní koncepční změnou je pak ročník Život je Gotickej 
pes 2004. Uskutečnil se v termínu 28. 12. 2003–8. 1. 
2004 v Rychlebských horách, Kladské sedlo u Nové 
Seniky. Vedoucí instruktor projektu byl Miroslav Ha-
nuš a zúčastnilo se ho 13 žen a 13 mužů. Celý pro-
jekt se konal v náručí zimní přírody a všichni účast-
níci i členové týmu jej přežili ve zdraví. Program za-
hrnoval putovní část po hřebenech Rychlebských 
hor. Pobytová část se odehrála na tábořišti pod Klad-
ským sedlem, kde si účastníci vystavěli z indiánských 

„týpí“ univerzitní městečko – Jabné. 
Cíl akce je skryt v heslech Opravdovost, Experiment, 
Univerzita. Na projekt roku 2004 navázaly další, kte-
ré opakovaly projekt Pohraniční Kalvárie z roku 
1978, a to pod názvem Zimní Kalvárie 2005. V ná-
sledujícím roce se uskutečňuje další ročník ŽGP, kte-
rý je specifický hledáním programových možností 
a výzkumným měřením, jež znovu proběhlo mezi 
účastníky. V roce 2007 se pak celá dramaturgie vý-
razně mění do podoby, kdy se v první části buduje 
tábor, v jehož rámci probíhá škola Lesní moudrosti 
a dílny, ve kterých se účastníci připravují na vlast-
ní přechod hor, tentokráte bez instruktorů. Uvedený 
projekt poukazuje na široké možnosti zimního tá-
boření jakožto rozvojového prostředku mladých lidí. 
V těchto letech probíhá i projekt DoNitraVzimě, což 
je zimní variantou obdobné letní akce DoNitraZeMě 
s výraznou sebepoznávací, sebereflektující orientací.

Shrnutí: 
Zimní projekty jsou poměrně novým tématem 
také uvnitř PŠL. Jsou klasickým příkladem široké 
vzájemné spolupráce mnoha subjektů, bez jejichž 
podpory by se experimentální projekty nemohly 
realizovat. Díky těmto akcím má PŠL další zajíma-
vé a přitažlivé téma. 

 Z kurzu PŠL Život je Gotickej pes 2006. | foto © Danka Zounková 

te
or

et
ní

k

07_jaro07.indd   35 10.5.2007   14:35:49



36

Host do domu… 

Významné osobnosti na kurzech PŠL
Možná i zde najdeme jednu specialitu Prázdninové 
školy. Na kurzy byly často zvány v roli hostů osob-
nosti, jejichž vystoupení zapadalo do dramatur-
gického plánu a pomáhalo dotvářet náplň některé 
z programových oblastí kurzu. Četnost těchto ná-
vštěv a pozvání byla vyšší v období do „sametové 
revoluce“, protože v komorním provedení nahrazo-
valy neexistující veřejnou společenskou debatu, se 
kterou se po roce 1989 naopak doslova „roztrhl 
pytel“. Prázdninová škola samozřejmě měla moc-
né kritiky, ale dovednou politikou a vhodnými po-
stupy a kontakty vedoucího PŠL byly největší hro-
ty ulamovány. Většina uváděných hostů figurovala 
na nějakém indexu (psaném či neopsaném) a byla 
ve svých profesích a aktivitách politickou mocí čas-
to omezována. Dnes můžeme říci, že se však pokaž-
dé našel někdo osvícený, kdo takovou akci „přikryl“. 
Vždy se totiž jednalo o osoby, které ve svém obo-
ru patřily ke špičkovým odborníkům. V následují-
cím výčtu se patrně nepodařilo vzpomenout všech-
ny osobnosti, jež na kurzech defilovaly, pro předsta-
vu je to však jistě dostačující řada jmen.

Přehled osobností
Jaroslav Foglar (spisovatel), Václav Břicháček (psycholog 
a pedagog), Petr Skarlant (básník), Jiří Menzel (režisér), 
Wabi Ryvola (zpěvák a skladatel), Pepa Nos (zpěvák), Vla-
dimír Páral (spisovatel), Petr Eben (hudební skladatel), bratři 
Ebenové (hudebníci), Jiří Suchý (zpěvák, básník, herec), Eva 
Bedrnová (psycholožka), Miroslav Holub (spisovatel a vědec), 
Soňa Hermochová (psycholožka), Miroslav Plzák (psychi-
atr), Věra Chytilová (režisérka), Zdeněk Thoma (fotograf), 
Vojtěch Písařík (fotograf), Zdeněk Hajný (psycholog, ma-
líř), Kurt Gebauer (sochař), Luboš Beniak (novinář), Zde-
něk Šálek (novinář), Radek John (publicista), Petr Oslz-
lý (divadelník, představitel „paralelní kulury“), Vladimír Ren-
čín (karikaturista), Ladislav Snopko (občanský a ekologický 
aktivista, po roce 1989 ministr kultury), Lubomír Feldek (spi-
sovatel), Ivan Hoffman (občanský aktivista, písničkář, novinář), 
Michael Kocáb (hudební skladatel, zpěvák), Michal Horáček 
(textař, podnikatel), Petr Hora-Hořejš (spisovatel), Miloš Za-
pletal (spisovatel), Anna Hogenová (filosofka), Michal Pro-
kop (hudebník, politik), Ernest Valko (právník), Ján Langoš 
(občanský aktivista, po roce 1989 politik), Pavol Hoffman (po-
litik), Fedor Gál (sociolog, politik), Petr Váša (univerzální umě-
lec), Jiří Stivín (hudebník), Ivan M. Havel (vědec), Pavel 
Floss (filosof, pedagog), Ivan Douda (psycholog), Milan Žit-
ný (publicista), Radek Bajgar (publicista), Jan Dobiáš (no-
vinář a publicista), Ivan Gabal (sociolog). 
Stručně řečeno, PŠL pracovala cíleně s výraznými 
odborníky a představiteli nejrůznějších oblastí lid-
ské činnosti a umožňovala tak účastníkům kurzů 
potkávat se s předními osobnostmi, které probou-
zely mnohé otázky, provokovaly k přemýšlení, ak-
tivitě, novému vidění světa a skutečnosti.

Bez odbornosti to nejde! 

Metodické listy
Důležitým zdrojem informací o moderních formách 
pobytu a výchovy v přírodě, o novodobých spole-
čenských hrách a fenoménu hry jako takové, jakož 
i o zážitkové pedagogice a vývoji Prázdninové ško-
ly Lipnice, se staly právě tyto metodické materiá-
ly. Vydávalo je oddělení tělesné a branné výchovy 
ČÚV SSM za přispění instruktorů T ábornických škol 
a později PŠL. V průběhu let se název metodického 
časopisu několikrát mění:
Metodické listy pro pobyt v přírodě (1971–1977), 
vyšlo 33 čísel.
Metodické listy pro tělovýchovnou a brannou čin-
nost (1981–1988), 12 čísel.
Metodické listy Prázdninové školy Lipnice (1991–
1992), 4 čísla.
Teoretické články v nich obsažené se zaměřovaly 
na výchovu, vzdělávání, fyziologii, zdatnost i zdraví, 
metodiku, psychologii. Byl to také důležitý zdroj in-
formací o experimentálních akcích. Nalezneme zde 
rozhovory s významnými osobnostmi i popisy pro-
jektů experimentálního období, dále přehledy od-
borné literatury či informace o vybavení. Pro in-
struktory a vedoucí byly obzvlášť důležité popisy 
nových aktivit a informace o kurzech. Rovněž zde 
byly publikovány první hry, které vyšly pod názvem 
Lipnický zlatý fond her (viz také s. 177).

Gymnasion 
Dnes bychom mohli říci, že na Metodické listy vol-
ně navázal Gymnasion – časopis pro zážitkovou pe-
dagogiku, jehož první číslo vyšlo na jaře 2004. Vy-
davatelem je Prázdninová škola Lipnice. o vznik to-
hoto časopisu se zasloužili zejména šéfredaktor Ivo 
Jirásek, Radek Hanuš a Michal Stránský. Tuto tro-
jici podporovala redakční rada, redakce a členové 
redakčního okruhu – na počátku projektu to byli 
P. Císařová, J. Neuman, V. Svatoš, P. Svozilová, L. Še-
bek, I. Baslarová, M. Knotek, J. Středa, O. Tůma, 
I. Turčová, K. Křížová, D. Másilka, J. Kirchner, P. Le-
beda, Z. Paulusová, J. Gregor, A. Gintel). 
Metodické listy, stejně tak jako v současnosti Gym-
nasion, udržují vnímání PŠL jakožto instituce od-
borné, která závěry svých projektů publikuje a ší-
ří pro potřeby široké výchovné praxe. Ne vždy však 
toto vědomí převládalo i v PŠL samotné. Především 
v polovině 90. let po založení dceřinné společnosti 
Outward Bound – Česká cesta, s.r.o. měla PŠL vel-
ký problém se sdílením.
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Shrnutí: 
Experimentální akce, Tábornické školy a první 
dekáda PŠL se nesly ve znamení výrazného pu-
blikování programů a metodických závěrů, kte-
ré byly mnohdy i velmi kritické, ale o to více po-
máhaly pedagogické praxi. V devadesátých letech 
PŠL oslabuje svou publikační činnost, a to jak 
z důvodů ekonomických, tak rovněž s ohledem 
na ochranu know-how. První roky nového tisíci-
letí můžeme charakterizovat intenzivní publikační 
činností, tedy navrácením se k odbornému sdílení 
a sdělování. 

Pohledy do zrcadla  
přes semináře a konference 

Seminář v Brně
První seminář po založení Prázdninové školy pro-
běhl 30. 10.–1. 11. 1981 v Brně pod názvem Vý-
chovné a rekreační aspekty řízeného pobytu v pří-
rodě v SSM. Prázdninová škola měla za sebou 
4 úspěšné ročníky kurzů. Seminář hledal cesty dal-
šího rozvoje moderních forem pobytu v přírodě. 
Byly na něm předneseny čtyři hlavní referáty a je-
den koreferát, na něž navazovala práce v sekcích 
a schvalování závěrů v plenárním zasedání. 
Ivan Slaměník se zabýval Specifickým pojetím ří-
zeného pobytu v přírodě v rámci SSM. Zvláštností 
pobytu v přírodě v SSM, nebo spíše pobytu v pří-
rodě praktikovaného v Prázdninové škole, je šíře 
jeho klasické tábornické činnosti, jež je doplňová-
na sporty a cvičením, hrami, zájmovou uměleckou 
činností a metodikou svazácké práce. Programové 
body se musely vyznačovat novostí a určitou spja-
tostí s přírodním prostředím. Náplň pobytu se vy-
značovala nevšedními kombinacemi a originalitou. 
Celý program byl velmi náročný a až na hranicích 
možností. Uvedené programové celky byly pestřejší, 
nově se objevily vzdělávací programy a živé besedy 
s pozvanými hosty. Pro vybrané sporty se vytvořily 
miniškoly a oblibu si získaly diskusní hry. Důraz byl 
kladen na uvádění programů a jejich celkovou kon-
cepci či dramaturgii akce. Zvýšily se nároky na vý-
běr a práci instruktorů. Dalo by se říci, že jde vlast-
ně o výchovně vzdělávací proces prováděný ve vol-
ném čase v období prázdnin, jehož zvláštností je to, 
že není známkován, ale realizován v podobě jedné 
velké hry. K největšímu obohacení dochází v pro-
žitkové sféře. Moderně pojatý pobyt v přírodě se vy-
značuje rozšířením obsahové náplně o aktivity zpro-
středkovávající přijímání společensko kulturních 
hodnot. K diskusi předkládá dva pojmy: „otevřený 
systém pobytu v přírodě“ a „komplementárně po-
jatý pobyt v přírodě“.

Ota Holec hovořil na téma Prázdninová škola ČÚV 
SSM jako stimulační faktor dalšího rozvoje moder-
ních forem pobytu v přírodě. Výraz „moderní for-
my pohybu“ nepovažuje autor příspěvku za šťast-
ný. V referátu charakterizuje uplynulé čtyři ročníky 
Prázdninové školy. Popisuje programový repertoár 
(hry, tělocvičné aktivity, tábornické formy a turisti-
ku, zájmové umělecké činnosti, metodiku svazácké 
práce). Metodika svazácké práce je zde vysvětlena 
vůbec poprvé, přičemž je zřejmé, že i uvedené chá-
pání je netradiční. Účastníci jsou často stavěni 
do situací, ve kterých se mohou ocitnout ve funk-
cionářské práci. Jsou pověřováni vedením jednotli-
vých programů, učí se vyslovovat a obhajovat vlast-
ní názor i organizovat části programu. To je velmi 
odlišné od tradičních svazáckých školení. Najdeme 
zde také charakteristiku dramaturgického umění: 
namíchat správný poměr programů z jednotlivých 
oblastí, vybrat správný repertoár a vládnout schop-
ností zařadit vybrané programy v pravou chvíli. Au-
tor dále popisuje metody práce instruktorů, jejich 
výběr a přípravu. Podle něj se kurzy prázdninové 
od jiných akcí liší intenzitou režimu, dramaturgií 
a svou péčí o atmosféru.
Antonín Rosický charakterizuje moderní formy po-
bytu v přírodě jako uvědomělý komplex aktivit, kte-
ré jsou využívány při prožívání volného času v pří-
rodě. Rozhodující je pro něj vazba aktivit na přírodní 
prostředí, která nejde ničím nahradit. Podrobně se 
zabývá přenosem poznatků a také tím, pro koho vy-
chovává PŠL instruktory. Je třeba uvažovat i o spe-
cifické kvalifikaci, neboť potřebám PŠL stávající ne-
odpovídají. Autor rozvíjí rovněž představy o metodic-
kém a organizačním zajištění uplatňování myšlenek 
instruktorů v praxi. Poukazuje na kvalitní závěrečné 
zprávy z kurzů a jejich lepší využívání. Vedle přínosu 
pro rekreaci je třeba vidět značný přínos moderních 
forem pro výchovu ve volném čase.
Další z účastníků semináře, Allan Gintel, hovořil 
o nové etapě, kterou ve vývoji moderních forem po-
bytu v přírodě předznamenalo založení PŠL. Do ně-
kolika bodů pak přednášející shrnul faktory, které 
ovlivňují účinnost vzdělávacího a výcvikového pro-
cesu PŠL:
• aktivní zapojení každého účastníka
• maximální a smysluplné využití daného  

časového fondu
• dynamika a variabilita i promyšlené rozvržení 

programů
• působivá a stimulující atmosféra
• kvalita prostředí (příroda i obytný prostor)
• bohaté zastoupení vzdělávacích prvků
• omezený počet účastníků (max. 30 osob)
• promyšlené řízení a organizování  

skupinového dění.
S účastníky se jedná jako s kooperujícími partnery. 
Podporována je individualita a zdravá romantika. 
Autor zdůrazňuje, že PŠL vedle odpočinku, zábavy 
a vzdělávání sleduje také výchovné cíle. Začíná se 
vytvářet výchovný systém.
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S koreferátem vystoupil na semináři Petr Holec. In-
formoval o skončeném rezortním výzkumném úko-
lu. Zvláště podtrhl skutečnost, že při výchovném 
působení od sebe nelze oddělovat jednotlivé slož-
ky. Pokud tomu tak skutečně je, pak prázdninový pe-
dagog dostává od Prázdninové školy do rukou ná-
stroj velmi intenzivního působení, který je nejlépe 
použitelný v organizacích, jež nesledují jen úzce vý-
konnostní cíle.
Ctirad Frčka jako funkcionář ocenil, že Prázdninová 
škola obohatila programy turistiky a pobytu v pří-
rodě. Vyslovil také myšlenku, že by formy a metody 
práce, které se používají v PŠL, mohly být po čase 
používány v celé mládežnické organizaci.
V návaznosti na hlavní referáty probíhala jednání 
v několika sekcích, v nichž se diskuse zúčastnila vět-
šina ze 75 účastníků semináře. Výsledky těchto se-
tkání byly zahrnuty do závěrů a zároveň zde byly 
formulovány úkoly PŠL na další období: doškolování 
funkcionářů, soustředění se na učňovskou a stře-
doškolskou mládež, nutnost podílet se na realiza-
ci projektu středoškolských táborů, pořádat post-
graduální kurzy, zastávat funkci metodického centra 
pro moderní formy pobytu v přírodě, rozvinout spo-
lupráci v rámci svazácké organizace, s ČSTV, Sva-
zarmem, UK FTVS Praha, Mladým světem a Mla-
dou frontou. Závěry ze semináře směřovaly také 
do problematiky volného času mládeže. Mělo do-
jít k zajištění dostatku turistických základen a tá-
bořišť pro rozvoj pobytu v přírodě a jeho moderních 
forem. Velká diskuse se rozvinula v otázkách kva-
lifikace a možného vytvoření instruktorů schopných 
komplexního výchovného působení. Bylo rozhodnu-
to zahájit konkrétní spolupráci mezi PŠL a Cestovní 
kanceláří mládeže.

Seminář v Luhačovicích
Od posledního semináře v Brně uplynuly 4 roky 
a mnohé se změnilo. Dále se zkvalitnily kurzy PŠL. 
Více pozornosti se nyní věnovalo výchovné hodno-
tě akcí. Více se také začal používat termín „výcho-
va v přírodě“. Do širokého proudu takto pojaté vý-
chovy se zapojilo Hnutí Brontosaurus i Pionýrská 
organizace. V CKM se experimentálně rozbíhá Du-
hový program, ve kterém se využívá zkušeností PŠL, 
a uvažuje se o jeho pokračování. V této atmosféře 
je svolán další seminář s názvem Výchova v přírodě 
a SSM. Proběhl 12.–14. dubna 1985 v Luhačovicích. 
Měl několik zvláštností. Poprvé byl organizován Tě-
lovýchovným a branným oddělením ÚV SSM. Po-
řadatelé semináře oslovili prostřednictvím článku 
v Mladém světě organizátory pobytů v přírodě, aby 
se k jeho tematice sami vyslovili a do termínu za-
hájení zaslali svoje zkušenosti a náměty. Tak se jeho 
nepřímými účastníky stalo dalších deset zájemců. 
Celkově se velkoryse organizovaného semináře zú-
častnila téměř stovka odborníků z různých organi-
zací a škol. Větší zainteresovanost projevila i média. 
Zpráva o  jednání byla publikována v odborném tě-
lovýchovném tisku (Neuman, 1985), a odstartovala 
tak další odborné články v Teorii a praxi tělesné vý-
chovy (odborný a vědecký časopis), které se věnova-
ly právě Prázdninové škole Lipnic i. Důraz byl přitom 
kladen na ochranu životního prostředí a sepětí s pe-
dagogikou, psychologií a sociologií.

 foto © Michal Stránský 
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Na semináři zaznělo 10 referátů. Příspěvek zpraco-
vaný kolektivem funkcionářů a spolupracovníků ČÚV 
SSM nastínil další potřebu smysluplně naplňovat vol-
ný čas mládeže. Sociolog P. Sak hovořil o základních 
východiscích vytváření programů pro skupiny mlá-
deže. Dále seznámil účastníky s výsledky výzkumu 
struktury volného času mládeže. P. Holec kritizoval 
jednostrannost výkonových kritérií v práci mládež-
nické organizace a požadoval zkvalitnění přípravy 
instruktorů pro vedení prázdninových akcí. A. Gin-
tel se zabýval výchovou v přírodě ve světě i u nás. 
Zdůraznil komplexnost českého přístupu k výchově 
v přírodě a další úkoly. Základní poznatky o výchově 
k tvořivosti a jejímu využití v zájmové činnosti na-
stínili J. Holeyšovský, T. Kováč a E. Kováčová. Dů-
ležitostí rozvíjení ochrany přírodního prostředí a je-
jího místa ve výchově v přírodě se zabývali J. Linhart, 
V. Petříček a Z. Janča. na vztahy mezi člověkem, pří-
rodou a architekturou poukázal J. Sedlák.
V. Přikryl se věnoval rozvoji turistiky a pobytu v pří-
rodě v SSM. P. Atl se pak zabýval výchovou v pří-
rodě v podmínkách CKM a nakonec si A. Rosický 
připravil referát o možnostech koordinace práce při 
výchově v přírodě.
Na přednášky navázalo jednání ve třech sekcích. 
První vedl O. Holec a diskutovalo se v ní o postupu-
jícím využívání programů, jakož i o metodách vede-
ní prázdninových akcí. V sekci vedené P. Holcem se 
hovořilo o přípravě kádrů, o využívání metodických 
materiálů, zřízení koordinačního centra, využívání 
objektů a zahraniční spolupráci. Účastníci sekce 
vedené V. Smékalem hodnotili přínos různých fo-
rem výchovy v přírodě pro rozvoj osobnosti člověka 
a shodli se na společenské potřebě rozvoje všech 
programových zdrojů a zájmových aktivit.
V závěrech byla zvýrazněna společenská potřeba roz-
víjení výchovy v přírodě. V hlavní části závěrů pak 
byly navrženy kroky, které povedou k další integra-
ci výchovy v přírodě. Nově se objevila spolupráce 
s ochranou přírody. Požadována byla koordinace or-
ganizace mládeže (SSM) a dětí (PO), uspořádání kur-
zu PŠL pro Hnutí Brontosaurus, členy komisí a funk-
cionáře krajů. Tvorba a ochrana životního prostředí 
musí být podle závěrů semináře součástí vzdělávání 
členů svazácké organizace. Zlepšit je třeba vydávání 
a distribuci metodických materiálů, v nichž je vhod-
né publikovat hry i zkušenosti Brontosaura. Objevil 
se návrh na projekt výzkumu účinnosti akcí pomocí 
měření hodnotových orientací a postojů, osobnost-
ních i skupinových charakteristik. Mělo se zjišťovat, 
kdo projevuje zájem o akce výchovy v přírodě a jak 
se mění osobnost účastníků po akci i ve větším ča-
sovém odstupu. Je také potřebné propagovat čes-
kou výchovu v přírodě v zahraničí a vysílat odbor-
níky na mezinárodní jednání. Dále zazněl např. po-
žadavek zpracovat náměty na budování materiálně 
technické základy pro rozvoj výchovy v přírodě. Po-
řádání seminářů, na nichž se budou moci setkávat 
funkcionáři a členové komisí v SSM se zástupci dal-
ších společenských organizací, se školami, pracovní-
ky pedagogicko-psychologických poraden pro mlá-
dež a tiskem je třeba podporovat i v dalším období.

Seminář na Kokoříně
Koncem roku 1986 (28.–30. 11.) se konal na Ko-
koříně Seminář pracovní skupiny pobytu v pří-
rodě a turistiky ÚV SSM. Účastníci byli nuceni kon-
statovat, že v celém SSM se práce na úseku pobytu 
v přírodě a turistiky výrazně nezlepšila. Často se 
naráží na nezájem i neschopnost profesionálních 
pracovníků, což má za následek nedostatečný pře-
nos informací. Seminář požaduje lepší podmínky 
pro dobrovolné pracovníky (uvolňování, odměny, 
kontrolní funkce). Požaduje dovybavení školicích 
středisek a spolupráci s domovy dětí a mládeže. Do-
poručuje též modernizaci školení instruktorů a do-
plnění vzdělávacích osnov o problematiku, kterou 
navrhuje PŠL. Požaduje také dořešení řízení PŠL. 

Seminář na Seči
Od poloviny 80. let se v oblasti výchovy v přírodě ve 
svazácké organizaci začalo uvažovat o mezinárodní 
akci. Tak byly z iniciativy Prázdninové školy ÚV SSM 
zahájeny přípravy. Od samého začátku se počítalo 
se zapojením pedagogické a tělovýchovné veřejnos-
ti, a proto byla nabídnuta spolupráce FTVS UK Pra-
ha, v jejímž čele stál tehdy děkan Václav Hošek.
Mezinárodní seminář se pod názvem Volný čas 
a výchova mládeže v přírodě uskutečnil ve vel-
kém středisku SSM v Seči u Chrudimi 20.–22. října 
1989. Toto setkání mělo také svoje zvláštnosti – po-
prvé je spoluorganizovala vysoká škola, poprvé byli 
pozváni zahraniční hosté, a co do počtu účastní-
ků (přes 120) byl největší i rozsáhlostí svého pro-
gramu. Zřetelně zde zazněla kritika režimu a vo-
lání po nápravě. Přijeli zástupci Skautů z Rakouska 
a zástupci Outward Bound z Německa (Harder, He-
genbart) a Velké Británie (Burton). Hojně byli za-
stoupeni funkcionáři a instruktoři různých komisí 
SSM včetně ÚPŠ, instruktoři PŠL a hlavně vedoucí 
organizací zabývajících se ochranou a poznáváním 
přírody. Přijeli i představitelé a aktivisté Svazu tu-
ristiky, učitelé Tělovýchovné školy, zástupci spole-
čenských a tělovýchovných organizací (např. ČSTV, 
Svazarm), učitelé FTVS a pedagogických fakult 
v Čechách a na Slovensku, zástupci tisku. Účast za-
hraničních hostů byla sice unikátní, ale představa 
a příprava organizátorů počítala přeci jen s hojnější 
účastí. Na této konferenci byl cítit revoluční duch 
na každém kroku. Důležité nebyly ani tak obsahy 
referátů jako bouřlivá diskuse kolem nich. Zajíma-
vou atmosféru vytvářela rovněž přítomnost a krát-
ké projevy zahraničních hostů. Velká diskuse pak 
proběhla kolem referátu věnovanému ochraně ži-
votního prostředí. 
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Důležitou součástí semináře bylo jednání ve čty-
řech sekcích:
Sekce dramaturgie programů výchovy v přírodě. 
Úvodem byly přiblíženy dramaturgické postupy uží-
vané v PŠL. Bylo konstatováno, že takový přístup 
velmi překračuje užívaný standard. Do diskuse se 
zapojilo všech 16 účastníků. V závěrech se kon-
statuje nedostatek metodických materiálů. Vzešlo 
i další doporučení pro pořádání semináře, který by 
byl věnován dramaturgii a tvorbě programu.
Sekce rozvoje osobnosti potvrdila zájem o tuto pro-
blematiku – včetně zahraničních hostů se zde se-
šlo 32 účastníků, kteří si přišli poslechnout a dis-
kutovat nad úvodním slovem Dr. Havrdové. Autorka 
uvedla některé bariéry psychického rozvoje i mož-
nosti jejich otevírání pomocí kladných podnětů 
nebo překonání na základě šoku. Osvětlila funkce 
levé a pravé hemisféry. Pobyt v přírodě, estetické 
vjemy a pohybové aktivity, to vše by mohlo vytvářet 
protiváhu k jednostrannému rozvoji. 
Z diskuse vyplynuly tři formy výchovné strategie:
• krátkodobé akce se záměrným využíváním sil-

ného emočního prožitku (přinášejí mnoho  
zkušeností a podnětů pro život)

• opakované akce  
(prohlubují dovednosti a návyky)

• dlouhodobé a záměrně řízené akce (organizace) 
Tyto strategie by bylo výhodné v budoucnu kon-
frontovat s cílem vzájemného obohacení.
Dr. Havrdová upozornila na možné záměny výchov-
ných cílů za výchovné prostředky, k čemuž vede ru-
tinní výchovná činnost. Příprava organizátorů a in-
struktorů výchovy v přírodě. Ukázalo se, že exis-
tuje široká společenská potřeba vychovávat kva-
litní instruktory pro různé organizace. Je třeba na-
lézt mezi profesními organizacemi a dobrovolnými 
organizacemi určitou spojitost. Instruktor pro po-
třeby výchovy v přírodě stále představuje příliš úzký 
profil. Čtvrtá sekce se věnovala vztahům mezi člo-
věkem, přírodou a společností. 
Pro trvalé zajištění rovnováhy mezi člověkem a pří-
rodou je třeba respektovat řadu doporučení:
• zájem o ekologickou problematiku
• nalézt cesty, jak zakomponovat ekologickou  

problematiku do každodenního  
života společnosti

• doporučení svazáckým orgánům, aby průběžně 
publikovaly materiály vztahující se k ochraně 
přírody i materiály OSN

• vytvořit iniciativní orgán,  
který by připravil ekologickou výchovu  
pro školství i volný čas

Pro seminář se několik měsíců připravoval Manifest 
nazvaný Naše výchova. Pracovní verzi připravil 
Václav Břicháček, na verzi reagující na připomínky 
se dále podílel Radek Bajgar. Manifest předjímal 
budoucí vývoj a mnozí účastníci toto zaměření ne-
pochopili. Vzrušená diskuse nakonec způsobila, že 
se účastníci semináře neshodli na konečné verzi 
dokumentu. Byla to škoda. Obsah by byl aktuální 
i dnes. Manifest vyžadoval, aby se výchova vyjadřo-
vala k rozporům ve společnosti a objasňovala smy-
sl nashromážděných zkušeností. Podával výhled 
do 21. století. Výchova podle něj bude překračovat 
úzké pojetí a monopol školy. Ukázal nutnost vše-
stranné výchovy, získávání všestranných sociálních 
zkušeností, potřebu skutečné sociální pedagogiky. 
Vedle učení se poznatkům je v 21. století třeba zdů-
razňovat samostatnou orientaci v problému, lid-
ských vztazích, etickém kodexu i v sociální a po-
litické realitě. Zdůrazňoval potřebu autonomie kaž-
dé výchovné instituce, aby vychovávala žáky v lid-
ské bytosti, které mohou svobodně myslet i rozho-
dovat. Zazněl požadavek výchovy k odpovědnosti 
k přírodě. Výsledky tohoto „přelomového“ seminá-
ře nebyly nikdy souhrnně publikovány a ve shonu 
revolučních let se na ně postupně zapomnělo. Sou-
časně je však potřeba říci, že to byl asi největší od-
borný konferenční počin PŠL v celé její historii.
Na dalších seminářích a konferencích po roce 1989 
se důraz na problematiku Prázdninové školy Lip-
nice i její vliv postupně zmenšoval.

Outdoor Activities
Připomeňme mezinárodní seminář Outdoor Acti-
vities, který v listopadu roku 1994 uspořádalo od-
dělení turistiky, sportů a výchovy v přírodě FTVS UK, 
jež v té době (1984–2006) vedl Jan Neuman a stu-
denti specializace Dobrodružná výchova a vůdcov-
ství v přírodě. Jednání se uskutečnilo v Praze a je 
možné je hodnotit jako první svého druhu v Evropě. 
Finančně se na semináři podílelo oddělení Friluftsliv 
z Norské vysoké tělovýchovné školy v Oslu, dále Ja-
roslav Juhan (všestranný sportovec a vynikající auto-
mobilový závodník žijící v zahraničí) a prof. Ziegen-
speck z Univerzity Lüneburg. Sešli se zde odborníci 
ze 13 států. Referáty, které zde zazněly, vypracovali 
čeští odborníci a týkaly se historie, současnosti i bu-
doucnosti výchovného využití aktivit v přírodě:
• Hogenová – filosofie pobývání v přírodě
• Waic-Kössl – historie turistiky, sportů  

a pobytu v přírodě v českých zemích
• Neuman – teorie výchovných aktivit v přírodě, 

orientace v pojmech
• Kratochvíl – teorie výchovy v přírodě jako  

součást rekreologie, využití zkušeností PŠL

Plný text manifestu  
Naše výchova nabízí  
webový dodatek na 
www.gymnasion.info
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Prázdninovou školu Lipnice, její historii i filosofii zde 
představil O. Holec. Dále byly prezentovány příspěv-
ky významných osobností mezinárodní scény zabý-
vajících se z různých pohledů výchovou v přírodě:
• Repp – filosofie pobytu v přírodě,  

norský přístup
• Mytting – pedagogické využití  

pobytů v přírodě v Norsku
• Ziegenspeck – pedagogika stavící na prožitcích
• Bowles – filosofický pohled na dobrodružnou  

výchovu, rozvoj Finska
• Humberstone – společenské a sociální  

aspekty výchovy v přírodě
• Payne – mnohostranné využití her  

a jednoduchých aktivit ve výchově v přírodě
• Cryer – překážkové dráhy, jejich význam,  

stavba a využití, situace v USA
• Amesberger – osobnostní rozvoj  

prostřednictvím aktivit v přírodě, výzkum  
u sociálně narušené mládeže

• Priest – typologie programů využívajících  
aktivity v přírodě

• Ganopolskij – transformace ruské turistiky,  
současné teorie a výhledy

• Lobozewicz – turistika a pobyt v přírodě  
v Polsku

• Žižkay – teorie a výzkumy v turistice  
na Slovensku

• Duindam, Keus – využitelnost aktivit v přírodě 
v sociální práci a terapii, situace v Holandsku

• Conradi – outdoor management training,  
příklad firmy Siemens

• May – založení česko- (Neuman) německého 
(May) Projektu Wiking a jeho využití  
u středoškolské mládeže

• Burnik – studium aktivit v přírodě na vysoké 
škole tělesné výchovy a sportu v Ljubljani

• Siebert – bezpečnostní standardy v aktivitách 
v přírodě a v programech pro manažery

• Popelkova – zkušenosti z práce  
v Outward Bound Kanada, USA

Součástí semináře bylo několik společných her 
a činností pro všechny účastníky, rozsáhlá výstavka 
odborné literatury, prodej výrobků do přírody. Jed-
nání odborníků z různých zemí mělo přispět k dal-
šímu rozvoji v oblasti aktivit v přírodě využitelných 
pro výchovné cíle. Jedním z úkolů semináře bylo 
podpořit mezinárodní spolupráci a výměnu infor-
mací o možnostech vytváření společných meziná-
rodních studijních programů zaměřených na vý-
chovu v přírodě. Dnes můžeme říci, že odstartoval 
další vlnu konferencí a diskusí o spolupráci v Ev-
ropě. Rok nato byla zahájena jednání o založení Eu-
ropean Institute for Adventure Education and Ex-
periential Learning. 
Průběh semináře i text většiny příspěvků jsou za-
chyceny v anglické verzi sborníku (Neuman, J., 
Mytting, I., Brtník, J. (Eds.) (1996). Outdoor Acvi-
vities – seminar Prague ’94. Lünebrug: Edition Er-
lebnispädagogik).

Nadace Pangea 
Myšlenky Prázdninové školy se transformovaly také 
do založení Nadace Pangea, která vznikla u příleži-
tosti 400. výročí narození J. A. Komenského v roce 
1991. Při nadaci byl (v roce 1994) zřízen z iniciati-
vy Allana Gintela Koordinační výbor pro výchovu 
v přírodě, který měl mít roli reprezentativního a vý-
konného orgánu při přípravě a organizování kon-
ferencí zabývajících se výchovou v přírodě. Ve vý-
boru byl zastoupen člen vedení PŠL – Martin Sysel. 

Konference v Králíkách
Výsledkem práce Koordinačního výboru byla konfe-
rence Výchova a pobyt v přírodě na konci 20. sto-
letí, uspořádaná společně s Fakultou tělesné kul-
tury v Olomouci – katedrou rekreologie v roce 1996 
v Králíkách. Zúčastnilo se jí více než 80 odborníků. 
V mnohých referátech i diskusích se objevovala pro-
blematika Prázdninové školy Lipnice. 
Stručně k referátům:
V. Břicháček sleduje myšlenky výchovy v přírodě od 
19. století po konec 20. století – takové organizace 
jako Prázdninová škola ho naplňují optimismem 
pro budoucí vývoj. M. Holub představuje nový 
a pro některé obdivovatele i velmi kritický pohled 
na H. D. Thoreau. J. Neuman se vrací k pedagogic-
kému odkazu Kurta Hahna a jeho významu pro vý-
chovu v přírodě. A. Gintel se zaměřuje na Prázd-
ninovou školu a optikou moderních teorií charak-
terizuje její výchovný systém jako „výchovu k bytí“, 
jako by těch 12 dnů kurzu pomohlo lidem k pře-
žití; znovu popisuje základní rysy kurzů a jednotlivé 
prvky procesu výchovy v přírodě. J. Herzman ho-
voří o motivaci k aktivním prožitkům; virtuální re-
alita ovlivňuje mladou generaci, postoje z oblasti 
prožívání se transformují do oblasti nazírání, je tře-
ba umět probudit u mládeže motivy vedoucí k to-
mu, aby se aktivně účastnila programů výchovy 
v přírodě. R. Hanuš, J. Kratochvíl a M. Vážanský 
informují o studiu rekreologie – výchova v přírodě 
a aktivity v přírodě hrají v tomto oboru významnou 
roli. J. Kratochvíl srovnává klasické zaměření tě-
lesné výchovy a sportu a výchovy v přírodě, ta je 
podle něj efektivní cestou k holistickému vývoji je-
dince. R. Hanuš referuje o cestě Projektu GO!, kte-
rá začala na Prázdninové škole v roce 1989. V. Hr-
dličková ukazuje výchovu v přírodě z pohledu vy-
tváření vztahu malých dětí k přírodě a zabývá se 
i přípravou učitelů.
Na konferenci proběhla panelová diskuse a work-
shop. Diskusi věnovanou rizikovým momentům vý-
chovy v přírodě z hlediska psychického, sociálního 
i zdravotního moderoval V. Svatoš. Workshop ško-
la výchova v přírodě uváděl J. Neuman.
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Konference v Olomouci
Další konference se koná v roce 1997 pod názvem 
Kalokagathia – nové dimenze a výzvy. Organizač-
ně ji zajišťuje opět Koordinační výbor pro výchovu 
v přírodě a katedra rekreologie FTK Olomouc. Účast 
je početná – přes 80 účastníků konference a řada 
organizátorů z řad studentů. Jednání hledají, mimo 
jiné, odpověď na otázku, zda je ještě dnes výchov-
ným ideálem harmonický rozvoj fyzických a dušev-
ních schopností. Dále mají ukázat nové možnosti 
programů opírajících se o aktivity v přírodě.
Účastníci konference vyslechli se zájmem referáty 
prvních třech řečníků, kteří se na problém kaloka-
gathia dívali z různých hledisek. M. Holub se za-
mýšlí nad svou knihou Anděl na kolečkách, ve kte-
ré se vyznal ze svého nadšení pro USA. V příspěvku 
rozvíjí pojem „intelektuální kalokagathia“, pod je-
jímž vlivem jsou lidé optimističtí a mají schopnost 
se poučit z chyb. Zdá se mu, že z tohoto pohledu 
je situace amerického Anděla na kolečkách lepší 
než naše. V. Břicháček poukazuje na nové chápá-
ní pojmu kalokagathia – měl by to být člověk vše-
stranně rozvinutý, tvořivý, odolný proti zátěži, způ-
sobilý myslet i jednat globálně a schopný soužití 
s přírodním, sociálním a později i s kosmickým pro-
středím. Úvaha M. Bojara hledá poučení ve stoické 
filosofii. Odkaz stoiků směřuje k osobní svobodě, 
vyrovnanosti a štěstí. Nepřiměřené preferování vý-
konu a výsledku před cestou a způsobem, kterými 
cílů dosáhneme, je škodlivé a znehodnocuje vý-
sledek našeho konání. M. Hrabincová upozorňuje, 
že fenomén úspěšnosti postupně vytlačuje ostatní 
hodnoty života. Člověk se přestává podílet na tvor-
bě duchovní struktury společnosti, nezajímá ho 
osud přírody ani vlastní identita. Mizí mu tajemný 
smysl života. Přimlouvá se za učební předmět vhod-
ný pro všechny pedagogy – umění žít. J. Herzmann 
se na základě průzkumů i vlastních zkušeností do-
mnívá, že existuje poměrně malá skupina obyvatel, 
která usiluje o harmonizaci mezi složkou tělesnou 
a duchovní nebo výkonovou a prožitkovou. Právě 
tato vrstva musí dát návod, jak zabránit úplnému 
odtržení pracovních aktivit (také fyzické zátěže 
ve sportu) od mimoprofesionálních duševních ak-
tivit. M. Važanský a R. Hanuš srovnávají ideu ka-
lokagathia s dnešním stavem školy. Není důležitá 
suma znalostí, jako spíše výchova pro život. Ve sta-
rořeckém ideálu a při jeho srovnávání se skutečnos-
tí můžeme stále nacházet inspiraci pro naše vlastní 
jednání. T. Dohnal obrací pozornost ke vztahu obyt-
ného prostředí a hry.

Fenoménu dobrodružství se věnuje J. Neuman. Vý-
chova založená na dobrodružství také znamená vy-
užívání teoretického i praktického přístupu ve vý-
chově. Je třeba aktivně poznávat okolní svět přes 
plnost prožitků. Koncepce kalokagathia předzna-
menala volání po všestranné výchově i pro dneš-
ní dobu. R. Hanuš uvažuje o dobrodružné výchově 
mládeže. Pozorováním dospěl k poznatku, že kurzy 
s dobrodružnou náplní u studentů pozitivně ovliv-
ňují schopnost řešit problémy, týmovou práci a hod-
nocení vlastní osoby. Na neřešené problémy výuky 
a výchovy pro dobrodružnou edukaci na školách 
poukazují O. Louka a F. Novotný. Projekt Týdny po-
hybu hrou v libereckém regionu přibližují A. Su-
chomel a R. Antoš. Projekt GO! představuje M. Pau-
líček. Hovoří o úspěšné aplikaci poznatků, jež byly 
získány předcházejícími ročníky Prázdninové ško-
ly. Referuje o lanových aktivitách, které jsou v tom-
to projektu novou součástí dramaturgického plánu. 
Objevují se zde příspěvky o využívání internetové 
komunikace (K. Janoušková), o ekologické výchově 
(V. Vaněk) a lezení dětí a mládeže (R. Antoš). J. Va-
culík představuje United Games of Nations.
Velkému zájmu se těší na konferenci workshopy, 
které jsou uváděny vstupem moderátorů.
Jednání na téma Kalokagathia a výkonnost mo-
derují A. Gintel a I. Jirásek. Čím a jak motivovat 
mládež je název workshopu, který vedou společně 
P. Filip, M. Hrdlička a M. Vážanský. Dobrodružství 
jako množina šancí je problém, který je diskutován 
v sekci moderované R. Hanušem a J. Neumanem. 
Workshop s názvem Marketing projektů – působení 
na sponzory moderují J. Herzmann a M. Hlavica.
V závěru byl pro další opět volen Koordinační výbor 
pro výchovu v přírodě, ve kterém zasedá 17 členů. 
Linii Prázdninové školy Lipnice zde zastupují učite-
lé katedry rekreologie a pracovník Štúdia zážitku. 
Uvedené konference nemají do dnešní doby přímé 
pokračování. Nadace Pangea se tou dobou dostala 
do finančních i organizačních problémů a svoji pří-
mou podporu projektům výchovy v přírodě musela 
pozastavit. Stejně tak byl pozastaven i ambiciózní 
projekt Lomikámen, který měl pomáhat financovat 
perspektivní programy výchovy v přírodě.
Myšlenka však nezapadla a katedra rekreologie 
společně s některými členy Koordinačního výboru 
uspořádala další dvě konference věnované hře. V ro-
ce 1998 se v Olomouci uskutečnila konference Ko-
munikace a hra a o dva roky později, v roce 2000, 
konference s názvem Fenomén hry. Vybrané refe-
ráty byly publikovány ve sborníku: Hanuš, R. (Ed.) 
(2003). Fenomén hry. Teoretické a metodické pří-
spěvky k tématu hry. Olomouc: FTK UP. Almanach 
je věnován hře, tedy fenoménu, který byl Prázdni-
nové škole vždycky vlastní. Proto také mnozí autoři 
zařazují do obsahu svých sdělení informace o hrách 
uváděných právě na Prázdninové škole. 
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Je tomu tak kupříkladu v referátech A. Rosického 
Usazeniny z prožívání, I. Jiráska Je Finkova analý-
za hry dostatečně radikální?, V. Břicháčka Význam 
málo strukturovaných her ve výchově a J. Neuma-
na Výchova v přírodě a hra. Zpět k bezpečnosti 
i odborné přípravě instruktorů nás zavádí příspěvek 
A. Rosického a M. Šebka Stalker – Kontraverzní in-
scenační hra. Stručně zachycená diskuse ukazuje, 
že vedoucí akce musí velmi důkladně zvažovat uve-
dení některých her pracujících se silným prožitkem. 
Důležitá je přitom určitá zralost hráčů a připrave-
nost vedoucího hry. Popisovaná hra by se například 
mohla za určitých okolností (tlak skupiny a Stal-
kera) přiblížit hranici „brain-washingu“. 
V letošním roce PŠL po osmnácti dlouhých letech 
připravila k 30. výročí svého založení vlastní odbor-
nou konferenci, důstojně navázala na význam před-
chozích odborných konferencí a seminářů o mo-
derních formách pobytu v přírodě a zážitkové peda-
gogiky (blíže viz stručnou rekapitulaci na s. 224).

Shrnutí
Shrneme-li tuto část, pak můžeme říci, že od po-
čátků experimentálních akcí přes založení PŠL 
byly odborné konference důležitým místem jejího 
odborného působení. A to působení argumentač-
ního, pojmového, metodického a programového. 
Počátkem 90. let PŠL ztrácí svou přední pozici or-
ganizátora, ale i odborného garanta témat výcho-
vy v přírodě a zážitkové pedagogiky a přepouští 
tento prostor především univerzitním pracovištím 
v Praze a Olomouci, kde se etablují obory, jež toto 
téma dále odborně a teoreticky rozpracovávají.

 Z konference ke 30. výročí PŠL. | foto © Pepa Středa 
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Málo známá historie  
stále otevřeného projektu 

Dobrodružná výchova
Počátkem 80. let 20. století se začaly množit váž-
né úvahy o zahraničních akcích PŠL a výpravách 
za hranice. Členové Instruktorského sboru PŠL 
v roce 1982 také navázali kontakt s Vyšší lidovou 
školou z malého švédského městečka Kristine-
hamn. Tak došlo k jedné z prvních výměnných akcí. 
Do ČSSR přijela v červnu 1984 na návštěvu sku-
pina švédských studentů ze vzdělávací instituce ne-
soucí název Kristinehamnská praktická škola. V zá-
ří téhož roku odjíždí několik instruktorů PŠL, do-
provázených bratry Ebenovými, do Švédska. Byla to 
úspěšná výprava – hlavně proto, že bratři Ebenové 
sklízeli na svých koncertech velké ovace. Návštěva 
byla poučná i z hlediska odborného, účastníci po-
znali organizaci tradičních lidových škol ve Švéd-
sku a získali také představu o vynikající péči o sta-
ré a zdravotně postižené občany. Mnoho poznatků 
se vázalo také k organizování a náplni volného času 
švédské mládeže. Kontakty s touto školou pak pře-
trvávaly ještě několik roků.
Konkrétnější podobu dostaly plány spolupráce PŠL 
a CKM na semináři v Luhačovicích v roce 1985. 
Od té doby podávaly iniciativní skupiny z PŠL na ve-
dení SSM návrhy na různé typy zahraničních zájez-
dů a akcí. V Luhačovicích se také zmobilizovala sku-
pina zájemců o Dobrodružnou výchovu, která měla 
být českou verzí podobných akcí, jako byly expe-
dice v hnutí Outward Bound. Na toto téma se dis-
kutovalo na semináři Instruktorského sboru v pro-
sinci 1986, kde zazněla informace o pojetí Outward 
Bound a Adventure Education (J. Neuman). K pro-
studování zde byly také nabídnuty zahraniční ma-
teriály zpracované ve čtyřech diplomových pracích 
na FTVS (Končelíková, 1976, Honzíčková, 1978, 
a hlavně pak Ševčíková: Výchova v přírodě, 1983 
a Lutovská: Problematika dobrodružných progra-
mů v přírodě, 1985). Přihlásilo se téměř 70 zá-
jemců. Předseda Metodické rady PŠL Allan Gintel 
na uvedené téma zpracoval referát i publikaci v od-
borném tisku. 

Slibný počátek
Vše se mohlo začít realizovat v praxi. Přes CKM se 
podařilo navázat kontakty s odbočkou cestovní kan-
celáře Sputnik v Irkutsku. V roce 1987 začala pří-
pravná jednání o výpravě na Bajkal (Atl, Gregor, Ne-
uman). Tato průzkumná akce byla jaksi omylem zve-
řejněna v Mladém světě a přihlásilo se velké množ-
ství zájemců (téměř 300). Nastal problém s vý-
běrem. Přesto však v srpnu 1988 odletěla 17 člen-
ná výprava směr Irkutsk. Ve skupině účastníků bylo 
nakonec sedm spolupracovníků PŠL (Neuman, Paša, 
Tajovská, Ptáček, Kubcová, Rippl, Dynka). Výprava 
zároveň převážela turistické potřeby za více než 
200 tisíc Kčs. Šlo o materiálovou zálohu Sputniku 
k vybudování stálé základny pro Dobrodružnou vý-
chovu. V průběhu pobytu se otevřely nové mož-
né obzory – šance na získání stálé pevné základny, 
možnost uskutečnit akce přežití, ale i akce zaměře-
né na poznávání a ochranu přírody. Zajímavé bylo 
setkání na ekologické základně i návštěva Vysoké 
lovecké školy. Pokračující „pěrestrojka“ vyvolala ná-
měty pro uskutečňování komerčních akcí. Otevřelo 
se rovněž mnoho otázek vztahujících se k dramatur-
gii takovýchto projektů.
V roce 1988 se začíná vážně pracovat na dlouhodo-
bé koncepci Dobrodružné výchovy. Pracovní sku-
pina ve složení J. Neuman a J. Gregor připravila stej-
nojmenný podkladový materiál – Dobrodružná vý-
chova (1988). Autoři ukazují návaznost na experi-
mentální akce a prospěšnost tohoto zaměření z hle-
diska výchovného, poznávacího i komerčního. Prv-
ky dobrodružné výchovy mohou obohatit školy i pro-
gramy volného času. Vedle kurzů pro veřejnost musí 
běžet i průzkumné akce. Poukazuje se také na po-
třebu výzkumných sledování, která by odkrývala prv-
ky výchovného působení. V srpnu 1989 jede na Baj-
kal další průzkumná skupina, ve které jsou čtyři 
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spolupracovníci PŠL (Neuman, Kubec, Jirásek, Kři-
vohlávek). Přes velký zájem jsou najednou potíže 
s účastníky. Spolupráce s CKM začala skřípat. Bylo 
to opravdu dobrodružné. Vedoucí skupiny (Neuman) 
zjistil až v Irkutsku, že CKM akci telegraficky odvolala. 
Díky dobrým vztahům se podařilo jednat o třech va-
riantách. Jedna z nich se uskutečňuje za doprovodu 
lovce Kosti, toho času studenta Vysoké lovecké ško-
ly v Irkutsku. Objevily se další nové možnosti výprav. 
Dokonce lze uvažovat o vybudování táborů v opuště-
ných osadách a geologických táborech. Proběhly dis-
kuse o skladbě programu na takových akcích. Bylo 
by prospěšné udržet i nadále kontakty s irkutským 
Sputnikem. Domlouváme další výměnné akce a plá-
nujeme posunutí aktivit i do pohoří Sajany. Při návra-
tu zpět vychutnává skupina horký tep „pěrestrojky“ 
v Moskvě. U nás doma se nic moc neděje, a to je krát-
ce před listopadem 1989.
Naplno se rozbíhá formování sekce Dobrodružné 
výchovy, do administrativních prací se vkládají dal-
ší nadšenci – Z. Hronová a M. Matoušek.
Jsou evidovány další akce. Pokračují expedice 
na Bajkal, jsou ale spíše komerčního typu (V. Pečín-
ka). Proběhl zkušební program Bílé hranice pro ve-
řejnost (J. Gregor). Roste výměna osob a informací 
s Outward Bound (Neuman, 1987, Neuman & Ka-
bátová, 1989, Pelka, Holeyšovský & Hronová 1989). 
Prahu navštěvuje L. Cole z Outward Bound Interna-
tional a je projednána rámcová spolupráce (O. Ho-
lec, M. Bauer, J. Gregor, J. Holeyšovský).
Připravují se další akce (Slovensko, Jugoslávie, 
SSSR – Kavkaz, Rumunsko, Finsko). V sekci Dob-
rodružné výchovy je naplánovaná činnost až do ro-
ku 1993. Je zpracována také podrobná ekonomická 
úvaha o zajištění a ekonomické návratnosti. Jsou 
rozdány úkoly v těchto oblastech: zimní akce, po-
kračování Bajkalu, spolupráce s CKM, získávání kva-
lifikací cvičitelů VHT, spolupráce s národními par-
ky, odborné soustředění a odborné publikace, při-
pravuje se profesionální zajištění Dobrodružné vý-
chovy. 

Rozplynutí
To vše proběhlo ještě před listopadem 1989. Pak 
události nabraly rychlý sled a cesty dobrodruhů se 
rozdělily. Co zůstalo, byly podněty pro odbornou 
práci, neuskutečněné akce a náměty pro další sku-
piny nadšenců a generace následovníků. Tématu 
dobrodružství se pak postupně chytly především 
outdoorové cestovní kanceláře. Nicméně projekt 
Dobrodružné výchovy PŠL nepřevzaly. 

Shrnutí
PŠL jako jedna z prvních organizací v bývalém Čes-
koslovensku objevila sílu, přitažlivost a význam 
dobrodružství. Zdrojem této inspirace byly také 
informace z OWB. PŠL vytvořila celou sekci s pro-
gramem Dobrodružné výchovy, který však nako-
nec v porevolučním dění zapadl. 

Vzrušující doteky s Outward Bound 

První kontakty
O organizaci Outward Bound – OWB jsme se již zmí-
nili. Je to právě tato instituce, která poprvé povýšila 
pobyt v přírodě a dobrodružství na výchovné pro-
středky. Původní koncept Outward Bound byl za-
ložen na výchovné síle překonávání problémů a pře-
kážek v drsných přírodních podmínkách a na po-
silování vlastní iniciativy a spolupráce v malých 
skupinách s ohledem na prospěšnost pro danou 
komunitu, společnost a přírodu. Tento originální 
koncept byl v průběhu let upravován tak, aby vyho-
voval změnám probíhajícím ve vyspělých společnos-
tech – zkracování doby trvání kurzů, využívání umě-
lých překážek a komplexně zařízených středisek, za-
měření na výcvik manažerů a sociálně orientované 
programy, přenášení dobrodružství do měst a roz-
šiřování programu o atraktivní aktivity.
První rozsáhlejší informace byly v České republice 
zprostředkovány učiteli FTVS Praha (Neuman) již 
počátkem 70. let dvacátého století. Od této doby 
také probíhala čilá korespondence (opět kupř. Ne-
uman) s pracovníky řady OWB škol v USA, UK a Ně-
mecku.
Jedním z prvních návštěvníků kurzů OWB byl J. Ne-
uman, v roce 1987 navštívil OWB Berchtesgaden, 
což umožnil tehdejší ředitel Dieter May. Neuman 
zde vyjednal možnost účasti na kurzech OWB 
pro sedm osob. Za PŠL využila této možnosti jen 
N. Kabátová v roce 1989.

Studijní stáže
V návaznosti nato začínají také vlastní kontakty 
instruktorů PŠL s OWB (např. H. Vaiglová-Brož-
ková, UK 1988). Počátkem roku 1989 navštěvuje 
UK P. Holec a setkává se v Rugby se sekretářkou 
mezinárodní organizace OWB Liz Cole a ředitelem 
OWB Trust UK I. Fothergillem a projednává první 
odborné kontakty. Dvě pracovnice OWB Liz Cole 
a C. Greenwood se v roce 1989 zúčastnily celého 
kurzu Interprojekt (jejž vedl J. Holeyšovský). Ve stej-
ném roce recipročně absolvovali kurzy OWB v UK 
Z. Hronová, P. Pelka a J. Holeyšovský. V pohnutých 
revolučních dnech listopadu 1989 navštěvuje Pra-
hu ředitel OWB v Berchtesgadenu D. May se svým 
zástupcem J. Geilichem. Zažívají nezapomenutelné 
dny a stačí ještě jednat se zástupci PŠL i dávat roz-
hovory pro tisk.
Koncem roku 1989 odjíždí na dvouletou stáž 
do OWB Berchtesgaden J. Neuman. S Dr. Mayem 
zde dojednává čilou mezinárodní výměnu na kur-
zech FTVS a PŠL na několik let dopředu. Tyto plány 
a další postupy jsou prodiskutovány na schůzce ini-
ciativní skupiny Outward Bound – Dobrodružná vý-
chova v přírodě 21. 5. 1990 (O. Holec, J. Neuman, 
J. Gregor, P. Kříž, D. Šlamborová, D. Fuchs, V. Tajov-
ská, M. Šafránek). Je uzavřena dohoda o vzájemné 
informovanosti o jednáních s OWB. 
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Z velkorysých plánů se nakonec uskuteční v ter-
mínu 30. 7.–11. 8. 1990 pouze kurz pro šest uči-
telů z FTVS (Brtník, Ďoubalík, Šafránek, Gnad, Vl-
ček a Mašková) a šest instruktorů PŠL (R. Prorok, 
D. Šlamborová, M. Hanuš, Hlinomazová, V. Tajovská 
a Hájek). V září 1990 píše Dieter May po návštěvě 
kurzu na Lipnici nadšenou zdravici celé PŠL.

Jednání
Vedle pokračující výměny osob a návštěv instruk-
torů PŠL na kurzech a akcích OWB (za rok 1989–
1990 se jich zúčastnilo celkem sedm instruktorů) 
probíhají jednání o tom, jakou podobu by mělo mít 
Outward Bound hnutí v České republice. Na brit-
skou centrálu přicházejí informace z několika stran. 
Jedna linie se opírá o kontakty PŠL s britským 
OWB (O. Holec, M. Bauer), druhá vychází z jedná-
ní s představitelem OWB v Německu R. Güttlerem 
(J. Neuman). Návrhy přicházejí i ze soukromé inici-
ativy J. Kordíka. Centrála v UK je z toho právem ner-
vózní. Jasnost situace neulehčuje ani rozhodnutí 
centrály OWB zřídit v červenci 1990 výkonný výbor 
Outward Bound Europe, který koordinuje pět ře-
ditelů národních organizací (Belgie, Británie, Fran-
cie, Německo, Holandsko). Tento výbor má úzce 
spolupracovat s mezinárodním sekretariátem OWB. 
Jeho úkolem má být mj. jednání o přidružení zemí 
z bývalého východního bloku. Také z tohoto důvodu 
vyjadřuje svůj zájem o to, aby byl v České republice 
ustaven přípravný výbor (což je úmysl sdílený obě-
ma centrálami). 

Jako koordinátor přidružování nových evropských 
států vystupuje R. Güttler z Německé centrály OWB 
v Mnichově, pracující pod střešní organizací Ně-
mecká společnost pro evropskou výchovu. Jedná 
s Rumunskem, Maďarskem i Bulharskem, a díky 
Neumanovi je zapojován i do jednání s Českou re-
publikou. Není to ale jen snaha R. Güttlera stát se 
centrální osobou, a to jaksi na úkor britské či me-
zinárodní centrály. Jednalo se totiž o prosazení jed-
né ze tří koncepcí:
• založení Outward Bound Czechoslovakia jako 

samostatné národní organizace, do které vstou-
pí hned od počátku vedle PŠL i další školy a or-
ganizace

• založení Outward Bound Czechoslovakia ja-
kožto sesterské společnosti PŠL

• vytvoření Outward Bound transformací Prázd-
ninové školy Lipnice coby jediné organizace

 Podpis prvního dokumentu (Licence Agreement) o přijetí PŠL do Outward Bound během setkání  
 evropského OB, vlevo tehdejší předseda PŠL Ota Holec, vpravo tehdejší výkonný ředitel OB  
 Ian Fothergill (UK), Belgie – 10. května 1992. | foto © archiv Oty Holce 
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Přihláška
Události nabývají spád. V prosinci (12. 12. 1990) za-
sílá Michal Bauer oficiální přihlášku PŠL ke člen-
ství v Outward Bound. V únoru (4.–6. 2.) 1991 při-
jíždí na návštěvu R. Güttler, jenž jedná s děkanem 
a proděkany FTVS UK, dále s katedrou sportů v pří-
rodě a hlavní jednání se odehrává u náměstka mi-
nistra školství Bělohlávka. Náměstek ministra pod-
poruje myšlenku, aby založení OWB bylo koordino-
váno z FTVS. R. Güttler vidí velkou šanci v široce za-
loženém přípravném výboru. Na setkání jsou dis-
kutovány smělé plány o národní a evropské spo-
lupráci v případě založení silné organizace OWB 
v České republice. 
Situaci přijíždí prozkoumat (23.–25. 3. 1991) také 
I. Fathergill. Podporuje PŠL a doporučuje ustavit 
výbor a jednat s možnými potenciálními zájemci 
o členství v OWB. V závěrečných fázích zcela vítě-
zí koncepce PŠL, která byla na jednání nejlépe při-
pravená a která si zahraniční veřejnost získala or-
ganizací kvalitních mezinárodních kurzů.

Přijetí
V roce 1991 se česká delegace tvořená Otou Hol-
cem, ke kterému se přidružil Jan Neuman (přijel 
s delegací německého OWB), účastní čtvrté vý-
roční konference Outward Bound International 
konané u příležitosti 50 let, které uplynuly od za-
ložení Outward Bound v Aberdovey – Wales. Oba 
Češi byli přijati také vévodou z Edinburghu. Na za-
sedání International Business Meetingu byl předne-
sen návrh Iana Fothergilla, podpořený písemným 
dobrozdáním Boba Bartona a Richarda Alexandra, 
na přijetí Prázdninové školy Lipnice do meziná-
rodní organizace Outward Bound. Návrh byl při-
jat s tím, že PŠL v budoucnu otevře vstup do OWB 
i dalším případným zájemcům. Obě strany se dále 
shodly na tom, že bude používán název Prázdnino-
vá škola Lipnice – Outward Bound Czechoslovakia. 
Oficiálně bude vše potvrzeno podpisem smlouvy. 
Slavnostní akt přijetí se odehrál ve známé restau-
raci „Na slamníku“ 10. dubna 1992 za účasti I. Fa-
thergilla.
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Česká cesta a Štúdio zážitku
V roce 1993 PŠL zakládá svoji dceřinou společnost 
Outward Bound – Česká cesta, s.r.o., která využívá 
metody PŠL a OB při profesionálním vzdělávání za-
městnanců firem a zajišťuje PŠL tolik důležité pro-
středky pro její neziskovou činnost. 
V roce 1994 zřizují členové a spolupracovníci PŠL 
ze Slovenska sesterskou organizaci Nadácii Štú-
dio zážitku, později Štúdio zážitku o.s. (ŠZ), které 
se stalo samostatnou organizací v rámci OB jakož-
to Outward Bound Slovakia. Významnou postavou 
této sesterské organizace je její spoluzakladatelka 
a dlouholetá představitelka ŠZ Tamara Greksáková.
Spolupráce s Outward Bound přinesla i jedny z prv-
ních manažerských kurzů v České republice. Jan Ne-
uman při svém pobytu v OWB Berchtesgaden do-
stal na starost také kurzy pro firmu Siemens, které 
tehdy organizovala Heidi Rausch. Ve společné dis-
kusi s Dieterem Mayem dospěl k názoru, že je mož-
né část skupin této společnosti odklonit od OWB Ně-
mecko a kurzy vyzkoušet ve spolupráci FTVS a PŠL. 
V září 1990 došlo k dohodě a jednáním s PŠL. Tak se 
mohly uskutečnit čtyři kurzy (1991, 1992) pro firmu 
Siemens pod patronací PŠL, které znamenaly přínos 
také finanční. Po klasickém „českém šumu“ v infor-
macích přešly tyto kurzy pod patronaci mezinárodní 
skupiny Outdoor Training Center vedené D. Mayem. 
V dalších letech pak na uvedených akcích spolupra-
covali za ČR Jan Neuman a Jiří Dufek. 
Závěrem je třeba říci, že v Česku došlo k plné-
mu uplatnění tzv. „české cesty“ Outward Bound, 
v podstatě zaměřené jen na komerční vzdělávací 
kurzy pro manažery. Což je v rámci hnutí Outward 
Bound světová rarita. Je škoda, že se nerealizoval 
žádný pokus přiblížit se klasickému projektu kurzů 
Outward Bound, které trvají nejméně 3 týdny a vy-
stavují účastníky drsné přírodě. Věříme, že původní 
koncepce Kurta Hahna vycházející z jeho koncep-
tu Sálemské školy, není ještě v Česku mrtvá a po-
stupem doby dojde jak u nás, tak i v Evropě k je-
jí renesanci. 

Shrnutí: 
PŠL věděla o OWB od první poloviny 80. let. Vzá-
jemné poznávání se stupňovalo především ve dru-
hé polovině této dekády a vyvrcholilo na počátku 
let devadesátých. Díky úsilí Oty Holce, Michala 
Bauera a dalších se v roce 1991 zájem PŠL o to 
stát se členem hnutí OWB nakonec podařilo usku-
tečnit.

Ať žije Outward Bound! 1990–1999 

V tomto období PŠL stejně jako jiné organizace 
hledá odpovědi na řadu existenčních otázek a se 
střídavými úspěchy řeší svoje profesionální, pro-
vozní, ekonomické i produkční otázky, přičemž hle-
dá i cesty svého dalšího směřování. Hlavním rysem 
této etapy vývoje je výrazné ovlivnění organizací 
Outward Bound, jejímž členem se stává, a hledá-
ní optimálního provozního modelu pro vlastní fun-
gování. Vedení pokračuje v hledání zcela nových 
a výrazných autorských kurzů. Připravuje se osla-
va 20. výročí existence PŠL. V této době se uvnitř 
organizace plynule objevují dvě koncepce dalšího 
fungování PŠL. 

Outward Bound ČR
V první koncepci v sobě měla Outward Bound ČR 
zahrnovat tyto tři subjekty: 1) OWB – Českou ces-
tu, s.r.o. jako komerční subjekt působící v oblasti 
profesionálního vzdělávání a zajišťující ze svých zis-
kových výnosů finanční prostředky pro celý projekt, 
2) OWB – Českou školu, která měla po vzoru pro-
jektu Dokážu To? působit ve školství a neziskovém 
sektoru, měla být samofinancovatelná, případně 
přinášet mírný zisk, 3) posledním subjektem zů-
stávala Prázdninová škola Lipnice, a to jako mís-
to pro experimenty a autorské kurzy, jež měly vy-
tvářet znalostní bázi pro oba předchozí subjekty, 
a tím vytvořit dlouhodobý bohatý zdroj her a pro-
gramů. K této koncepci se přikláněli předseda PŠL 
Ota Holec a ředitel OWB – České cesty Vladimír 
Svatoš. Částečné prosazení uvedené koncepce ved-
lo k tomu, že se PŠL na několik let „zakonzervuje“ 
a nestačí udržet pracně vybudované přední pozice 
v praxi ani v publikačních aktivitách. 

PŠL jako Univerzita života 
V druhé koncepci měla PŠL působit jako „Univerzi-
ta života“. 
Měla vytvářet tematické katedry podle výrazných 
projektů a témat, které by Prázdninová škola chtě-
la řešit. To znamená, že pokud by se jako nosné 
téma objevily lanové aktivity, měla vzniknout ka-
tedra lanových aktivit jmenovaná vedením PŠL a ta 
by pak plně rozvíjela danou oblast. 
Příklady názvů kateder: Lanové aktivity, Dobrodruž-
ná výchova, Expediční kurzy (kurz Dolomity), Kurzy 
pro středoškoláky (Kurzy GO! Prázdniny), Projekty 
pro vozíčkáře (kurzy Mosty, Fénix), Zimní táboření 
(Život je Gotickej pes, Zimní kalvárie), Mezinárodní 
kurzy (Interprojekt, Intertouch, Interface) atd. 
Takový model by umožňoval výraznou svobodnou 
profilaci instruktorů, ale současně i šanci realizovat 
se ve více oblastech podle svého zájmu, a to na růz-
ných úrovních, od vedení katedry až po spolupra-
covníka v dané oblasti. Uvedená koncepce byla in-
spirována textem Václava Břicháčka Jabné aneb 
Poslání university.
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Outward Bound – Česká cesta, s.r.o. 

Prázdninová škola Lipnice řeší na počátku 90. let 
nelehkou ekonomickou situaci. Poprvé ve své his-
torii se musí starat sama o ekonomickou část své-
ho fungování. První roky žila organizace z příjmů 
projektu Siemens, ale na podzim 1992 je na sou-
středění Instruktorského sboru rozhodnuto založit 
komerční subjekt, jenž by svým působením vytvářel 
zisky, které budou saturovat finanční potřeby PŠL. 
do čela tohoto projektu se staví Vladimír Svatoš 
a Magda Pinkasová. Subjekt je v květnu 1993 zare-
gistrován jakožto třetí svého druhu v ČR a rozbíhá 
svou činnost, která je první dva roky spojena pře-
devším se spoluprací s Informačním centrem na-
dací. V roce 1995 Vladimír Halada a Tomáš Hečko 
realizují v České cestě obchodní model vzdělávací 
outdoorové organizace, který rozjíždí klasickou po-
dobu OWB – České cesty coby předního dodavatele 
outdoorového vzdělávání v ČR. Ředitelem společ-
nosti zůstává V. Svatoš.

Boj o středisko na Lipnici 

V porevolučním čase se Prázdninová škola Lipni-
ce registrovala jako občanské sdružení a usilovala 
o získání Lipnického střediska. Velkou konkurencí jí 
ovšem byla Česká tábornická unie, která se začala 
vehementně hlásit o svoje přednostní práva na je-
ho vlastnictví. Přes různé intervence a jednání se 
PŠL nepodařilo středisko udržet. Je obtížné zjišťo-
vat, kde se stala chyba a zda vůbec bylo možné ten-
to spor vyhrát. Je však s podivem, že se organizaci, 
s níž spolupracovalo tolik schopných lidí a osob-
ností, kteří se stali později úspěšnými manažery 
v různých firmách, nepodařilo zvrátit rozhodnutí 
na svou stranu (podrobněji viz s. 108). V roce 1993 
PŠL opouští legendární l ipnické středisko a pro-
jekty kurzů let 1994–1995 se uskutečňují na nej-
různějších místech v ČR a SR.

Nová základna na Doubravce 
Po zdárném průběhu kurzů GO! v roce 1994 Vla-
dimír Halada zprostředkovává jednání o odkoupení 
objektu. Na podzim roku 1995 kupuje PŠL nové úto-
čiště pro realizaci svých aktivity – chatu Doubravku 
u Chotěboře – a v tomto objektu realizuje své pro-
jekty až do března 2007, kdy je středisko po 12 le-
tech provozování prodáno. PŠL se tímto snad vra-
cí k vizi Nové Lipnice či získání starého střediska 
na Lipnici (podrobněji viz s. 110–119). 

• Gintel, A. (1984). Význam prázdninových akcí SSM  
pro výchovu mládeže. Teor. praxe těl. vých. 32, č. 10, 
s. 606–609.

• Gintel, A. (1986). Moderní formy výchovy v přírodě.  
Teor. praxe těl. vých. 34, č. 9, s. 518–520.

• Gintel, A. (1988). Dobrodružná výchova v přírodě.  
Teor. praxe. těl. vých. 36, č. 5, s. 308–310.
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• Gregor, J. (1982). Prázdninová škola ČÚV SSM –  
tvořivý přístup k výchově mládeže. Teor. praxe těl. vých.  
30, č. 6, s. 326–330.

• Guth, J. (1917). Turistický katechismus.  
Praha: Hejda a Tuček.

• Hanuš, R., Vážanský, M. (eds.) (1996). Výchova a pobyt 
v přírodě na konci 20. století. FTK UP Olomouc  
a Nadace PANGEA.

• Hanuš, R., Jirásek, I. (1996). Výchova v přírodě. PHARE, 
MŽP ČR. (skripta)

• Hanuš, R. (ed.) (2003). Fenomén hry. Teoretické a metodické 
příspěvky k tématu hry. Olomouc: UP Olomouc.

• Hanzel, J. (ed.) (1986). Píseň úplňků.  
Praha: ČSTV TJ Sokol Troja.

• Havel, J. (ed.) (1983). Směrnice a dokumenty k zabezpečení 
masového rozvoje tělovýchovné a branné činnosti v SSM 
a PO SSM. Praha: Mladá fronta, odd. TBV ÚV SSM.

• Holec, O. (1982). Prázdninová škola ČÚV SSM. Dnešní pojetí 
prázdninové akce pro věkovou skupinu 16–19 let.  
Teor. praxe těl. vých. 30, č. 8, s. 462–465.

• Holec, O. (1991). Škola nejen pro čas prázdnin.  
Metodické listy – Prázdninová škola Lipnice. 1, č. 1, s. 3–4.

• Holec, O. a kol. (1994). Instruktorský slabikář. Praha: PŠL.
• Holec, O. (1996). Jak to bylo s Outward Bound v českých  

zemích. Instruktorská pošta. Měsíčník PŠL. 9, č. 12, s. 13–17.
• Holec, O. (2000). Stanovisko Oty Holce ke stavu PŠL.  

Instruktorská pošta. Občasník PŠL 13, č. 3, s. 6–8.
• Holec, P., Smékal, V. (1980). Výchovné aspekty řízené  

rekreační činnosti. Acta Polytechnica č. 3, s. 81–90.
• Holec, P. (1982). Výchovná hlediska řízené rekreační činnosti. 
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• Holec, P. (1989). Kontakt s Outward Bounds.  
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zahraničních materiálů). Diplomová práce.  
Vedoucí J. Neuman. Praha: FTVS UK.

• Hora, P. a kol. (1984). Prázdniny se šlehačkou.  
Praha: Mladá fronta.

• Hovad, J. (2002). Historie a současný stav českých  
alternativních škol z hlediska programů výchovy v přírodě. 
Diplomová práce. Vedoucí J. Neuman. Praha: UK FTVS.

• Hrkal, J., Hanuš, R. (editoři) (1998). Zlatý fond her II.  
Praha: Portál.

• Hurikán, B. (1990). Dějiny trampingu. Praha:  
Nakladatelství a vydavatelství Novinář.

• Ptáček, A. (editor) (1972). Homo ludens II. Ostrava: CKM.
• Kerjean, A. (1998). France. In EIOAEL (edited) Outdoors,  

Adventure and Experiential Learning. European Congress  
Report. Penrith: Adventure Education. s. 20.
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Změny v přípravě instruktorů,  
bezpečnostní standardy 

Členství v OWB si vyžádalo i nové pojetí vzdělávání 
v PŠL. Velký důraz je kladen na bezpečnostní aspekty 
aktivit v přírodě a práce se subjektivním a objektiv-
ním nebezpečím, tak jako s fyzickým a psychickým 
poraněním. Prázdninová škola reaguje na tyto po-
třeby tvorbou nových obsahů Instruktorského kur-
zu, který má svou již tradičně sportovní část a me-
todickou část. V letech 1993 až 1995 realizuje Gre-
encourse pro mladé elévy z PŠL a od roku 1994 Se-
mináře pro stavbu překážkových lanových drah.

Autorské kurzy let 1990–1999 

I když v tomto období Prázdninová škola slevuje 
ze svého dřívějšího dominantního odborného pů-
sobení, které bylo patrné z průběhu odborných 
konferencí i vydávání metodických materiálů [vy-
šla jen čtyři čísla Lipnických metodických listů 
1990–1992 a dvě publikace – Instruktorský sla-
bikář (Holec, 1994) a Zlatý fond her II. (Hrkal & Ha-
nuš, 1998)], objevuje se v něm velké množství kva-
litních premiérových autorských kurzů. 
K úspěšným projektům z předcházejícího období 
druhé poloviny osmdesátých let, kterými byly např. 
Prázdniny či In Natura, přibývají další nosné pro-
jekty: Bottega (všestranný rozvoj tvořivosti), pro niž 
ve své tvořivé dílně upravuje původní pojetí Vláďa 
Halada, a tak se kurz stává jednou z tematických 
opor PŠL. Stejně je tomu s projektem Interes, který 
se orientuje na sociální dovednosti a do jehož čela 
se v letech 1992, 1993, 1995 a 1997 postavil Jiří 
Walder. Mezi premiérové projekty první poloviny 
90. let patří rozhodně GO! První z velkých akcí, kte-

ré najdou svůj další život mimo brány PŠL a s nimiž 
na několik let spojili své osudy Vláďa a Helena Ha-
ladovi. Petr Vojna vede několik let projekt pro stře-
doškoláky Poslední kapka. Významným počinem té 
doby je i Archa, hledající a vyvažující nerovnováhu 
tohoto světa. Projekt nesl silný rukopis bratrů Boba 
a Michala Stránských, Štěpána Suchochleba, To-
máše Hečka. Helena Haladová pak přichází se svým 
Deja vu, který byl koncipován pro účastníky ve vě-
kové kategorii 40–60 let, tedy pro vlastní rodiče in-
struktorů. Martin Klusáček realizuje projekt Polítea 
a Publicus, který je orientovaný politicko-společen-
sky. Velkou novinkou je dílo Zdeňka Beneše a ná-
sledně na několik let Vojty Svobody, projekt Mos-
ty, Seminárium a Fénix – tato dlouholetá trilogie 
přináší do PŠL úplně novou programovou a me-
todickou zkušenost, a to s tématem integrace po-
stižených spoluobčanů – vozíčkářů (paraplegiků). 
Objevují se rovněž projekty pro rodiče s dětmi, kte-
ré jsou stejně tak originální a pro PŠL dosud ne-
známou skupinou. Jsou realizovány pod názvy Ces-
ta kolem světa, Cestou necestou a Budeme tři patří 
do dílny Vládi Gabaše a Jitky Gabašové či Světlany 
Horákové. Pro mladší dospělost a věkovou katego-
rii 20–28 let jsou určeny projekty Boba Stránského 
První poslední, Heleny Haladové Heuréka a Mirka 
Hanuše Druhá Renesance.
V této době Prázdninová škola Lipnice na dva roky 
podepsala oficiální smlouvu o vzájemné spolupráci 
s katedrou rekreologie FTK UP v Olomouci, v rám-
ci které se uskutečnily na KRL FTK UP přednášky 
instruktorů PŠL a dva kurzy Sapere Aude 1995 
a Schody do nebe 1996.

 Z kurzu PŠL Bottega 1996. | foto © archiv PŠL 
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Shrnutí: 
V devadesátých letech jde v oblasti autorských 
kurzů a experimentálních projektů o velmi plodné 
a dynamické období. Realizují se projekty pro nej-
různější skupiny obyvatel (40–60 let, vozíčkáři), 
s nejrozmanitějšími cíli a tématy. Šířka i hloubka 
témat a jejich směřování jsou v historii PŠL na-
prosto ojedinělé. Svoboda základních myšlenek 
a cílů v projektech je však uvnitř organizace poně-
kud omezována. Řada projektů tak odchází z PŠL 
dál do společnosti, kde se rozvíjí pod hlavičkou 
nově vznikajících občanských sdružení (Hnutí GO!, 
Egredior, Užitečný život, DoNitra) a objevuje se 
zde nový fenomén, PŠL je neplánovaně zárodkem 
vzniku nových organizací, které se ubírají cestou 
specifického tématu některého z jejích nosných 
projektů. 
V roce 1995 vzniká z iniciativy bývalých členů PŠL 
Lipnický stipendijní fond (LSF). Jeho posláním je 
umožnit absolvování kurzů mladým lidem z ČR, 
jimž by jejich sociální situace účast na něm ji-
nak znemožnila. Stipendium se vztahuje na kurzy 
pro veřejnost. V čele tohoto úsilí stojí spisovatel 
Petr Hora-Hořejš.

Vstup do nového tisíciletí –  
bez peněz… nelez! 

V roce 1999 zažívá PŠL velké ekonomické problémy 
spojené se špatným řízením financí při přestavbě 
střediska na Doubravce. V tuto krizovou chvíli od-
stupují dlouholetý předseda PŠL Ota Holec, který 
na sebe bere odpovědnost za vzniklou situaci, i stá-
vající ředitel kanceláře Martin Sysel. Tíživou situa-
ci pomáhá řešit neformální skupina zvaná G5 slo-
žená z bývalých či současných členů PŠL (Michal 
Bauer, Vítězslav Pečínka, Miroslav Hanuš, Petr Kříž, 
Jiří Walder), která finančním řízením a zapůjčením 
potřebných prostředků pomohla PŠL překonat tí-
živou ekonomickou situaci. G5 navrhuje razantní 
procesní a strukturální změny ve fungování PŠL 
a začíná je realizovat. Tím se rozpouští idea vzniku 
Outward Bound ČR se třemi subjekty a PŠL začíná 
fungovat jakožto vrchol celé pyramidy organizací 
i coby dominantní majitel komerčního subjektu 
Outward Bound – Česká cesta, s.r.o. Původní usku-
pení G5 se mění na neformální skupinu S4, která 
za prostředky vložené do PŠL získává po letech jako 
protihodnotu podíly v uvedeném subjektu a v sou-
časné chvíli fakticky řídí fungování České cesty i fi-
nanční hospodaření PŠL. 

• Kolektiv autorů (1983). Dones oheň a zvítězíš.  
Praha: Mladá fronta.

• Kolektiv autorů (1994). Člověk a příroda.  
Praha: Nadace FONS.
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• Kolektiv autorů (1997). Rekreace a současný člověk.  

Olomouc: FTK UP.
• Kolektiv autorů (1998). Skautskou stezkou.  

Praha: Tiskové a Distribuční Centrum.
• Komise pro cvičení a pobyt v přírodě při ČOS (1948).  

Odborné zkoušky z cvičení a pobytu v přírodě.  
Praha: Nakladatelství ČOS. s. 32.
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• Lutovská, Z. (1985). Problematika dobrodružných programů 
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• Martin, A. (2001). „Dramaturgy“: An Holistic Approach  
to Outdoor Education. Australian J. Outdoor Education 5, 
č. 5, s. 34–41.

• Martin, A., Leberman, S., Turčová, I. (2005).  
Prožij dobrodružství po česku. Gymnasion č. 3, s. 19–30.
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Praha: Junácká edice.
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• Meadows, D. a kol. (1972). Meze růstu. Praha: ÚÚA.
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• Neuman, J. (1990/91). Setkání s Outward Bound.  
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• Neuman, J. (1990). Outward Bound.  
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• Neuman, J. (1997). Oddělení nadšenců aneb blízká setkání 
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chen Republik. In Paffrath, F. H., Salzmann, A., Scholz, M. 
(Eds.) Wisentschaftliche Forschung in der Erlebnispädago-
gik. Tagung Hochschulforum Erlebnispädagogik, Augsburg 
14. 11. 1998. Augsburg: ZIEL 1999, s. 173–179.

• Neuman, J. (1999). Introduction to outdoor adventure edu-
cation in Czech republic. In European Congres Report – Out-
doors, Adventure and Experiential Learning Edinburgh 
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Nová vlna 2000–2007 

V následujících letech se v PŠL objevuje idea me-
todického periodika Gymnasion, časopisu o zá-
žitkové pedagogice. Celý projekt se několik mě-
síců připravuje a myšlenka získává pro spolupráci 
přední univerzitní odborníky z dané oblasti z FTK 
UP v Olomouci a FTVS UK Praha. Vedle Gymnasi-
onu vychází v reedici Zlatý fond her I. a II., v tu-
to chvíli je již k dostání i Zlatý fond her III., kte-
rý editorsky zpracovala Danka Zounková. PŠL se 
tím vrací během několika let k postavení přední 
organizace v oblasti publikování a odborné práce 
na poli zážitkové pedagogiky, která sděluje své nej-
novější poznatky, zkušenosti a závěry odborné ve-
řejnosti. Prázdninová škola řeší v této době E vrop-
ské projekty a dlouhodobě realizuje vzdělávací se-
minář ZdrSem. Z nejzajímavějších akcí nemůžeme 
opomenout autorské kurzy či experimenty jako Ži-
vot je Gotickej pes, DoNitraZeMě, Camino, Zvlčení, 
Tramtárie, Intertouch… 
I když se objevují hlasy i ve vlastní PŠL pro pořádá-
ní krátkodobých seminářů, domníváme se, že 10–
14 denní projekty jsou klíčovou a neodmyslitelnou 
klasikou umožňující vymýšlet, zkoušet a tvořit nové 
programy, hry a metodické postupy. 

Nejnovější historii PŠL nemůžeme popisovat ani 
hodnotit, protože odstup od právě proběhlých udá-
lostí je příliš malý. Struktura PŠL se mění. Nadále 
existuje Správní rada PŠL, ztrácí se však význam 
tzv. Metodické rady. V Prázdninovce se uplatňu-
je fenomén rotace a střídání předsednictví. Ve ve-
dení se postupně objevují Štěpán Suchochleb, 
Dan Šimon, Jan Dolejš, Milan Lžičař, Renata Trč-
ková a Vláďa Halada, kteří na sebe berou provozní 
a koncepční řízení celé organizace.

Souhrn
Shrneme-li poslední roky PŠL do několika vět, 
můžeme konstatovat, že se podařilo vyřešit eko-
nomické fungování organizace, a to díky několika 
filantropům. PŠL se vrátila k autorským kurzům 
a experimentálním akcím připomínajícím experi-
mentální období PŠL, které tak významně ovliv-
ňují například zimní projekty v přírodě. Stejně tak 
se vrátila ke svému odbornému působení a poda-
řilo se jí sdružit kolem časopisu Gymnasion před-
ní univerzitní odborníky na danou oblast, kteří 
organizaci vlastní nadšenou prací významně po-
máhají k tomu získat obraz odborné instituce. Její 
organizační struktura je založena na Správní radě 
PŠL a výkonné kanceláři, v jejímž čele stojí ředitel. 
Pro poslední období bychom použili klíčová slo-
va: Experimenty, Odbornost, Sdílení, Nové smě-
řování.

 Z kurzu Intertouch 2006. | foto © Zdeněk Beneš – Cimrman 
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Mezinárodní kurzy

Mezinárodní úspěchy a ohlas
Mezinárodní Outward Bound zažívá celosvětově 
úbytek zájmu o své programy, což je dáno kon-
zumním způsobem života euroamerické kultury, 
která skrze své mladé představitele nerada vstře-
bává drsné nepohodlí pobytu v přírodě. Díky finan-
cím, krátkosti času a snahám po krátkodobých zá-
žitcích začalo mezinárodní hnutí Outward Bound 
již před léty hledat možné změny a doplění svých 
tradičních programů. Světe div se, tak jak napsal už 
v roce 1991 Václav Břicháček ve svém textu Jabné 
aneb Poslání univerzity, jsme nyní svým českým 
přístupem skutečně originální a inspirativní. Máme 
co nabídnout i takovému mocnému hnutí, jako je 
Outward Bound. A tak se několik roků v zahrani-
čí prosazují projekty PŠL Interprojekt a Intertouch, 
stejně jako programy slovenského Štúdia zážitku.

Andrew, Richard, Bill
Na mezinárodním poli pomáhá vytvářet dobré jmé-
no PŠL také Andrew Martin, který se v roce 1999 
zúčastnil právě zmíněného mezinárodního kur-
zu Intertouch. Stal se důkladným pozorovatelem 
a sběratelem informací. Začal studovat i českou 
historii a seznamovat se s tím, jaký je současný 
stav výchovy v přírodě v České republice. Svých po-
znatků z kurzu a ze studijních pobytů v ČR využil 
k sepsání zajímavé disertační práce, kterou obhá-
jil na Massey University Palmerston New Zealand 
a jež nese název Towards the Next Generation of 
Experiential Education Programmes: a case study 
of Outward Bound. Je třeba dodat, že velkou zá-
sluhu má na tom také jeho žena Lenka, dřívější spo-
lupracovnice PŠL. Vedle často citovaného Richarda 
Alexandra se na dobré pověsti PŠL podílel a dosud 
podílí britský odborník Bill Krouwel. Ten se nechal 
na několika konferencích slyšet, že obdivuje českou 
výchovu v přírodě hlavně proto, že jeho syn po jed-
nom z mezinárodních kurzů PŠL radikálně změnil 
svůj život a přestal experimentovat s užíváním ná-
vykových látek.
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Přínos Prázdninové školy Lipnice 

V čem to vězí?
Prázdninová škola Lipnice se v průběhu let obo-
hacuje o metody a programy získávané vlastní zku-
šeností. Stala se prostředím experimentů a hledání, 
jejichž cílem byla osobnost a její rozvoj. PŠL spěla 
postupně k budování alternativního hnutí, které se 
snažilo čelit duchovní prázdnotě, odcizení a mecha-
nickému stereotypu materiální spotřeby prostřed-
nictvím nejrůznějších výchovných metod a zajíma-
vě komponovaných programů, které prokazatelně 
neměly u nás ani ve světě obdoby. Místem konání 
těchto experimentálních projektů v přírodě zůstá-
vá Lom na Hřebenech u městečka a hradu Lipnice 
nad Sázavou. Genius loci tohoto místa je pro její in-
struktory trvalou inspirací, výzvou a dílnou, takže 
pojem Lipnice se stal nejen synonymem pro ozna-
čení místa, ale také her, určitého typu programů, 
metodiky, a postupně se dostává i do názvu této or-
ganizace. Kouzelné prostředí zatopeného lomu bylo 
svědkem stovek herních premiér, z nichž mnohé se 
staly věhlasnými i za branami Prázdninové školy. 
Později situovala PŠL svou činnost do malebné pří-
rody kolem střediska Doubravka. V budoucnu, jak 
se zdá, budou kurzy probíhat na různých místech 
České republiky i v zahraničí.
Během let se metoda práce PŠL vyvíjela a prohlu-
bovala. V literatuře můžeme zaznamenat vývojově 
dané pojmy jako: Turistika a pobyt v přírodě, Mo-
derní formy pobytu v přírodě, Experimentální for-
my pobytu v přírodě, Řízený pobyt v přírodě, Ří-
zené rekreační režimy, Intenzivní rekreační re-
žimy, Komplementárně pojatý pobyt v přírodě, 
Prázdninová pedagogika, Pedagogika volného 
času, Výchova v přírodě a Zážitková pedagogika. 
Je nesporné, že PŠL skutečně přispěla k vytvoření 
originální koncepce zážitkové pedagogiky. 
Pokud se podíváme do zahraničí, existuje tu řada 
zážitkově pedagogických pojetí, která se od zamě-
ření PŠL odlišují. Zážitková pedagogika PŠL je vy-
tvořena pro jednorázové (3–18 denní) výchovné či 
rekreační projekty. Vyrůstala ze svébytných kořenů 
a ve zvláštní době. Při svém vstupu na mezinárodní 
fórum si vysloužila pozornost i uznání. Ukázala to-
tiž jednu z efektivních cest vhodných pro moderní 
i postmoderní dobu. 

Metoda PŠL
Síla zážitkové pedagogiky Prázdninové Školy Lip-
nice spočívá v:
1. metodě CÍLOVÁNÍ – precizní formulování  

cílů autorských kurzů a jejich specifické  
tematizování (cíl, téma, logo, design, hudba,  
podoba materiálů)

2. metodě MOTIVACE – cílené motivování  
účastníků projektu (max. výkon, velká  
intenzita a dynamika) 

3. metodě DRAMATURGIE – promyšlená  
skladba programů ve vztahu k zamýšlenému  
cíli projektu (teoretická dramaturgie), aktuální 
živá práce s tímto programem, motivací, sku-
pinovou dynamikou, zpětnou vazbou v konkrét-
ních situacích projektu (praktická dramaturgie), 
práce s programem po skončení projektu, kdy 
již známe průběh každého okamžiku projektu 
a téměř přesně víme, jak mohla vypadat ideální 
podoba projektu (ideální dramaturgie).

4. metodě VÝRAZOVÝCH PROSTŘEDKŮ – hudba, 
barvy, pohyb, světlo – tma, příroda, místnost, 
vůně, aj.

5. metodě OVLIVŇOVÁNÍ OSOBNOSTI PRO-
STŘEDNICTVÍM SITUACÍ – hra, role, děj,  
příběh, závod, soutěž, happening, …

6. metodě ZPĚTNÉ VAZBY – uzavírá celý proces, 
má nejrůznější podoby (hitace, rozbor, test,  
anketa, divadlo, volné asociace, barevné  
vyjádření atd.).

Zážitková pedagogika PŠL pracuje se silnými 
osobními prožitky jedinců i celých skupin. Dosáh-
la vysoké úrovně ve využívání her, v jejich tvorbě, 
uvádění i hodnocení. Nabízí setkávání s novými lid-
mi, osobnostmi vědy, kultury a politiky. S lidmi růz-
ného stáří a profesí.
Zážitkově pedagogické formy vytvářejí situace, 
ovlivňují procesy, postupy, příběhy a děje, které člo-
věku umožňují bezprostředním vlastním aktivním 
„konáním“ a „prožitím“ odhalit nové skutečnosti, 
vědomosti a dovednosti. 
To vše se projevuje v rozvoji sebedůvěry i v probou-
zení občanské angažovanosti. Povzbuzuje se rozvoj 
sociálních dovedností. Prověřují se hodnoty a prin-
cipy, kladou se otázky po smyslu života. Účastníci 
dostávají příležitost k ověřování získaných sociál-
ních kompetencí. Programy kurzů uspokojují po-
třebu přirozené aktivity a inspirují k aktivnímu ži-
votnímu stylu.

Jak působí?
Pedagogika zážitku klade nároky na jedince, sku-
pinu, společnost a pomáhá k uskutečňování změ-
ny způsobu myšlení, jednání a konání. Upozorňuje 
na spojitost „mozku, srdce, ruky“, na tři důležité 
rozměry lidského života, zdůrazňované již J. A. Ko-
menským. 
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Zážitková pedagogika PŠL působí
• vytvářením neobvyklých, často náročných 

a problémových situací
• překonáváním vnějších i vnitřních překážek 
• tvořením, představami, fantazií, objevováním 
• rozvíjením citu pro osobní (vnitřní),  

přírodní i sociální prostředí
• zaměřením na silné osobní prožitky  

(skupinové a individuální)
• rozvojem sebedůvěry, zlepšením sebepojetí, 

korekcí aspirace 
• „poznáním osobní mapy“  

(míst bezpečí a míst ohrožení) –  
proces zdokonalování, zrání a pročišťování

• uspokojováním potřeby přirozené aktivity
• příležitostí k ověření získané kompetence
• hrou, hrou v roli, hraním si
• setkáváním lidí různých věků,  

profesí, zájmů, pohlaví
• kladením otázek po smyslu,  

prověřováním hodnot a principů
• střetáváním možných světů,  

různých postojů a názorů
• pozitivní atmosférou  

(atmosférou tolerance, otevřenosti,  
vstřícnosti a humorem)

• probouzením občanské angažovanosti
• prověřováním šířky vědomostí a dovedností
• inspirováním k novému aktivnímu  

životnímu stylu
• setkáváním s novými lidmi, osobnostmi vědy, 

kultury, politiky
• rozvojem sociálních dovedností

Závěrečné shrnutí: 
Vznik a činnost Prázdninové školy Lipnice je jed-
ním z ojedinělých a významných příspěvků České 
republiky v oblasti výchovy. Jde o originální zdroj 
zážitkové pedagogiky, který vznikl bez cizích vzo-
rů, v neobyčejné době a za nejednoduchých okol-
ností jako koncept jednorázových intervenčních 
projektů. Sblížení PŠL s hnutím Outward Bound 
vneslo do jejího fungování natrvalo značné změ-
ny (programové, bezpečnostní, strukturální), nic-
méně Prázdninová škola si stále udržuje svou 
původní podstatu vlastní existence – realizátora 
experimentálních projektů a autorských víceden-
ních kurzů. Nevyvratitelný význam PŠL spočívá 
právě v pořádání těchto experimentálních pro-
jektů a akcí, které přinášejí nové programové, me-
todické a odborné argumenty, zkouší práci s nej-
různějšími specifickými skupinami obyvatel a roz-
víjí nová témata a cíle. Ono experimentování je 
ojedinělou, přitažlivou a hybnou silou PŠL. No-
sitelem projektů v PŠL byly vždy výrazné a kva-
litní osobnosti, které činnost této organizace při-
tahovala. Jejich věková hranice i profesní struk-
tura se od osmdesátých let výrazně změnila. Prak-
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• Vosátka, M. (1993). Dopisy roverům. Praha: Nadace FONS.
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Liberec, Praha: Ruch, Práh.
• Walder-Červenáček, J. (1996). Instruktorský sbor  

před revolucí a dnes. Instruktorská pošta. Měsíčník PŠL. 9, 
č. 1, s. 12–14.

• Zapletal, M. (1995). Skauting. Liberec: Skauting.
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Praha: Mladá fronta.
• Zásady pořádání experimentálních akcí (1974).  

Metodické listy, č. 3, s. 14.

tická zkušenost však naznačuje, že PŠL je svým za-
měřením stále přitažlivá nejen pro vysokoškolské 
studenty, ale i pro tvůrčí osobnosti dalších vě-
kových i profesních skupin, které v práci pro ni na-
šly prostor pro vlastní seberealizaci v navrhování 
a řízení projektů, v pedagogickém působení či fi-
lantropismu.
Teoretické a metodické zázemí výchovy v přírodě, 
zážitkové pedagogiky a vzdělávání budou v bu-
doucnu stále výrazněji ovlivňovat vysokoškolská 
pracoviště (např. katedra rekreologie na FTK UP 
v Olomouci, katedra sportů v přírodě – oddělení 
turistiky, sportů a výchovy v přírodě na FTVS UK 
v Praze či Profesní sdružení pro zážitkové vzdě-
lávání – sdružující jak univerzitní, tak komerční 
vzdělávací subjekty). Vzájemnou spoluprací s tě-
mito institucemi si Prázdninová škola Lipnice 
může svůj vysoký národní i mezinárodní kredit 
udržet i do budoucna.
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REALITA A VIRTUALITA  
ZÁŽITKOVÝCH KURZŮ

Gymnasion, 2007, Vol. 7, pp. 56–62

ENGLISH
Summary: The reality and virtual reality 
of experiential courses. The article analyses 
several established sayings about courses of 
Vacation School Lipnice and a game (“green-
house”, “life draft”) with the aim to distinguish 
the mode of reality and virtual reality. On the 
basis of a small inspiration from metaphysics 
history and an example of several programs 
from courses of Vacation School Lipnice, it ap-
pears that the border between real (existing) 
and virtual (potential which can be later re-
alized) on experiential course is not possible 
to lay out unambiguously. At the same time 
it emphasises that experiential education 
projects can lead to authentic ways of life.

Key words: REALITY, VIRTUALITY, GAME, 
COURSE OF VACATION SCHOOL LIPNICE, 
POTENCIALITY

Ivo Jirásek

Souhrn: Příspěvek analyzuje několik zavedených 
rčení o kurzech PŠL a hře („skleník“, „život nanečis-
to“) se snahou o rozlišení modu reality a virtuality. 
Na základě drobné inspirace z dějin metafyziky a na 
základě příkladu několika programů z kurzů PŠL 
ukazuje, že hranice mezi reálným (jsoucím) a vir-
tuálním (potenciálem, který teprve může být usku-
tečněn) na zážitkových kurzech nelze jednoznačně 
vytyčit. Přitom zdůrazňuje, že právě projekty zážit-
kové pedagogiky mohou vést k autentickému způ-
sobu života.

Klíčová slova: 
REALITA, VIRTUALITA, HRA, KURZY PŠL,  
POTENCIALITA

Lipnický skleník

O středisku Lom na Hřebenech v Lipnici nad Sá-
zavou, ale také o prázdninovkových kurzech ko-
naných nejenom na tomto místě, se často hovořilo 
jako o „skleníkovém prostředí“. Tato metafora má 
vyjádřit určité odtržení od normálního života, běž-
ných problémů, obvyklých vztahů a vazeb, přeruše-
ní stálého řetězení příčin a důsledků. Kurz je oprav-
du určitým vytržením ze zaběhaných životních ko-
lejí, možností nového začátku a jisté ignorance 
k předchozím vazbám. Základní programový pro-
středek, totiž hra, posiluje tento pohled navíc ur-
čitou iluzorností, ne-vážností, jednáním jakoby, zr-
cadlením reality (a jaká další epiteta jsou pro hru 
používána). Možná přispívalo tomuto rčení i samo 
prostředí střediska, které skutečně mimořádně pů-
sobivým geniem loci podněcovalo k aktivitě a či-
norodosti, k tvorbě a realizaci programů, které by 
v jiných, méně příznivých („neskleníkových“) pod-
mínkách pravděpodobně nevznikly.
Mohli bychom jistě ono úsloví vnímat jako pouhý 
bonmot a nevěnovat mu žádnou pozornost. Ale ja-
zyk nás mnohdy upozorní na souvislosti, které nám 
při povrchním pohledu snadno uniknou. Pokusme 
se proto vzít vzpomínanou metaforu zcela vážně 
a zkusme se zamyslet nad realitou a virtualitou zá-
žitkových kurzů ještě o stupeň hlouběji.

Realita a virtualita

Realita je slovo označující to, co jest, něco skuteč-
ného, s čím se můžeme ve svém prožívání setkat (v 
tomto textu daný výraz nebudeme používat v prag-
maticky příliš zúženém rozměru nemovitého ma-
jetku). To, co je reálné, to je opravdové, jsoucí, byť 
to nemusí být vždy pouze hmotné. I abstraktní či 
nehmotné jevy (např. myšlenky) existují, a proto 
jsou jsoucí, jsou reálné. Filosofická tradice však ne-
používá slovo realita, ale spíše bytí, nicméně tím 
bychom se dostali do těch nejhlubších metafyzic-
kých rovin (např. zkoumáním diference mezi bytím 
a jsoucnem), které nejsou pro naše zamyšlení zce-
la nezbytné. V tuto chvíli podržme ideu, že pojmem 
realita budeme ve vztahu ke kurzům či jednotlivým 
programům rozumět jejich fakticitu, neproblema-
tický výskyt, evidentní znaky jejich bytí: kurz pro-
bíhá v nějakém reálném prostředí konkrétního 
střediska, účastní se jej zcela reální lidé v rolích 
instruktorů či účastníků a jejich aktivita v progra-
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mech, stejně jako jejich emotivní prožitky jsou zcela 
reálné. V tomto slova smyslu jistě můžeme označit 
zážitkové kurzy za zcela a bezezbytku reálné.
Virtualita je vnímána jako určitý protiklad reality 
(jsoucnosti), jako něco, co není skutečné, ale pou-
ze možné. Bezpochyby máme daný jazykový výraz 
(i jeho smysl) propojen především s počítači a kon-
strukcí „virtuální reality“, nicméně virtualita je mno-
hem širší téma: je to možnost, schopnost, potence 
(a opět odhlédněme od fyzikálního rozumění vir-
tuálnímu jako nekonečně malému). Virtuální realita 
je často vnímána jako totéž co nejsoucí, neskuteč-
ná, v daný okamžik neexistující entita. Ale tady se 
dostáváme do myšlenkového rozporu: jestliže o ně-
čem (např. evidenci počítačového programu, který 
navozuje iluzi procházky po městě) prohlásím, že 
je nereálný, asi nebudu zcela hodnověrný. Vždyť 
onen program je funkční, vytváří iluzi, a tudíž musí 
být! Jako neskutečný budeme vnímat jistě spíše vý-
sledek onoho programu, tedy procházku po měs-
tě, neboť se nejedná o reálné budovy, reálná mís-
ta a reálné postavy, s nimiž se však přesto přese 
všechno mohu potkávat či dokonce komunikovat 
(tedy vést „druhý život“ viz G6, 107–108). Asi by-
chom měli rozlišovat více modů reality, protože je-li 
z určitého úhlu pohledu ona procházka pouze rych-
lou kombinací jedniček a nul v počítačovém pro-
gramu, z jiného úhlu pohledu může navozovat po-
city a prožitky, které jsou však reálné (obávám se 
ale, že podrobná prožitková analýza v dosavadních 
ontologických úvahách filosofů prozatím chybí). Je 
zážitkový kurz určitým způsobem rovněž takto ne-
reálný? Domnívám se, že se jedná o poněkud jiný 
způsob virtuality.

Na rozdíl od počítačových animací se virtualita ja-
kožto možnost může proměnit ve skutečnost, pro-
tože má onu schopnost (potenci) k realizaci. A ta-
dy – ať chceme či nikoliv – jsme v metafyzickém 
myšlení plně. Především si však musíme uvědomit 
onen propastný rozdíl mezi virtualitou jakožto zdá-
ním (ne pravé bytí, něco, co ani není, co je pou-
hým mámením či iluzí) a potencí jakožto mož-
ností být. Aristotelés (ale také v návaznosti na je-
ho myšlení Tomáš Akvinský) vnímají přechod z mož-
nosti do uskutečnění jako proces, který je v mož-
nosti samé již zakotven. Ba dokonce nic není ve 
skutečnosti, co předtím nebylo v možnosti. Co ten-
to přechod umožňuje, to je pohyb, tedy pohybem 
je umožněna změna a vznik něčeho: Proto nejenom 
nic nemůže vzniknouti z nejsoucího nahodile, ný-
brž také všechno vzniká ze jsoucího; totiž z to-
ho, co jest v možnosti, ve skutečnosti však není. 
(Aristotelés, 1946, 301) Možná se teď dostáváme 
do méně srozumitelné části, ale pokud dáme Aris-
totelovi za pravdu, pak i možnost budeme považo-
vat za nějaké jsoucí, byť nikoliv neskutečné, ale po-
tenciálně skutečné, možné. A to je porozumění vir-
tualitě, které na zážitkových kurzech získává punc 
ověřitelnosti.

 „Jak u nás žijí uprchlíci“ – účastníci kurzu PŠL a Štúdia zážitku Publicus 2000 uspořádali  
 po návštěvě tábora v Gabčíkově výstavu fotografií, tiskovou konferenci a pořídili rozhovory pro televizi. |  
 foto © Mary Stracenská 
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Pokud bychom tento odstavec chtěli shrnout do ně-
jaké jednoduché linky, mohli bychom uvažovat o ne-
jsoucím (tedy něčem, co není – např. realita města, 
kterou mohu vnímat díky počítačovému programu), 
možném neboli virtuálním (což je potenciálně sku-
tečné, ve skutečnosti však nikoliv – např. důsledky 
pocitů a prožitků, které mohou pramenit z nejroz-
todivnějších podnětů, včetně počítačové simulace) 
a jsoucím (jež je ve skutečnosti – např. počítač, 
o jehož realitě nepochybujeme). Jak je to v tomto 
rozvrhu s prázdninovkovými kurzy? Jsou skutečně 
ne zcela reálné (tedy jsou pouze virtuální)? Beze-
sporu nikoliv. Ale na druhou stranu – proč se výrazů 
o skleníku a jinakosti od běžného života používá či 
používalo? Jistě to nebude pouhá náhoda, ale měli 
bychom hledat nějaký smysl, význam, co nám ta-
kové metafory poukazující na jinakost a menší stu-
peň reálnosti vlastně sdělují.

Hra a její realita

„Hra je kusem života nanečisto“, hlásá se v prostředí 
PŠL dlouhá léta. Snad je to do značné míry právo-
platné rčení, vždyť skutečně ve hře neřešíme běžné 
obstarávání životních potřeb. Hra nás obdarovává 
přítomností (Fink, 1992, 16), je tedy vytržením z ob-
vyklého prožívání a vstupem do sféry s dočasně jinou 
tendencí prostorovou i časovou (Huizinga, 1971), či 
dokonce vstupem do svébytného herního světa, kte-
rý je od toho běžného prožívání radikálně odlišný 
a do něhož můžeme vstoupit pouze přijetím herní 
role a prožitkem, hraním hry (Jirásek, 2001). Může-
me „vystoupit“ z vlastního života a „vstoupit“ do ji-
ného, třeba když si ve hře vyzkoušíme určité role (a 
je jedno, nakolik hodnotné či „ctnostné“ – protože 
při Poseidonu či v Tančírně si můžeme s chutí zahrát 
jeptišku, a nebo prostitutku – resp. playboye, nebo 
pasáka), aniž bychom museli nést reálné důsledky 
sociálního vyčlenění. Můžeme si prožít něco, za co 
nemusíme platit společenskými sankcemi či reálnou 
hmotnou ztrátou. V tomto slova smyslu se jistě jed-
ná o život „nanečisto“.
Ale jinak? Toto pomyslné vykročení má přece zcela 
reálné dopady a důsledky, moje prožitky byly zcela 
opravdové, na určité herní momenty se vzpomíná 
i po letech, lidé i situace jsou ve hře zcela reálné. Cí-
tím se být natolik troufalým, že si dovoluji polemi-
zovat i s takovou autoritou, jakou je fenomenolog 
Eugen Fink. Jsem bytostně přesvědčen, že hra není 
jakoby, nereálná a iluzorní. Polemizuji s tím, že svět 
hry není ničím skutečným. (Fink, 1992, 23) Naše 
emoce, rozjitření, herní zaujetí, často mezilidské 
vztahy, bezesporu i opravdové partnerské důsledky, 
to vše je naprosto reálné. Odbýt to vše jakousi ma-
gickou neskutečností či zrcadlením se mi zdá ža-
lostně málo. Proto se ve hře dostáváme na pomy-
slnou zvláštní hranici, kdy se můžeme rozhodovat, 
zda přijmeme roli a vstoupíme do světa hry, nebo 
zda se stáhneme zpět do běžného světa aktuálního 
prožívání a kouzlo hry nám zůstane uzavřeno. Ten-
to dvojí svět je vyznačen dvojím různým pozadím, 
horizontem, kontextem, porozuměním, možností 
jevit se jednotlivým věcem (či – jak by možná řek-
li filosofové – umožňuje projevení dvojí ontologické 
dignity jediného jsoucna), a tím rozhodně rozkolí-
sává náš snad až příliš povrchní pohled na hru ja-
kožto něco „nanečisto“, ne zcela reálné, neúplné, 
nehotové, nikoliv plně jsoucí.
Hra je konsensuálně vnímaná jako autotelická čin-
nost, tj. mající cíl v sobě samé. Huizinga (1971, 20) 
dokonce tvrdí, že se jí nedosahuje žádného užitku. 
To zcela jistě není pravda, a to nejenom proto, že od 
dob Jana Amose Komenského až do dnešní podoby 
PŠL bychom mohli hru jako pedagogický prostředek 
škrtnout, zrušit, zahodit. Zkusme ale Huizingovi ro-
zumět takto: hra (a kurzy PŠL) nemá užitek jako cíl, 
ale jako „vedlejší produkt“, cílem je plné prožívání 
celku lidského bytí či autentické prožitky umožňují-
cí rozvoj osobnosti směřující k harmonii. Jinými slo-
vy a v kontextu tohoto textu: užitek a prospěšnost 
kurzu není jeho realitou, ale virtualitou.
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Snad právě rozeznání tohoto principu mohlo vést 
k rozvoji celého oboru outdoor management trai-
ning, který staví na tom, že rozvoj pracovních týmů, 
manažerských dovedností či vedení lidí lze trénovat 
prostřednictvím modelových a herních situací. Tedy 
ne zcela reálné, tj. virtuální situace (alespoň v po-
rovnání s reálným pracovním prostředím či pracov-
ními aktivitami účastníků) jsou připravovány kvůli 
jejich reálným důsledkům a dopadům. Tyto efekty, 
prakticky se projevující v následujícím profesním ži-
votě, jsou virtuálně obsaženy v programu a aktivi-
tách zážitkových kurzů.
Leč hra byla tématem čísla minulého a nyní má být 
řeč o PŠL. Jsme příliš vzdáleni? Samozřejmě nikoliv. 
Z her (a nejenom z nich) se skládá kurz, z kurzů se 
přede PŠL. Nabízí snad PŠL něco neplnoprávného, 
ne zcela reálného? Jistěže ne. PŠL nabízí hluboké, 
formující, silné prožitky, zcela reálně proměňující 
nejenom prožívání, ale také osobnostní zakotvení 
svých instruktorů i účastníků. Je docela možné, že 
vede (opět za pomoci filosofického termínu) k au-
tentickému modu existence. Či – frommovsky ře-
čeno – k akcentaci onoho „být“ na úkor onoho spo-
lečensky více ceněného „mít“.

Kurzovní zmítání mezi realitou  
a virtualitou

A v tuto chvíli můžeme využít metafyzického od-
stavce na počátku tohoto textu. Jsou-li kurzy reál-
né, ale zároveň něčím odlišné (skleníkem), pak musí 
být v určitém smyslu jiným bytím než realita (jsoucí 
ve skutečnosti), a jsou tudíž z určitého pohledu vir-
tualitou (jsoucí v možnosti). Jsou možností, poten-
cí. A tyto možnosti nově vznikají, nově tryskají z ta-
jemného přediva programových, vztahových i dal-
ších realit, které se v prožívání jednotlivců mohou 
uhnízdit či bez užitku proplout nenávratně do mi-
nulosti. Každý kurz je tak říkajíc těhotný mnoha 
možnostmi, jež skýtá pro život každého účastníka 
i instruktora. Každý kurz je tak možno vnímat jako 
virtuální koncentrát potencialit. O jejich realizaci 
(o převedení z možnosti do skutečnosti) však roz-
hoduje každý účastník sám za sebe, neodvoditelně 
a nezastupitelně. I proto může mít stejný kurz, to-
tožný program a setkání se stejnými osobnostmi 
zcela odlišnou hodnotu a vliv na různé frekventanty. 
Někteří těchto možností využijí, kolem jiných ne-
zúčastněně proplují do nenávratna.

Kurzy PŠL se pochopitelně neskládají pouze a vý-
lučně z her, ale domnívám se, že hra je velmi vý-
stižným symbolem celé zážitkové pedagogiky a jis-
tě i typickou metaforou pro činnost PŠL. Ukažme si 
tedy na příkladu několika programů (které můžeme 
vnímat z určitého aspektu jako hry), že prolínání 
skutečnosti a neskutečnosti se na kurzech nevyzna-
čuje především pohybem z možnosti do uskutečně-
ní, ale spíše kumulací možností, potencialit, které 
může konkrétní osoba uchopit a zrealizovat (pře-
vést z možnosti ve skutečnost) ve svém budoucím, 
po-kurzovním žití. Vyznačuje-li se hra určitou am-
bivalencí mezi oním bytím a nebytím (podle Finka), 
resp. – podle mého přesvědčení – skokem mezi her-
ním a aktuálním světem, jak je tomu s kurzy jako 
s celkem? Pokud bychom vzali doslova analogii se 
skleníkem, museli bychom říci, že převládá ona her-
ní charakteristika, tedy určitá neopravdovost, skle-
níkovost, nereálnost. Zkrátka že virtualita převládá 
nad realitou. Rád bych však na konkrétním příkladě 
několika málo programů realizovaných v minulosti 
poukázal na fakt, že ona zdánlivá (herní) nereálnost 
se velmi úzce snoubí s naprostou reálností. Že hra 
může nabýt zcela reálných podob a že se vůbec ne-
jedná o „život nanečisto“, ale o naprosto reálný, 
mnohdy tvrdý a syrový život, a to i v jeho méně pří-
jemných podobách a formách. A že přitom stále zů-
staneme nejenom na kurzu PŠL, ale přímo i v pro-
gramu, tedy svým způsobem ve hře. Podívejme se 
však na rozmanité programové možnosti poněkud 
strukturovaně, konkrétně ve třech typech různého 
poměru reality a virtuality.

Programy v rámci sociální reality1

Aniž bych měl sebemenší ambici na  vytváření jaké-
si klasifikace s ohledem na realitu či virtualitu kon-
krétních programů, na několika ukázkách si můžeme 
všimnout, že míra zasazení hry (či mimoherní aktivi-
ty) do sociálního prostředí může nabývat několika 
různorodých podob, a to právě s ohledem na členění 
realita – virtualita. První z nich je nasycena nejvyšším 
stupněm reálnosti, program je realizován mimo stře-
disko, v běžných společenských situacích, avšak kur-
zovní kontext jim dává jiné vyznění, nemyslitelné bez 
ostatního kurzovního dění. Program je tak de facto 
vystoupením z dosavadního časoprostoru, účastníci 
opouštějí kurz a se svými dosavadními prožitky vstu-
pují do kontaktu se životem společnosti nezasažené 
kurzovním děním. A právě těmto typům programů (v 
nichž je míra reality nejvyšší) věnujeme nejvíce pro-
storu, protože to jsou programy nejméně využívané. 
Jinými slovy, sociální realita je ozvláštněna či zjina-
čena předchozím i následujícím programem, který 
probíhá na středisku (v oné „skleníkové“ virtualitě). 
Dejme prostor dvěma konkrétním příkladům z kur-
zů PŠL v 90. letech.

1 Pochopitelně bychom mohli uvažovat i o realitě přírodní, nejenom sociální. Pak můžeme hledat odlišnosti mezi re-
alitou (resp. virtualitou) pobytu na středisku a realitou pobytu v přírodě, příp. v zimní přírodě, jak ji může zakusit 
účastník kurzu Život je gotickej pes. Opravdovost, jednoduchost, soustředění na základní živočišné potřeby, snaha 
překonat chlad a nepříznivé podmínky živočišným teplem pohybu či archetypem ohně – to jsou momenty, které by 
analýze reality a virtuality přinesly nové příklady či aplikace, nikoliv však zásadně odlišné argumenty.
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Interes: vůdcovství a sociální solidarita
Kurzům Interes vtiskl nezaměnitelnou pečeť jejich 
dlouholetý šéfinstruktor Jiří Walder – Červenáček. 
Základní ideové směřování vedlo k sociálním a ko-
munikačním dovednostem, k rozvoji argumentace, 
k cílenému tréninku strategického myšlení i ma-
nažerských dovedností. Programem, který měl tré-
novat obchodnické dovednosti, byl Mentosgame, 
resp. Žij na max! Základní rovina této aktivity spo-
čívala v reálném prodeji cukrovinek Mentos v síti 
prodejen po celé České republice. Organizační ná-
ročnost celé akce byla nepředstavitelně složitá: 
sedm automobilů pro jednotlivé prodejní týmy, ma-
teriál v celkové hodnotě dvou milionů korun, reálné 
pracovně-právní smlouvy a zřetelné finanční dopa-
dy. Praktická realizace dříve zkoušených argumen-
tačních a prodejních dovedností, společenská cit-
livost, obchodní úspěchy. Zcela reálné situace, re-
álné prostředí, nikoliv nereálné dění.
Určitým hodnotovým protipólem tomuto náročné-
mu projektu, podporujícímu aktivitu, růst, úspěch, 
bylo prožití jedné pracovní směny v domovech dů-
chodců, léčebnách dlouhodobě nemocných a ob-
dobných zařízeních pro sociálně potřebné. Vý-
raz sociální solidarity projevený péčí o nemohoucí 
umožnil nejenom kontakt s jinou sociální skupinou, 
než jsou mladí, nadšení, úspěšní a silní manažeři. 
Jakýsi pohled na odvrácenou stranu života (v roce 
1997 se program Život z druhé strany umístil do-
konce na 1. místě hitace se skórem 4,92). To rov-
něž není virtualita! Záměrný kontrast více zviditel-
nil hodnotu i cenu úspěchu, připomenul, že život 
neprobíhá jednobarevně a neskládá se pouze z po-
zitivních okamžiků. To není skleníkové prostředí, 
přestože se nejedná o každodenní běžné prožívání 
účastníků.

Publicus: věci veřejné
Jiným příkladem může být situace připraveného dár-
covství krve na kurzech Publicus, jež byly organizo-
vané pro potenciální novináře či osoby zajímající se 
o politiku, pro ty, jimž nejsou lhostejné věci veřejné. 
Program, který byl zesílen již předkurzovním sesta-
vováním vlastních rodokmenů a promýšlením, co 
pro mě osobně vlastně krev znamená, či kurzovním 
povídáním o krvi s důrazem na „promíchanost“ Ev-
ropy, dramaturgicky vedla k tvorbě reportáže o dár-
covství krve. To samo o sobě může být silným im-
pulsem pro prvodárce, ale hodnota této sociální po-
moci (kurz jako celek daroval cca 7 litrů krve, tedy 
množství potřebné pro jednu operaci) byla umoc-
něna onou základní myšlenkovou rovinou kurzu: 
vztah novinářů k realitě, kterou zprostředkovávají 
veřejnosti. Reportáž, která o dárcovství krve vznikla 
a byla uveřejněna (pětiminutová reportáž, tvořená 
anketou na ulici, rozhovorem s dárcem i odpůrcem 
dárcovství krve, informacemi z transfuzní stanice 
i z jednotky intenzivní péče, kde je potřeba krve evi-
dentní, která byla odvysílána v relaci Fórum na S1, 
nejposlouchanější rozhlasové stanici na Slovensku), 

opět není žádnou virtuální, ale zcela reálnou zále-
žitostí. Se zjevným dopadem nejenom na účastníky 
kurzu. Předkládá výstup, který je ověřitelný (sly-
šelo to půl milionu lidí), ale musí být vše dotaženo 
do konce, sebemenší neopatrnost má v tomto pří-
padě příliš silné důsledky. (Jirásek, 1998, 13) Opět 
tedy program, který může být označen za hru, ale 
přitom naprosto překračuje ono běžné vnímání od-
lišující reálný svět pracovního života a neskutečný 
svět herní. Konec konců i v hodnocení programu 
se mezi klady objevilo tvrzení není to „skleník“, ale 
realita (silná situace, pociťovaná jako konfliktní) 
(tamtéž). Na závěr tohoto odstavce vložme pohled 
účastníků k této aktivitě či programu, svědčící o ne-
jednoznačném (ve vztahu realita – virtualita), při-
tom nesmírně silně prožívaném zážitku (Jirásek, 
1998, 13–14):
Nakonec mě málem rozbrečela sestřička, když mi 
vytáhli jehlu a ona na výhradu reportérů o neo-
sobnosti skleněných kukaní zdůraznila, že to v tom 
procesu může skutečně tak někdy vypadat, ale že 
jsou moc rádi, že jsme tam přišli, protože krev po-
třebují. (Petr)
Bez připomínek – perfektně zorganizovaná akce, 
pro mě to nejlepší, co si z kurzu odnesu do života. 
(Bára)
Krásny pocit držať sa s Magdou za ruku na trans-
fúzke a vedieť, že jej len obyčajným dotykom po-
môžem prekonať strach a naopak cítiť jej veľkole-
posť a silu pri prvom dotyku s darovaním. (Lenka)
Můžu jen poděkovat. Byl to pro mě ten nejsilněj-
ší zážitek, který měl nevypověditelnou hloubku. 
(Magda)
Považuji to za nejlepší „hru“, jsem přesvědčen, že 
zážitky z ulice i studia nikdy nezapomenu. (Pavel)
Tyto aktivity jsou svým způsobem hrou, ale roz-
hodně nejsou životem nanečisto! Onou virtualitou, 
onou potencí, která je v programech obsažena pou-
ze v možnosti, nikoliv ve skutečnosti, jsou však zna-
losti a dovednosti, zkušenosti a vztahy, které účast-
níci mohou a nemusejí dále rozvíjet. Merito věci 
spočívá v tom, že každý může ve svém každoden-
ním životě zkusit prodávat cukrovinky nebo darovat 
krev – málokdo toho ale skutečně využije. Realizace 
nových životních možností, tj. převedení těchto vir-
tuálních (potenciálních) zkušeností do modu exis-
tence je přesně ten prvek, který je na zážitkových 
kurzech nejcennější. Obdobné konstatování platí 
i pro další kategorie programů, v nichž je poměr 
reality a virtuality opačný – potenciál nových život-
ních zkušeností však přesto zůstává zachován. Tyto 
souvislosti nejsou kurzovní skutečností, ale jsou 
kurzovní možností, pravděpodobně ještě cennější 
než jiná kurzovní – nezpochybnitelná – realita. To je 
význam a smysl oněch virtualit, kterými je každý zá-
žitkový kurz prodchnut a naplněn, které skýtají ob-
rovský potenciál osobnostního růstu zúčastněných.
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Programy na rozmezí  
sociální reality a virtuality
Další typ programů probíhá mimo běžnou sociální 
realitu – program je připraven i realizován v pro-
středí kurzovního střediska, má mnohem vyšší stu-
peň herních prvků, avšak je ozvláštněn či nasycen 
zcela reálnou situací, která překračuje herní hori-
zont. Jsou to programy, jimž reálné prvky dodávají 
nové napětí, dynamiku, horizont smyslu a porozu-
mění. Je vysoce pravděpodobné, že z pohledu vněj-
šího, z pohledu nezaujatého pozorovatele, může 
být takové jednání nepochopitelné, postrádající 
smyslu a racionálního zdůvodnění. Ten je však do-
dáván herním kontextem, který je hráčům (i in-
struktorům) srozumitelný. I tato skupina programů 
však může být vnitřně bohatě strukturována (po-
kud by někdo o takovou klasifikaci stál) v závislosti 
na roli, kterou pomezí reality a virtuality hraje.

Princezna Šin-Šo
První ukázkou může být hra uveřejněná ve Zlatém 
fondu her II (Hrkal & Hanuš, 1998, 110–112). Prvek 
reality do závodu družstev (která přenášejí v noci 
na nosítkách jednoho svého člena) vnáší odjezd 
vlaku, jehož pomocí je nutno část trasy absolvovat 
(další část cesty je převoz lodí). Vědomí doby od-
jezdu soupravy (jíž je přizpůsobena doba startu tak, 
aby úsilí pro přepravu z místa startu na nádraží mu-
selo být enormně vysoké – s menším nasazením by 
nebylo možno vlak stihnout) je vysokým motivač-
ním faktorem, který pramení právě z „průsaku“ re-
ality do této jinak virtuální legendy a závodu.

Jdi a přines hlavu krále 
Hra popsaná velmi podrobně (včetně metodických 
poznámek a jistého varování vzhledem k nutnosti 
realizace programu pouze vyzrálými instruktory se 
silnou životní zkušeností) v G5, 128–130 je rovněž 
přesunem družstev po určité trase s plněním růz-
ných úkolů, rovněž zde tým nese jednoho svého čle-
na resp. členku – královnu, ta je však v posledním 
bodu cesty představena před úkol, který za ni ne-
může převzít nikdo jiný: zabít králíka a uříznout mu 
hlavu. Samozřejmě je maso využito na přípravu obě-
da, avšak pokud královna úkol nesplní, nejenom že 
je družstvo ze hry diskvalifikováno, ale také nebude 
mít oběd. V tomto případě nevstupuje prvek rea-
lity pouze do herní situace bez reálných důsledků 
jako v předchozím případě (jedinou sankcí za ne-
splnění je neuzavření závodu), ale prvkem, který ba-
lancuje nejenom na hraně reality a virtuality, ale vý-
slovně bytí a nebytí (života a smrti) vnáší do celého 
dění mnohem více napětí a možného ideového stře-
tu – pokud ponecháme stranou další z možných re-
álných důsledků, to jest hlad družstva.

Pochopitelně těchto her, které propojují herní svět 
se světem každodenního prožívání, je velmi mnoho. 
Může se jednat o programy založené na secvičení 
divadelního představení a jeho předvedení před re-
álným publikem (typu Zkouška orchestru), na pu-
tování krajinou a kontaktu s lidmi (jako je Česká 
čítanka), na konfrontaci odhadu vlastního chování 
ve vymezených situacích a jejich opravdového ře-
šení (Konfrontace). Jiný vztah reality a virtuality 
přinášejí programy s reálným dopadem na další 
dění či prožívání účastníků (např. nepodařená plav-
ba na vorech s důsledkem mokrého oblečení), nebo 
s reálnými výtvory (typu Colour máz).

Programy sociální virtuality
Do této skupiny by bezesporu patřila naprostá vět-
šina her, které jsou na kurzech hrány. Jsou to pro-
gramy, které probíhají zcela v onom virtuálním her-
ním prostředí, avšak na rozdíl od pojetí hry jako 
iluze, mámení a ne pravého bytí můžeme vnímat 
jejich virtualitu jako potenciál realizace v pozděj-
ším běžném osobním či pracovním životě. Hry za-
měřené na sebepoznání i poznání druhých (jako je 
stále oblíbená Margareta nebo Noční obrazy, ale 
také psychicky náročnější Koloseum či programy 
vedoucí účastníky k hlubokým prožitkům vztahova-
ným k vlastnímu způsobu žití, jako je Stalker či La-
byrint světa a ráj srdce), komunikaci, argumentaci 
či diskusi (Řeka, Sociodrama), týmovou spolupráci 
atd. atp.
V těchto typech her se vskutku ocitáme jakoby v ji-
né realitě, v odlišném herním světě, který však v so-
bě nese obrovský potenciál virtuálních možností, 
jež je možno při náležitém zpracování zážitků pře-
vést jako zkušenosti (teď už naprosto reálné, nikoliv 
pouze virtuální) do reality vlastního života.
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Závěr

Nejenom na základě zmíněných programových uká-
zek, ale díky dlouhodobému sledování a promýšle-
ní oné specifické jedinečnosti (působivosti, úspěš-
nosti…) kurzů PŠL se mi zdá, že ona „skleníkovost“ 
je tvrzením značně zjednodušujícím. Že takový „ži-
vot nanečisto“ může být mnohem reálnější, než ně-
kolik běžně prožitých roků. Že vliv jedné nereálné 
hry může mít hodnotnější dopad než množství 
zcela reálných a neskleníkových činů. Že zkrátka – 
opět si vypomožme filosofickou terminologií – úsilí 
po celku lidského způsobu bytí, po prožívání v mo-
du nejhlubší autenticity, je na kurzech PŠL natolik 
nepřehlédnutelné, evidentní a zřejmé, že nám roz-
hodně neumožňuje onu pomyslnou hranici mezi re-
alitou a virtualitou kurzů PŠL jakkoliv (natož příliš 
ostře) vytyčit. Je-li to znamení toho, že ontologické 
kategorie možnosti a skutečnosti, nicoty a bytí je 
potřeba znovu nově promyslet, jde o otázku, kte-
rá míří mimo tento časopis. Ale přesvědčení, že pro-
jekty zážitkové pedagogiky napomáhají autentické-
mu způsobu lidského bytí, prožívání sebe sama ve 
smysluplné celkovosti, nikoliv k životu zaměřené-
mu na dílčí detaily obstarávání toho, co „se“ nosí, 
říká, dělá či má, se zvýrazněním potenciality a vir-
tuálního rozměru zážitkových kurzů velmi zesiluje.

 „Otvírákem“ kurzu  PŠL Publicus 1998 byla celodenní práce na farmě. | foto © Mary Stracenská 
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ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA – 
OBLAST, O NÍŽ CHCEME PSÁT

Vladimír Svatoš

Již delší dobu se nepohybuji na akademické půdě, 
ale v oblasti veskrze praktické – v tréninku mana-
žerů a firemních týmů. A tak myslím není divu, že 
mě teoretické statě na téma zážitková pedagogika 
dosud publikované v Gymnasionu nechávaly chlad-
ným. Průlom však způsobil příspěvek Martina Mu-
rára Prístupy na báze dobrodružstva a zážitku, 
versus zážitková pedagogika? (G6, 34–40), na kte-
rý cítím potřebu reagovat. Ne proto, že bych měl 
k termínu zážitková pedagogika osobní vztah nebo 
dokonce takto vymezenou oblast považoval za svůj 

„klajm“. Vlastně je mi dost jedno, jak budeme to-
muto oboru říkat. Je to spíš jistý smysl pro pořádek, 
který mi našeptává zastat se zážitkové pedagogiky. 
Domnívám se totiž, že by měl každý název co nej-
lépe vystihovat obsah, že by měl být pokud mož-
no stručný, že by slova, která název tvoří, měla být 
užita nejlépe v jejich obecném významu, a že by při 
konstrukci názvu měla být zachována formální lo-
gika. A termín zážitková pedagogika všechna tato 
kritéria po mém soudu splňuje. Proto se pouštím 
do polemiky s panem Murárem, který hned v úvod-
ním souhrnu svého příspěvku konstatuje, že název 
zážitková pedagogika adekvátně nevystihuje cha-
rakteristiky tohoto mladého oboru, a doporučuje 
o dost složitější a také širší vymezení „přístupy 
na bázi dobrodružství a zážitku“.

„Mladý obor“

Záměr vydávat časopis Gymnasion spojil lidi, kteří 
vychovávají nebo vzdělávají (oč jednodušší to mají 
Angličané se svým „education“) druhé a činí to ur-
čitým způsobem. Měl se stát platformou pro odbor-
nou diskusi i místem výměny praktických zkušenos-
tí, jakýmsi inspiromatem pro všechny, koho aplika-
ce, teoretické zpracování a rozvoj tohoto způsobu 
výchovy a vzdělávání zajímá. Proto bylo na místě 
jej z důvodů orientace čtenářů, autorů článků i re-
dakční rady nějak vymezit. Říci, co je hlavním před-
mětem našeho zájmu, co se nás týká okrajově a co 
už vůbec ne. Rozhodně jsem to nevnímal jako pře-
vrat v pedagogice a definici nového oboru. Vždyť se 
zážitkovými přístupy se ve výchovné praxi setkává-
me odnepaměti (viz např. divošské zasvěcovací ri-
tuály), a ani v teorii nebudeme průkopníky (o pár 
set let nás předběhl kromě jiných i jistý Komenský). 
Z mého pohledu (a zde se možná rozcházím i s Ivo 
Jiráskem, v G1, 6–16) nepředstavuje jeho text defi-
nici nového vědního oboru, ale vymezení určité čás-
ti pedagogiky, o níž budeme v Gymnasionu psát.

Kritéria třídění

Pro definici „našeho pole zájmů“ jsou důležitá 
dvě kritéria. Tím prvním je výchova a vzdělávání. 
Víme, že řada aktivit, které užíváme pro rozvoj lidí, 
může být použita i pro „pouhou“ rekreaci nebo tře-
ba v psychoterapii. Z tohoto úhlu pohledu jsou re-
kreace i psychoterapie oblasti blízké, nicméně na-
ším hlavním zájmem je rozvoj lidí, jejich výchova 
a vzdělávání. A jaké jiné slovo pro teoretické ucho-
pení této oblasti v češtině užít než pedagogika.
Druhým kritériem pak je určitý přístup k výcho-
vě, chcete-li převládající nástroj. Nebudeme psát 
o technikách a formách kázání (byť rozhodně ne-
podceňuji jejich význam pro hodnotový rozvoj vě-
řících), nebudeme psát ani o tvorbě technických 
manuálů, s jejichž pomocí se lidé naučí ovládat slo-
žitá zařízení. Jsou to nepochybně užitečné formy 
výchovy a vzdělávání, nicméně stojí stranou sféry 

te
or

et
ní

k

07_jaro07.indd   63 10.5.2007   14:36:08



PO
LE

M
IK

A
64

našeho zájmu. Shodli jsme se na tom, že v Gym-
nasionu chceme psát o všech možných přístupech 
k výchově a vzdělávání, v nichž na začátku stojí zá-
žitek (vlastní, aktivní), jehož zpracováním (vlastní 
nebo skupinovou reflexí) dochází k rozvoji. Přitom 
oním zážitkem může být stejně tak řečnické cvičení, 
malování, hraní divadla a hry na louce, jako out-
doorové sporty a jejich modifikace. Zde nebylo tře-
ba složitě hledat slova, zážitek resp. zážitková se 
přirozeně nabízí.
Současnou aplikací obou výběrových kritérií nám 
tedy vyšlo, že chceme psát o takové části pedagogi-
ky, která staví na autentickém zážitku, a zcela logic-
ky jsme tuto oblast nazvali zážitková pedagogika. 
A samozřejmě o jejích praktických aplikacích, tedy 
o výchově zážitkem.

„Příbuzenské vztahy“  
aneb množiny a podmnožiny

Bylo by velice přehledné roztřídit svět na soustavu 
disjunktních podmnožin a ty pak každou samostat-
ně zkoumat. Jenže ono to tak jednoduše nefunguje. 
Velice často nejsou mezi jevy jasné hranice, a tak 
mají množiny společné průniky, případně může být 
jedna celá vnořena do jiné, větší. I tyto vztahy je 
nutné sledovat, zabýváme-li se vymezením a ter-
minologií nějaké oblasti.
V této souvislosti uvedu několik příkladů:
a) Z posledního odstavce Jiráskovy první kapitoly 

(G1, 8) je zřejmé, že zážitkovou pedagogiku vní-
má jako součást (podmnožinu) pedagogiky 
obecné, tedy nikoliv jako její protiváhu či „kon-
kurenci“. Proto je zcela na místě, že název pod-
množiny se skládá z názvu celku a adjektiva, 
které vymezuje (či přesněji omezuje) rozsah 
podmnožiny.

b) Zážitek je cosi autentického, co spoluvytváříme 
svou aktivní činností. (Ne, nechci se vydávat 
na pole psychologických pojmů, držme se v ro-
vině „selského rozumu“.) V případě zážitkové 
pedagogiky vznikají primární zážitky při čin-
nostech, které v rámci programu účastníkům 
nabízíme. Aktivity spojené s dobrodružstvím 
jsou jen částí programového portfolia, se kte-
rým pracujeme. Významnou částí, ale pořád 
jen částí, jednotlivostí. A tak, stejně jako ne-
zahrnujeme do názvu např. přístupy na bázi es-
tetických prožitků, nevidím důvod zahrnovat 
do názvu dobrodružství, které dokonce nemusí 
být ani na každém kurzu přítomno.

c) Není sporu, že zážitky, a to i zážitky na bázi dob-
rodružství, lze využívat i v jiných oblastech, než 
je zážitková pedagogika. Že existují disciplíny, 
které mají ušlechtilé cíle, bohatou historii, pří-
padně byly akreditovány tam či onde, které 
s prožitkem dobrodružství pracují. Třeba zá-
žitkové terapie mnoha druhů. Průnik jejich a na-
šich nástrojů není prázdný, nezřídka pracujeme 
s podobnými instrumenty. Primární z hlediska 
třídění jsou ale cíle. A v těch se např. hipotera-
pie a zážitková pedagogika výrazně liší. Proto 
vnímám tyto disciplíny jako oblasti stojící blízko 
sebe a vzájemně se možná inspirující, rozhodně 
však nevidím potřebu jejich společného ozna-
čení.

V čem je tedy rozdíl

Zatímco zážitková pedagogika bere za základní kri-
térium třídění účel (výchova a vzdělávání) a dopl-
ňující kritérium nástroj (zážitek), sahá Martin Mu-
rár k jedinému kritériu – nástroji. V jeho pojetí je to 
zážitek a z něho, dle mého názoru nesystémově, vy-
píchnuté dobrodružství. A aby „nepřehlížel jiné uži-
vatele hor než horolezce“, dále oblast neomezuje. 
„Přístupy na bázi dobrodružství a zážitku“ tak kro-
mě námi popisované oblasti zážitkové pedagogiky 
zahrnují různé formy terapie a možná i rekreace, 
v nichž se objevuje zážitek, resp. dobrodružství.
To je však oblast neuvěřitelně široká, do níž dle na-
šich primárních domluv nemá Gymnasion ambice 
promlouvat.
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 Elévové PŠL na divadelním semináři projektu M.E.S.H.  
 (PŠL ve  spolupráci s o.s. Augusto), 2006. | foto © Jana Haková 
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POD LAVICÍ 
Zážitková pedagogika 
a škola
Chcete se dovědět, jaký je vztah mezi každoden-
ní školní rutinou a Prázdninovou školou Lipnice? 
Rubrika Pod lavicí vám ze dvou odlišných po-
hledů ukáže, že Prázdninová škola Lipnice není 
jenom prázdninová, ale je též kolébkou několika 
projektů, které se využívají ve školní praxi. Jedna 
ukázka vám studentskýma očima představí pro-
jekt pro nově vznikající středoškolské třídy, druhá 
pak pohled lektorky na právě probíhající projekt 
pro učitele. Již více než patnáct let se na někte-
rých středních školách především gymnaziálního 
typu pořádají vstupní adaptační kurzy pro stu-
denty 1. ročníku. Ve článku Ze života gymnazis-
tů 3: Vstupní adaptační kurz GO! se setkáte s po-
hledem studentů na tento typ intervence. Autoři 
na základě porozumění studentské perspektivě 
v závěru navrhují úpravy kurzů tak, aby se ma-
ximalizovaly jejich účinky. Druhý článek rubriky je 
věnován aktuálnímu projektu Prázdninové školy 
Lipnice Klíč pro učitele. Ten je zaměřen na rozvoj 
jejich klíčových kompetencí a pomoc při přípravě 
rámcových vzdělávacích programů. Poslední pří-
spěvek nabízí pod názvem Ježek ve virtuální síti 
pohled na zajímavé využití možností, které posky-
tují nové technologie.

David Másilka

Do této rubriky přispěli:

David Másilka – pro bližší představení viz str. 2.

Vedoucí bloku Možnosti tu jsou:

Petra Drahanská – pro bližší představení viz str. 2.

Mgr. Petr Zappe (1980), interní student 
doktorského studijního programu  
kinantropologie na FTK UP  
v Olomouci, šéfinstruktor Hnutí GO! o.s.,  
instruktor společnosti Adventura  

Teambuilding. petr.zappe@email.cz

Vedoucí rubriky:

ENGLISH SUMMARY 
Possibilities are here | Under the Desk – Zážitková pedagogika and school

Mgr. Romana Lysáková (1980), nezávislá 
publicistka, spolupracuje s deníkem Rov-
nost, rádiem Student 107 FM a s Br-
něnským kulturním centrem, v oblasti 
zážitkové pedagogiky s Outward Bound – 

Česká cesta, s.r.o. romana.lysakova@centrum.cz

Mgr. Barbora Parráková (1980),  
projektová manažerka  
Czech Efficient Learning Node. 
barbora.parrakova@celn.cz

Introductory adaptation courses for first year high school students have taken part for more than 
15 years in some schools. In the article “Out of the life of high school students: Inroductory adap-
tation course GO!” you will be introduced to students’ views on this type of intervention. The au-
thors, based on the understanding of the students’ perspectives, suggest at the end of the article 
changes to the course to maximize the effects.
The second article of this column is devoted to the Vacation School Lipnice project KEY for teachers. 
It is focused on the development of their key competences and preparation of framework edu-
cational programs.
In the game Mapps.com school teams play a part of the game in a real environment and a part in 
computer labs. They solve different tasks concerning the part realized in terrain, most often con-
necting with local history, geography, art, etc. Tasks are, however, more complex than it seems on 
first sight and hints are only in the virtual world. Using different information and communication 
technologies (digital cameras, video cameras, GPS device, so called smart phones, mobile phones, 
etc) the teams reach their game solution in a day, week or month. The project is co-financed by the 
European Commission in the scope of the 6th framework program.
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Podzim roku 1989 nebyl revoluční pouze na scéně 
politické. Ve stejné době se zrodila v hlavách tří in-
struktorů Prázdninové školy Lipnice, psycholožky 
Matějkové a pedagogů Schindlera a Halady, revo-
luční myšlenka projektu pro dospívající. Jeho cílem 
se stalo vyplnění mezery v lidském přístupu k bu-
doucím studentům střední školy.
Zmínění autoři myšlenku aktivně rozvíjeli a s rodí-
cím se projektem oslovili několik pražských gymná-
zií. Uspěli na Gymnáziu Jana Keplera. Významnou 
částí projektu byl vstupní adaptační kurz pro na-
stupující studenty 1. ročníků. Poprvé se v tehdej-
ším Československu tento typ kurzu konal v roce 
1991 pod názvem Wake up and GO!. Odtud po-
chází dnes vžité označení „kurz GO!“. 
V současné době vstupní adaptační kurzy nepři-
pravuje pouze Prázdninová škola Lipnice, ale i řa-
da dalších organizací (blíže viz G1, 55–61). Některé 
se specializují právě na přípravu a vedení těchto 
projektů, jiné se kurzům pro středoškoláky věnují 
pouze sezónně. V některých případech si kurzy při-
pravují školy samotné. Obvykle se jedná o …5–6 
denní akci, která je připravovaná na základě me-
tod zážitkové pedagogiky. Cílem kurzu je umož-
nit vzájemné seznámení studentů a třídního uči-
tele ve formální i neformální rovině a podpořit roz-
voj skupinové dynamiky vznikající třídy. (Másilka, 
2006a, 32)
Gymnáziu Šumperk, o němž pojednávají následující 
řádky, bylo od roku 1998 jednou z pilotních škol o.s. 
Hnutí GO!. V roce 2004 se vedení školy rozhodlo, 
že již pomoc dobrovolníků nepotřebuje. Od té doby 
uskutečňuje kurzy svépomocí. Právě odtud vám při-
nášíme pohled na tyto kurzy očima jejich účastníků, 
gymnazistů. Doslovné citace získané v průběhu vý-
zkumu studentů uvádíme kurzívou.

Jak vnímají kurz studenti? 

V prváku sebrali nějakých 26 lidí, kteří se neznali, 
kteří se v životě neviděli, možná až na nějaký vý-
jimky, a poslali je někam do lesa, aby z nich utvo-
řili nějakej kolektiv. (student 4.2) Nově nastupující 
studenti čtyřletého studijního programu Gymnázia 
Šumperk tráví první týden výuky na akci mimo ško-
lu, která se nazývá Vstupní adaptační kurz GO!. Ten 
je společným startem rodícího se třídního kolekti-
vu – studentů a jejich třídního učitele. Studentka 
3.3 říká: …pro nás vlastně to všechno začalo tím 
Goučkem.
Na Vstupním adaptačním kurzu GO! studenty pro-
vází organizační tým. …na začátku roku ehh jsme 
byli na seznamovacím kurzu GO!, kde se nás par-
ta skvělých lidí snažila dát dohromady. (student 
1.29) Tým tvoří studenti vyšších ročníků, popř. ab-
solventi gymnázia, vyučující a třídní učitel: …na 
GOučku byl úplně su… jako bych řekla, byl eee… 
ehh skoro suprovej nebo ne skoro byl, byl jako ta-
kovej dobrej, dalo se s ním dobře, dobře mluvit 
a nikomu ani moc nedo…, sice jsme věděli, že je 
to náš třídní, ale nikomu to jako moc nedocházelo, 
takže tam byl jako jeden z nás. (studentka 3.3) 
Kurzy GO! jsou naplněny intenzivním, zpravidla 
netradičním programem: …pro zasvěcený na GO!, 
kdy se nepodařila hra Židle… My jsme je vlast-
ně zakončili tím, že to měla bejt soutěž na druž-
stva o to kdo vyhraje, a mně se hrozně líbilo, že 
jsme se na konci domluvili a všichni jsme se chyt-
li za ruky a společně překročili tu čáru. (student 
2.13) i přes intenzivní programovou náplň studenti 
vnímají, že mají dostatek času být spolu: …na těch 
GO!… jsme se bavili všichni, že na to máme čas. 
(student 2.16) Oproti každodennímu vyučování je 
na kurzu GO! vyzdvižena role třídního kolektivu. 
Důvodem je právě dostatek času na společné akti-
vity všech jedinců dohromady. Náplň vyučovacích 
jednotek je zaměřena převážně individuálně. (Má-
silka, 2006a, 149)

David Másilka

Petr Zappe

díl 3.  
VSTUPNÍ ADAPTAČNÍ KURZ GO!

Seriál ZE ŽIVOTA GYMNAZISTŮ
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Při příchodu na tuto školní akci mimo školu se zpra-
vidla většina studentů vzájemně nezná. Kurz GO! 
je pro ně prvním místem vzájemného poznávání se 
i navazování vztahů: …na GOučku ještě takový ne-
poznaní, tak jsme poznávali ty lidi tam. A jakoby 
se dalo, by se dalo říct, že se stávali našimi kama-
rády, jak kdyby jsme tam byli dýl. (student 1.20)
Většina studentů, kteří o kurzu GO! hovořili, zmi-
ňuje, že tato školní akce mimo školu stmelila jejich 
třídní kolektiv: …my jsme totiž první týden bylo 
GO! a tam jsme se nějakým způsobem celá třída 
dali dohromady (student 2.20); …se to hlavně po-
znalo na GOučku, tam jsme si to mohli všichni vy-
zkoušet, že jsme se stmelili. (student 4.12) Pro-
žitky z kurzu GO! i ze stavu třídního kolektivu bez-
prostředně po něm jsou tak intenzivní, že se u ně-
kterých studentů objevují čtyři roky po uskutečnění 
akce. 
Pokud se nějaký student kurzu GO! nezúčastnil, tak 
jeho první setkání se s třídním kolektivem podle 
studentky 2.20 probíhalo asi takhle: …ona tam ne-
byla na GOučku, a pokud já si dobře pamatuju, 
vlastně ona nebyla jediná, co na tom GOučku ne-
byla… ááá první den jsme se všichni viděli nějak 
slušně oblečení. Prostě před týdnem jsme měli sraz 
ááá ty nový lidi, jsme jistým způsobem celá třída, 
prostě přišli a seznámili se, všichni jsme se z vlast-
ní iniciativy nějakým způsobem bavili nebo sna-
žili se aspoň představit těm, co s náma na GOučku 
nebyli, těm co s náma nebyli… Ale oni si pak sami 
vybrali ty lidi, který jim prostě byli sympatičtí. To 
není tím, že my jsme si vybrali je, oni spíš se za-
členili. Už na GOučku jsme prostě tak viděli, kdo 
nám je a není sympatickej, a oni přišli a viděli ty 
lidi a spíš oni se přidali k nim, než my by jsme si 
vybírali. 
K působení kurzu GO! se z jiné perspektivy studenti 
vyjadřovali při srovnávání každodenní školní rutiny 
se stavem života třídy na akci a těsně po ní: …když 
jsme byli na GO!, že jsme byli opravdu kolektiv, 
teďka postupem času se to tady hodně rozděluje 
na skupinky (student 4.13); …jsem si ze začátku ří-
kala, jako nó tak jako všichni se znaj, všichni maj 
dobrý jako kamarádský vztahy, ale jako nebylo to 
tak (studentka 2.13); …to byl hodně velkej skok z 
toho GOučka potom do té normální školy, jako že 
tam jsme vlastně byli všichni spolu a v té škole 
najednou vznikaly ty skupinky a pár lidí nevědělo, 
kam se má přidat (student 3.3); …ten první týden 
po tom GO! jsme byli… nebo první týden, první dva 
tři, jsme byli všichni tak, že jsme se bavili, někdo 
něco potřeboval, půjčit si sešit, tak teďka deš vy-
loženě za tím, s kým se bavíš a já jsem tady nebyl, 
můžu si dopsat sešit, a dřív to bylo takový, že jako 
si šel za kdekým nebo za kýmkoli a on ti ten sešit 
půjčil, kdežto teďka jak jsou ty skupiny, tak se to 
půjčuje v nich. (student 2.20)

Rozpad třídního kolektivu do menších neformálních 
skupin však nezačal až po skončení kurzu GO!, ale 
již v jeho průběhu: …když nás dají do těch pokojů, 
kde jsme byli na GOučku ještě takový nepoznaní, 
tak jsme poznávali ty lidi tam. A jakoby se dalo 
říct, že se stávali našimi kamarády (student 1.20); 
…z toho GO!, že ty skupinky vznikly možná aj kvůli 
tomu, jak nás rozházeli po těch pokojích, tak to aj 
tak zůstalo. Vlastně jak jsme byli po pokojích, tak 
ty děcka se tak shlukly a sedíme tak v lavicích, stý-
káme se po škole a ten kolektiv vlastně aj z ostat-
ních tříd, co se tak bavíme. (student 1.31) Ve zhru-
ba třicetičlenné skupině je přirozeným jevem roz-
pad do menších neformálních skupin. Někteří stu-
denti si jsou vzájemně sympatičtí, jiní ne. Na zá-
kladech sympatií se formují menší neformální sku-
piny uvnitř třídního kolektivu, v nichž k sobě mají 
studenti „lidsky“ blíž. (Másilka, 2006a, 147)

 foto © z archivu Hnutí GO! 
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Co je z toho všeho nejpodstatnější?

Kurz GO! je místem prvního setkání všech členů 
třídního kolektivu. Ti se zpravidla předem všichni 
neznají. Programová náplň akce je zaměřená na for-
mování společné skupiny – třídního kolektivu. Me-
zery v programu jsou vyplněny dostatečně dlouhý-
mi pauzami pro neformální sdílení aktuálních pro-
žitků mezi studenty. Mimo program se z toho důvo-
du začínají formovat jádra neformálních skupin. Bě-
hem akce se rozvíjí první vztahy mezi spolužáky. At-
mosféru obvykle záměrně ovlivňuje organizační tým 
kurzu GO!, který je tvořen třídním učitelem, dalšími 
vyučujícími, studenty vyšších ročníků a v některých 
případech i absolventy gymnázia. Jestliže se nějaký 
student kurzu GO! nezúčastnil a nastoupil do školy 
až druhý týden, jeho zařazení do třídního kolektivu 
nebyl problém.

K čemu kurzy jsou?

Za samozřejmé se obecně považuje, že na gymná-
ziu studenti získávají řadu nových poznatků z růz-
ných disciplín. Už zdaleka ne všichni připouštíme, 
že student se musí naučit být studentem, osvojit si 
vztah k malému společenství lidí a jejich zvláštní-
mu způsobu spolužití a práce, a to vztah nikoli ne-
závazný či nahodilý, ale takový, aby ta zcela samo-
zřejmě očekávaná událost „učení“ mohla skutečně 
nastat (Klusák & Škaloudová, 1992). Právě vstup-
ní adaptační kurz GO! je speciálním typem školní 
akce mimo školu, který atakuje tyto ne vždy uvě-
domované cílové oblasti výchovy gymnazistů, a tím 
připravuje vhodné prostředí pro učení. Jde o zá-
měrnou intervenci prováděnou za účelem usnadnit 
první kontakt všech členů rodícího se třídního ko-
lektivu, nastartovat proces vzájemného poznávání, 
a tím podpořit rozvoj skupinové dynamiky vznika-
jící třídy. Relativně ustálený soubor užívaných po-
stupů pro přípravu a uskutečňování kurzů GO! fun-
guje (k nim více například in Másilka, 2006b). Bě-
hem kurzu GO! život třídy zpravidla dosáhne rov-
novážného stavu v některých svých položkách (Má-
silka, 2006a), což nastartuje čtyřletý koloběh růz-
ných změn. Rovnovážný stav stejný autor považuje 
za vhodnější pro učení než stav přípravy na změ-
nu či stav změny. Oba méně vhodné stavy přitom 
vyplývají z negativního prožívání aktuálního stavu 
života třídy. Bez zařazení kurzu GO! se první rovno-
vážný stav obvykle utváří s relativně velkým zpož-
děním. Začátek školního roku je pro studenty na-
plněn určitou nejistotou, odhadováním budoucích 
vztahů, zvažováním svého místa ve školním spole-
čenství (Pakosta, 2003). Skupinová struktura, pře-
devším neformální, se vytváří až časem, potvrzuje 
obvyklý stav ve třídách (Lašek, 2001). 

Většina studentů si na akci a bezprostředně po ní 
uvědomuje, že je součástí třídního kolektivu, kte-
rý má zatím neurčitý, ale společný cíl. To odpovídá 
závěrům Bermana a Davis-Bermanové (1996), Má-
silky (2003), Pakosty (2003) i Šindlera (2004). Ten-
to typ kurzů pozitivně ovlivňuje interpersonální do-
vednosti jednotlivců, navozuje a zlepšuje mezilidské 
vztahy a příznivě působí na adaptaci v novém pro-
středí. Studenti se prakticky přesvědčili, že společ-
ně dokáží fungovat a řešit problémy různého cha-
rakteru. Ve vyjádřeních ke kurzu se však ani v ná-
znacích neobjevily informace, které by ukazovaly 
na to, že studenti jsou připraveni na běžnou školní 
rutinu. Studenti netuší, že zhruba třicetičlenná sku-
pina nemůže ani ve vyučování, ani v čase mimo ško-
lu fungovat jako jeden celek. Kontakt s každodenní 
realitou spojený s rozpadem na menší neformální 
skupiny, tvorbou komunikačních a vztahových bari-
ér či rozvojem individualismu je proto pro řadu stu-
dentů spojený s negativními pocity a skepsí (v ně-
kterých případech dokonce pocity podvodu ze stra-
ny organizačního týmu). 
Na základě uvedených skutečností považujeme 
vstupní adaptační kurz GO! za účinný nástroj 
pro rozvoj života třídy. Některých podstatných ob-
lastí fungování třídy se však stávající pojetí kurzů 
GO! na Gymnáziu Šumperk nedotýká. To během 
krátké doby způsobuje u řady účastníků negativní 
reakce (během několika týdnů po kurzu GO!), jež 
její stabilizační efekt pro třídní kolektiv nabourávají 
či zcela potlačují.

Jak optimalizovat vliv vstupních 
adaptačních kurzů?

Z vnímaní kurzů studenty gymnázia je možné vyvo-
dit konkrétní návrhy a doporučení pro zvýšení vlivu 
vstupních adaptačních kurzů GO! na život třídy.
1. Do stávající podoby programu zařazovat aktivity, 

které budou upozorňovat na individuální zvlášt-
nosti jedinců a vysvětlovat jejich pozitivní pří-
nosy pro celou skupinu. Upozornit na nebezpečí 
konformismu, který v běžné školní realitě brání 
individuálnímu růstu jedinců. 

2. Do stávající podoby programu zařazovat aktivity, 
které napomohou studentům navzájem poznat 
jejich individuální zájmy, čímž se usnadní tvorba 
neformální sociální struktury.

3. Nepodporovat nereálná očekávání, že třídní 
kolektiv se bude ve školní realitě chovat jako 

„tým“. 
4. Záměrně nepotlačovat tvorbu malých skupin, 

ale zaměřit úsilí na zařazení všech jednotlivců 
do některé z nich.

5. Podporovat rozvoj komunikace a kooperace 
mezi skupinami navzájem.

6. Upozornit na skutečné společné problémy 
a úkoly, se kterými se pravděpodobně třídní  
kolektivy setkají (například příprava výletů).
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Závěr

Na základě našich nálezů jsme pro zvýšení efektivity 
vstupních adaptačních kurzů obvykle prezentované 
cíle poupravili a doplnili tak, aby lépe naplňovaly 
požadavky reálného života na středních školách. 
Adaptační kurzy by měly především umožnit vzá-
jemné seznámení studentů a třídního učitele ve 
formální i neformální rovině s ohledem na fungo-
vání života třídy v rámci školní rutiny, kterou Má-
silka (2006a) dělí na vyučování a čas mimo školu. 
S tím souvisí podpora porozumění individuálním 
zvláštnostem jedinců ve třídě. Studenti by měli být 
po kurzu připraveni přijmout pestrost kolektivu 
jako zdroj vlastního obohacování a inspirace (Má-
silka, Harvanová & Zappe, 2005). 
Posledním cílem je rozvoj skupinové dynamiky 
vznikající třídy s důrazem na fungování formálního 
třídního kolektivu a postupné členění jeho vnitřní 
struktury na neformální skupiny. Já mám jenom ta-
kovou poznámku. Já si nemyslím, že je to tak čer-
ný, že každej má svůj názor a myslím, že ty skupin-
ky se prolínaj, takže prostě pak tvořej tu třídu, že 
sice jsme rozskupinkovaný, ale prostě se můžou ty 
skupinky prolínat a vůbec se to nevylučuje, takže 
si myslím, že si vůbec nevadíme. (student 4.12)
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Romana LysákováKLÍČ ODEMYKÁ  
UČITELŮM DVEŘE  
INSPIRACE

Klíč pomáhá otvírat mnohé dveře.  
Pomáhá otvírat dveře, za které není vidět  
a za kterými často vede nová neznámá cesta.  
Takový je i vzdělávací projekt Prázdninové  
školy Lipnice Klíč, který otvírá cesty  
do hlubin učitelské duše… 

Klíč pomáhá najít cestu, jak pracovat ve školství tro-
chu „jinak“, jinak nahlížet na výuku, na žáky, na se-
be samotné, na sebe vzájemně. Prostřednictvím zá-
žitkové pedagogiky při outdoorových i indoorových 
aktivitách mají učitelé možnost si na sobě vyzkoušet 
různé hry, tvořivé programy, pohyb či diskusi. Mají 
příležitost prožít tři dny naplněné dynamickým pro-
gramem, nechat se inspirovat hrou, zážitkem… Mají 
šanci seznámit se s klíčovými kompetencemi, lépe 
je pochopit a rozvíjet se v nich. Mimo to, projekt 
představuje prostor, v němž se učitelé mohou lépe 
zorientovat v tolik diskutovaném Školním vzdělá-
vacím programu a najít si „v něm své místo“. 
Co projekt Klíč zahrnuje? Tento vzdělávací pro-
gram běží pod hlavičkou Prázdninové školy Lipnice 
již zhruba rok. Pro pedagogy je tento kurz zdarma 
(pouze pro mimopražské), jelikož je spolufinanco-
ván Evropským sociálním fondem a státním rozpoč-
tem České republiky. Jedinou nutnou investicí kan-
torů je tedy jen chuť nechat se inspirovat a přijet.
Klíč však není jen o jednotlivcích, ale také o týmech. 
Projekt se skládá z takzvaných Kabinetů a Sboro-
ven. Na Kabinety se sjíždějí učitelé z celé republiky, 
tedy kdokoli, kdo se přihlásí. Kabinet nabízí pro-
pojování příbuzných, ale i nepříbuzných předmětů. 
Pomáhá zamýšlet se nad výukou v souvislostech. 
Jak to trefně vyjádřily jedny z tvořitelek Kabinetů, 
lektorky Martina Kamenská a Lucia Obenau: Ka-
binety chtějí nabídnout pedagogům pohled na to, 
jak propojovat různé předměty a nacházet v nich 
společnou linku, neboli nabízet dětem rohlík, a ne 
strouhanku. 

V roce 2006 se celkem uskutečnily tři Kabinety: 
„Multikulturní výchova a rozvojové vzdělávání“, 
„Člověk a společnost“ a „Člověk a příroda“. Na jaře 
2007 se uskuteční Kabinety s těmito tématy ještě 
jednou. Někteří účastníci uskutečněných Kabinetů 
začali svoje zkušenosti již uplatňovat i ve výuce. Do-
dávají však, že je to běh na dlouhou trať.
Kurz mi ukázal, že se dá se žáky pracovat způ-
sobem, jaký moje starší generace nepoznala. Dal 
mi možnost vcítit se do role žáka. Vyzkoušet si to 
sama na sobě. Učím francouzštinu a některé prv-
ky, které jsem zažila na multikulturním kabinetu, 
se postupně snažím zařadit do výuky. Pomocí ob-
rázků a vyprávěním o Francii, o její kultuře, o je-
jích afrických koloniích se snažím, aby žáci vnímali 
tento jazyk v souvislostech. Napojili se na něj. Do-
mnívám se, že zážitková pedagogika by se měla 
učit na pedagogických fakultách ve velkém. Hod-
ně jsem o kurzu vyprávěla a vyprávím ostatním 
kolegům a oni mi nevěří. Těžko se to hodnotí. To se 
musí zažít, hodnotí kurz kantorka Marcela Fujáko-
vá. Učí na pražském gymnáziu a také působí v Do-
mově mládeže na Praze 10, kde je přes 300 chlap-
ců. Kurzy ji proto inspirovaly rovněž k vytvoření 
projektu, zatím je však jen ve fázi myšlenky, o gen-
derové tematice a vnímání jinakosti, kterým chce 
oslovit právě mladé muže. 
Další účastníci kurzu multikultury, vychovatelé 
ze speciálního domova mládeže v Chotěšicích, kte-
ří se starají o tělesně a mentálně postižené děti, se 
zase těší, že v létě využijí některé tvořivé hry, co si 
přivezli z kurzu. Jedním příkladem za všechny jsou 
například takzvané Paletky, které navádějí k inspi-
raci okolní přírodou: účastníci jsou požádáni, aby 
co lahodí jejich oku posbírali a nalepili na malou le-
pící čtvrtku ve tvaru paletky. Byla jsem překvapena, 
jak krásná umělecká díla mohou vzniknout při této 
hře, říká Monika Drábková. S kolegou o Kabinetu 
dětem z domova hodně vyprávějí. Nejvíce je zaujal 
program, kde šlo o to uvědomit si, jak někteří lidé 
žijí v bídě a jiní v hojnosti. Instruktoři nám vystroji-
li hostinu. Někteří dostali jídla o několika chodech 
a se skvělým servisem, jiní suchou rýži. To děti za-
ujalo a moc pobavilo, usmívá se vychovatelka.
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Sborovna se od Kabinetů liší tím, že na kurz při-
jedou všichni učitelé z jedné školy, nejlépe i s ve-
dením školy. Cílem je prohloubit vzájemné vzta-
hy mezi kolegy a více se poznat. Učitelé se také 
učí spolupracovat a lépe se orientovat ve Školním 
vzdělávacím programu, v němž poté začnou vidět 
nabízené výhody a prostor pro vlastní způsob vý-
uky spíše než věc, která jim práci komplikuje.
Podle odborníka na ŠVP, lektora a především uči-
tele uplatňujícího zážitkovou pedagogiku v pra-
xi, Ivana Bauera, jsou Sborovny vzájemně velmi 
rozdílné: Některá Sborovna, tedy lidé z jedné ško-
ly, potřebují potvrdit, že jsou na správné cestě ve 
svém vývoji. Někteří na tu cestu potřebují posvítit. 
a jiní se na ni potřebují sbalit. 
Ze své vlastní zkušenosti Ivan Bauer zmiňuje dvě 
zásadní úskalí školství. Je to svět uzavřený sám 
pro sebe, který když nechce, nemusí se otevřít a re-
flektovat dění v okolním světě. Zároveň je přetížen 
informacemi, takže se do něj už nevejde prožitek. 
A právě toto je cílem a poselstvím programu Klíč 
(především Kabinetu): propojit zážitek a zařadit jej 
do běžné školní práce. A to se podle mě povedlo, 
říká Ivan Bauer. Jako lektor a také jako účastník se 
měl možnost účastnit Sborovny „své“ školy Golčův 
Jeníkov.
Na naši školu to mělo velký dopad. Ve sborovně 
jsme hned druhý den po návratu z kurzu hráli ob-
líbenou hru Dostihy, která rozproudí, rozpohybuje 
a nastolí dobrou náladu. Někteří kolegové zapo-
jili do výuky drobné uvolňovací prvky. Rozhodně 
nám to pomohlo v práci v týmu a komunikaci. Ale 
zajímavé je, že s těmi kolegy, kteří se kurzu nezú-
častnili, s těmi je to pořád těžké.
Zajímá vás i pohled Klíčníka, tedy tvořitelů kurzu? 
Většina šéfů Kabinetů a Sboroven se shoduje, že 
nejdůležitější je vstupní invence samotných účast-
níků. Velkou brzdou je neochota, nesdělování a ne-
sdílení informací a neúčast. Je rovněž velmi vhodné, 
aby se Sboroven účastnil ředitel školy.

Jedním z nejsilnějších programů těchto kurzů bývá 
takzvané Akvárium. Účastníci jsou tiše přizváni 
do „týmovny.“ Tým zde hodnotí celý kurz, skupi-
nu i jednotlivce, jejich přístup, způsob práce a klí-
čové problémy. Účastníci tak dostanou silnou zpět-
nou vazbu. 
Jaká je bilance celého projektu Klíč v roce 2006? 
Projektová manažerka Renáta Trčková nabízí čísla, 
která hovoří sama za sebe: na 14 kurzech (3 Kabi-
netech a 11 Sborovnách) se s 24 instruktory a elé-
vy pokusilo odemknout malé, velké, někdy možná 
i trochu zrezivělé zámky 296 účastníků.

 Z kurzu Kabinet projektu PŠL Klíč. | foto © z archivu PŠL 
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JEŽEK VE VIRTUÁLNÍ SÍTI
Motivování k aktivní účasti dětí základních škol  
k využití digitálních online technologií pro tvůrčí  
příležitosti v multimédiích

Dne 26. ledna 2007 se uskutečnil workshop k pro-
jektu eMapps.com za účasti všech zainteresova-
ných učitelů, vytvářejících podklady pro nový typ 
výuky, která má dovést děti i učitele herní for-
mou k používání digitálních technologií ve škol-
ství. Projekt eMapps.com získal finanční podporu 
ve 4. výzvě programu IST 6. rámcového programu 
pro vědu a výzkum. Začal být realizován v říjnu 
2005 a bude ukončen v březnu 2008. Cílem je vy-
užití počítačových her při výuce na základních ško-
lách v nových členských zemích EU. Pro země, kte-
ré nyní mění svou legislativu v oblasti základního 
a středního školství a které velmi podporují využití 
informačních technologií při výuce, je zmíněný cíl 
obzvlášť důležitý. Proto jsou cílovou skupinou pro-
jektu nejen žáci a učitelé základních škol, ale i po-
litici, kteří napomohou implementaci projektových 
výsledků do školních osnov zúčastněných zemí. 
Spolupracujícími školami v tomto projektu jsou 
ZŠ a MŠ Červený Vrch, Praha 6 a ZŠ Osvobození 
Pelhřimov, které zapojily do projektu šest pětičlen-
ných týmů. Projekt eMapps.com běží druhým ro-
kem, v této fázi jsou do něho zapojeni čtyři učitelé 
(ZŠ a MŠ Červený Vrch – PaeDr. Luděk Dolejš, Mgr. 
Petr Naske, Mgr. Markéta Surgová; ZŠ Osvobození 
Pelhřimov – Mgr. Lenka Krejčová). v rámci projektu 
je vytvářena otevřená internetová platforma, kte-
rou může kterýkoliv učitel či škola použít pro práci 
se stávajícím učebním materiálem a vytvořit z něj 
počítačovou hru. Práce s informacemi bude záležet 
jen na schopnostech a tvořivosti uživatelů (učitelů). 
Platforma umožní transformaci jednotlivých učeb-
ních hodin do jednoduchých her nebo spojení ce-
lých učebních celků do složitějších herních sché-
mat. Cílem projektu je zapojit co nejvíce základních 
škol, které si v rámci projektu mohou vyměňovat 
individuální zkušenosti a navazovat dlouhodobou 
spolupráci. Školy mohou využívat databázi spo-
lečného vzdělávacího obsahu a nemusí tedy znovu 
a znovu vytvářet stejná data a hry. 

Barbora Parráková

Koncept her alternantivní reality je známý spíše 
hráčům počítačových her než pedagogům. Existu-
je však jeden inovativní projekt, který se snaží vy-
tvářet tento druh her na školách a jejich tvůrci se 
stávají přímo učitelé. Mezinárodní autorský tým při-
chází s tezí, že počítačové hry neotupují, ale naopak 
skýtají obrovský potenciál pro učitele. Důležité je, 
aby byl zvolen správný druh hry a pečlivě připra-
vený její obsah.
Ve hře eMapps.com hrají školní týmy část hry v re-
álném prostředí a část v počítačových učebnách. 
Řeší různé úkoly týkající se části odehrávané v te-
rénu, nejčastěji související s místní historií, ge-
ografií, uměním atd. Úkoly jsou však složitější, než 
se na první pohled zdá, a nápovědy jsou jedině ve 
virtuálním světě… za použití různých informačních 
a komunikačních technologií (digitální fotoaparáty, 
kamery, GPS přístroje, tzv. „smartphony“, mobilní 
telefony atd.) se nakonec týmy za den, týden, mě-
síc… dopracovávají k řešení hry. Projekt je spolufi-
nancován Evropskou komisí v rámci 6. rámcového 
programu.

www.emapps.com
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Hra a zapojení dětí do její tvorby 

Hra je založena na tzv. „Living Map of Europe“ a pra-
cuje s geografickými informacemi z jednotlivých 
partnerských zemí. Umožní žákům uvědomit si sku-
tečnost, že jsou součástí většího územního celku, 
který se řídí určitými zákonitostmi při respektování 
specifik jednotlivých zemí. Děti mohou poznávat 
způsob života a vzdělávání svých vrstevníků z ostat-
ních zemí a porovnávat je se životem ve své obci či 
regionu. Projekt si nicméně klade za cíl také děti ak-
tivně zapojit do tvorby vzdělávacího obsahu. Zmí-
něná metodika se osvědčila již v projektu CHIMER, 
který byl financován v 5. rámcovém programu, kde 
děti shromažďovaly informace a vytvářely data tý-
kající se kulturního dědictví v partnerských regio-
nech. Přitom pracovaly s GPS, digitálními video-
kamerami i fotoaparáty a mobilními telefony. Veš-
kerá data pak v počítačové laboratoři upravovaly 
do požadovaného formátu a kvality. Stejný přístup 
je zvolen i v projektu eMapps.com, kdy děti ten-
to obsah tvoří zejména pro společnou hru. eMap-
ps.com se snaží co nejvíce vycházet z principu „Al-
ternate Reality Game“, který umožňuje hrát hry ne-
jen u počítače ve třídě, ale i mimo školu. Hra tvo-
ří tzv. alternativní realitu, která děti obklopuje. Her-
ní úkoly mohou tedy dostávat formou SMS, MMS, 
telefonátů, e-mailů či ústních pokynů učitele atd. 
Děti jsou tak nenásilně nuceny stále si vyhledávat 
data a odpovědi na kladené otázky, které pak mo-
hou prezentovat opět ústní formou či v podobě fo-
tografie, mailu, videa, textu, SMS, … Děti se tak učí 
pracovat s informacemi – vyhledávat je z různých 
zdrojů na různých platformách a různým způsobem 
je prezentovat a dále zpracovávat. Herní prostředí 
eMapps.com je dětem i učitelům důvěrně známé, 
jde totiž o jejich obec či město. Tým fotografů na-
fotí na úrovni ulic a domů celou herní oblast, ve 
které se nachází každá z partnerských škol. Fo-
tografie jsou pak zpracovány do herního prostředí, 
které děti znají a jsou tak schopny lépe plnit učeb-
ní zadání. 

Bojovka 

Každá hra se hraje jeden den v terénu, ale její celko-
vé trvání může být neomezené a záleží na fantazii 
učitelů, kteří hru vytvářejí. Naše bojovky se budou 
hrát v historickém areálu kláštera Břevnov v Praze 
a v historickém centru Pelhřimova. Bojovku hrají tři 
týmy, které se dělí na tři hráče v terénu a dva hrá-
če v počítačové místnosti. Tým v terénu plní různé 
úkoly, jejichž znění se dozvídá od kolegů u počítačů 
a částečně je také s jejich pomocí řeší. 

Platforma 

Herní platforma je důvěrně známé prostředí na In-
ternetu, které programátoři přizpůsobí podmínkám 
hry. Děti si zde „odkládají“ řešení úkolů svých tý-
mových „parťáků“ poslané přes nejnovější mobilní 
technologie (PDA a/nebo tzv. smartphones) – kaž-
dý tým má jeden přístroj. Platforma také slouží jako 
komunikační kanál pro týmy, které se jinak než přes 
chat domlouvat nemohou. 

Přístroje 

Týmy musí během plnění úkolů pořizovat multi-
mediální záznamy, komunikovat připojením na in-
ternet a pro orientaci v terénu používat GPS. Proto 
se ještě před hrou učitelé zaměřují na „dopilování“ 
dovednosti jak zacházet s digitálním přístroji. 

Herní scénář

Digitální bojovka se vytváří několik měsíců, čemuž 
předchází několik přípravných setkání a workshopů. 
na nich si projektoví koordinátoři i učitelé osvojují 
nejenom pravidla her alternativní reality, ale také se 
snaží pochopit a propojovat cíle celého projektu.

BEZ KRAVATY 
Zážitková pedagogika 
a Outdoor Management 
Training
Sedmé číslo Gymnasionu patří Prázdninové škole 
Lipnice jako dárek k jejím 30. narozeninám. A tak 
není divu, že i v rubrice Bez kravaty bude Prázd-
ninovka skloňována v mnoha pádech. Na příkladu 
dvou špičkových profesionálů – vrcholového ma-
nažera a výborného lektora – se podíváme na to, 
čím kurzy Prázdninové školy a zejména následné 
působení v jejím instruktorském sboru přispě-
ly k odbornému růstu a dnešnímu pracovnímu 
úspěchu obou mužů. Jejich výpovědi potvrzují, že 
může stále vznikat ona nádherná symbióza, kdy 
užitečnou prací pro druhé získáváme cenné hod-
noty pro svůj osobní rozvoj. Což samozřejmě zda-
leka neplatí jen o působení v Prázdninové škole 
Lipnice.
Pod vlivem prázdninovkového výročí jsme ale ne-
zapomněli ani na instruktory-samouky a přináší-
me další díl miniškoly skupinových rozborů. Dneš-
ní pokračování je věnováno roli lektora v královské 
disciplíně rozborů – řízené skupinové diskusi.
Přeji vám příjemné čtení a věřím že i hodnotnou 
inspiraci.

Vladimír Svatoš

 foto © Barbora Parráková 
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BEZ KRAVATY 
Zážitková pedagogika 
a Outdoor Management 
Training
Sedmé číslo Gymnasionu patří Prázdninové škole 
Lipnice jako dárek k jejím 30. narozeninám. A tak 
není divu, že i v rubrice Bez kravaty bude Prázd-
ninovka skloňována v mnoha pádech. Na příkladu 
dvou špičkových profesionálů – vrcholového ma-
nažera a výborného lektora – se podíváme na to, 
čím kurzy Prázdninové školy a zejména následné 
působení v jejím instruktorském sboru přispě-
ly k odbornému růstu a dnešnímu pracovnímu 
úspěchu obou mužů. Jejich výpovědi potvrzují, že 
může stále vznikat ona nádherná symbióza, kdy 
užitečnou prací pro druhé získáváme cenné hod-
noty pro svůj osobní rozvoj. Což samozřejmě zda-
leka neplatí jen o působení v Prázdninové škole 
Lipnice.
Pod vlivem prázdninovkového výročí jsme ale ne-
zapomněli ani na instruktory-samouky a přináší-
me další díl miniškoly skupinových rozborů. Dneš-
ní pokračování je věnováno roli lektora v královské 
disciplíně rozborů – řízené skupinové diskusi.
Přeji vám příjemné čtení a věřím že i hodnotnou 
inspiraci.

Vladimír Svatoš

Vladimír Svatoš – pro bližší představení viz str. 3.

Vedoucí rubriky:

ENGLISH SUMMARY 
Possibilities are here | Without 
a tie – Zážitková pedagogika  
and Outdoor Management Training

The brings the third continuation of a mi-
ni-school of group reviews. This time it is de-
voted to the instructor’s role of facilitating 
group discussions. It reminds us of the ne-
cessity to create suitable conditions for a re-
view and further it offers advice about how 
to initiate discussion, direct the framework of 
course aims and atmosphere, facilitate it with 
the necessary authority and summarize and 
generalize it in the end in a suitable way.
The next two articles are connected with the 
main theme of the issue – the 30th anniversa-
ry of the foundation of Vacation School Lip-
nice. We will see examples of two top pro-
fessionals – a top manager and an excellent 
instructor – and how the courses of Vacation 
School Lipnice and their work in its instructor 
teams contributed to their professional grow-
th and the working success of both men. Their 
statements are evidence that a beautiful sym-
biosis can still be created when you gain va-
lues for your personal development through 
work for others.

Daniel Drahanský (1972), trenér,  
odborný garant oblasti tréninku 
v Outward Bound – Česká cesta, s.r.o. 
daniel.drahansky@quick.cz

Do rubriky přispěli:
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JE PŠL OPRAVDU  
ŠKOLA?

Daniel Drahanský

Škola by měla být institucí nebo místem, kde se 
člověk něco konkrétního naučí a zároveň celko-
vě rozvíjí svoji osobnost. PŠL má slovo škola pří-
mo v názvu. Ve svém příspěvku se pokusím uká-
zat, proč je Prázdninovka nazývána školou prá-
vem a co konkrétního jsem se v ní naučil já. Zá-
měrně se však budu vyhýbat dovednostem přímo 
souvisejícím s přípravou a realizací zážitkových kur-
zů v dobrovolnickém nastavení, protože těm se člo-
věk musí v Prázdninovce naučit, aby se vůbec mohl 
stát jejím instruktorem. Podívám se na PŠL více 
jako na „universitu pro život“ a ukážu, jak velký je 
průnik dovedností, které jsem se učil v neziskovém 
a využívám ve firemním světě.
Jako trenér, kouč a konzultant se v současnosti 
úspěšně živím samozřejmě nejen tím, co jsem se 
učil v PŠL (naopak potřeba „učit se“ je nekonečná), 
ale právě tam jsem si osvojil způsob „učení se“, jak 
směřovat a jít kupředu, jak vytvářet nové věci. Přes-
ně to, co mi scházelo od dětství ve školních lavicích 
a proč dodnes považuji svoji školní docházku pře-
vážně za přehlídku ztraceného času. Pokusím se 
přiblížit několik konkrétních a hmatatelných do-
vedností, které jsem objevil a začal rozvíjet v PŠL 
a bez kterých bych se nyní v komerčním prostředí 
asi neobešel.

Využívání zpětné vazby

Na prvním místě je to styl práce a spolupráce stojící 
na velmi intenzivním využívání zpětné vazby jako 
nástroje reflexe a rozvoje. Zprvu mi to nepřišlo tak 
zásadní – při prvním kontaktu s prázdninovkovým 
kurzem a prostředím člověk zažije a objeví tolik no-
vých věcí, že to ani všechno hned nevnímá. A navíc 
přebírá návyky od služebně starších kolegů a po-
važuje je za obecně rozšířenou praxi. Teprve později 
při projektech mimo PŠL jsem si začal uvědomo-
vat, že to, co mně připadá normální, je pro většinu 
ostatních neznámé, nevyzkoušené, nezřídka ohro-
žující. Dobře používaná zpětná vazba je velmi efek-
tivním nástrojem profesního i osobnostního růstu 
a jedním ze základních prostředků účinného tré-
ninku. Spousta lidí o ní ví nebo mluví, ale ne kaž-
dý ji umí dobře poskytovat a bez problémů přijímat. 
Dnes mě to již nepřekvapuje ani u vrcholových ma-
nažerů. Jsem přesvědčen, že by se této užitečné do-
vednosti spíše než v kurzech MBA mohli naučit v in-
struktorských týmech PŠL, kde je zpětná vazba den-
ním chlebem.

Umění prezentace

Teprve když jsem začal školit a trénovat prezen-
tační dovednosti, uvědomil jsem si, jakou průpra-
vou jsem za léta v PŠL prošel. Dodnes si pamatuji 
na to nečekané a náhlé vykročení ze své tehdejší 
komfortní zóny, když jsem se v roce 1993 coby vy-
sportovaný mladík (s poněkud jednostranným roz-
hledem) ocitl na kurzu Interes a měl jsem před-
stoupit před dalších třicet účastníků a v několika 
větách se smysluplně představit. To mě do té doby 
nikdo neučil, prezentovat sám sebe. A pak jsem na-
jednou dobrovolně trávil noční hodiny – těch čas-
to jen pár hodin, kdy byl čas na odpočinek – dů-
slednou přípravou svého zítřejšího vystoupení v ar-
gumentačním klání. Téma, které jsem si vylosoval, 
negativní postoj k trestu smrti, si to žádalo a mé 
ambice mě hnaly kupředu.
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Poté, co jsem se stal elévem PŠL, přicházely další 
situace. Poprvé předstoupit před účastníky kurzu 
s obsáhlou terénní strategickou hrou. Jejímu uve-
dení předcházely desítky hodin příprav, tvorba pra-
videl, vymýšlení motivace… a pak se v pár minutách 
ukáže, jestli dokážu lidi zaujmout, nadchnout, vtáh-
nout do děje. Nové zkušenosti se valily jedna za dru-
hou: obhajoba vlastního projektu před komisí lek-
torů instruktorského kurzu; prezentace vize mého 
prvního autorského kurzu v roli šéfa při konkurzu 
na příští sezónu; o rok později zase srozumitelné 
a stručné představení výsledku tohoto celoroční-
ho snažení mnou vedeného instruktorského týmu. 
A dále prezentace PŠL jako celku v roli jejího ředite-
le na různých místech: valná hromada, konference, 
rozhlasové a novinové rozhovory, tisková konferen-
ce apod. I z těchto svých (často bolestných) zku-
šeností dnes těžím, když trénuji druhé, jak si mají 
správně připravit projev, jak formulovat myšlenky 
a vystupovat tak, aby zaujali a přesvědčili.

Logická stavba projektů

Při přípravě prvního prázdninovkového kurzu v roli 
eléva mně zkušení instruktoři „lezli na nervy“ opa-
kovaným připomínáním (pro mě tehdy naprosto 
vágního) pojmu „dramaturgie kurzu “ v mnoha ob-
měnách. Dodnes jsem přesvědčen, že je to s dra-
maturgií podobné jako v určitém věku s tématem 
sexu – kdekdo o tom mluví a málokdo to zažil. Tepr-
ve mnohem později jsem pronikl hlouběji pod po-
vrch tohoto magického sousloví. A v současnosti se 
mi dovednosti z této rozsáhlé disciplíny velmi hodí. 
Každé jednání, které absolvuji v roli trenéra se zada-
vateli firemních tréninků (ředitelé, personalisté, ve-
doucí oddělení nebo týmů), se odvíjí od precizního 
stanovení a formulování cílů: jaký má být výstup 
z tohoto kurzu, co mají umět frekventanti po skon-
čení tréninku a jak bude program vystavěn, aby se 
stanovených cílů skutečně dosáhlo. Nezřídka je to 
právě tato schopnost, která nám pomáhá ve výběro-
vých řízeních na první místo před konkurencí. Svůj 
první rozsáhlý projekt rozvoje managementu (v dél-
ce trvání cca 1,5 roku pro konkrétní firmu) jsem při-
pravoval a následně vedl a korigoval především díky 
předchozím zkušenostem s tvorbou ročních projek-
tů tzv. autorských kurzů PŠL. I při přípravě relativně 
krátké akce (jeden den či několik hodin) se na její ro-
dící se podobu dívám optikou skladby témat a jejich 
převedení a „přetavení“ do realizovatelných progra-
mů (od hry přes workshop a diskusi až po přednáš-
ku) tak, aby výsledek byl vždy nejlepší z možných 
variant provedení, aby to byl vnitřně provázaný ce-
lek a ne slepenec nesourodých kusů. Pohled na ce-
lek nejen z úhlu pohledu „režiséra“, „produkčního“ 
či „moderátora“, ale právě očima „dramaturga“ pak 
posouvá výsledek nad okolní průměr.

 Z kurzu PŠL Interes, 1993. | foto © Jaroslav Musil 
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Vedení lidí

Díky zkušenostem při vedení projektů (nejen kurzů) 
nebo ze spolupráce v týmech dobrovolníků je můj 
pohled na dovednosti z celé široké oblasti vedení 
lidí (namátkou např. zadávání úkolů, kontrola, hod-
nocení, motivace) výrazně rozšířen. Právě při práci 
s dobrovolníky jsem si postupně uvědomoval, jak 
je i zdánlivá maličkost jako zadat a následně pře-
vzít úkol obtížná a mnohovrstevná. Co vše je třeba 
mít na mysli, co neopomenout. Zadat odpovídající 
úkol konkrétnímu člověku tak, aby splňoval kritéria 

„střední cesty“ – tedy nebyl příliš obtížný, a tím pá-
dem způsobující frustraci, nebo naopak příliš leh-
ký, a tím pádem nepodporující či dokonce snižující 
nasazení; aby odpovídal aktuálním schopnostem 
a motivaci člověka, byl jasně zadán a správně po-
chopen; také aby bylo nastaveno, jakým způsobem 
bude probíhat jeho naplňování, jak bude průběžně 
kontrolován nebo korigován a především jak bude 
úkol předán a zhodnocen. Může se zdát (a mno-
hým lidem v roli zadavatele úkolu to tak připadá), 
že na tom nic není, prostě určím, co se má udělat – 
a to se stane. Ale ono se často nestane! Z desítek 
různých příčin. Nebo je úkol sice splněn, ale velmi 
neefektivně – ať již z hlediska vynaloženého času, 
použitých zdrojů nebo zaměstnání někoho, kdo by 
se mohl věnovat důležitějším nebo obtížnějším vě-
cem. Případně je spokojen ten, kdo úkol zadal, pro-
tože výsledek odpovídá jeho představě, ale už vů-
bec není spokojen ten, kdo úkol vykonával – opět 
z mnoha důvodů (např. pocit podcenění, malý pro-
stor pro seberealizaci, rozpor s vlastní představou 
optimálního řešení). V prostředí dobrovolnické prá-
ce se tyto věci projeví mnohem rychleji, protože vě-
domí užitečnosti vlastní práce a pocit uspokojení 
jsou zde hlavním zdrojem motivace. Díky zaběhlé 
kultuře zpětné vazby se ale také daleko rychleji od-
halí případné problémy a jejich příčiny a je možné 
nastavení měnit. A při tom všem se člověk značně 
učí – je-li učení otevřen.
Zadávání úkolů a delegování je častým tématem 
kurzů především ve středních a nižších patrech ma-
nagementu velkých společností nebo výrobních fi-
rem. Jsem přesvědčen, že kdo dokáže dlouhodobě 
vést tým dobrovolníků tak, aby dosahoval svých 
cílů, přitom efektivně fungoval a spolupráce při-
nášela přítomným prospěch, radost i osobní roz-
voj, má dobrý předpoklad k tomu, aby se mu dařilo 
i při vedení lidí v komerčním sektoru. Naopak lec-
který z manažerů, se kterými jsem během let pra-
coval, by měl s vedením dobrovolníků – minimálně 
zpočátku – velký problém, protože by mu scházela 
formální autorita a silové nástroje moci (finanční 
motivace, sankce, zaběhané firemní struktury atp.) 
a musel by vystačit s daleko omezenějšími, o to 
však jemnějšími a také efektivnějšími prostředky.

Aktivní přístup

Jako novopečený elév, který přišel do společen-
ství PŠL, jsem jenom zíral, co vše se tam odehrává, 
a bylo víceméně na mně, jestli se mi podaří se zo-
rientovat a zapojit. Nikdo mě nevzal za ruku, aby 
mě provedl a protáhl všemi úskalími. Záleželo pře-
devším na mém aktivním přístupu – v čem se chci 
angažovat, co konkrétně chci vlastně dělat, co se 
chci naučit a co dokázat. Stejně tak to probíhalo při 
přípravě mých prvních projektů, ani tam mi nikdo 
jasně neřekl, co se ode mě přesně očekává. I v týmu 
si každý musel najít a často vydobýt své místo, po-
kud chtěl prosadit své nápady a realizovat své myš-
lenky, jinak by se také mohl ocitnout v roli „nosiče 
vody“. Když to přenesu do své současné praxe, tak 
je to úplně stejné. Například při rozsáhlých dlou-
hodobých vzdělávacích projektech pro velké spo-
lečnosti, kde spolupracujeme a navazujeme na se-
be s dalšími subdodavateli, kteří jsou vůči sobě mi-
nimálně latentně v konkurenčním postavení. Zde 
také na začátku není nic přesně stanoveno, tepr-
ve se „míchají a rozdávají karty“. Chcete-li se pro-
sadit a „urvat“ dostatečný kus, musíte k projektu 
přistupovat aktivně, být schopni jasně formulovat 
své vize a prosadit svůj nápad.

…

Uvedený výčet schopností, k jejichž rozvoji mi 
Prázdninovka výrazně pomohla, rozhodně není ko-
nečný, spíše je to taková ochutnávka. Všechny mi 
však zásadním způsobem pomáhaly a stále pomá-
hají při mém působení v PŠL, v jiných neziskových 
organizacích i v sektoru komerčním. A zároveň je 
to produkt, který díky svým osobním zkušenostem 
mohu kvalitně rozvíjet v profesionálním modu u kli-
entů z firemního prostředí.
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INTERES BYL PRVNÍM  
SCHODEM
S Alanem Svobodou,  
obchodním ředitelem ČEZ,  
o inspiraci a průpravě,  
kterou mu poskytla  
Prázdninová škola  
Lipnice.

G: Alane, toto číslo Gymnasionu je věnováno 
Prázdninové škole Lipnice, protože letos slaví tři-
cet let svého trvání. Dan Drahanský se ve svém 
článku zamýšlí nad tím, co mu Prázdninovka dala 
pro jeho profesní dráhu. Jak asi víš, Dan zůstal 
u lektorské práce, působí jako trenér v oblasti 
manažerského a týmového rozvoje. A z prázdni-
novkových zkušeností hodně čerpá. Já si ale mys-
lím, že Prázdninovka byla dobrou školou i pro lidi, 
kteří nezůstali tak říkajíc v branži, a realizovali 
se i v jiných oblastech. Ty jsi to asi z jejích členů 
dotáhl nejdál ve sféře poradenské a manažerské. 
Působil jsi jako konzultant ve společnosti McKin-
sey&Comp., pak jsi dělal finančního ředitele Zá-
padočeské energetiky a dnes jsi vlastně druhým 
mužem ČEZu. Pomohla ti Prázdninovka nějak 
ve tvé kariéře? Zaměřme se nejprve na tvoji první 
zkušenost s kurzem v roli účastníka.
Já na ni vzpomínám velmi rád, protože jsem sho-
dou okolností byl na svém prvním kurzu Prázdni-
novky v roce 91. Byl to Interes s Červenáčkem (Jiří 
Walder) a Tondou Rosickým. Pro mě se na Interesu 
spojily dvě zcela nové skutečnosti. Jednak to byl 
prázdninovkový kurz jako takový, navíc to ale byla 
i doba, kdy se měnilo celé okolí. Měnil se politický 
režim, měnily se možnosti pro lidi. Mohlo se jezdit 
za hranice, lidi si začali uvědomovat, že věci nejsou 
předem nalajnované, že si každý může život zařídit 
po svém. A v tomto kontextu byl pro mě Interes 
opravdu probuzením do života. Člověk tam získal 
větší sebedůvěru a dostal i impuls něčím se oprav-
du zabývat. Ať už něco studovat nebo jet na zku-
šenou do zemí, kam se dříve nesmělo, nebo zkusit 
si na vlastní triko podnikat; vlastně jakýkoliv pro-
jekt, počínaje třeba uměním až po business jako ta-
kový. K tomu všemu ten kurz vybízel.

G: Opravdu to byl tak silný impuls?
Když se na to koukám zpětně, tak tam skutečně 
byla širokánská paleta nabídky jak pro ty, kteří v so-
bě probouzeli umělecké geny, tak pro pragmatič-
tější typy, kteří se měli stát podnikateli a manažery. 
Na mě, protože spíš patřím do té druhé kategorie, 
udělala největší dojem hra Podnikatelé. Jednou 
o půlnoci před nás Červenáček vysypal kufr plný pe-
něz. Ne herních peněz, ale skutečné bankovky. Mys-
lím, že nikdo z nás do té doby neviděl takovou kupu 
peněz pohromadě, a navíc někde v lese u ohně vy-
sypané na zemi. To byl náš startovní kapitál, se kte-
rým jsme měli v příštích dvou dnech podnikat. Udě-
laly se skupinky a každá vyrazila do terénu. Měli 
jsme k dispozici už jen jízdní řády a pár základních 
informací. Všechno ostatní bylo na nás. S jediným 
úkolem – rozmnožit základní kapitál.

G: Jak ses rozhodl ty, v čem jsi „podnikal“?
Já se spojil s někým, kdo se podřekl, že má zná-
mé kdesi na farmě. Vyrazili jsme někdy nad ránem 
a příští den a noc jsme tam stříhali ovce. Spali jsme 
na seníku a vysloužili si peněžitou odměnu a ješ-
tě nějaké naturálie. Bylo to úžasné! A nejhezčí bylo, 
když jsme si po návratu vzájemně vyprávěli zážitky, 
protože každý měl tu zkušenost úplně jinou. Ně-
kdo stihl projet dvě tři země, někdo zvládl nakoupit 
a prodat věci a vydělat na tom. Prostě každý využil 
své nápady a své možnosti. Stačilo 36 hodin na to, 
aby se člověk přesvědčil, že si může sám zajistit ži-
vobytí. Je to modelový příklad, ale právě tohle byl 
velmi silný impuls pro mě i pro řadu dalších lidí.

Vladimír Svatoš

 foto © Herbert Slavík 
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G: Byla to hlavní, co ti kurz dal, motivace, nebo 
jsi tam získal třeba i nějaké vědomosti nebo ná-
pady?
Já si myslím, že se za čtrnáct dní nedají věci na-
učit, a že to ani není cílem těchto kurzů. Ten kurz 
je hlavně o zážitku. Možná v tu chvíli neumíš ani 
říct – tohle jsem se tu naučil. Samozřejmě, naučil 
jsem se vázat provazy a běhat podle azimutu. Ale 
to jsou věci, které můžeš poznat kdekoliv jinde. To 
je jenom vedlejší efekt. To hlavní je, že jsem si od-
nesl zážitky z celé řady emocionálních situací, kte-
ré nevyprchají. Člověk na ně samozřejmě rád vzpo-
míná, ale hlavně mě provokovaly k tomu, abych ne-
zapadl mezi průměr ostatních, abych se věnoval 
třeba dalším kurzům, sportu anebo podnikání. Mě 
to pošťouchlo i v tom, že jsem chtěl vyjet co nej-
dříve do Ameriky. Za dva roky se mi podařilo získat 
stipendium na jedné univerzitě a strávil jsem tam 
další tři roky. Je to jak schody. Jedna událost staví 
na druhé. A kdyby ten prázdninovkový kurz na za-
čátku nebyl, asi by vedly úplně jinam.

G: Takže Interes 91 pro tebe byl postrčením na ty 
schody?
Přesně tak. Navíc jsem na Interesu poznal Markétu, 
což je dneska moje žena. Takže i v této rovině se 
mé životní události odvíjejí od prvního prázdninov-
kového kurzu.

G: Teď Alane k tvému působení instruktorskému.
Prázdninovka mě natolik nadchla, že jsem v ní zů-
stal a stal se instruktorem. Což byla druhé etapa, 
která na mě měla určitě také silný vliv. Protože když 
člověk přemýšlí o tom, co chce udělat pro ty druhé, 
tak musí jít mnohem více do hloubky a taky to pak 
na kurzu daleko víc prožívá.

G: To už bylo období delší, a za tu dobu se asi něco 
naučit dá?
Určitě. Být instruktorem, to už musíš něco umět. 
Taky jsme prošli docela náročnou přípravkou. Však 
ses na tom instruktoráku taky podílel (smích). No 
a pak trávíš hodiny a hodiny času přípravou kurzu. 
Přemýšlíš, co vlastně lidem chceš sdělit a do jakých 
situací je dovést, aby si to zážitkem uvědomili. To 
byla hodně praktická příprava pro poradenství i do 
managementu. Protože pracuješ v týmu lidí, dě-
láš věci, které nejsou rutinní, musíš vymýšlet nové 
věci, rychle řešit vzniklé situace, a to má hodně spo-
lečného s managementem i poradenstvím. A když 
taková příprava přijde v době, kdy ostatní lidi je-
nom studují a podobným věcem se nevěnují, tak 
tím určitě získáš náskok. Pak jsem měl možnost 
se lépe prosadit v konkurenci, třeba když nás vy-
bírali na stipendium do Ameriky nebo při konkurzu 
do McKinsey. Určitě mi to pomohlo k tomu, abych 
si některé užitečné návyky založil už tehdy a našel 
si svůj přístup k životu. Ten by se dal myslím popsat 
slovy: přijímat výzvy a překonávat sám sebe.

G: Ty jsi jeden kurz vedl i jako šéf instruktorského 
týmu. To už je v mnohém skutečně manažerská 
záležitost. Dokázal bys analyzovat, co ti tahle 
práce dala?
Dělat šéfa týmu, to je završení práce v Prázdni-
novce a člověk určitě chce uspět. Dělat nový kurz 
s ambicí být originální a vytvořit nevšední zážitek 
pro účastníky, to je velká výzva. A udělat ho dob-
ře znamená, že musíš umět pracovat s lidmi, musíš 
znát ten obsah, musíš ho umět zformulovat a dra-
maturgicky uchopit, musíš umět reagovat na okol-
nosti – jestli prší, neprší, jestli jsou účastníci una-
vení, jakou mají náladu… Pořád hlídat, zda fun-
guje ten původní koncept, který se vymýšlel od sto-
lu. Nikdy není jasné, jestli to všechno klapne. Je 
to i o hledání kompromisů mezi názory jak účast-
níků, tak i týmových kolegů, kteří s tebou kurz vy-
mýšlejí a připravují. Svým způsobem to byl i určitý 
trh. Jednak se musíš jako šéf kvalifikovat, jednak si 
musíš „urvat“ svůj tým. A to jsou věci, které v to-
bě zůstanou. Jako z vysoké školy si neodneseš jen 
to, že umíš derivovat a integrovat. Jednou si ten 
mozek procvičíš a ono se to pak aplikuje i na úpl-
ně jiné situace, kdy přemýšlíš o obchodních a pod-
nikatelských problémech. Ty vyběhané cestičky se ti 
v hlavě propojí a ty je můžeš používat. A já si mys-
lím, že tohle je obdobné. Asi se nedá říct, že bych 
díky Prázdninovce uměl řídit firmu, ale rozhodně je 
to úžasná průprava.
Když si spolu takto povídáme, rád bych se podělil 
ještě o jednu myšlenku. Vzhledem k tomu, jak byly 
kurzy v Prázdninové škole propracované a intenziv-
ní, vnímal jsem jejich účastníky jako určitý elitní 
klub. Byl bych byl hrozně rád, kdyby to tak zůstalo. 
Aby si Prázdninovka vybírala, do koho „investuje“ 
a bylo to pak ve společnosti „vidět“. Protože těch fi-
rem a sdružení, které se věnují rozvoji lidí a přitom 
to berou čistě jako podnikání, těch už je dneska 
strašně moc. Ale těch, které si kladou vyšší cíl roz-
voje lidí a znají k tomu zcela originální cestu, těch 
je poskromnu. A právě takovou organizací v mých 
očích vždycky Prázdninová škola Lipnice byla a by-
lo by dobře, kdyby jí to zůstalo. Byť ji ekonomická 
realita kolem určitě nutí k trochu jinému přístupu. 
Já jsem se po návratu z Ameriky už k instruktoro-
vání nevrátil, takže ani přesně nevím, jak to dnes 
v Prázdninovce vypadá. Ale kdybych mohl mít jed-
no neskromné přání, chtěl bych, aby dál zůstala tím 
elitním klubem, který sice nezasáhne mnoho lidí, 
ale ty, co zasáhne, tak v nich to zůstane.

Nepochybně to zůstalo i v Alanově asistentce, ne-
boť když do telefonu slyšela, proč ho sháním, roz-
zářila se (bylo to cítit i po drátech) a začala vy-
právět o kurzu, který s Prázdninovkou absolvova-
la. A nevyprchalo to ani z Alana a ve svém určitě 
nabitém kalendáři si udělal čas na schůzku hned 
za dva dny. Pravda, v sedm ráno na pracovní sní-
dani. Možná i v tom nasazení a maximálním vy-
užití času mohla být pro něho průprava v Prázd-
ninovce užitečná.
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Vladimír SvatošTak co, jak to šlo? aneb  
MINIŠKOLA SKUPINOVÝCH  
ROZBORŮ III – královna rozborů: 
řízená skupinová diskuse

V druhé lekci skupinových rozborů jsme se věnovali 
speciálním technikám (G6, 56–58). Z řady možnos-
tí jsem pro vás vybral mé nejoblíbenější: práci ve 
skupinách, slepé prsty, živé měřítko, ukažte kdo…, 
kolující žezlo a balíček karet. Většinu z nich ale 
používám především jako „otvírák“, iniciační fázi 
pro navazující řízenou skupinovou diskusi. A právě 
této královské disciplíně skupinových rozborů je ur-
čeno dnešní pokračování naší miniškoly.
Laik by mohl říci, proč ta velká slova – „královská 
disciplína“. Prostě si účastníci kurzu trochu popo-
vídají o tom, co dělali, a jede se dál. A nezkušený in-
struktor to tak i často realizuje. Ale právě zde je „za-
kopaný pes“ outdoorového tréninku. Tady se „láme 
chleba“ a ze zábavy rodí trénink. Ale jen za před-
pokladu, že skupinovou diskusi umíme vyvolat, 
nasměrovat v souladu s cíli kurzu a atmosférou 
ve skupině, s potřebnou autoritou řídit a v závěru 
vhodným způsobem shrnout a zobecnit. Nejprve 
však pro ni musíme vytvořit vhodné podmínky.

Zajistit podmínky

Když zformuloval Maslow svoji teorii motivace 
na základě neuspokojených potřeb, patrně netušil, 
kolikrát a v jakých souvislostech bude jeho pyrami-
da zmiňována. Neodolám a připomenu ji i teď, ve 
vazbě na skupinové rozbory. Maslow říká, že hlav-
ním lidským motivátorem jsou neuspokojené po-
třeby, které rozčlenil do pěti hierarchicky struk-
turovaných vrstev (pater pyramidy). Nejníže jsou 
potřeby fyziologické, pak bezpečí a jistota, dále po-
třeba sociálních vztahů (někam patřit), jež je ná-
sledována potřebou sebeúcty, a nejvýše pak stojí 
potřeba seberealizace. Přitom potřeby z vyšších pa-
ter se aktualizují až ve chvíli, kdy jsou uspokojeny 
potřeby nižší. Jinými slovy – pokud umírám hlady 
(fyziologické potřeby), bude mi jedno, co si o mně 
kdo myslí (sebeúcta), a budu se snažit získat po-
travu prakticky za každou cenu.
Proč připomínám hierarchii potřeb právě v souvis-
losti s rozbory? Reflexe skupinových procesů a zo-
becňování poznatků nepochybně patří do vyšších 
pater Maslowovy pyramidy. A lidé se na ni nesou-
středí, dokud nebudou mít uspokojeny potřeby niž-
ší. Platí to takřka absolutně, přesvědčilo se o tom 
mnoho z nás, když jsme na některé „nižší“ účast-
nické potřeby zapomněli. Proto, chcete-li dělat del-
ší skupinový rozbor, zajistěte nejprve, aby účastní-
kům nebyla zima, aby jim nehrozilo vnější nebezpe-
čí (třeba pád kamení ze skály, pod kterou stojíme), 
aby si mohli sednout bez rizika namočení a pro-
chladnutí, aby nepotřebovali na záchod, aby neměli 
hlad nebo žízeň, aby je nesužovalo slunce nebo sil-
ný vítr… Těch „aby“ skutečně není málo – přitom 
stačí jediné, a skupinová diskuse se může úplně 
rozpadnout. Pro nekuřáky může být například ne-
pochopitelné, že i delší přestávka mezi cigaretami 
způsobí u silných kuřáků totální nesoustředěnost.

Příklad:
Při jednom krátkém rozboru po nízkých la-
nových překážkách jsem si všiml roztěkanosti 
účastníků. Stále přešlapovali, nebyli schopní se 
zklidnit. Chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomil, 
že na rozdíl ode mne asi nepoužili repelent a ko-
máři jim nedali klid na hlubší zamyšlení.
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Na instruktorských kurzech se účastníci často pta-
jí, je-li lepší dělat rozbor venku, bezprostředně 
po skončení aktivity, nebo dát po akci přestávku 
a rozbor realizovat uvnitř. Jako na většinu podob-
ných otázek jednoznačnou odpověď nenabídnu. Já 
preferuji krátké ohlédnutí za aktivitou venku, přímo 
na místě skončeného cvičení (pochopitelně za před-
pokladu naplnění výše uvedených podmínek), za-
tímco pro delší rozbory dávám i v pěkném počasí 
přednost klubovně, kde nás atakuje méně vnějších 
rušivých vlivů.

Iniciovat diskusi

Tady velice záleží na atmosféře ve skupině. Jsou-li 
účastníci přemýšliví a sdílní, stačí obvykle lehké na-
ťuknutí typu: Tak co, jak vám to šlo?, Jak jste ten-
tokrát spokojeni? nebo Bylo to pro vás těžší než 
minule?, a debata se přirozeně rozběhne. U méně 
komunikativních skupin se mi osvědčily některé 
speciální techniky, o nichž byla řeč minule (zejmé-
na slepé prsty).

Směrovat diskusi v souladu  
s cíli kurzu a atmosférou ve skupině

Ve svém příspěvku Hra jako nástroj… nebo jen jako 
hra? připomněl v minulém čísle (G6, 49–52) Dan 
Drahanský potřebu vztahovat rozbory k cílům kur-
zu. Pokud je zadáním všeobecný rozvoj skupiny, 
měli bychom během úvodní fáze kurzu vycítit, co 
jsou hlavní skupinová témata, a těm pak v rozbo-
rech věnovat hlavní pozornost. Pokud máme od za-
davatele předem dáno na co soustředit pozornost 
účastníků, je to pro nás o trochu složitější. V pra-
xi se totiž nezřídka stává, že zadané téma je osob-
ním problémem šéfa, zatímco skupina chce hovořit 
o zcela jiných otázkách. Jako najatí profesionálové 
nemůžeme „odprásknout“ zadání, které si u nás kli-
ent koupil, na druhou stranu je ale těžké (ne-li ne-
možné) udržet pozornost účastníků u tématu, jež 
považují za neaktuální. A tak nás čeká náročný „ta-
nec mezi vejci“, při kterém nepouštíme původní 
téma ze zřetele, nicméně podstatný čas věnujeme 
i aktuálním otázkám skupiny. V ideálním případě 
můžeme najít mezi tématy souvislost (kterou si 
účastníci ponoření do situace neuvědomují) a de-
batu propojit. Pozor však na násilné můstky. Účast-
níci je vycítí, o diskusi ztratí zájem a nás začnou vní-
mat jako loutky naprogramované zadavatelem.

 Z kurzu AKORD Outdoor Training. | foto © Vladimír Svatoš 
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Příklad:
Zajímavý případ nastal na jednom z našich ne-
dávných kurzů. Zadavatel viděl příčinu problé-
mů v komunikaci managementu v předkládání 
nepropracovaných návrhů a v malé připravenos-
ti lidí obhajovat svá stanoviska. Tím směrem za-
cílil i zadání kurzu. Samotní účastníci ale spatřo-
vali problém naopak v netrpělivosti šéfa, v jeho 
neochotě naslouchat a v tendenci autoritativně 
předkládat vlastní řešení (zároveň s výčitkou, že 
ostatní nic nevymyslí). Chování skupiny na kur-
zu pak ukázalo, že na obou pohledech je kus 
pravdy. Málokdy se podaří dojít od zážitků z mo-
delového cvičení tak daleko k reálným situa-
cím ve firmě jako na onom kurzu. Nepochybně 
na tom měla zásluhu kvalitní facilitátorská práce 
lektora, bez velké dávky vzájemné důvěry mezi 
šéfem a podřízenými by to však ani „guru“ out-
door tréninku nedokázal.

Vyvoďme z příkladu jedno zobecnění. Při výběru 
otázek a směrování diskuse musíme respektovat 
nejen zadaná a aktuální témata, ale i míru ote-
vřenosti a vzájemné důvěry ve skupině. Jinak by-
chom mohli způsobit závažná sociální poranění. 
Dokonce se domnívám, že je naší povinností pří-
liš otevřené jedince, pokud se dostanou do rozporu 
s všeobecnou skupinovou tendencí, trochu krotit. 
pro názornost uvedu další příklad.

Příklad:
Stalo se před mnoha lety. Uzavřená skupina, ne-
dobré mezilidské vztahy. Instruktor ve „svatém 
nadšení“ pošťuchoval účastníky k aktivitě a od-
vaze pojmenovávat i choulostivá témata sku-
pinového dění. Jedna z účastnic, mladá, ne-
zkušená manažerka podlehla atmosféře a za-
čala otevřeně hovořit o problémech v týmu. Be-
zelstně a upřímně. Ve své snaze rozkrýt situaci 
ale zůstala osamocená. Ostatní si dobře hlídali 
co říci a co ne, sbírali „munici“ pro každoden-
ní boj všech proti všem. Těžko však hrát s ote-
vřenými kartami, když si je ostatní hráči dobře 
střeží, a navíc jsou připraveni k tvrdé a dokonce 
falešné hře. A tak není divu, že zmíněná mana-
žerka po krátkém čase danou společnost opus-
tila. Naštěstí toho nelitovala, ve „žraločí“ firemní 
kultuře by se se svou povahou jenom trápila.

Řídit debatu

Řízení diskuse nepochybně souvisí s oběma před-
chozími body a zahrnuje řadu dílčích dovedností. 
na tomto místě chci zdůraznit pět nejvýznamněj-
ších:

Kontrolovat čas
Zejména u hovornějších skupin to nemusí být úkol 
lehký. Vyžaduje zachování odstupu, schopnost 
rozlišovat podstatné od méně podstatného a ta-
ké umění citlivě lidi „utnout“, když je třeba. A to 
někdy nebývá snadné. Na druhou stranu ale mo-
hou nastat situace, kdy je debata natolik závažná 
a přínosná, že je na místě jí věnovat více času, než 
jsme plánovali, a další program kurzu upravit. Ne-
zapomínejme, že cílem kurzu není zábava z aktivit, 
ale poznatky, které si účastníci odnášejí.

Přidělovat slovo
V ideálním případě si ani účastníci neuvědomí, že 
debatu řídíte. Diskuse plyne přirozeně, lidé hovoří 
bez přihlášení a adresného vyvolání, přitom si však 
neskáčou do řeči a vzájemně se poslouchají. Vám 
jako nástroj kontroly stačí oční kontakt. Pohledem 
přidělujete slovo, pohledem krotíte přílišné mluvky, 
jiným pohledem podporujete méně průbojné (sou-
částí vašich odpovědností je i sledovat a korigovat 
zapojení jednotlivých účastníků). Někdy přidáte 
gesto rukou, zvednete se, případně popojdete po-
třebným směrem. Zvládnutá neverbální komunika-
ce je velmi silným nástrojem. Nicméně najdou se 
skupiny, kde se bez rázného přístupu a explicitních 
slovních vyjádření neobejdete. Vždy by mělo být 
zřejmé, že jste to vy, kdo je pánem situace a má 
právo kdykoliv zasáhnout.

Hlídat směřování diskuse
Ne každé téma je zajímavé pro všechny. A už vůbec 
ne v kontextu zadání kurzu. Je na vás, abyste hlída-
li orientaci diskuse. Rozhodně nedoporučuji ihned 
usměrňovat každého, kdo se od hlavního tématu 
odchýlí. Jednak se může záhy ukázat (třeba neče-
kaná) souvislost mezi jeho příspěvkem a daným té-
matem, jednak může být inspirací k vyjádření tak 
silný osobní prožitek účastníka, že jej prostě zmí-
nit musí. Měli bychom však dobře zvažovat, zda je 
příspěvek užitečný pro celou skupinu, abychom mu 
věnovali větší pozornost, nebo se jedná jen o (ví-
ce či méně) zajímavý postřeh jednotlivce, po jehož 
vyslechnutí se rozumným obloukem vrátíme opět 
k původnímu tématu.
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Posouvat diskusi k užitečným závěrům
Kvalitu rozboru nelze hodnotit délkou času stráve-
ného diskusí. Dá se ho „prokecat“ opravdu spous-
ta, avšak bez zásadnějších závěrů. Pokud nemá mít 
rozbor pouze funkci sdílení zážitků, pocitů a ná-
padů (což může být v určitých fázích kurzu a po 
některých typech programů dostatečným cílem), 
měli bychom vždy usilovat o praktické vyústění dis-
kuse. Vhodným pomocníkem nám mohou být jed-
noduché otázky: a co z toho vyvozujete? Co si z na-
šich zážitků můžeme odnést jako poučení pro dal-
ší (osobní i skupinové) fungování?

Shrnout obsah diskuse
Shrnutí a zobecnění by se měly stát přirozeným vy-
vrcholením rozborů, finální fází, kdy z „tavicí pece“ 
skupinové diskuse vypadne „hotový odlitek“ po-
naučení. Lektor by rozhodně neměl přicházet s „in-
stantním“, předem připraveným moudrem. Měl by 
vyjít z obsahu diskuse a připomenout její klíčové 
momenty. A dále vyzvat samotné účastníky k for-
mulování závěrů. Staré právnické úsloví praví: Co je 
psáno, to je dáno!, což má nejen právní, ale i psy-
chologický význam. Dvě, tři, maximálně čtyři od-
rážky na flipchartu působí jako hmatatelný produkt 
účastnické diskuse. Cosi, co lze uchopit, přenést 
do jiného prostředí, citovat, ale hlavně, lze se tím 
nadále řídit a ve vhodné chvíli si to připomenout. 
Proto vřele doporučuji – zapište výstupy rozboru 
a vyvěste je v klubovně na viditelné místo. V rámci 
kurzu to má i další výhodu – můžete se k nim v jeho 
dalším průběhu vracet a dále je rozvíjet.
Vědomí hodnoty závěrů a jejich praktické využitel-
nosti můžeme podpořit prezentací snadno pocho-
pitelné související teorie či jednoduchým schéma-
tem z dílny respektované autority. Musíme si však 
být opravdu jisti, že je to v dané atmosféře účelné. 
Nepatřičné teoretizování naopak bere kurzu spád 
a praktickou využitelnost.

Několik osvědčených schémat s metodickými po-
známkami k jejich využití si představíme příště 
v dalším pokračování miniškoly.

Jak se chová v průběhu rozboru  
dobrý instruktor:
• spolu se skupinou nastaví pravidla diskuse 

a řídí její průběh
• dbá o stejné podmínky pro všechny,  

nestraní oblíbencům
• podporuje účast i méně průbojných  

členů skupiny
• krotí mluvky
• vrací slovo přerušeným
• udržuje směr diskuse – vrací řečníky  

k tématu
• brání únikům do příliš obecné rozpravy,  

žádá konkrétní příklady a objasnění  
nejednoznačných formulací

• parafrázuje sporné momenty,  
pojmenovává situaci ve skupině

• přijímá i vyjádření pocitů, rozlišuje však  
pocity a fakta

• sumarizuje příspěvky
• vybízí k formulaci zobecňujících závěrů
• intervenuje v případě kritiky, která nemá  

parametry korektní zpětné vazby
• pomáhá zvládat krizové momenty
• hlídá čas

A co nedělá:
• nerozhoduje za skupinu
• nemanipuluje
• nekritizuje ani nezlehčuje názory  

a pocity účastníků
• nemá dlouhé komentáře, stručné  

poznámky jsou naopak namístě
• nepřednáší, nevyučuje

V RŮZNÝCH  
POSTAVÁCH 
Zážitková pedagogika 
a dramatická výchova
Rubrika V různých postavách tentokrát obsahem 
dostojí svého názvu téměř doslova. Nabídne vám 
praktické rady pro případ, že byste rádi do pro-
gramu, který si připravujete, chtěli například za-
řadit motivaci v podobě předem secvičené scénky 
či nějakou hranou postavu, která by měla po ce-
lou dobu účastníky programem provádět. Potře-
bujete-li se zkrátka tu a tam v rámci vašeho uvá-
dění aktivit vtělit do různých postav, přečtěte si, 
jak na to.
Příspěvek Berličky pro neherce je přehledným shr-
nutím jednotlivých aspektů, které nám mohou po-
moci při vytváření herní role a postavy. Neodděli-
telnou součástí některých programů jsou totiž in-
struktory hrané scénky, které mají za cíl uvést ná-
sledující aktivitu a motivovat účastníky k tomu, 
aby k ní aktivně přistoupili. Kromě hraných mo-
tivačních scének existují také hry, vyžadující od in-
struktora vytvoření herní postavy, která účastníky 
po celou dobu programem provází. I pro tento 
případ vám článek poskytne dostačující odborné 
rady a podněty.

Petra Drahanská

 foto © Michal Stránský 
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jak na to.
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nutím jednotlivých aspektů, které nám mohou po-
moci při vytváření herní role a postavy. Neodděli-
telnou součástí některých programů jsou totiž in-
struktory hrané scénky, které mají za cíl uvést ná-
sledující aktivitu a motivovat účastníky k tomu, 
aby k ní aktivně přistoupili. Kromě hraných mo-
tivačních scének existují také hry, vyžadující od in-
struktora vytvoření herní postavy, která účastníky 
po celou dobu programem provází. I pro tento 
případ vám článek poskytne dostačující odborné 
rady a podněty.

Petra Drahanská

Petra Drahanská – pro bližší představení viz str. 2.

Vedoucí rubriky:

ENGLISH SUMMARY 
Possibilities are here | In different 
characters – Zážitková pedagogika, 
theatre and education

The contribution, Small sticks for non-pla-
yers, is a comprehensive summary of aspects, 
which can help us create roles plays and cha-
racters. The inseparable parts of some pro-
grams are small acts played by instructors 
which aim to introduce the activity and mo-
tivate participants to be actively involved. 
Along with the motivational acts there are ga-
mes which require the instructor to be a ga-
me character, who accompanies participants 
during the whole program. The article will 
provide you with professional advice and ide-
as from this example.

MgA. Jana Haková (1976), instruktorka 
PŠL, lektorka společnosti AKORD Outdoor 
Training, vedoucí dětského divadelního 
souboru Haxna. zhruba@hotmail.com

Do rubriky přispěli:
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Jana HakováBERLIČKY PRO NEHERCE
Ale jděte prosím vás!  
Trochu hereckého talentu má přece každý.

Kurzy Prázdninové školy Lipnice jsou živým dů-
kazem této Cimrmanovy repliky. Neoddělitelnou 
součástí programu jsou totiž instruktory hrané 
scénky, které mají za cíl uvést následující aktivitu 
a motivovat účastníky k tomu, aby k ní aktivně při-
stoupili. Proto se jim interně říká motivačky nebo 
motivace. Ostřílení a tvůrčí instruktoři vstupují s 
lehkostí do rozličných rolí, převlékají se za podo-
mní obchodníky, hrdiny akčních filmů či majitele 
galerie, s grácií promlouvají změněným hlasem 
k účastníkům a probouzejí v nich zájem aktivně se 
podílet na pokračování děje. V případě těchto krát-
kých hraných situací, ve kterých nejde o to před-
vést divákům propracované herecké postavy, hovo-
říme o jednání v herní roli. Hrané motivačky, i když 
ne všechny musí být zákonitě veselé, jsou pro in-
struktory zdrojem radosti z tvořivosti, možná i mír-
ného adrenalinu a mnohdy i obrovské legrace při 
jejich vymýšlení a zkouškách. Kromě hraných mo-
tivaček existují i hry, které počítají se změnou iden-
tity instruktora po celou dobu svého trvání (např. 
Poseidon, Labyrint, Boj o oheň, Nexus aj.). Přiroze-
nost a pravdivost jednání hraných postav totiž vy-
tváří míru přijatelnosti herní fikce. Čím uvěřitelnější 
bude blade runner Deckart v Nexovi, tím oprav-
dovější bude prožitek účastníků v roli prchajících 
replikantů. A hloubka prožitku je to, o co ve hře jde. 
V případě takovéhoto dlouhotrvajícího a charakte-
rově propracovanějšího vystupování v kůži někoho 
jiného mluvíme o jednání v herní postavě. Ani v jed-
nom případě nemluvíme o roli či postavě herecké, 
protože ty existují právě na divadle, kde jsou jasně 
vymezeny dvě skupiny lidí – herci a diváci. Na au-
torských kurzech Prázdninovky se jedná o hru, pro-
to jim říkáme herní role a herní postavy (výjimku 
tvoří programy alá Divadlo ).

Základní otázky směřující ke smyslu této stati zní: 
Jak ale k takovým herním divočárnám přistupují 
elévové, kteří ještě nemají velkou zkušenost s in-
struktorským řemeslem? Není pro ně vystupování 
v herní roli či postavě příliš velkým vykročením 
z komfortní zóny? Uvědomíme-li si, že instruktor-
ský začátečník se při realizaci kurzu soustředí na řa-
du technických záležitostí spojených s uváděním 
programů (např. pochopení smyslu hry, promyšlení 
její logistiky, zajištění a příprava adekvátního pro-
storu a materiálu a uvedení hry sám za sebe tak, 
aby ve správný čas zaznělo vše potřebné), je jasné, 
že hraní rolí bude v jeho očích pravděpodobně bon-
bónkem na vrcholu pyramidy spíše než základním 
kamenem instruktorských dovedností.
Právě elévům byl na jaře 2006 v rámci interního 
vzdělávacího projektu M.E.S.H. věnován Divadelní 
seminář, při němž se naučili základy herecké práce 
využitelné na kurzech PŠL. Vedle odbourání obav 
z vystupování před ostatními a uvolnění autorské 
tvořivosti bylo jeho cílem naučit elévy vytvářet 
hrané motivace k programům tak, aby byly nejen 
funkční z hlediska hry, ale aby svým autorům při-
nášely uvolnění a tvůrčí potěšení. Seminář byl ga-
rantován absolventy divadelní fakulty JAMU a sou-
časnými lektory o.s. Augusto. Není mým záměrem 
popisovat celý průběh oné víkendovky, chtěla bych 
se však podělit o některé z výstupů, tedy o to, co 
jsme společně pojmenovali jako pomocné a pod-
půrné při vytváření herních rolí a herních postav.
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Principy hraných motivací

Než se dostanu k tvorbě rolí a postav, zmíním ješ-
tě několik základních principů vytváření motivaček, 
v nichž pak samotné jednání ztvárňovaných osob 
probíhá. Prvním z nich je nutnost uvědomit si, co 
všechno od ní očekávám. Vedle základního poža-
davku motivovat účastníky může mít krátká hraná 
situace za cíl např.:
• rozdělit účastníky do menších skupin (Aréna); 
• objasnit pravidla nadcházející hry (Labyrint svě-

ta a ráj srdce); 
• otevřít téma, kterým se budeme v následujících 

chvílích zabývat (různé soft programy); 
• představit postavy, které mají ve hře svou spe-

cifickou roli (Nexus); 
• rozdělit předem vybrané herní role nebo po-

stavy účastníkům (Poseidon); 
• navodit patřičnou atmosféru (Muži a ženy) 

nebo „jen“ udělat dramaturgický zlom, tedy vý-
razně odstřihnout předešlý program od toho ná-
sledujícího. 

Možná vás napadají ještě další možnosti jejího vy-
užití, pro naše potřeby však stačí uvědomění, že 
je důležité vědět, za jakým účelem hranou situaci 
vytvářím. Podle daného záměru pak volím její dél-
ku a nutný obsah (např. faktické informace, které 
musí zaznít), který pak můžu obohatit o vlastní her-
ní část, tedy o originální formu, do které obsah ja-
koby zabalím, aby byl lákavý pro účastníky.
Druhým principem, který silně voní divadlem, je 
stavba hrané situace. Zní to možná trochu odborně, 
ale v praxi se nejedná o nic jiného než o to, aby mo-
tivace měla jasný začátek, vrchol a konec. Začátek 
a konec tvoří rámec, který by měl pro přihlížející 
být co nejčistší – musí být herně, časově a prosto-
rově jasno, kdy situace začíná a kdy končí. Jinými 
slovy účastník by měl odečíst přechod mezi reálem 
a fikcí. Vrchol je pak ta část hrané situace, ve které 
se ukáže smysl celého dění (např. obnaží se téma, 
ukáže se konflikt nebo zápletka hry). Po vrcholu by 
měl brzy následovat konec například ve formě jas-
ného střihu či přímého přechodu do hry.
Třetím principem je prostý fakt, že v jednoduchosti 
je síla. Není potřeba velkého herectví, není potřeba 
vytvářet složité příběhy, malovat kulisy a šít věro-
hodné kostýmy. Jednoduchý příběh, který naťukne, 
jednoduše čitelné postavy, kostýmní znak, využití 
předmětů v jiném významu, než v jakém jsou běž-
ně používány, a situování do netradičního prostoru 
pomůže přihlížejícím rozběhnout metaforické vní-
mání, jež má k fikci a potřebě vlastní tvořivosti jen 
krůček.

Zmíněné principy nám však pouze otevírají dveře 
k ideální motivaci. Hlavní gró spočívá v herním jed-
nání. Jeho zapeklitost vězí v tom, že se nedá do-
předu detailně připravit a vypřemýšlet, musí se pro-
stě udělat a pokaždé je trochu jiné. I když si tým 
instruktorů vymyslí a nazkouší hranou situaci pře-
dem, je jejich vystoupení vždy ovlivňováno (a po-
změňováno) momentálními vlivy z okolí a nervozi-
tou z přihlížejících účastníků. Hrát si na někoho ji-
ného a společně blbnout v týmovně přináší úplně 
jiný prožitek než stát na druhý den před zraky těch, 
co u toho nebyli a jen se dívají. Často se hrajícím 
zdá, že nacvičená scénka ztratila grády, že čas ply-
ne děsně pomalu, takže je potřeba jednání urych-
lit, že přihlížející nereagují, takže je všechno v háji. 
Nezkušený instruktor má pocit, že mu to nějak ne-
jde, že je toporný, trapný. Jak se těchto pocitů vy-
varovat? Jak si na zkouškách vystavět herní roli či 
postavu tak, abych i před zraky cizích neztratil jis-
totu ve vystupování? Existuje pár malých fíglů, jak 
na to. Prozatím zůstaneme u vytváření herních rolí, 
tedy v oblasti hraných motivací.

Jednání v herní roli

Co mi může pomoct při vytváření herní role?
Motiv – Nejdůležitější je vědět, co osoba, kterou 
hraju, chce v situaci ze všeho nejvíc (nakrmit kozu, 
být nejkrásnější ze všech přítomných, nenápad-
ně odhalit vraha), protože od jejího chtění se od-
víjí veškerá činnost (shání srp na trávu pro kozu, 
upozorňuje na své vzhledové přednosti, prohlíží si 
podrážky všech přítomných, aby našla stopy krve). 
Bez činnosti spjaté s chtěním není role navenek či-
telná. Pokud by např. nenápadný detektiv jen stál 
a koulel očima, může si o něm kdokoli myslet co-
koli, třeba že má střevní potíže. Navíc bez činnosti 
je těžké roli udržet ve vlastním pocitu živou. Pokud 
nebudu vykonávat činnost, nebudu moct roli roz-
víjet a v tom případě hrozí, že ji pocitově ztratím, 
že mi odumře a už do ní nenaskočím.
Rekvizita a kostým – Pokud je rekvizita zvolena 
účelně, může se stát velkým pomocníkem při jedná-
ní. S prázdnýma rukama, tedy imaginárně, se louka 
seče hůř než s násadou na koště představující kosu. 
Navíc se o ni dá opřít, když je sekáč unaven, dá se 
brousit, zlomit atp., tedy nabízí širokou škálu čin-
ností, které může člověk v dané roli vykonávat. Kos-
tým, pokud je funkční a nebrání v jednání, může 
poskytnout sebejistotu v pocitu, že jsem někdo jiný, 
jakousi skrýš sebe sama před zraky diváků. V kože-
né bundě se motorkář hraje líp než v mikině. Oprav-
du stačí jen kostýmní znak (např. klobouk a sako) 
pro navození pocitu, že jsem někdo jiný.
Gesto – Pokud mám prázdné ruce a nevím, co s nimi, 
vymyslím si nějaký jednoduchý gestický znak, který 
bude pro mou roli charakteristický (např. škrábání 
za uchem nebo popotahování kalhot) a který budu 
neustále, jakoby mimoděk, opakovat. Stejně můžu 
pracovat s nějakou frází vystihující charakter ztvár-
ňované osoby (např. No tě péro, nádhero!).
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Vzor – Pokud mám hrát třeba řezníka a žádné ges-
to ani fráze mě nenapadá, pomůžu si konkrétním 
příkladem ze svého okolí. Vzpomenu si na někoho 
hodně výrazného, kdo je typově podobný mému 
řezníkovi – třeba soused, který má 120 kg, neustále 
se směje, rozpřahuje ruce a všechny bodře poplácá-
vá po zádech, a převezmu tyto jeho charakteristiky 
pro svou roli.
Ve hraných motivacích, které trvají jen krátce, jde 
o vytváření typově jasných herních rolí bez propra-
cované vnitřní charakteristiky představované oso-
by. Často proto využíváme jednoduchá výrazná ges-
ta, pohyby a mluvu odpozorované ze života nebo 
z filmového umění. V roli jednám typově, a to tak, 
aby moje jednání podporovalo záměr hrané situa-
ce. Moje role je „pouze“ prostředkem, jak tohoto 
záměru dosáhnout. Navíc při hraných motivacích 
je dobré si uvědomit, že účastníci neví, jak má na-
zkoušená scénka ideálně vypadat, takže nevidí chy-
by, které vidí její tvůrci.

Hraní postav ve hře

Jinak tomu bude při vytváření herních postav pro-
vázejících účastníky celou dobu trvání hry. Vyžadují 
větší charakterovou propracovanost, protože musí 
fungovat na delší časové ploše a ve větším spektru 
situací. Musí se samostatně rozhodovat, reagovat 
na nečekané situace, jednat tak, aby z vnějšího po-
hledu vznikl dojem ucelené lidské osobnosti se spe-
cifickými rysy, prostě herně improvizovat. To od in-
struktora vyžaduje větší znalost postavy, orientaci 
v jejích motivacích, postojích a hodnotách, pocho-
pení „co jsem zač“. A k tomu může pomoct pár ná-
sledujících podnětů:
Motiv – Stejně jako u herní role musí mít i tady 
tvůrce jasno v hlavním motivu své postavy. V prů-
běhu hry se mohou objevit i vedlejší motivy, kte-
ré budou platné vždy jen pro určitou situaci a ne-
měly by nikdy převážit motiv hlavní, naopak jej mo-
hou dílčím způsobem podpořit. Např. hlavní motiv 
cestujících třetí třídy na palubě Poseidonu je dostat 
se do Ameriky. Při večeři však zjistí, že nedostanou 
dost jídla pro všechny a že při tak dlouhé plavbě 
může tato skutečnost ohrozit jejich zdraví. Proto 
dílčím motivem v této situaci bude obstarat co nej-
více jídla do zásoby. Tento motiv nijak nenarušuje 
motiv hlavní, spíš jej umocňuje.

 Elévové PŠL na divadelním semináři projektu M.E.S.H.  
 (PŠL ve  spolupráci s o.s. Augusto), 2006. | foto © Jana Haková 
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Charakterové rysy – pro herní účely stačí znát ma-
ximálně tři výrazné charakterové rysy, které se bu-
dou objevovat v jednání mé postavy, a její základní 
hodnotový žebříček. Pomohou mi vytvářet jasně či-
telné postoje a reakce k neočekávanému dění v prů-
běhu hry. V interakci s ostatními se bude postava 
neustále vnitřně obohacovat a vyvíjet.
Sociální status – Je dobré vědět, jaká je moje so-
ciální a profesní role a celkový sociální status. Díky 
tomu budu vědět, k jakým postavám, které také 
fungují ve hře, mám zaujímat podřazené, nebo nao-
pak nadřazené postavení. To mi pomůže v základní 
vztahové orientaci k ostatním postavám. Budu sub-
misivní, nebo naopak dominantní? Profesní role mi 
nabídne škálu činností pro konkrétní jednání v ne-
očekávaných situacích.
Fyziognomie – Vedle charakteru a sociálního sta-
tutu by instruktor měl určitě znát věk své postavy 
a její fyzický a zdravotní stav. Někdy je obtížné při-
způsobit svou fyziognomii představované osobě, 
např. chovat se jako šedesátiletý válečný veterán, 
když navenek vypadám na pětadvacet a těším se 
výborné fyzické kondici. Tady je třeba pomoct si vý-
raznými prvky, které mi pomohou cítit se jinak a ta-
ké být jinak viděn. Pro postavu veterána např. změ-
ním hlas na chrapot, zahalím se do dlouhého ka-
bátu, na hlavu ušanku, shrbím se a budu kulhat.
Kostým – v případě vytváření herní postavy už 
s kostýmním znakem nevystačím. Na druhou stra-
nu si však nemusím pořizovat pravý divadelní kos-
tým. Prostě se obléknu tak, aby můj oděv co nej-
více podpořil charakteristiku mé postavy, její soci-
ální status a fyziognomii a aby mi nepřekážel při re-
alizaci hry (pokud mám za postavu běžet 12 km, ne-
vezmu si tři svetry a zimník, i když představuju bez-
domovce). Kostým by měl na první pohled co nej-
více napovědět o sociálním zařazení postavy, cha-
rakterové vlastnosti se pak projevují hlavně v jejím 
jednání.
Vztahy – pro jednání je důležité mít jasno ve vzta-
zích k ostatním postavám a rolím, které se mnou 
ve hře existují. Znám je? Pokud ano, co pro mě zna-
menají? Jsou mi podřazené, nebo nadřazené? Jaký 
je můj vztah ke každé z nich? Pokud budu mít jas-
no v těchto otázkách, budu lépe připraven na im-
provizované herní jednání. V průběhu hry může 
docházet ke změnám ve vztazích, ale vždy opod-
statněně, tedy na základě nějaké konkrétní příčiny. 
Změna vztahu by měla být jasně vidět v dalším jed-
nání mé postavy.

Reakce okolí – Herní postava je jen zčásti vytváře-
na mnou, její druhá část je tvořena mými spoluhrá-
či. Tak jako v životě se charakter člověka dotváří až 
interakcí s druhými lidmi, tak i charakteristika her-
ní postavy ožívá v kontaktu s ostatními. Instruktor 
by proto měl být otevřený reakcím z okolí a vnímat 
veškeré zvenku připsané vlastnosti (Vy jste přece 
nejstatečnější z nás, pane!), které pak podle své 
volby k postavě připojí nebo navenek zřetelně od-
mítne.

O vytváření herní postavy se toho dá napsat ještě 
spousta. Nemyslím si však, že více informací by ně-
jak zásadně prospělo kurzovní praxi. Mnohem důle-
žitější je co nejčastěji zkoušet jednat v kůži někoho 
jiného v bezpečném prostoru hry a získávat tak po-
cit jistoty a uvolnění v této herně-divadelní práci.

A na úplný závěr slova klasika: Nó… nemá talent. 
Kuzma je támhle!

 Elévové PŠL na divadelním semináři projektu M.E.S.H.  
 (PŠL ve  spolupráci s o.s. Augusto), 2006. | foto © Jana Haková 

m
ož

no
st

i t
u 

js
ou

V 
R

Ů
ZN

ÝC
H

 P
O

ST
AV

ÁC
H

07_jaro07.indd   89 10.5.2007   14:36:29



90

NA OKRAJI 
Zážitková pedagogika a…
Pro mnoho z vás, kteří pracujete s lidmi, jsou kur-
zy první pomoci povinné. Proto jistě uvítáte mož-
nost vybrat si ze široké nabídky takový kurz, kte-
rý vás potěší pestrými zážitky a zároveň vás účin-
ně připraví na vypjaté situace, kdy „jde o život“. 
Následující příspěvek vám představí projekt ZDr-
SEM, který se zabývá výukou první pomoci zážit-
kem. Svoje zkušenosti sepsal Robert Pleskot, je-
hož snahou jako lékaře i učitele je zapojit pacienta 
či studenta do procesu změny. Zážitek považuje 
za zásadní prostředek sebeuvědomění; formu te-
rapie i výuky.
Příspěvek představující projekt ZDrSEM je sou-
hrnem zkušeností a technik používaných na zdra-
votních kurzech a školeních, která se zabývají výu-
kou první pomoci zážitkem. Jejich základním zna-
kem je praktická výuka, snaha vtahovat poslucha-
če do akce a srozumitelnost. Lektoři, kteří zajišťují 
obsah kurzů, jsou profesionální záchranáři a lé-
kaři, kteří mají zároveň zkušenosti s využíváním 
zážitkové pedagogiky. Jsou tak schopni připravit 
účastníky na reálnou stresovou situaci při nehodě 
a usnadnit jim osvojení základních znalostí a do-
vedností první pomoci..

Petra Drahanská

Jiří Kirchner – pro bližší představení viz str. 2.

Vedoucí rubriky:

ENGLISH SUMMARY 
Possibilities are here | On the Edge – 
Zážitková pedagogika and…

The article introduces the project ZDrSEM 
and a summary of experiences and techni-
ques used on medical courses and training 
which teach first aid through experience. The-
ir basic feature is the practical teaching, with 
the aim to include the participant into action 
comprehensively. Trainers of the courses are 
professional rescue workers and doctors who 
also have experience with experiential edu-
cation. They are able to prepare participants 
for real stressful situations during an accident 
and teach them basic knowledge and skills in 
first aid.

MUDr. Robert Pleskot (1965), lékař  
Zdravotnické záchranné služby hlavního 
města Prahy a Ambulance léčby bolesti 
se specializací na práci s tělem, thajské 
masáže, psychosomatická onemocnění 

a psychoterapii, dlouholetý instruktor OB – PŠL.  
pleskot@vida.cz | www.thaimassage.cz

Do rubriky přispěli:
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Robert PleskotNA OKRAJI PŘEŽITÍ  
aneb ZÁŽITKOVÉ ŠKOLENÍ  
PRVNÍ POMOCI

Bída současnosti úvodem

Rozhodli jste se ve své organizaci zvýšit povědomí 
o zachraňování raněných a chorých. První pomoc 
je populární téma a současně ji nikdo neumí – ide-
ální materiál pro zařazení do interních vzdělávacích 
akcí. Cestu za lepším oživovacím vzděláním zapo-
čněme od vzpomínek na ty horší:
Byla to nuda, dvě hodiny jen mluvili a mluvili… 
| Nic praktickýho jsem se nenaučil… | Ale dobrý 
bylo o tom zasypaným, jak ho vyhrabali a pak 
umřel…
Postupně se rýsují základní charakteristiky „běžné-
ho“ školení první pomoci (pojem „běžný“ používá-
me ve významu televizních reklam, díkybohu jsou 
dostupné i kvalitní kurzy první pomoci):
1) mnoho teorie
2) praktické postupy člověk viděl, ale nezvládnul 

(nácvik krátký, bez opakování)
3) děsný lektor (dvě smrtící alternativy)
a. šedá teoretická myš (nudný výklad,  

znalosti knižní, účastníci spí)
b. duhový drak z praxe (chrlič historek,  

chybí struktura, účastníci zmateni)
4) v případě myši bylo školení moc dlouhé;  

v případě draka zas nedošlo na praxi,  
ale pěkně to uběhlo

Jak tedy učit první pomoc, aby 
po nás nezbyly obdobné vzpomínky?

Následující řádky jsou souhrnem zkušeností a tech-
nik používaných projektem ZDrSEM (Prázdninová 
škola Lipnice), který se zabývá výukou první pomo-
ci zážitkem od roku 1996. Postupně vyvíjíme sys-
tém zdravotních seminářů (odtud název ZDrSEM), 
jejichž základním znakem je praktická výuka, sna-
ha vtahovat posluchače do akce a srozumitelnost. 
Naši lektoři jsou profesionální záchranáři a lékaři.
Společně se Zdravotnickou záchrannou službou 
hlavního města Prahy uskutečňujeme projekt Meto-
dické centrum výuky první pomoci. Vytváříme kom-
binovaný kurz používající zážitkové postupy a e-lear-
ning. Tento článek byl v rámci grantového projektu 
podpořen z Evropského sociálního fondu, státního 
rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy.

Zážitkové techniky  
ve výuce první pomoci

Zážitková pedagogika stojí na vlastní zkušenosti 
studenta. Emočně podbarvený zážitek je nejlep-
ším nástrojem podporujícím dlouhodobé zafixo-
vání vědomostí. Zapamatujeme si 20 % z toho, 
co slyšíme; 50 % z toho, co slyšíme a vidíme; 70 % 
z toho, co říkáme; 90 % z toho, co děláme.

Praktická cvičení a překonávání  
zátěžových situací
Ve výuce první pomoci posunují osobní hranice, po-
silují sebevědomí, iniciují zájem o hlubší poznávání 
oboru. Pochopení a správné provedení se umocňují. 
Prostřednictvím simulovaných zdravotních událostí 
stavíme před účastníky našich programů výzvy, je-
jichž zdolání (či případné nezdolání) představuje 
dlouhodobě zafixovanou zkušenost. Zkušenosti pro-
žité v průběhu simulací zviditelňujeme v následných 
rozborech – review, jejichž kvalifikované provedení 
je nezbytnou součástí efektivního využití zážitku.
Dramaturgický význam změny charakteru činnosti 
může být někdy přednější než ilustrace přednášky. 
Při tvorbě a aktuálních změnách scénáře kurzu je 
třeba neustále zvažovat energii posluchačů. Prak-
tickou činnost vkládáme tedy nejen z pedagogické-
ho hlediska.
Cílem je vytvořit u účastníka dostatečnou sebedů-
věru, že je schopen první pomoc poskytnout dobře. 
Nezbytné teoretické minimum je pouze podporou 
prožitých praktických dovedností.
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Formy zážitkové výuky

Praktický nácvik
Nácvik je základem každého kurzu první pomoci, 
snažte se neklesnout pod 40 % času nácviku a si-
mulací. Běžně se používá jako ilustrace výkladu. Po-
užijeme-li jej mimo téma (náhlé překvapení), stává 
se plnokrevnou zážitkovou technikou. Již samotný 
stres „tohle znám, ale vlastně neumím“ fixuje zna-
losti a motivuje k dalšímu nácviku. Každý z účast-
níků musí mít prostor pro vyzkoušení a případné 
opakování. Nenechte se strhnout k diskusi, účast-
níci vždy jeví tendenci povídat si pusou a mlčet ru-
kama (dotazy odpovíme na závěr).

Demonstrace
Situace popsaná slovy, nebo s minimálním vybave-
ním. Většinou je předvedena lektorem. Řeší jeden 
ze skupiny, ostatní pozorují. Má mnohem menší vý-
ukový potenciál, ale oživuje a člení výklad.

Simulace
Hraná situace, více či méně realistická. Účastní se 
všichni v rolích zachránce či simulanta. Zachránce 
je vržen do situace se znalostí okolností (lokalita, 
dostupnost první pomoci, vlastní vybavení, poča-
sí, …), setkává se se simulantem hrajícím příznaky. 
Úkolem účastníka je situaci dovést k řešení (prvotní 
ošetření, formulace plánu nebo příjezd 155). Simu-
lace může sloužit i jako ilustrace výkladu (chybí pr-
vek překvapení, ale zvyšuje se vtisknutí tématu).
Základní charakteristikou simulace je poměr za-
chránce-simulant (2:3 – dva účastníci zachraňují tři 
zraněné). Není účelné inscenovat od začátku kur-
zu všechny simulace s vysokou realističností. Kro-
mě vysokých nároků na organizaci a vybavení to 
snižuje efekt při dalších simulacích.

Je nutné vyhradit simulaci dostatečný časový pro-
stor. Příprava simulantů (instrukce a líčení) se musí 
odehrávat v klidu, zabere od dvaceti minut do hodi-
ny při velké simulaci. Instrukce si připravte písemně. 
Dobu samotné akce určíte poměrně přesně.
Zpracování zážitku (review, sharing) je časově nej-
náročnější, vzniká diskuse, požadavky na probrání 
dalších témat. Je nutné si udržet strukturu a počítat 
s půl- až hodinou. Tento čas je zásadním přínosem 
zážitkové výchovy. Bez zpracování nelze očekávat 
vtisknutí informací a motivaci k dalšímu učení.
Kolotoč obsahuje několik malých simulací, řeše-
ných postupně za sebou; často je řešení pouze slov-
ní. Účastníci procházejí dokola přes jednotlivé „za-
stávky“ kolotoče. Vyhodnocení (review) proběhne 
na závěr celého kolotoče.
Velká simulace obnáší větší počet simulantů, ob-
vykle se odehrává venku a je řešena skupinou (ni-
koliv jednotlivým účastníkem). Většinou používáme 
externích simulantů, které účastníci neznají.

Kasuistika
Zpracovaný reálný příběh, většinou v písemné formě. 
Dává účastníkovi možnost projít si vývoj zdravotní 
události v čase. Použití kasuistiky je nutné strukturo-
vat podle metodiky výuky a znalostí posluchačů.

Historka z praxe
Je kořením výuky zdravotnického profesionála. Vždy 
zaručuje zájem a oživení pozornosti posluchačů. 
Jako každým kořením se jí dá ale celé jídlo zkazit – 
přestane chutnat jako výuka. Opepřená přednáška 
nemusí v účastnících zanechat vůbec žádné praktic-
ky použitelné informace. Historka musí být k tématu 
a mít jasný výstup na závěr. Je zásadní znát zdroj 
historky – nešířit „městské legendy“. Vždy je nut-
no dbát na ochranu osobnosti a etiku. Černý humor 
účastníci oceňují; na druhou stranu příbuzný, přítel 
oběti nebo účastník podobného děje může být bo-
lestně zasažen. Účastnické historky je vhodné znát 
předem a použít je cíleně. Multimédia (foto, audio, 
video) jsou ještě účinnější a ještě rizikovější než his-
torky. Ochrana osobnosti je zásadní podmínkou.

 Simulace zranění po pádu z kola. | foto © archiv ZDrSEM 
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Vybavení

Kurz první pomoci se může učit s holýma rukama, 
ovšem připravujete se o zásadní praktický výstup. 
Výuka resuscitace je bez figuríny („anduly“) velmi 
omezená. Lze použít nácvik na spoluúčastníkovi 
kurzu (otevírání dýchacíh cest, kontrola dechu, po-
stavení rukou na hrudní kosti); bez samotného stla-
čování hrudníku však účastník neprožije tu základ-
ní informaci – nepřímá srdeční masáž je dřina.
Kvalitní figurína je velkou investicí – hodnověrný 
odpor hrudníku a uvolnění dýchacích cest se ne-
napodobuje snadno a extrémní namáhání tohoto 
předmětu vyžaduje stejně extrémní odolnost. Ceny 
se pohybují kolem 7 až 10 tisíc u figurín bez in-
dikace správného dýchání. Věrnost realitě a mož-
nost výsledky výkonu nacvičujícího skutečně sle-
dovat (dát odpovídající zpětnou vazbu) stojí kolem 
70 tisíc.
Pokud budete vybavení půjčovat, vyzkušejte si fi-
gurínu vlastníma rukama na místě. Levnější typy se 
velmi snadno poškodí a stlačování hrudíku pak při-
pomíná mačkání pytle hadrů. Drahé figuríny vět-
šinou musí sehnat lektor.
Simulační maskování lze v nouzových podmínkách 
nahradit červenými fixy. Základní podmínkou vě-
rohodnosti je herecká akce simulanta. Divadelní 
líčidla jsou dostupná a vynikající zdroj naleznete 
v prodejnách žertovných potřeb. Roky jsem navště-
voval tato místa a po otázce Máte nějaké zraně-
ní? jsem nikdy neodešel s prázdnou. Profesionální 
maskování vyžaduje čas na přípravu anebo peníze 
na dokonalou nápodobu ran z plastu.

Lektoři

Je nutné najít kompromis mezi šedou myší a du-
hovým drakem. Lektora vybírejte osobně (anebo se 
jím staňte). Představa, že pro výuku první pomoci 
stačí být zdravotníkem, je mylná. Sám jsem se ne-
naučil první pomoc na lékařské fakultě ani posky-
tovat, natož ji učit. Mnoho zdravotníků nemá prak-
tické zkušenosti a přednáší podle knih.
Prubířským kamenem je první pomoc u šoku – od-
poví-li vám, že nejlepší je mnemotechnická pomůc-
ka „pět T“, čerpá svoje znalosti z příruček. Správ-
nou odpovědí je: volejte 155 a zvedněte pacientovi 
nohy (http://cs.wikipedia.org/wiki/Šok ).

Příklad scénáře simulace

Záchranáři byli přivoláni do ruské tajgy, kde před 
několika dny havaroval mikrobus s turisty. Ra-
nění turisté se snaží vlastními silami dosáhnout 
civilizace. Jsou rozptýleni ve třech skupinkách.
• Řidič autobusu Ivan – narazil při nehodě 

hrudníkem na volant – dýchá s obtížemi, 
zvlášť když ho nutí ležet; zlomená žebra

• Adam – epileptik, který se dostává do zá-
chvatu, když k němu přijdou záchranáři.  
Po záchvatu v bezvědomí, pak se probouzí

• Katka – diabetička, které se rozbil inzulín 
a už ho několik dní neměla, statečně od-
mítající cukr, postupně utlumená

• Martina – těhotná v 6. měsíci, když si jí  
dlouho nikdo nevšímá, tak jí trošku  
tvrdne břicho

• Nikola – vymknutý kotník
• Jolana – lehce nakousnutá medvědem,  

zranění ve tváři, ukousnutý prst
• Lenka – pálení při močení, vyčerpání
• Adéla – při havárii náraz na břicho –  

vnitřní krvácení

Příklad kasuistiky

Na pobytovém kurzu spolu s kolegou kontroluje-
te průběh noční hry.
Je teplá letní noc, jste cca 20 minut chůze lesem 
od střediska, kde je auto i telefon. Terén je mírně 
členitý s občasným kamenem. Máte u sebe zdra-
votní ledvinku, nemáte u sebe mobilní telefon.
Na kontrolu za vámi přibíhají účastníci. Přivádějí 
s sebou dívku a říkají, že ji našli sedět nedaleko 
v lese. Nevěděla, kde je, nepamatovala si, jak se 
tam dostala, tak ji radši vzali s sebou.
Dívce je zima. Opakovaně se ptá, kdy závod 
skončí a kde je její družstvo. Bolí ji hlava v zá-
tylku a na čele, kde má malou odřeninu. Na tvé 
otázky, co se jí stalo, odpovídá, že neví. 
Je při vědomí, puls 88/min, dýchání 20/min. 
Bere antikoncepci, nikdy dříve nebyla nemocná.
Jaké hrozí nebezpečí? Co uděláte? Jaký bude váš 
plán nyní a pro každý následující časový údaj?
O 15 minut později
Dívka sedí na středisku, cítí se dobře, hlava ji 
už nebolí, chce se jí spát. Puls 72/min, dýchání 
16/min, teplota 36,5 st. Odřeninu na hlavě jste 
ošetřili.
O hodinu později
Spolubydlící dívky vám sděluje, že zvracela. Je 
ospalá, necítí nevolnost, šla na záchod a náhle 
se jí chtělo zvracet. Puls 80/min, dýchání 16/min, 
teplota odhadem normální.
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Délka kurzu:

V české kotlině se občas setkáme s představou, že 
roky vzdělání a praxe lze vmáčknout do přestávky 
po obědě. Jaké jsou efektivní náplně kurzů podle 
délky?

1–2 hodiny
Takovýto kurz je nejčastěji žádán. Pokud vyjdeme 
požadavku vstříc, nebudeme spokojení s výsled-
kem.
Teorii lze shrnout do dvou bodů (převzato z www.
zachrannasluzba.cz/propacienty/desatero.htm; 
autor MUDr. Ondřej Franěk):
A) Pokud vidíte, jak někdo zkolaboval, je v bezvědo-
mí, nedýchá a nehýbe se, začněte s nepřímou ma-
sáží srdce – co nejrychleji stlačujte hrudník upro-
střed ve výši prsou. Pokud dýchá, ponechte ho 
v poloze, ve které se nachází, a pečlivě sledujte stav 
jeho dýchání.
B) Pokud jste svědky závažného úrazu, po kterém je 
postižený v bezvědomí a nedýchá, pokuste se uvol-
nit dýchací cesty (záklon hlavy, předsunutí čelisti), 
a pokud to nepomůže, pokuste se o umělé dýchání 
z plic do plic. Jakýmkoliv způsobem se snažte za-
stavit závažné krvácení. Pokud postižený dýchá, při-
kryjte jej a pokud to není nutné, nehýbejte s ním.
Prakticky můžeme posluchače naučit uvolňování 
dýchacích cest, nikoliv však samotnou resuscitaci 
(její nácvik vyžaduje minimálně 80 minut na dese-
tičlennou skupinu).

4 hodiny
Obecný postup při zdravotní události (zhodnocení 
situace, uvolnění dýchacích cest, umělé dýchání, sr-
deční masáž, volání 155, usnadnění dojezdu ZZS). 
Praxe pouze v resuscitaci za předpokladu dob-
rého vybavení, tedy alespoň jedné kvalitní figuríny 
na deset posluchačů. Vlastností tohoto časového 
formátu je velký tlak na sklouznutí do diskuse o za-
jímavých tématech. „A co dělat, když se někdo opa-
ří?“ Pokud máte možnost pokračování se stejnou 
skupinou, nezklamete čtyřhodinovým kurzem sebe 
ani účastníky.

8–20 hodin
Tento časový plán je nejrizikovější, protože zdánlivě 
stačí. Pokud se soustředíme na praxi a použijeme 
zážitkové techniky, není možné stihnout teoretické 
výklady. Takovýto čas lze použít k odpřednášení 
omezeného počtu témat a jejich dobrému procviče-
ní zážitkovými technikami. Kurz je kompromisem, 
což nemusí znamenat pokles kvality. Formát je ide-
ální v dlouhodobém plánu interního vzdělávání 
(každý člen organizace by měl absolvovat víkendo-
vý kurz jednou za dva roky).

40 hodin
Závazný rozsah kurzu Zdravotník zotavovacích 
akcí pro mládež a dorost, akreditovaného MŠMT. 
Přes impozantní délku názvu je délka kurzu opět 
kompromisní. Jeho rozsah však už umožňuje po-
krýt úrazy i většinu onemocnění. Předpoklad, že 
se účastník teorii stačí naučit, je ovšem nadnese-
ný. Bude podána přehledně, což naznačuje čas-
tá přehlédnutí. Prakticky lze projít asi třemi men-
šími simulacemi a jednou velkou. Dostatečný pro-
stor na seznámení s technikami. Nelze očekávat, že 
manuální zručnost bude dostatečná (malý počet 
opakování). Tragický z hlediska školícího je rekvali-
fikační charakter osvědčení. Laik se stává „Zdravot-
níkem…“ doživotně, bez požadavku na další vzdě-
lávání. Je vhodné interně podmínit garanci školící 
organizace obnovovacím kurzem přibližně po čty-
řech letech.

80 hodin 
Minimální hodinová dotace na akreditované zdra-
votní vzdělávání laika v zemích Evropské unie. Nej-
kvalitnější kurzy první pomoci nabízené USA (Wil-
derness first aid responder) jsou 80–100 hodinové.
MŠMT akredituje minimálně 80 hodinový kurz Člen 
první pomoci, jehož zaměření není zcela jasné. Dle 
zákona o autoškole může absolvent takového kur-
zu přednášet první pomoc v autoškole. Osvědčení 
je rovněž doživotní.

Závěr

Výuka první pomoci je společensky oceňovaná 
a prakticky podceňovaná. Použití zážitkových me-
tod zajištuje hlubší vtištění poznatků, motivaci 
k dalšímu učení a hlavně zábavu v průběhu výuky.
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ENGLISH SUMMARY

Views into the world
The column provides information about our 
partner organisations from Slovakia, Hungary 
and Poland.

POHLEDY 
DO SVĚTA
Chvála rozhlížení

Vítám vás v „rozhlížecí“ rubrice. Je důležitá, pro-
tože pomáhá rozvíjet „rozhlížecí“ teorii zdokonalo-
vání člověka. Připomeňme si, že už naši dávní před-
kové se před několika milióny let svým „rozhlíže-
ním“ na dvou končetinách vydali na strmou dráhu 
vzestupu lidského rodu. Později pohledy k blízkým 
či vzdáleným obzorům pomáhaly vybírat hojná lo-
viště. Pokračující rozhlížení urychlovalo výrobu po-
můcek usnadňujících a bránících život. Pohledy 
do světa skrze oči a mysl cestovatelů rozmnožovaly 
znalosti, které často znamenaly bohatství a moc. 
Dnes nám rozhlížení po světě pomáhá hledat ces-
tu a přispívá nám také k určování toho, jak daleko 
jsme na té cestě pokročili.
Svůj zrak jsme obrátili dále na východ. Chtěli by-
chom postupně nabídnout  pohledy z vysoké Ša-
lomounovy věže v maďarském městečku Visegrád, 
které bylo již několikrát svědkem středoevropské-
ho domlouvání. To je vize na mnoho čísel časopisu 
dopředu. V tomto čísle předkládáme za pomoci na-
šich přátel tři krátké pohledy. Činíme tři pomyslné 
krůčky po schodech nejvyšší středoevropské věže.
První pohled míří do Polska. Je to krátká informace 
z Wrocławi. Několik dobrovolných nadšenců zde za-
číná připravovat programy pro různé zájmové sku-
piny založené na prožitcích a dobrodružství. S po-
dobným programem se hlásí také Akademie pro-
žitku z Maďarska, která připravuje ambiciózní ev-
ropský projekt. Milé pozdravení posílá Prázdninové 
škole Lipnice sesterská organizace Štúdio zážitku 
ze Slovenska. 

Jan Neuman

 Jan Neuman – pro bližší představení viz str. 2.

Vedoucí rubriky:

Do této rubriky přispěli:

Mgr. Marie Stracenská (1973), vedoucí 
vydání hlavních zpráv ve Slovenské  
televizi, instruktorka Štúdia zážitku 

– Outward Bound Slovensko,  
nyní na mateřské dovolené s ročními 

dvojčaty. mariestracenska@zoznam.sk

Etelka Kovács (1977), učitelka a trenérka, 
členka Academy of Experience,  
Outward Bound Romania, Aquarius  
Training Group, AIESEC alumni.  
info@elmenyakademia.hu
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Mary StracenskáAKO SME BOLI SPOLU…
…alebo Pozdrav od mladšieho súrodenca

Pamätám sa na pocit, keď som sa vrátila zo svoj-
ho prvého prázdninovkového kurzu. Šok a neschop-
nosť normálne fungovať ešte niekoľko dní. Bol to 
Publicus 1993. Po lete prišiel ďalší šok. Oslovili ma 
ako elévku a na každoročnom stretnutí inštrukto-
rov PŠL prišla prvá ponuka do tímu. O rok ďalšia 
a potom zas ďalšia. Nemyslím si, že som bola ne-
jako výnimočná, to skôr naopak, ale asi som mala 
šťastie. A dnes zaň velebím všetkých svätých. Práz-
dinovka a následne Štúdio zážitku zmenili môj ži-
vot asi rovnako ako vysoká škola alebo teraz moje 
malé deti.
Pamätám si aj na moment ako sme sedeli v jednej 
bratislavskej obývačke a premýšľali čo robiť. De-
lil sa štát a Prázdninovka bola len jedna. Ostala 
v českej polovici a my na Slovensku sme mali po-
cit, že sa z nás stávajú siroty. No chceli sme ďa-
lej robiť to, čo sme sa od Prázdninovky začali učiť. 
a chceli sme to robiť s priateľmi, ktorí k nej patrili. 
Chceli sme pokračovať v programoch, ktoré nás 
tak uchvátili, rozvíjať skvelé nápady, ktoré k nám 
spoločne prichádzali. A tak vzniklo slovenské Štú-
dio zážitku. Mladší brat Prázdninovej školy Lip-
nice. Tak sme si to sebavedomo a s pevnou vierou, 
ktorá bola sprvu viac prianím ako skutočnosťou, 
hovorili. Malo vlastnú kanceláriu, zamestnancov, 
účtovníctvo. Všetko ostatné bolo spoločné. Ďalej 
sme spolu robili kurzy, ďalej sme sa stretávali. Po-
kračoval krásny príbeh spoločných prázdnin a ro-
dín, ktorými sa vždy aspoň na rok stávali tímy pri-
pravujúce spoločné kurzy.

Štúdio zážitku –  
Outward Bound Slovensko 

Prokopa Veľkého 20 
811 04 Bratislava

mobil: +421 915 775 945 
tel.: +421 254 776 440 
fax: +421 254 776 765

www.outwardbound.sk 
www.studiozazitku.sk

Tak to trvalo pár rokov. Dívam sa dnes na ne cez 
závoj kurzov, ktoré sme spoločne robili. Zmiešané 
tímy, jazdenie na schôdzky a striedavé stretnutia 
na oboch stranách hraníc. Spoločná propagácia 
a obojakí účastníci. Jeden rok sme dokonca vytvori-
li na Slovensku tím a hľadali preň šéfa v Česku. Po-
darilo sa a vznikol Publicus 2000. Bolo to pre mňa 
osobne nádherné obdobie, bohaté na krásne stret-
nutia. Bol to veľmi tvorivý čas. Robili sa spoločné 
Publicusy, kurz s názvom Kalos Kai Agatos a Život 
je gotickej pes. Kurzy sme stavali na programoch, 
ktoré kedysi vymysleli osobnosti z PŠL a snažili sme 
sa ich doplniť rovnako dobrými novými.
Ani si neuvedomujem kedy prišiel ten okamih a ten-
to intenzívny kontakt sa prerušil. Nestalo sa to na-
raz ako keď prestrihnete šnúru. Asi sa to udialo tak 
postupne. Bolo nám spolu stále pekne, ale… Vynoril 
sa problém s prevodom a prepočtom peňazí, spo-
ločnou propagáciou, zháňaním účastníkov, garanto-
vaním a negarantovaním kvality ľudí a programov, 
znášaním zodpovednosti a ja neviem čo ešte. Zda-
lo sa, že problémov je viac ako sily ich prekonávať. 
Ľudia, ktorí prichádzali do oboch organizácií noví, 
sa tiež prestávali poriadne poznať, ostávalo čím 
menej príležitostí sa stretávať. Jednoduchšia ces-
ta bola kurzy a tímy oddeliť. A teda definitívne od-
deliť aj organizácie.
A to sa viac menej stalo.
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Možno to bolo trochu inak, tak si to však pamätám. 
Koniec koncov, nie je úplne dôležité zachytiť pres-
ne všetky fakty. Dôležitý je pocit. Pocit, že z veľkej 
mamy PŠL sa oddelila malá časť a rástla s jej veľkou 
podporou.
Dnes fungujeme zvlášť, každý sám. Každý úspešne. 
Máme veľa spoločného a predsa sme každý iný.
Čo máme spoločné? Štúdio zážitku dodnes sta-
via na prázdninovkových programoch a pohybuje 
sa v podobnom časopriestore. Líšime sa teda spo-
ločne od ostatných Outward Bound škôl zvýšenou 
mierou tvorivosti a hravosti v programoch. Ľudia, 
ktorí spolu robia na projektoch, nie sú zďaleka len 
kolegovia – majú sa radi a je im spolu fajn. Platí to 
podľa mňa aj navonok. Ľudia z oboch organizácií 
by si zrejme navzájom dobre rozumeli, hoci sa ne-
poznajú. Raz za rok sa Štúdio stretáva na rokovaní 
podobnom SIS, hovoríme mu Valná hromada.

Viackrát sme sa sťahovali, menili sme vedenie, ľu-
dia prichádzali a odchádzali. Náš sklad bola ke-
dysi len plechová špinavá garáž, odkiaľ sme vy-
háňali mačky (myši sme nemuseli, to spravili mačky 
za nás) a kde sa nedalo nič poriadne nájsť. Veľkým 
úspechom bolo, keď sme získali štatút Outward 
Bound – o pár týždňov budeme oslavovať desať ro-
kov, čo sa to stalo. A pripomenieme si to v peknej 
kancelárii v jednej z najkrajších štvrtí Bratislavy, pri 
Horskom parku. V ofise dnes pracuje päť ľudí. Sú 
mesiace, keď je kurzov habadej a sú aj také, keď 
hypnotizujeme kalendár a posúvame očami prázd-
ne políčka. Ako asi v mnohých firmách.
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 Z teambuildingového kurzu Štúdia zážitku pro Slovenský skauting, 2006. |  
 foto © archiv Štúdia zážitku  
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Iné než PŠL je Štúdio zážitku v tom, že stále fun-
guje dokopy – neoddelila sa časť, ktorá robí pro-
gramy pre firmy a pre verejnosť. Nemáme žiadnu 
Českú cestu, Štúdio je jedno. Nemáme ani sme ni-
kdy nemali stredisko. Je nás výrazne menej ako ľudí 
v PŠL – aktívnych členov Štúdia zážitku je asi 40, 
spolu s pasívnymi je Štúdiákov takmer 70. Spá-
ja nás stále to, že je nám spolu fajn. Robíme teraz 
momentálne menej otvorených projektov pre verej-
nosť – vlastne sme ich vždy robili menej ako PŠL. Je 
to aj preto, že kurzy pre firmy nás ako organizáciu 
živia. Nemáme zďaleka taký náročný inštruktorský 
kurz ako PŠL. Verím však, že v kvalite ľudí, ktorí 
v Štúdiu robia, taký veľký rozdiel nie je. Ale ešte je-
den rozdiel tu bol – Štúdio dlho stálo na silných že-
nách vo vedení. Už sa to však zmenilo.

Štúdio a Prázdninovku vnímam dnes ako partnerov. 
Stále medzi oboma organizáciami cítim pomyseľný 
vlások telepatického spojenia. Myslím si, že zo všet-
kých svetových OB škôl sme si stále najbližší. Mož-
no by som niekedy rada vrátila ten spoločný čas. 
Ale je to už asi len sentiment a krásne spomienky, 
racio tu nehľadajte.
Verím, že veci sa dejú tak, ako majú. Bola by hlúpo-
sť snažiť sa umelo udržať to, čo sa dávno oddelilo. 
Tak ako je teraz dobre Prázdninovke, je dobre nám.
Neviem, či za všetkých, ale určite za mnohých te-
rajších členov, ale aj bývalých „starých pardálov“ zo 
Slovenska želám PŠL veľa krásnych rokov. Nech sú 
rovnako úspešné ako tie minulé. Nech sa ako or-
ganizácia môže stále opierať o úžasných ľudí, nech 
jej nevyschnú nápady a túžba hrať sa a tvoriť.

Je super niekam patriť a cítim, že Štúdio k Prázd-
ninovke asi nikdy celkom patriť neprestane. Veľa 
šťastia!
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 Z kurzu Štúdia zážitku Zimná cesta, Roháče, 2007. |  
 foto © archiv Štúdia zážitku 
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Etelka KovácsAKADEMIE PROŽITKU –  
NOVÁČEK Z MAĎARSKA

Založení

Akademie prožitku (Academy of Experience) byla 
založena v prosinci 2005 dvanácti nadšenými dob-
rovolníky, kteří chtěli (a stále chtějí) věnovat svoji 
práci mimoškolnímu vzdělávání mladých lidí a po-
užívat metodu učení prožitkem a dobrodružstvím.
Naším cílem je učit mladé lidi, aby přebírali zodpo-
vědnost za sebe a své vlastní činy, za své vrstevníky, 
společnost a životní prostředí. Přejeme si přispět 
k integraci menšin, ať už se jimi stávají z jakých-
koli důvodů – etnických, náboženských, kvůli své-
mu sexuálnímu zaměření, postižení, sociálnímu pů-
vodu nebo občanství, atd. Také si přejeme přispět 
k prevenci drogových a jiných závislostí, zneužívání 
návykových látek, a poskytnout dlouhodobou en-
vironmentální výchovu mladým lidem.
Jakým způsobem zamýšlíme toto splnit? Organi-
zujeme krátké, 3–5-denní mimoškolní programy 
pro střední školy a univerzitní studenty. U středo-
školáků mohou být naše programy zařazeny v rám-
ci třídních výletů, které jsou v Maďarsku populární 
a konají se pravidelně. Dále pořádáme 5-denní pro-
gram Lesní škola, který je integrován přímo ve škol-
ních osnovách základních a středních škol a jeho cí-
lem je zvýšit povědomí o životním prostředí. Stu-
denti každého věku si mohou také vybrat týdenní 
letní tábor Akademie prožitku. Univerzitní studenti 
obvykle přijíždějí na víkendový výcvikový program 
se speciálním zaměřením.
Všechny programy zahrnují pobyt ve venkovním 
prostředí a přírodě, aktivity jsou výzvové a dyna-
mické (vyžadující fyzický pohyb), ale – jak je ob-
vyklé při učení prožitkem – jak příroda, tak fyzické 
aktivity jsou pouze prostředky učení, prostředím, 
nikoliv cílem.
Idea založit Akademii prožitku v Maďarsku přišla 
od skupiny lidí spojených s Outward Bound v Ru-
munsku. Jistě pak není překvapující, že metody, kte-
ré používáme, jsou velmi podobné těm, které po-
užívá právě Outward Bound. Všeobecně se cítíme 
být této síti organizací velmi blízcí, ačkoliv získání 
certifikace, díky níž bychom se stali jejími plnohod-
notnými členy, vyžaduje hodně práce – pro začátek 
musíme stabilizovat naši organizaci.

Učení se v tom chodit

Ale kde je Akademie nyní, co se stalo v prvním roce 
její činnosti? Nebyly žádné fondy, abychom mohli 
začít fungovat, ale devět měsíců čistě dobrovolné 
práce pomalu začíná plodit ovoce.
První sezóna přinesla i první zvědavé skupiny 
a z naší strany vlnu úzkostlivého nadšení: Můžeme 
to opravdu dělat? Bude to pro ně užitečné? Jak vy-
plníme fakturu? Kde seženeme nutné vybavení? – 
Milión otázek a stále velmi málo odpovědí. 
Avšak rumunský Outward Bound stál na této ces-
tě za každým naším krokem. Podporovali nás vy-
bavením, expertízou, myšlenkami, čímkoliv jsme 
potřebovali. A první zpětná vazba přišla… a ukázala, 
že naše úsilí k něčemu bylo. Další výzvou bylo zor-
ganizovat dva programy, které se prolínaly v jed-
nom čase. Tato překážka byla rovněž úspěšně pře-
konána a léto nám již leželo u nohou.
Ale léto také ukázalo, že zoufale potřebujeme fi-
nanční podporu: peníze na vybavení, chod kance-
láře, školení instruktorského týmu – a že neziskové 
programy, které nabízíme mladým lidem, nejsou 
schopny toto pokrýt.
Ačkoliv jsme během podzimu uspořádali svou prv-
ní akci pro manažery, na naše původní cíle jsme ne-
zapomněli: program zahrnoval i renovaci dětského 
hřiště ve vesnici, kde provozujeme naše kurzy. Z vý-
těžku uvedené akce pak bylo možné financovat 
naši první sadu horolezeckého materiálu – lana, ka-
rabiny, atd.

Éleményakadémia 
 Kozhasznu Egyesulet 

(Academy of Experience 
 Association)

Leonardoda Vinci u. 44 II/23 
1082 Budapest

Maďarsko
tel.: +36 70 207 0267

info@elmenyakademia.hu
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Mezitím jsme během celého prvního roku hledali 
možnosti grantů a žádali o ně, spoluřešili jsme gran-
tové úkoly jiných organizací, navštěvovali kurzy jak 
psát žádosti, spojovali jsme se s dalšími sdružení-
mi, která by v budoucnu mohla být našimi partnery. 
V listopadu přišel první průlom – vyhráli jsme grant 
Evropského mládežnického programu 2000–2006 
na zorganizování 10-denního kurzu pro instruktory 

„výchovy v přírodě a učení prožitkem “. Program se 
konal v severovýchodním Maďarsku 1.–10. prosin-
ce a zúčastnilo se jej 17 mládežnických pracovníků 
z Outward Boundu ze Slovenska, Rumunska, Bel-
gie a Španělska, a samozřejmě od nás. Instruktoři 
přivezli ze svých zemí různé přístupy k výchově pro-
žitkem, což bylo velmi poučné. Toto setkání vedlo 
také k tomu, že již nyní je na cestě žádost o další 
navazující projekt (pokročilý výcvik instruktorů).

Naděje a plány

Výchova prožitkem je v práci s mládeží v Maďarsku 
relativně novým fenoménem. Ačkoliv firmy jsou 
s touto metodou díky velkému množství nabídky ko-
merčních akcí pro manažery či jiné zaměstnance již 
docela dobře obeznámeny, tento rok nám ukázal, že 
jak studenti, tak učitelé se dívají na naše programy 
zmateně a opravdu neví, kam nás zařadit a co oče-
kávat. Tuto mezeru se snažíme zaplnit organizová-
ním Ochutnávacích dnů: jde o jednodenní programy 
pro zástupce škol a neziskových organizací, na nichž 
je necháme „ochutnat“, jak naše metoda funguje.

Do dnešního dne jsme zorganizovali už tři Ochut-
návací dny, jež vyústily v kooperaci se dvěma mlá-
dežnickými organizacemi; jedna připravuje mimo-
školní programy pro hyperaktivní děti a druhá na-
bízí poslední příležitost problémovým středoškolá-
kům, kteří byli vyloučeni již ze všech středních škol. 
Také jsme začali spolupracovat s outdoorovou fir-
mou, která potřebovala našich služeb, a doufáme, 
že nám bude do budoucna poskytovat finanční jis-
totu, abychom se mohli více soustředit na svoje 
mládežnické programy.
Naše plány do dalšího roku zahrnují zečtyřnásobe-
ní počtu středoškolských účastníků v programech, 
které realizujeme v rámci školních výletů, dále zor-
ganizování dvou letních táborů pro mladistvé a ta-
ké několika výměnných programů mladých – ně-
kterých se chceme zúčastnit jako koordinující or-
ganizace a jiných jako organizace partnerská. Také 
plánujeme více spoléhat na grantové prostředky, 
abychom mohli snížit poplatky za kurzy a dokázali 
oslovit více znevýhodněných mládežnických sku-
pin. Dlouhodobější plány zahrnují akreditaci našich 
programů (mládežnických a komerčních) na ma-
ďarském trhu, věříme i ve spojení s Outward Bun-
dem přes akreditaci této organizace.
Jako všechny výchovné a vzdělávací organizace 
doufáme, že jsme odlišní. Domníváme se, že skrze 
dnešní mladé lidi, kteří budou staviteli společnosti 
zítřka, můžeme i my trochu přispět ke zlepšení to-
hoto světa pro nás všechny.

po
hl

ed
y 

do
 s

vě
ta

 foto © Etelka Kovács 

07_jaro07.indd   101 10.5.2007   14:36:44



102

DOBRODRUŽSTVÍ 
PRO MYŠLENKU
Nadace pro výchovu prožitkem z Wrocławi

Kdo jsme?

Rádi bychom zaujali lidi, kteří jsou nadšení uče-
ním prožitkem a zkušeností, dobrodružstvím, spor-
ty v přírodě, nebo kteří také propagují kulturu 
a umění.
Jsme lidé se sny. Poskytnutím vhodných podmínek 
a příležitostí napomáháme dosažení cílů, které se 
zdají být nedostupné, zatímco ve skutečnosti jsou 
právě na dosah.
Jsme dobrovolníci Nadace pro výchovu prožitkem. 

Co chceme?

Pomoci ostatním dosáhnout jejich vlastních cílů 
a snů rozvinutím jejich sebevědomí a osobnosti 
a nabídkou šance naučit se novým dovednostem 
včetně vůdcovských a komunikačních dovedností.
Zaměřit se na zlepšení životních podmínek pomocí 
vzdělávání lidí na celém světě a pomocí zlepšení 
sociálního povědomí včetně efektivních a cenných 
metod rozvoje vztahů s lidmi různých kultur.
Podporovat pro-sociální a pro-ekologické přístupy 
pomocí podpory aktivního životního stylu a inici-
ativy mladých lidí včetně nezaměstnaných a těch, 
kteří podléhají nezaměstnanosti, stejně jako pro-
pagovat otevřenost k lidem, respektovat jiné kul-
tury a ekologické povědomí.

Adventure for Thought –  
Experiential Education Foundation

 ul. Zagłoby 10a 
 54-514 Wrocław

tel.: +48 71 351 8361
eef@foundationeef.org

www.foundationeef.org;

red.

Co děláme?

Organizujeme programy
Jsou zaměřeny na organizované skupiny a jedince 
ochotné a připravené rozvíjet své schopnosti a se-
bevědomí.
Mimo jiné zahrnují:
• program Leadership Central Europe
• programy pro mladé z celého světa
• často veden jako výměnný program v rámci  

programu Mladí
• škola pro rozvoj mezi-osobních a vůdcovských 

dovedností; udělování kvalifikací potřebných 
na mezinárodním trhu práce 

• Dobrovolnou službu Wroclawských festivalů
• databáze pro místní a mezinárodní dobrovolníky
• nábor, organizace a logistika veřejných akcí
• seznam školení o vůdcovství a komunikačních 

dovednostech
• The Ropes Garden (Park lanových překážek)
• podpora iniciativy tvoření školicích nástrojů 

(metod) používaných pro tvarování osobnost-
ních charakterů a k prevenci agrese mladých; 
současně simuluje aktivní plánování volného 
času.

Organizujeme expedice
Cestováním do odlehlých míst na všech kontinen-
tech, dobýváním nedobytného a objevováním ne-
objeveného se dostáváme do míst, která jsou skry-
ta hluboko v nás samých. 
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DOMÁCÍ  
HŘIŠTĚ

Včera večer jsem opět stál na pěšince u brány 
„ze starého světa – do světa nového“ – tam u cesty 
na louce před lesem. Díval jsem se na hvězdy, kte-
ré  večer tak nádherně svítily. A na obloze pořád 
a jasněji svítila jedna hvězda. 
Zažil jsem na té cestě s tou zářící hvězdou neo-
pakovatelný příběh, který se již nikdy v životě ne-
vrátí. Bylo mi tak zvláštně. Je pryč… Můžete vy-
právět, ukazovat fotografie, být nadšeni, ale nikdo 
nemůže vědět, tak jako vy… Protože zážitek je je-
dinečný, neopakovatelný a neuchopitelný. Přijde, 
je tady, teď – a už odchází. Zůstává po něm jen 
trvalý otisk.
Tedy mám za to, že můžeme mnoho, ale přede-
vším musíme chtít trvale kráčet  za svou hvěz-
dou. Musíme chtít, přemýšlet, tvořit, probouzet v 
sobě hravou energii, spolupracovat, vzdělávat se 
a podporovat, komunikovat, plánovat a jednat, ší-
řit kolem sebe dobrou náladu, optimismus a ve-
selou mysl a pak můžeme růst, prožívat a usku-
tečňovat mnohé… Projekty, příběhy a děje. Vězte, 
že budeme mít mezi sebou tolik radosti, svobody 
a odpovědnosti, zajímavých dějů a příběhů, kolik 
si jich sami nadělíme, vytvoříme a kolik uneseme. 
Nic není zadarmo, každý z nás musí do onoho ko-
nání vložit energii a čím více, tím lépe. Jsem zvě-
davý, kam tu naši společnou „káru výchovy“ do-
tlačíme za deset, dvacet, třicet let. Většinou máme 
všeho potřebného dost: sil, vzdělání, zdraví i pro-
středků… I když často říkáme, že ne. 
Ale pamatujme si, že s dary je potřeba zacházet 
opatrně, přemýšlet o nich, zvažovat svoje kroky.

Radek Hanuš

Radek Hanuš – pro bližší představení viz str. 2.

Do této rubriky přispěli:

Vedoucí rubriky:

ENGLISH SUMMARY 

Home playground
In this issue we discuss in the column ma-
inly the topic of outdoor centres. The first 
text was written by Ota Holec about the le-
gendary centre Lom na Hřebenech near Lip-
nice nad Sázavou and he tries to transfer on 
the reader at least something from the at-
mosphere of this place and interesting ar-
chitecture, including emotions during the in-
famous dispute between Vacational School 
Lipnice and ČTU (Czech Camping Union). Bob 
Stránský jr. introduces readers to the project 
about „new Lipnice“ from mid 1990s, which 
was defended in 1996 in the form of a master 
thesis. One more centre is connected with the 
work of Vacational School Lipnice, the cottage 
Doubravka at Chotěboř. Not only about it but 
also about difficulties which the non-profit or-
ganisation met in the reality of market eco-
nomy brings Michal Stránský.

Ing. Otakar Holec (1948), manažer  
v rodinné firmě Granit Holec (Kroměříž). 
Dlouholetý instruktor PŠL (od založení 
roku 1978), v letech 1987 až 1999  
předseda PŠL. holec@nextra.cz

MgA. Bob Stránský jr. (1970), instruktor 
PŠL; designer, grafik, lektor a projektový 
manažer na volné noze. bs@uh.cz

Michal Stránský – pro bližší představení viz str. 2.
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Ota HolecPŘÍBĚH LIPNICE

Co to je, když se řekne… Lipnice: Hrad. Hašek. Rockový festival. Žula. Druh trávy (lipnice luční, Poa 
pratensis). Prázdninová škola. Tak odpoví dotazovaný, podle svého zaměření, případně internetový vy-
hledávač. A zeměpisec by ještě upřesnil: obec tohoto jména můžete nalézt na Vysočině, na Třeboňsku, 
na Plzeňsku, u Dvora Králového, u Jindřichova Hradce a také v Českém Švýcarsku.

Místo – legenda

Nikoli malý počet respondentů se však zasní a ze 
své paměti vyvolá obrázek zatopeného lomu a ob-
jektu na jeho břehu: Uprostřed Evropy země, upro-
střed země les, uprostřed lesa kopeček, uprostřed 
kopce skála a pod ní zatopený lom, myslím, že důl 
na radost, údiv a romantiku. Nádhera. Příroda jak 
vysněná, napsal v roce 1984 v časopise Mladý svět 
(MS) Petr Hora-Hořejš. A v roce 1992 tamtéž dodal: 
Obklopen lesem a prosluněnými pasekami, leskne 
se tu drahokam zatopeného lomu. Kameníci, kteří 
tu kdysi těžili známou lipnickou žulu, vymodelova-
li dvě jezírka spojená kostrbatou šíjí, přidali kně-
žiště dramaticky zdvižené a rozeklané skály. Aniž 
mínili, stvořili nádherný přírodní chrám. Naše zem 
je krásná, ale míst, co svým romantickým půva-
bem vyrážejí dech, zase není tolik. Místo – legenda, 
dá se říci. Proč? 

Je pravděpodobně jen málo míst, která pamatují ta-
kové erupce emocí – radosti, i smutku – míst, která 
se stala svědkem důležitých životních poznání, osob-
ních setkání a často i zásadních rozhodnutí. Zdeněk 
Šálek v jedné ze svých lipnických reportáží v MS na-
psal: Je to místo, jež dělá z lidí obyčejných lidi ne-
obyčejné. Tady se od počátku 70. let experimentova-
lo: prvním projektem zde uskutečněným byl Projekt 
pro 20, konala se zde řada tábornických a lesních 
sportovních škol a zejména proslulé Gymnasiony, 
Šance atp. Od roku 1978 středisko využívala přede-
vším Prázdninová škola: tady bylo uspořádáno v le-
tech 1978 až 1993 (za 16 let) více než 100 jejích 
kurzů. Tady byly poprvé vyzkoušeny a následně ově-
řovány a ověřeny postupy, které se staly základem 
metody zážitkové pedagogiky, která je nazývána 

„metodou Prázdninové školy“. Tady byl jeden z před-
listopadových ostrůvků pozitivní deviace. O tomto 
místě klasik české herní literatury Miloš Zapletal 
v roce 1990 napsal: Lipnický areál mi tehdy – v ro-
ce 1984 jsem zblízka poprvé sledoval průběh jed-
noho z kursů na Lipnici – připadal jako ostrůvek 
svobody. A Václav Břicháček, psycholog a pedagog, 
ve své úvaze o „Jabné“ v roce 1991 píše: Jsem pře-
svědčen, že na Lipnici vznikla jedna „malinká uni-
versita“. V obtížných podmínkách a navzdory moci 
tu vznikla škola. Škola, kde se scházeli mladí lidé 
a pod vedením mladých instruktorů hledali pravdu.
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Příběh lomu plného emocí

Nachází se na území, kterému se odnepaměti říkalo 
na Hřebenech: leží cca 2 km západně od obce Lip-
nice nad Sázavou, v jejímž katastru se nachází. Lom 

„Hřeben“, ve kterém se těžila a zpracovávala pro-
slulá lipnická žula, patřil před rokem 1948 firmě 
Pokštefl. Po ukončení těžby byl lom obklopen ob-
rovskými kamennými závaly, postupně se naplnil 
vodou (jeho hloubka je cca 20 m) a jak šel čas, do-
stal se do zajetí neprůchodných hustníků. Pamětní-
ci vzpomínají, že na přelomu 50. a 60. let minulého 
století sem – kromě trampů – jezdili na svá sou-
středění hokejisté v té době velmi slavné brněnské 
Komety. Od poloviny 60. let se okolí lomu začalo vý-
razně měnit a na břehu jezera vyrůstala svým způ-
sobem neobyčejná a po architektonické stránce po-
zoruhodná stavba. Je dokonce uvedena – pod čís-
lem 336 – i v publikaci Felixe Haase Architektura 
20. století s následující charakteristikou: Jaroslav 
Vaculík a Antonín Svoboda: Tábornická škola v Lip-
nici, 1969. Budova, koncipovaná ve smyslu or-
ganické architektury (…) neformální objemopro-
storové řešení a hojné užití dřeva má stavbu sladit 
s okolním prostředím. Tábornická škola je jednou 
z mála aplikací organické koncepce v poválečném 
Československu.
Místo pro ni vybral na sklonku roku 1965 An-
tonín Himl, tehdejší tajemník ÚV ČSM (jediná or-
ganizace mládeže před rokem 1968), spolu s An-
tonínem Mendlem, rodákem z nedalekých Kejžlic. 
Architektonické řešení navrhl akad. arch. Jaroslav 
Vaculík ve spolupráci s Antonínem Svobodou. Roli 
investora převzal ÚV ČSM, protože naléhavě po-
třeboval nové prostory pro přípravu budoucích or-
ganizátorů moderních forem pobytu v přírodě, ná-
hradou za dosluhující objekt Tábornické školy ČSM 
na Sluneční pasece u Pelhřimova.

Příprava staveniště byla zahájena v roce 1967; 
na náročných úpravách při odstraňování lomo-
vých navážek a úpravách terénu se podílel Vo-
jenský útvar Kutná Hora, Průmysl kamene Hav-
líčkův Brod a nedaleké Kamenické učiliště v Lip-
nici nad Sázavou. V témže roce byla vybudována 
kabelová přípojka VN. V roce 1967 bylo staveniště 
připraveno a o rok později se rozběhla samotná 
stavba, za vydatné pomoci místních řemeslníků ve-
dených stavitelem Roubalem. Stavební program za-
hrnoval výstavbu centrálního objektu, kde se počí-
talo s umístěním kuchyně, klubovny s krbem, míst-
ností pro ubytování instruktorů a ostatního perso-
nálu, skladu a jídelny. Dále předpokládal, že bude 
vybudováno jednoduché hygienické zařízení a k dis-
pozici bude ubytování asi pro padesát osob.
Stavba byla dokončena v roce 1970 nákladem – v teh-
dejších penězích – 664 tisíc Kčs, a to včetně vnitř-
ního vybavení a stanové základny, která po mnoho 
let sloužila pro ubytování frekventantů kurzů. Pra-
videlný sezónní provoz byl zahájen 30. června 1970. 
Majitelem objektu se stal SSM (opět: jediná organi-
zace mládeže). Později získal areál ještě další objek-
ty: sociální zařízení, saunu, skladovací prostory (pro-
jektant J. Krejčí). Dodatečně byl vybudován vodovod 
(předtím se voda dopravovala na vozíku ve speciál-
ních nádobách z nedaleké studánky) a místo stanů 
byly postaveny dřevěné chatky. V 80. letech byla po-
stavena chatka pro ubytování správce.
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Architektura

Architektuře lipnického střediska se podrobně vě-
nuje architekt Jan Sedlák v Metodických listech 
z roku 1985:
V krásnem prostředí zajišťujícím jak intimitu, tak 
pestrost a kontakt s okolní přírodou, se postupně 
vytvořil areál s několika objekty, kultivovaný a do-
plňovaný po léta svými stálými i pasantními ná-
vštěvníky a uživateli. Vznikl tak soubor míst s jas-
nou funkcí v rámci celého komplexu. Jsou tu místa 
pro rétoriku, odvážné činy, rekreaci, hry, ale i mís-
ta, odkud je možné se jen dívat na okolní krajinu.
Hlavní objekt je centrem celého komplexu a záro-
veň jeho integrální součástí. Z pohledu architek-
tonického je příkladem organického přístupu k ar-
chitektuře. Jeho autoři v něm zdůrazňují plastické 
pojetí vyjádřené organickými a dynamickými tva-
ry. Důsledně a záměrně se vyhýbají použití pra-
vého úhlu jak v půdorysném, tak v prostorovém 
projevu.
Organické pojetí stavby je nejvíce patrné v dispo-
zičním řešení budovy – nemá přesný, jednoduše 
vymezený půdorys. Napomáhá to jejímu lepšímu 
začlenění do krajiny. Prostorově a funkčně, snad 
i symbolicky, je tento objekt komponován kolem 
centrální místnosti – klubovny, jejímž středem 
je důmyslně a efektně komponovaný krb. Ten je 
skutečným středem budovy a tím i celého areálu. 
Jeho komín, výrazný vertikální prvek, tuto předsta-
vu potvrzuje. Zajímavé a velmi působivé je spojení 
komínového tělesa se světlíkem, který způsobem 
ne nepodobným postupům používaným v barokní 
architektuře vytváří svou iluminací atmosféru dů-
ležitosti a významu krbu a tím i celé místnosti. 
S trochou nadsázky je možné říci, že je dům po-
staven kolem tohoto symbolu ohně (ovládnuté pří-
rody). Objekt se pak svými dalšími prostorami spi-
rálovitě odvíjí od tohoto středu.
I orientace budovy je promyšlena a podporuje efek-
ty, které nabízí její bezprostřední okolí. Průběžné 
okno kolem jídelny, mimo jiné jeden z kánonů mo-
derní architektury, přímo vybízí k panoramatické-
mu pozorování okolní krajiny. Tento pohled je ori-
entován na její nejvýraznější kvalitu – jezero. Zá-
roveň svou orientací k západní straně, stejně jako 
světlík krbu, umožňuje přístup světla při západu 
slunce a vytváří tak jedinečnou atmosféru.
Výraznou a záměrnou dispoziční zvláštností 
domu je, že jednotlivé prostory nejsou navzájem 
propojeny vnitřními komunikacemi. Všechny jsou 
přístupny z vnějšku. Komunikačním prostorem je 
tedy okolní příroda, do které objekt své uživatele 
vždy „nutí“ vyjít, když chtějí přejít z jedné míst-
nosti do druhé. Přírodní rámec se tak stává sou-
částí objektu a naopak. Budova tedy nekončí svý-
mi obvodovými zdmi, ale má kolem sebe území, 
které je její nezbytnou funkční součástí.

Atmosféra inspirace

Lipnické středisko, jeho genius loci, a také nejbližší 
i vzdálené okolí střediska se staly v prvních více než 
dvaceti letech své historie inspirací pro vznik de-
sítek, stovek programů, zejména her, z nichž mno-
hé jsou legendární. Nejedna z her „lipnického zla-
tého fondu“ (včetně jeho knižní podoby, zejména 
1. díl) by pravděpodobně nevznikla, nebýt tohoto 
místa… Stačilo jen pozorně číst krajinu a nechat 
se jí inspirovat: nabízela desítky skrytých i na prv-
ní pohled patrných nabídek a výzev: Opuštěné za-
topené lomy (připomenu jen Bartoše, na vrcholku 
za silnicí). Rybníky pod Lipnicí. Bohatě členitý terén 
s dospělými lesy i hustníky, loukami a pasekami. Ka-
menné odvaly v blízkosti lomů, rokliny, bažinky. Ces-
ty, pěšiny a také zásadní šestikilometrový „lipnický“ 
okruh, s vrcholem na Lipnici a obrátkami u rybníka 
Kamenná trouba a na křižovatce u Dolního Města. 
a pojďme zpátky do střediska a nejbližšího okolí: 
Březový háj před chatkami (zde se stavěla první níz-
ká lana). Louka – jako jediná poněkud větší rovná 
plocha v blízkém i dalekém okolí – sloužící sportům 
(softball) a hrám. Skála „Desítka“ nad lomem (ko-
lik dramat ten placák nahoře pamatuje – jako místo 
nástupu na lanovku nataženou k sauně, a zejména 
místo výzvy z největších: skok z Desítky…) – to jsou 
patrně největší programové legendy lipnického stře-
diska 70. a 80. let, společně s tradičními „božskými 
manévry“ postavenými nad zadním lomem.
A pokud jde o atmosféru, tak k Lipnici osmdesátých 
let patří neodmyslitelně manželé Brtníkovi – paní 
Zdena jako skvělá kuchařka a její manžel jako správ-
ce střediska. Jeho úmrtí na podzim roku 1989 bylo 
symbolické – jako by předznamenávalo změny, kte-
ré měly přijít…

 foto © archiv PŠL 
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PŠL versus ČTU

Po Listopadu, v roce 1990, lipnické středisko za po-
někud zvláštních okolností „restituovala z morál-
ních důvodů“ Česká tábornická unie a stala se ma-
jitelem všech objektů (pozemky v té době byly vlast-
nictvím Obecního úřadu Lipnice, ČTU je od obce Lip-
nice nad Sázavou koupila na přelomu století). Ob-
jekty střediska a více než jeden hektar pozemků vč. 
zatopeného lomu jsou tak dnes ve vlastnictví ob-
čanského sdružení Česká tábornická unie.
Na základě dostupných dokumentů a rozborů se dá 
tvrdit, že neexistuje jediný právní důvod, proč by 
objekty měly této organizaci patřit. Již v roce 1990 
se v dokumentech, vztahujících se k uvažovanému 
převodu lipnického střediska konstatuje: Česká tá-
bornická unie nárokuje navrácení objektu do vlast-
nictví ČTU. Podle zjištění právních listin však ten-
to nárok není založen na žádném právním důvodu. 
ČTU tzv. restituovala majetek, který ovšem nikdy 
nevlastnila, který byl postaven za prostředky stá-
tu. Navíc celý majetkový převod proběhl za okol-
ností poněkud podezřelých. Protože jsme byli pře-
svědčeni, že v případě lipnického střediska došlo 
k poškození České republiky v důsledku úniku čás-
ti majetku po bývalém SSM, byly sepsány desítky pí-
semných upozornění, žádostí o prošetření atp., ad-
resovaných na ministerstva, jejich ministry, úřad 
vlády, Nejvyšší kontrolní úřad, nejrůznější komise 
a rady atp., kterými PŠL žádala o prošetření situace 
a její řešení v souladu s platnou legislativou. Osob-
ně a opakovaně jsme intervenovali, zejména na Mi-
nisterstvu školství a na Ministerstvu státní kon-
troly. V létě 1991 v této věci podepsalo více než tři-
cet spolupracovníků a lektorů Prázdninové školy 
dopis, jehož autorem je Václav Břicháček, určený 
místopředsedovi tehdejší české vlády Dr. Lukešovi. 

A stát nám také naše podezření potvrdil: dopisem 
z 11. června 1992 sděluje Ing. Vladimír Dušek (ná-
městek ministra na Ministerstvu státní kontroly ČR 
a také předseda komise vlády ČR pro dohled nad 
převzetím a pro rozdělení majetku bývalého SSM) 
mj. následující: Kontrola MSK ČR neprokázala pů-
vodní vlastnické právo ČTU k objektu ÚTŠ (…). ČTU 
rovněž kontrolní skupině MSK ČR neprokázala, zda 
a jakým způsobem nabyla užívacího práva k ob-
jektu stavby ČTU. Pokud tento majetek před svým 
rozpuštěním (k 30. 9. 1970) skutečně užívala, po-
tom protiprávně. Na základě uvedených skutečnos-
tí lze usuzovat, že smlouva o převodu vlastnictví 
je právně neúčinná a ČTU má na základě smlou-
vy s FKC SM počínaje dnem 1. 11. 1990 právo do-
časného užívání k objektu ÚTŠ. Za tohoto předpo-
kladu podléhá tento majetek navrácení státu pod-
le ústavního zákona č. 497/1990.
Nešlo v té době o to, aby se PŠL nějakým právním 
trikem stala vlastníkem lipnického střediska – cí-
lem snah bylo, aby rozhodnutí o jeho využívání pro-
běhlo regulérním a transparentním způsobem, roz-
hodnutím nezávislé instance. Aby možnost ucházet 
se o majetky – kromě těch, na které se vztahovaly 
skutečně oprávněné majetkově-právní nároky – byla 
dána všem organizacím dětí a mládeže, za jasných 
pravidel hry a pod veřejnou kontrolou. A to nejen 
v případě lipnického střediska. (Podrobně Feřtek, 
1995.)
Aby bylo možné využít všech možností vedoucích 
k narovnání tohoto stavu, rozhodla Rada PŠL o tom, 
že poslední sezónou, kdy je od ČTU lipnické stře-
disko pronajímáno, je sezóna 1993. A to až do doby, 
kdy bude celá lipnická kauza z hlediska majetkově-
právního vyjasněna a uzavřena. 
Což se nestalo, a s největší pravděpodobností ne-
stane. I když…
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Bílý sumec

Závěrem… Autor těchto řádků na Lipnici přijel po-
prvé v roce 1975, a na podzim roku 1993 ji navštívil 
naposledy. O pohled na dnešní středisko proto po-
žádal Dandu Illnerovou:
Ten, kdo zná lom na Hřebenech z pohledu účastníka 
či instruktora kurzů PŠL jistě uzná, že toto místo má 
pro každého spoustu vzpomínek, tajemství, dob-
rodružství. Lipnické středisko a jeho okolní příroda 
jsou náramné a velmi inspirující, ale tu pravou šťá-
vu dodávají místu lidé, se kterými se tam potká-
váte. Já jsem se v roce 1986 proháněla na kurzu 
spolu se Zuzkou, Ivošem a Robertem. To nám ještě 
pan Brtník vyprávěl o bílém sumci, který žije u dna 
lomu a nechá se vylovit jen jednou za rok.
Od té doby se samozřejmě mnohé změnilo, včetně 
převodu oblíbeného střediska na nového majitele.
Sešli jsme se s Ivošem a Zuzkou na Hřebenech le-
tos v srpnu při pořádání kurzu pro instruktory Čes-
ké cesty. Bylo to přesně po dvaceti letech, co jsme 
se nastěhovali jako účastníci Projektu 86 do dře-
věných chatek. Tak jsem si vlezla do té samé. Ono 
se tu totiž nic nezměnilo.
Pro mne je lipnické středisko jako krabička s dět-
skými poklady nalezená v dospělosti.
…A taky jsem hodila kus kůrky od chleba do lomu, 
co kdyby přece jen ten sumec čekal u dna…

Literatura:
• Haas, F. (1983). Architektura 20. století. Praha: SPN.
• Sedlák, J. (1985). Projekt pro budoucnost.  

(30. června 1970 bylo uvedeno do provozu dnes již pro-
slulé střediska u Lipnice.) Metodické listy  
pro tělovýchovně brannou činnost (fialové).

• Red. (1990). Historie lipnického objektu. Lipnické  
metodické listy 0/1990 (oranžové). 

• Feřtek, T. (1995). Je libo hotýlek?, Reflex, 6 (29), 40–41.
• Návrh na využití majetku KC SM, který je ve správě pod-

niku společenské organizace SM. Pracovní skupina usta-
vené správní rady AGM, 2. 8. 1990. Unpublished text.

• Dopis náměstka MSK ČR Ing. Vladimíra Duška  
Prázdninové škole Lipnice ze dne 11. června 1992.

Podrobnější informace  
o kauze lipnického  
střediska nabízí náš  
webový dodatek na 
www.gymnasion.info
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Bob Stránský jr.VZPOMÍNKA  
NA JEDEN SEN

Zjevení

Jak významnou roli hraje v celkovém efektu zá-
žitkového kurzu prostředí, ve kterém se odehrává, 
by bylo téma možná na celé číslo Gymnasionu. Ne-
mohu však svou vzpomínku začít jinou větou. Když 
jsem poprvé, ještě jako kluk, stanul na břehu za-
topeného lomu na Lipnici a viděl skupinu lidí po-
nořených do jakési zvláštní hry, úplně mě to uchvá-
tilo. Atmosféra toho místa a zvědavost, co tam ti 
lidé provádějí, ve mně vyvolaly touhu hraničící s jis-
totou, že se sem musím jednou vrátit.
A poté, co jsem zde prožil jako účastník svůj první 
kurz, umínil jsem si, že se sem budu vracet tolikrát, 
kolikrát to jen půjde.

Středisko „Lom na Hřebenech“ – kouzelné místo 
ukryté uprostřed hlubokých lesů, s nádhernou sce-
nérií zatopeného lomu, přitom kousek od městečka 
Lipnice nad Sázavou a středověkého hradu, v blíz-
kosti dalších lomů a rybníků, tu a tam polorozpad-
lým opuštěným stavením, ranní mlhou potažených 
luk s mlýnským náhonem (a pověstným stalkerov-
ským přepadem), málo frekventovanou silničkou 
obkružující středisko (jež byla svědkem mnoha stej-
ně pověstných „devadesáttrojek“ a jiných závodů)…
Nebyla to však jen tato ojedinělá kombinace mno-
ha různorodých prvků v nejbližším i vzdálenějším 
okolí. Sílu místa umocňovala geniální stavba hlav-
ní budovy střediska – nepravoúhlá, organická ar-
chitektura s horizontálním oknem jídelny umož-
ňujícím pohled na celou scenérii zatopeného lomu, 
vertikála komínu vyúsťující v krb jako středobod 
místa setkávání, dispozice záměrně nutící člověka 
vycházet ven, být co nejvíce v kontaktu s přírodou 
(žádné zbytečné dveře a chodby) – prostor posky-
tující (útulné) útočiště, ale zároveň otevřený co nej-
více svému okolí.
Jsem přesvědčen, že samo prostředí střediska i je-
ho okolí bylo iniciátorem mnoha programů, inspiro-
valo k vytváření řady her či různých inscenací. Toto 
místo určitě zanechalo hlubokou stopu v každém, 
kdo zde něco prožil.

do
m

ác
í h

řiš
tě
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Hledání místa zaslíbeného

Zdá se, že samotná identita Prázdninové školy byla 
střediskem na Lipnici silně utvářena (už ten ná-
zev, který zůstal sdružení dodnes). Jisté je, že když 
jsme se začátkem devadesátých let přestávali cítit 
na středisku jako doma a nakonec jsme je vlastně 
nedobrovolně opustili (záměrně se omezuji na co 
nejstručnější konstatování, neboť se jedná o dlou-
hou a bolestnou historii), znamenalo to pro Prázdni-
novku veliký přelom. Těch změn, se kterými se v da-
ný moment musela vypořádat, bylo mnoho – hle-
dání způsobu existence i nového programu ve spo-
lečnosti probouzející se po totalitní době temna, ge-
nerační výměna apod. Přesto odchod z Lipnice po-
važuju za jakési „vyhnání z ráje“, o kterém lze říct, že 
co bylo po něm, už nikdy nebude takové, jaké bylo 
před ním.
V praktické rovině to znamenalo především střídání 
několika středisek v průběhu jedné sezóny. To ne-
smírně zatěžovalo kancelář i členy instruktorských 
týmů jak při hledání vhodného objektu, tak při je-
jich zabydlování a stěhování materiálu z jednoho 
kurzu na druhý. Navyklí na intenzivní lipnický pro-
gram jsme se o stejnou intenzitu pokoušeli i na no-
vých místech, přičemž jsme si k ní přidávali všechny 
ty produkční a logistické problémy, aniž bychom si 
často uvědomovali, kolik riskujeme. Smutnou vzpo-
mínkou na toto období je památka Míry Blahouta, 
který z jedné takové noční cesty autem už nedojel.
V rovině psychologické se postupem času ukazovala 
jako velmi silná potřeba svého vlastního místa – spo-
lečného útočiště, místa sdílených zážitků, potřeba 
centra jako místa nové identity.
A tak, poměrně záhy po opuštění Lipnice (byť tu 
a tam se zde ještě některý prázdninovkový kurz nebo 
jeho část odehrála), se začínají ozývat hlasy po hle-
dání nového, stálého místa pro naše kurzy a setká-
vání. Některé z nás více trápily ony praktické důvody, 
jiní snili o novém „místě zaslíbeném“. Mé další vzpo-
mínání se bude týkat jedné z epizod hledání ono-
ho vysněného místa, pro něž se vžil název „projekt 
Nová Lipnice“. Shoda okolností tomu chtěla, že jsem 
v té době přemýšlel, jaké téma zvolit pro svou di-
plomovou práci, jíž bych ukončil studium na Vysoké 
škole uměleckoprůmyslové v Praze. S jistou dávkou 
drzosti jsem svou práci nazval mezioborovou studií 
a domluvil se s vedením ateliéru, že ponese název 
Prostředí pro rozvoj osobnosti a výchovu v přírodě.
A tak jsme v létě roku 1995 společně s Vláďou Ha-
ladou (a menším doprovodem) vyrazili hledat nové 
útočiště, vybaveni dlouhým seznamem tipů na různá 
místa a objekty, turistickými mapami celé republiky 
a odhodláním najít ještě krásnější místo, než je Lip-
nice. Přestože jsme si řekli, že se vzpomínkou na ni 
nesmíme nechat ovlivňovat, každé navštívené místo 
však stejně nakonec podléhalo tomuto měřítku. Po-
stupně jsme si také začínali uvědomovat složitost re-
alizace jakékoli stavby na místě, jež by se nám líbilo. 
A to nejen z hlediska finanční náročnosti, ale všech 
legislativních záležitostí (jednání s mnoha subjekty, 
vlastníky pozemků…).

Už si nevzpomenu, kolik a kterých míst jsme navští-
vili, jistě ale vím, že konečná volba byla jednoznač-
ná. Stal se jí lom „Biskupák“ v Rychlebských ho-
rách. Z hlediska programového využití skýtal skvělé 
bezprostřední okolí a i širší prostor se zdál příznivý 
v kombinaci nedalekých Jeseníků jižně od „Rychle-
bek“ a Otmuchowských jezer v Polsku. Umístění 
mimo střed republiky (tedy snadnou dosažitelnost) 
jsme brali jako podružný problém – naopak dlouhá 
cesta „mimo střed“ se jevila jako dobrý programový 
princip nového střediska. Genius loci Rychlebských 
hor s poměrně řídkým osídlením, hlubokými lesy 
plnými různých úkrytů a zákoutí, ale i členitým te-
rénem s březovými hájky a remízky, horskými po-
toky a prameny, zvlněnost a roztroušené balvany či 
jejich shluky vytvářející jakousi minikrajinu v kra-
jině, rovina a strmé kopce – nabízel slibné prostředí 
minimálně srovnatelné s okolím Lipnice, potažmo 
i mnoho podobností, jako například řadu zatope-
ných lomů v okolí.
Toto místo se stalo objektem našeho dalšího zájmu 
i z toho důvodu, že po několika jednáních s dotče-
nými subjekty (obecní úřad, zástupce vlastníka po-
zemků) se případná výstavba střediska u zatopené-
ho lomu nejevila jako zcela nereálná.

Vliv prostředí na člověka, vliv  
člověka na prostředí

„Ideální místo“ bylo nalezeno a tak už zbývalo „jen“ 
navrhnout nové středisko – takové, které by umoc-
ňovalo jako v případě Lipnice sílu daného místa 
a co nejvíce sloužilo svému účelu a poslání.
Vždy mne velmi silně zajímalo téma vzájemného 
působení člověka a prostředí a tak jsem i při na-
vrhování koncepce celého areálu střediska své úva-
hy začínal odtud.
Dnes je člověk zcela tvůrcem prostředí, které má 
na něho bezprostřední dopad. Takový, že jej samot-
ného tvaruje. V dnešním kolotoči vztahů volného 
trhu, politiky, ekonomie, multimédií, industrializa-
ce… se vytratilo vědomí o tom, jak sám sebe člo-
věk formuje nejen svým konáním, ale i umělým (ne-
přírodním) prostředím, které vytváří. Možná, že ne-
ztratil nic ze své přirozené vnitřní vědomosti, ztratil 
však přirozený a přímý kontakt s prostředím, které 
tuto vědomost v člověku probouzí a pěstuje.
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Neustále se zdokonaluje funkčnost a komfortabilita 
všech věcí, zatímco se vytratil obsah, spojený 
s jejich původním užíváním. Člověk automaticky 
a polovičatě vykonává řadu činností bez „význa-
mu“, smyslu. Například uchopení obyčejné misky 
čaje oběma rukama spojuje člověka s původním 
spojením dlaní při nabírání vody ze studánky, stu-
dánka pak spojuje s významem pramene jako pra-
původní životní síly a moudrosti, napájením z to-
hoto pramene se spojujeme s veškerenstvem. Cesta 
jako další z podstatných symbolů lidské zkušenosti 
je redukována na problém, jak se co nerychleji a ne-
pohodlněji dostat z jednoho místa na druhé. Hudba 
už málokdy povznáší, stala se spíše prostředkem jak 
zahnat ticho či přehlušit všechen ruch civilizace.
Toto prostředí (kultura obrovských měst, velkoka-
pacitních polí, industriální krajina) však samo za-
číná člověka varovat o nedomyšlenosti jeho ko-
nání. Dlouhodobý pobyt v takovémto prostředí za-
těžuje nejen lidský organismus (stres, deprese, ci-
vilizační choroby…), ale navíc se z člověka jako pl-
nohodnotné citlivé, myslící, tvořivé bytosti stává 
bezduché kolečko v gigantickém stroji společnosti. 
Člověk musí překonávat nepřirozené překážky spíše 
povahy lidské blbosti, zatímco přirozené setkávání 
a boj s živly je redukován na teplou sprchu, mikro-
vlnnou troubu… Tak leniví, degeneruje, ztrácí chuť 
a radost z plného života.
Chce-li si člověk zachovat vlastní integritu, což je 
dnes těžší než kdykoli jindy, musí se neustále rozví-
jet, regenerovat, a to především ty složky osobnosti 
civilizací trpící – citový život, hravost, otevřenost, 
soucit… Díky obrovské specializaci ztratil svou ce-
listvost – nejen ve smyslu osobnosti, ale i vědomí 
svého původu. Znovuzískávat životní sílu a inspira-
ci odchází vždy tam, kde ji jedině může získat, kde ji 
jedině může získat v čisté formě a nekonečně mno-
ho – v přírodě.
Těžko lze změnit nebo ignorovat současný vývoj 
civilizace. Je ale nutné všímat si všech problémů 
a otázek, které tento vývoj plodí. Rozrůstají-li se 
stále více přelidněná velkoměsta, o to více by měla 
existovat místa, kde se člověk může zastavit a hle-
dat odpovědi na své otázky, obracet se ke své vnitř-
ní moudrosti. O jednom takovém místě chce být 
tato práce.

Prostředí a výchova

Požadavky na (ideální) prostředí, jež má cíleně vý-
chovně působit, jsem rozdělil na dvě roviny – ideo-
vou a praktickou. Ideovou rovinou jsem měl na mys-
li kvalitu místa vědomě utvářeného pro potřeby se-
tkávání (lidí, myšlenek, názorů), zprostředkovávající 
kontakt mezi všemi jeho obyvateli a s přírodním pro-
středím a živly, prostor pro pohyb těla a mysli (sport, 
tanec, divadlo, …), ale i zastavení a rozjímání.
„Ne všem otevírá příroda bránu svatyně“, píše Ful-
canelli v Tajemství katedrál. Právě proto vznikaly 
všechny sakrální stavby významných epoch a nej-
různějších kultur – aby zprostředkovávaly každému 
příchozímu Jedinečnost v nejrůznějších alegoriích 
a symbolech člověku přístupnějších. V architektuře 
zpodobovali posvátnost a všechnu moudrost, kte-
rou dokázali v chrámu přírody najít. Je známo, že se 
v těchto prostorách odehrávaly nejen bohoslužby, 
ale i různé lidové slavnosti či správní řízení, byly úto-
čištěm toho, kdo potřeboval pomoci (kostely, kláš-
tery). Tvořily vždy významný orientační bod v kra-
jině (tak symbolizovaly to samé v duši člověka), 
byly spolu centrem, střediskem výchovy v onom 
neobecnějším smyslu. Rozvojem měst a industria-
lizace mizí nejen jejich krajinotvorný význam, ale 
z jejich původní bohaté náplně se uchovává pouze 
bohoslužebný účel. Stejná myšlenka však nachází 
v každé době nové realizátory. Tak např. R. Steiner, 
tvůrce antroposofie a obdivovatel J. W. Goetheho, 
staví budovy pro shromažďování, k bohoslužbám 
a výchově. Na kalifornském pobřeží Big Sur se na-
chází Esalen – centrum ITA, kde se kloubí nejrůznější 
aktivity od psychoterapie až po šamanistické prak-
tiky. Podobně sloužící středisko nalezneme ve Fin-
dhornu ve Velké Británii a na dalších místech po ce-
lém světě. Typickým příkladem důmyslného cel-
kového spořádání krajiny a architektury za úče-
lem zprostředkování prožitku harmonického sou-
znění s přírodou jsou čajové pavilóny a zenové za-
hrady Dálného východu, které mají staletou tradici. 
Nelze však také nevzpomenout Robinsona Jefferse, 
básníka našeho století, který miloval pobřeží oce-
ánu tak, že na jeho útesech postavil z kamení vlast-
ní dům s věží. Tato centra, střediska, vznikají vždy 
v těsném sepětí s přírodou. Dokladem jsou nejrůz-
nější posvátná místa. Jsou to místa, kde krajina vy-
tváří takové spojení prvků a principů, že je okamžitě 
poznat jejich „posvátnost“. Časté je umístění v blíz-
kosti pramenů, na vrcholcích kopců či v místech, 
která nabízejí základní archetypy přístřeší (pod ko-
runami vzrostlých stromů, v jeskyních) či přírodní 
amfiteátry pro shromáždění apod.
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Podstata obydlí původně zahrnuje celý svět v ma-
lém – setkávají se zde všechny principy, činnosti, 
které se odrážejí v onom venkovním světě. Tvoří 
vnitřní, bezpečný útulek, který je však vždy pouze 
buňkou velkého světa. Míra uspořádání a dispozi-
ce je u každého obydlí dána kromě daných pod-
mínek prostorových a přírodních, klimatických… 
také kulturní tradicí a možností doby, ve které je 
postaven; aktuálním chápáním světa. Jedině spo-
jením těchto dvou světů – krajiny a architektury, 
jejich vzájemným respektováním a dotvářením, 
může vzniknout místo odpovídající požadavkům 
na zdravý růst člověka a všech jeho možností.
Tyto ideály pak doplňují zcela konkrétní a praktické 
požadavky na ekonomii a ekologii provozu celého 
střediska. Počítalo se s jeho celoročním provozem, 
kapacitou 45 lůžek (+ nárazově větším pro případ 
mimořádných setkání) a bezbariérovým přístupem. 
Bezproblémový provoz dále významně ovlivňují 
společenské a legislativní vztahy. Nejde jen o to ne-
být rušen, ale svými programy také nevyrušovat 
a neničit okolí. Protože programy se často odehrá-
vají v okruhu i několika kilometrů, je vzájemné sou-
žití střediska a okolí důležité.
Areál by měl být příkladem:
• maximálního využití přírodního prostředí  

k výchově a aktivní rekreaci
• ekologického provozu
• bezbariérového řešení celého areálu
• využití místních zdrojů jako základního  

stavebního materiálu
• začlenění architektury do přírodního prostředí

Nová Lipnice

Do návrhu areálu jsem se snažil vložit vše, v čem 
jsem cítil sílu lipnického střediska, a pokusil se celý 
koncept obohatit o nové prvky. Výsledný návrh se-
stával z hmotové studie areálu a studie hlavního 
objektu.
Na základě výše zmíněných požadavků musí celý 
areál splňovat mnoho funkcí, a zároveň přitom pů-
sobit celistvě a jednoznačně. Snaží se poskytnout 
dostatek soukromí a zároveň být otevřený mno-
hým možnostem. Architektura, která je minimali-
zována na dva objekty, dotváří krajinu, ve velké 
míře se s ní prolíná, otevírá se jí, přičemž si za-
chovává bezbariérovost. Všechny místnosti kromě 
společenských jsou řešeny s prostorovou skrom-
ností z důvodu zachování přijatelného měřítka při 
velké kapacitě (kontrast úkrytu a volné přírody). 
Případné další nutné kapacity (skladovací, údržba, 
ubytování personálu) by tak měly řešení v samo-
statných drobných přízemních stavbách podobné-
ho charakteru jako navržené objekty, situované 
na okraj či v dosahu areálu. Díky zasazení areálu 
v kopcovitém terénu je zde mnoho úrovní pohledů 
a využití. Vše slouží pohybu. Svůj velký význam 
mají cesta, most, vyhlídka, zeď, brána – mají svou 
symbolickou hodnotu a využití. Rámují každý děj, 
vytvářejí pro něj prostor a zároveň pozadí, kulisu. 
Do značné míry je třeba celý areál chápat jako di-
vadelní prostor.
Areál je přehledný, s jasnou dominantou hlavního 
objektu. Ten se nachází v centru dění, na jižním ná-
břeží lomu, v průsečíku cest přicházejících ze všech 
čtyř světových stran (jižní a severní je nutno vy-
tvořit). Hlavní objekt obsahuje společenskou část 
(klubovna, jídelna) a provozní (kuchyně, správce, 
pracovna a bydlení pro instruktory). Bydlení a so-
ciální vybavení účastníků (dvoulůžkové pokojíky 
a WC v přízemí, v suterénu hygiena, sauna a „láz-
ně“ s přímým vstupem do jezera) obsahuje druhý 
objekt, v přímé vazbě a komunikačně propojený 
na hlavní budovu. Tento objekt je možno chápat 
jako křtitelnici: cesta přes očistu do vody jezera 
a po skalních schůdcích do hlavního objektu. Obě 
budovy uzavírají jižní nábřeží a tím vytváří jeho 
odstínění od přístupové cesty. Drobnými terénními 
úpravami se součástí areálu stávají velký a malý 
amfiteátr, východní nábřeží se vstupem do vody, 
sportovní plácek, altán s lehkým zastřešením. Plo-
voucí molo umožňuje jeho mobilní využití po celé 
ploše jezera lomu.
Komunikace zprostředkovávají propojení, oka-
mžitý kontakt s přírodou. Chodníky plynule pře-
cházející v cestičky, někde za použití mostků či 
ramp nebo schodů, někde ponechány původnímu 
terénu, se rozplývají ve stezky v krajině. Hranice 
areálu nejsou pevně vymezeny, pouze naznačeny 
převážně terénní překážkou a zdí staveb.
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Dům je prostorem a prostředím, postaveným člově-
ku do cesty, jímž vchází dovnitř a vychází ven. Je 
vědomým výtvorem člověka, snažícího se pro se-
be zviditelnit principy kosmu a poskytnout sobě 
bezpečné místo, lůno. Hlavní myšlenkou stavby je 
růst. Vše se odvíjí (rozvíjí) od vertikální osy (mož-
no chápat jako osu světa, kterou v centru svých 
obydlí mají všechny přírodní kultury). Osa zde má 
podobu sopouchu otevřeného krbu, který je sou-
částí oválné zdi, na níž se po celý den zachycuje 
dráha slunce. Večer je v krbu zažehnut oheň jako 
odraz slunce na zemi (symbol spoutaného živlu 
ohně, soustřeďujícího kolem sebe dění). Veškerá 
konstrukce i dispozice se pak dále odvíjí v tečnách, 
v organickém růstu (mušle). Organizačním prin-
cipem jsou křivky vycházející z kruhu. Kruh je nej-
mocnějším symbolem všech mytologií, základním 
principem vesmíru. Moment růstu po kružnici je 
patrný a čitelný v každé části domu. Východiskem 
jsou dva základní materiály, nacházející se přímo 
na místě: kámen a dřevo stromů. Další materiály 
by měly tyto dva základní doplňovat v co nejmen-
ší možné míře. Robustní kamenné zdivo je organic-
kou, stálou, neměnnou stavbou, prorostlou do ze-
mě, ze které se zvedá. Vytváří hrubou objemovou 
a obrysovou stavbu, je přítomno v celém areálu, 
přechází z jedné hmoty do druhé, někde v podobě 
chodníku, někde případně v zídku oplocení. Dře-
věné sloupky a trámoví jsou konstrukční složkou 
stavby, opticky nahrazují vykácené stromy a je-
jich symboliku propojování nebe se zemí. Dřevo 
je proměnlivou částí stavby, naznačuje možnost 
proměny, variabilitu. Tvoří především zastřešení 
a mobilní části stavby, konstrukce.
Dispoziční řešení se snaží skloubit funkčnost se 
symbolikou. Dům leží v centru, ohnisku celého 
areálu, v jeho středu, kde se střetávají cesty. Ko-
munikace jsou zúžené prostory, koridory, kterými 
se člověk „prodírá“ na vzduch a světlo otevřených 
prostorů kluboven. V půdorysu je možno stavbu 
chápat jako mozek: levá hemisféra (sever) je uza-
vřenou částí provozní a organizační, pravá hemi-
sféra (jih) je otevřena slunci, pohybu; interiér pře-
chází v exteriér. Prostřední prostor (jídelna) pro-
pojuje obě hemisféry a symbolizuje Cestu, na které 
potkáváme Kříž velkého okna, pokračujíc dále láv-
kou do volné přírody.

Jídelna slouží též jako klubovna pro tvořivostní díl-
ny apod. (kachlová podlaha). Rampa a schody 
spojující jídelnu s převýšenou klubovnou vytváří 
hlediště, malý divadelní prostor. Prodlouženým 
pohledem přes velké okno až na lávku vytváří 
možnosti nejrůznějších inscenací a projekcí. Vy-
soký strop ukrývá zavěšené provaziště, umožňu-
jící pracovat s členěním místnosti spouštěním růz-
ných opon, kulis apod., součástí stropu jsou svě-
telné rampy. Zeď stojící mezi jídelnou a klubovnou 
je cvičnou horolezeckou stěnou.
Klubovna symbolizuje posvátný háj a je nejvíce 
otevřena přírodě, prolíná se s ní. Účinek celého 
prostoru je postaven na dialogu prostých archi-
tektonických prvků – masivní kamenné zdi s pře-
visem krbu, trámovím krovu a sloupořadím oteví-
ratelných prosklených křídel – s venkovní přírodou. 
Dřevěná podlaha přechází v exteriéru do terénu 
a hladinu jezera lomu, zeď nachází odraz v pro-
tilehlé skalní stěně, sloupořadí ve stromech. Slun-
ce se kreslí na stěnu skrze krov.
Provozní část zahrnuje kuchyň, sklad potravin, zá-
zemí kuchařů a správce objektu. Dále se sestává 
z místnosti pro instruktory s patrem na spaní, hy-
gienou, jednou „celou“ – samotkou určenou k rela-
xaci a soustředění, navazuje skladem metodického 
a sportovního materiálu. Tato místnost má společ-
ně se skladem přímé napojení na programové pro-
story, sklad je zvenku přístupný oknem. Provozní 
část doplňuje WC pro účastníky i personál.
Dům by neměl být „dokončen“ – jeho dočasným 
uživatelům by měl umožňovat jeho přetváření, do-
tváření. Měl by každému poskytnout zkušenost 
člověka ovlivňujícího prostředí a prostředí ovliv-
ňujícího člověka.

 Části psané kurzívou jsou citace z průvodní zprávy  
k diplomové práci Stránský, B. (1996). Prostředí pro roz-
voj osobnosti a výchovu v přírodě (diplomová práce). 
VŠUP Praha – Katedra designu Zlín, Ateliér Tvorba  
prostředí života a práce

Literatura, z níž jsem při psaní diplomové 
práce čerpal:

• Norberg-Schulz, Ch. (1994). Genius loci. Praha: Odeon.
• Fulcanelli. (1992). Tajemství katedrál. Praha: Trigon. 
• Seton, E.T. (1970). Kniha lesní moudrosti.  

Praha: Olympia. 
• Časopisy: Gemma, Vokno
• Holec, O. a kol. (1994).  

Instruktorský slabikář. Praha: PŠL. 
• knihy Stanislava Grofa a dalších transpersonalistů
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Co zbylo ze snu

Nová Lipnice prozatím u lomu Biskupák (ani nikde 
jinde) nestojí. Už při práci na návrhu areálu nového 
střediska jsem si uvědomoval složitost případné re-
alizace – nechtěl jsem se však těmito myšlenkami 
nijak limitovat a snažil se nalézt ideál. Mezitím se 
na docela dlouhou dobu stala novým útočištěm 
Prázdninové školy Lipnice chata Doubravka. Její re-
konstrukce a následné provozování nás z jakéhokoli 
snění silně vytrhlo – dnes je nám problematika (ne-
jen finanční) náročnosti vybudování a dlouhodobé-
ho provozování takového areálu mnohem jasnější. 
Dalším velmi podstatným momentem se mezitím 
ukázala dosažitelnost střediska. V případě celoroč-
ního intenzivního využívání, kdy se zvyšuje počet 
krátkodobých (jedno–dvoudenních) akcí a ubývá ví-
cedenních kurzů, je velká vzdálenost mimo centrum 
republiky vlastně nepřekonatelnou překážkou.

Zdá se tedy, že ze snu o Nové Lipnici už nezbylo nic 
než vzpomínka. Když si ale znovu vybavuju tu dobu 

„exilu“, docházím k jednomu závěru. Zatímco Lip-
nice nám nabízela téměř ideální podmínky pro hry 
a programy, na každém jiném místě jsme se museli 
vyrovnávat s mnoha překážkami a omezeními, ně-
kdy bylo třeba vystačit s málem nebo téměř s ničím. 
Díky tomu jsme se naučili přesazovat hry a progra-
my, původně šité na míru lipnického lomu a okolí 
a přesvědčili se, že skvěle fungují v jakémkoli pro-
středí. Ještě podstatnější je, že nová místa nás nu-
tila tvořivě se přizpůsobovat, a to přineslo řadu no-
vých her, jež už nejsou zdaleka tak svázány s mís-
tem vzniku jako u některých „lipnických klasik“. 
Objevili jsme nové cílové skupiny pro naše kurzy, 
nová témata, nová místa… Možná, že právě vzpo-
mínky na Lipnici a snění o ideálu byly tím, co nám 
pomáhalo sžít se vždy s daným prostředím, pře-
konat jeho limity a dostat z něj něco jedinečného 
a nečekaného.
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DESET LET  
S DOUBRAVKOU

Od „vyhnání z ráje“  
po konec kočovného období

Lipnice, kde se PŠL v pravém smyslu slova zrodila, 
byla nepochybným středem Prázdninovky. Stře-
dem „mýtickým“, myšlenkovým, metodickým i zce-
la praktickým – místem setkávání společenství ži-
jícího jinak v jakési diaspoře, po celém území Čes-
koslovenska. Odchod z Lipnice byl silným momen-
tem vykročení do nejistoty: „střed“ společenství 
ztratil svoji hmotnou podobu, osvědčené programy 
své dokonalé prostředí, instruktoři své programové 
i provozní jistoty. Byl však i okamžikem úlevným, 
protože atmosféra na Lipnici vlastněné „nepřátel-
ským táborem“ začínala být neúnosnou. A šlo také 
o chvíli plnou emocí, ne nepodobnou opouštění mi-
lovaného rodného domu.
Následné období kočování po různých koutech re-
publiky přineslo povzbudivé zjištění, že „naše pro-
gramy“ fungují i na místech, o která bychom před 
pár lety ani nezavadili. Ukázalo se však také, že stě-
hovat náš produkčně náročný „cirkus“ je vyčerpá-
vající nejen finančně, ale také logisticky a lidsky. 
A v neposlední řadě se časem začal projevovat i po-
cit jakési neukotvenosti, ztráty „domova“. Kancelář 
na Senovážném náměstí jeho roli sehrát nemohla, 
pokus o vytvoření náhradního „doma“ ve sklepních 
prostorách přilehlých ke skladu materiálu, který 
sídlil, jak jinak, v domě členů PŠL (Heleny a Vládi 
Haladových), skončil rozpačitě. 
Po několika letech „na cestě“ bylo zkrátka jasné, že 
PŠL potřebuje stálou základnu. Úvahy se rozpro-
stíraly od zamluvení kapacit pro kursovní sazonu 
v jednom až dvou vybraných střediscích přes dlou-
hodobý pronájem až po záměr zakoupit nebo vy-
budovat středisko vlastní. Poslední varianta byla lá-
kavým snem (viz příspěvěk s. 110–115). Nestál až 
tolik na vodě, jak by se mohlo z odstupu zdát. PŠL 
začala získávat sebevědomí díky slibně se rozjíždě-
jící profesionální České cestě i díky aktivnímu za-
pojování do struktur silné mezinárodní organizace 
Outward Bound.

Potíží při hledání střediska byla celá řada, kromě 
těch finančních se jako hlavní ukazovaly stále velmi 
vysoké nároky na kvalitu prostředí, v němž by PŠL 
na další léta měla zakotvit. Po stovkách naježděných 
kilometrů a desítkách propátraných objektů (neza-
pomeňme, že v polovině devadesátých let se nedal 
několika údery do klávesnice „vygooglovat“ dlouhý 
seznam potenciálních objektů) vzaly věci svůj spád.
Jedním z objektů v hledáčku se stala chata Doub-
ravka v údolí stejnojmenné říčky blízko Chotěboře. 
Chátrající objekt dával tušit dávnou slávu výletní-
ho hostince na okraji přírodní atrakce – říčního ka-
ňonu, nyní přírodní rezervace. Jen pár set metrů 
po proudu, v polorozbořeném rodném mlýně spi-
sovatele Ignáta Herrmana úspěšně proběhly dva 
ročníky kurzu Archa (1993 a 1994), kurs Go! 1993 
už okusil přímo zdi Doubravky. Tento dům a jeho 
okolí si Prázdninovka během svého kočovného ob-
dobí osahala patrně ze všech nejvíc a mnozí k ně-
mu začínali mít emocemi nabitý vztah. Na jasné 
rozhodnutí to však stále nebylo. Mimo jiné proto, 
že PŠL se vnitřně upínala k vysokým metám – sna-
ze vybudovat svůj „areál snů“.
Do váhání vstoupila lákavá okolnost, objekt u Cho-
těboře byl na prodej za přijatelnou cenu přes mi-
lion korun. Těžko dnes hodnotit, jestli kroky vedené 
nadšením pro věc a únavou z „kočování“ jedněch 
měly větší oprávnění, než skeptický realismus ji-
ných členů PŠL. V každém případě stálo Soustře-
dění instruktorského sboru v listopadu 1995 před 
klíčovým rozhodnutím: koupit, nebo ne? Na pod-
večer v Zábřehu na Moravě dodnes někteří vzpo-
mínají jako na největší vzepětí pospolitosti naší or-
ganizace, kdy se během hodiny podařilo ve sbírce 
dát dohromady půjčky členů ve výši 700.000 ko-
run (v následujících týdneh doplněných do celkové 
částky 1.400.000 korun), což umožňovalo Doub-
ravku zakoupit (v dobré víře, že prosperující Čes-
ká cesta bude schopna během několika let půjč-
ky členům vrátit). Jiní dodnes považují tyto chvíle 
za velkou, byť patrně bezděčnou manipulaci, která 
nedala dost sluchu zdravému rozumu. PŠL se pro-
střednictvím své obchodní společnosti Outward 
Bound – Česká cesta stala majitelem Doubravky.

Michal Stránský
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Zabydlování a rekonstrukce

Zkušenost z několika již proběhlých kurzů byla ne-
spornou výhodou. Přesto: být občasným návštěvní-
kem je něco jiného, než stát se majitelem a tedy i stá-
lým sousedem okolních vlastníků lesů, přírodní re-
zervace, těsně sousedících chatařů, nedaleké osady 
se stálými obyvateli… Pro Prázdninovku a její stále 
ještě zakořeněné „laboratorní myšlení“ to byly cenné 
roky dospívání. Už jsme se nepohybovali v intimním 
(a přitom dostatečně velikém) prostředí lipnického 
zatopeného lomu, kryti vlastním plotem, za nímž 
platily do značné míry naše vlastní zákony. Je třeba 
přiznat, že životu „v realitě“ jsme se učili klopotně 
a s mnoha chybami. Na samostatnou studii by pak 
bylo, jak se naše zrání projevovalo v obsahu toho nej-
cennějšího, co PŠL má, tedy autorských kurzů.
Bylo od počátku jasné, že Doubravku je třeba při-
nejmenším opravit, ne-li z gruntu zrekonstruovat. 
První kursovní sazona v roce 1996 proběhla po pro-
vedení nejnutnějších investic (hygienické zázemí, čis-
tička odpadních vod) a poskytla cenné zkušenosti 
pro další úvahy. Peníze na rekonstrukci se PŠL nej-
prve pokoušela řešit prostřednictvím bankovního 
úvěru a oslovováním případných donátorů, za-
jistit se je nakonec podařilo díky obrovskému úsi-
lí zejména předsedy PŠL Oty Holce a tehdejšího ře-
ditele Martina Sysla. Zdrojem se stala dotace Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy, která v 
několika etapách postupně doáhla částky kolem de-
seti milionů korun. Možná ještě obtížnější, než shá-
nění peněz, bylo rozhodování o tom, co z Doubravky 
vlastně chceme mít. Promítalo se do něj totiž bez-
prostředně i uvažování o tom, co chceme po prvních 
letech ve svobodné společnosti mít z Prázdninové 
školy. Převažující proud ve vedení PŠL počítal s ně-
jakou formou propojení dobrovolnické „laboratoře“ 
(tvořivé dílny myšlenkami nabitých autorských kur-
zů) s profesionálně vedenou společností (nabízející 
kurzy „outdoor management trainingu“ firmám i ve-
řejnému sektoru). O tomto směřování víceméně pa-
novala shoda, mnohem obtížnější bylo přetavit ji 
v konkrétní a životaschopnou podobu.

A tak se i plány na úpravy Doubravky ubíraly slo-
žitými cestami zvažování a (mnohdy marného) před-
vídání věcí příštích. Poměrně záhy po koupi objek-
tu (v únoru 1996) byly na stole první dva projekty 
vzniklé více z nadšení, než z promyšleného zadání 
investora. Základem pro další uvažování se měl dle 
rozhodnutí Rady stát nákladnější a co do objemu 
i velkorysejší z nich, pracovní skupinu, která měla 
téma posunout vpřed, tvořili autoři obou prvotních 
projektů. Věc však byla jako příliš zásadní rozhod-
nutí postoupena širší dikusi, do níž byli vtaženi ze-
jména ti, kdo PŠL na projekt Doubravka zapůjčili 
vlastní peníze. Další studie pak dostaly zadání zvážit 
„dvojúrovňové“ řešení (vyšší standard pro komerční 
kursy + „spartánštější“ prostory pro kurzy autorské). 
Přes všechnu snahu se však nedokázaly vejít do zva-
žovaného rozpočtového rámce. Výsledkem bylo roz-
hodnutí jít spíše cestou nižšího komfortu („sociálky 
na patře“) a úsporné, chytře vymyšlené současné ar-
chitektury. Z odstupu působí překvapivě, že ještě 
v době, kdy se rozhodovalo o těchto otázkách, se 
Rada PŠL vážně zabývala dlouhodobými strategiemi, 
které stále počítaly s postupným vybudováním ide-
álního střediska a s případným provozováním do-
konce dvou vlastních objektů. Doubravce nakonec 
vtiskl novou podobu projekt architekta Svatopluka 
Sládečka. Jde v mnoha ohledech o kompromis mezi 
ideálními potřebami (a přáními) a reálnými mož-
nostmi. Ale právě takový je osud snad většiny sta-
veb, často i těch nejoceňovanějších (mimochodem, 
autor projektu je dnes některými odborníky považo-
ván za jednoho z nejpozoruhodnějších současných 
českých architektů). Hmota objektu byla očištěna 
od „socialistického přístavku“ a dům tak získal zpět 
svoji původní čistou proporci. Vchod vyznačila scho-
dišťová šachta, hranol z kamene, betonu a skla ve-
tknutý do boku dřevem obložené budovy. Zadní část 
domu mířící do soutěsky získala funkční a zároveň 
překvapivě esteticky působivé zakončení v podobě 
umělé horolezecké stěny. Interiéry dostaly z větší 
části zcela „odpoetizovaný“ charakter určený kom-
binací OSB (dřevoštěpkových) desek a drobných hli-
níkových prvků – co možná čistý prostor otevřený 
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pro dotváření samotnými (kurzovními) obyvateli.  
Ubytovací část nabídla zajímavě řešené pokoje, které 
do původně hluchého prostoru u štítu mansardové 
střechy dokázalo umístit další dvě komfortní postele 
dostupné po širokém dřevěném schodišti-žebříku. 
Hlavní sál, propojitelný po odsunutí dveřního pane-
lu s jídelnou, zachoval maximální možné propojení 
s okolní přírodou množstvím oken. Ta však zůstala 
překvapivě velmi tradiční a pomohla tak budově za-
chovat podstatné rysy jejího původního charakteru. 
Ne všichni však architektonické řešení přijali za své, 
což u společenství nabitého vyhraněnými osobnost-
mi nepřekvapuje, ale zároveň to ukazuje jednu z „a-
chilových pat“ řady dobrovolnických sdružení. Myš-
lenkové střety nad tématy a koncepcemi autorských 
kurzů se přetaví ve dvanáctidenní akci – když se s ní 
plně plně neztotožním, mám svobodu uvést svůj 
projekt, Společné středisko však má vytvořit rámec 
všem, často protichůdným představám, a to na ně-
kolik dlouhých let. Věru nesnadný úkol, zkouška to-
lerance a myšlenkové otevřenosti.
Občanské sdružení vzniklé jako experimentální pe-
dagogicko-psychologická dílna se tedy stalo inves-
torem a stavebníkem. Posléze se ukázalo, že orga-
nizace řízená dobrovolníky si ukousla přílišné sous-
to. Paralelně se snahou ustát se ctí roli stavebníka 
tedy probíhal souboj s časem a okolnostmi ve snaze 
najít nový institucionální model pro „jednotnou čes-
kou organizaci Outward Bound“ s profesionálním ří-
zením a zároveň prostorem pro dobrovolnickou čin-
nost. Ani jedno se nepodařilo dotáhnout do zcela 
úspěšného konce.
PŠL zůstala nadále dobrovolnickým občanským 
sdružením řídícím kromě rekonstrukce (a posléze 
provozu) Doubravky také stoprocentně vlastněnou 
profesionální firmu. Dobrovolníci se ve svém vol-
ném čase a bez nároků na finanční odměnu snažili 
řídit ryze profesionální procesy. Řediteli České ces-
ty v mnoha klíčových chvílích chyběl dostatečně sil-
ný a kompetetní zástupce vlastníka. Ředitel Prázd-
ninové školy se musel kromě běžné agendy z vět-
ší části zcela sám starat o investici v desetimilionové 
výši. A pro úplnost: prolistování zápisů ze zasedání 
Rady PŠL mně připomnělo, že souběžně se řešila 
krom běžné agendy ještě otázka oslav 20. výročí PŠL, 
nastavení vztahů se sesterskou organizací na Sloven-
sku, vydání Zlatého fondu her II a další zásadní a zá-
roveň zcela nové otázky. Chybám se za těchto okol-
ností nedalo vyhnout. 
V průběhu stavebních prací se ukázalo, že stav budo-
vy je mnohem horší, než napovídaly prvotní sondáže 
a více než o rekonstrukci šlo nakonec o novostavbu. 
Provádějící firma byla pod tlakem, aby držela nákla-
dy co nejníže, stavbu dozorující ředitel se učil své 
roli za pochodu – nebylo to jednoduché pro žádnou 
ze zúčastněných stran. Výsledek však přišel a s ním 
i chvíle zadostiučinění pro většinu členů PŠL: nová 
Doubravka vypadala k světu, bylo v ní dobře a kdo 
v ní odvedl některý z kurzů, mohl být spokojen (od-
hlédneme-li od provozních a organizačních potíží, 
které bychom jako vlastníci řešili kdekoliv).

Život s Doubravkou

Záhy se však začaly ukazovat vady na kráse – v ro-
vině hospodářské, koncepční i vztahové.
Nejprve „praskl“ nastřádaný vnitřní dluh v řízení 
organizace: nepodařilo se uhlídat náklady na re-
konstrukci a PŠL dlužila dodavateli. Na druhou stra-
nu se začaly objevovat vady stavby způsobené ne-
dodržením technologických postupů (špatné ošet-
ření proti dřevomorce, vadné izolace apod.). A k to-
mu tu byly statisíce půjčené od vlastních členů 
na koupi objektu. Poté, co tyto skutečnosti vyšly 
plně najevo, vstoupila do hry skupina několika „sta-
rých psů“, výrazných postav PŠL z přelomu osm-
desátých a devadesátých let, kteří se úspěšně vě-
novali podnikání a osud „rodné organizace“ jim ne-
byl lhostejný. Po nelehkých jednáních vznikl krizový 
plán, na mimořádném Soustředění instruktorského 
sboru na jaře 1989 se vedení PŠL vzdalo mandátu 
a „krizovým manažerem“ – novým ředitelem PŠL – 
se stal Štěpán Suchochleb. Vstup soukromých ma-
jitelů do společnosti Outward Bound – Česká cesta 
byl po několika letech jen logickým završením na-
stoupené cesty. Není vůbec samozřejmostí, že dlu-
hy se podařilo splatit a všechny půjčky členům vrá-
tit – patří za to dík všem, kdo se na realizaci kri-
zového plánu podíleli.
V koncepční rovině se ukázalo, že v klíčovém období 
nového rozjezdu opravené Doubravky pro ni PŠL ne-
měla dostatečnou náplň. Autorské kurzy byly schop-
né pokrýt letní sezonu, zbytek roku mohlo vyplnit 
jen několik víkendů interních seminářů a podobných 
akcí. Na vytvoření a rozjezd „Projektu Doubravka“, 
který by dokázal dát středisku celoroční náplň, ne-
zbyly síly. Provoz budovy se navíc mnohým zdál být 
pro potřeby autorských kurzů drahým (i když cena 
ubytování nikterak nepřekračoval ceny obvyklé ve 
srovnatelných objektech). Česká cesta se svými fi-
remními kurzy byla očekávaným „spotřebitelem“ ka-
pacity střediska, trhu však panovalo převažující pře-
svědčení, že manažeři se mohou venku umazat od 
bláta, ale bydlet musí v hotelu se sprchou a zácho-
dem na pokoji. Zkušenost několika málo firemních 
kursů na Doubrace byla vynikající – ale nestačilo to. 
Těžko dnes soudit, jestli by situaci významně posu-
nulo zamýšlené ustavení profesionálního „českého 
střediska Outward Bound“ a jeho důraz na kurzy 
pro školy, státní správu a samosprávu, jak to před-
pokládal zmiňovaný „Projekt Doubravka“.
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 Doubravka,  
 využití prostoru 
 v obytných 
 pokojích. |  
 foto ©  
 Michal Stránský 
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Možná nejzávažnější potíže nastaly v rovině vzta-
hové. Zdaleka ne pro všechny členy organizace se 
Doubravka stala oním novým „středem společen-
ství“. První známky tohoto stavu se začaly objevovat 
záhy po koupi objektu. Řada členů sdružení nebyla 
ochotna nebo zkrátka schopna věnovat Prázdninov-
ce ještě další čas nad rámec práce na autorských 
kurzech. Organizace nejrůznějších svépomocných 
prací kolem Doubravky si žádala mnoho úsilí, ne 
vždy právě úspěšného. Důvodů takového stavu se 
dá hledat celá řada – rozdílné vnímání samotného 
aktu koupě Doubravky, různost pohledu na vyznění 
rekonstrukce, snižující se míra „loajality“ k organi-
zaci související se změnami v celé české společnosti 
atd. Zjevné jsou výsledky tohoto stavu: množství 
autorských kurzů PŠL probíhalo z rozhodnutí jejich 
šéfů v jiných objektech (a dobrovolnická organizace 
nenašla cestu, jak tomu čelit a o kursy nepřijít), řada 
rozhodujících členů PŠL vnímala Doubravku téměř 
výhradně jako přítěž.
Jasně hovořil i nejzřetelnější ukazatel: Doubravka rok 
co rok vytvářela ze svého provozu ztrátu, přibližně 
dvousettisícovou. Hledaly se různé modely – po dva 
roky středisko provozovala Česká cesta a začalo se 
ukazovat, že je možné dosáhnout i lepších výsledků, 
ovšem za cenu velkého úsilí a také za předpokladu 
dalších investic do oprav, zateplení, změny systému 
otápění, patrně i dílčích změn v koncepci budovy… 
A tak si Česká cesta s úlevou oddechla, když bře-
meno provozovatele po uplynutí smluvní doby pře-
vzala zpět PŠL.

Život bez Doubravky

Mé shrnutí zkušeností se tak dostalo do nejžhavější 
současnosti a je tedy na čase s ním končit. Chy-
bí odstup, který pomáhá oddělit podstatné z mno-
hosti názorů, informací a rozhodnutí. 
Vnímám jako paradox, že PŠL své vlastní středisko 
prodává v době, kdy uskutečňuje rozsáhlé grantové 
programy pro učitele a zdravotníky, které by měly 
být schopné vytížit značnou část kapacity střediska 
a téměř beze zbytku naplňují představy, s nimiž PŠL 
před lety Doubravku pořizovala. 
O prodeji střediska rozhodla po mnoha analýzách 
a diskusích valná hromada, tedy všichni členové or-
ganizace s právem volebním. Převážilo přesvědčení, 
že Doubravka je převážně břemenem, které hrozí 
převážit původní poslání Prázdninovky. Zda šlo 
o správné rozhodnutí, to posoudí až čas. 

 foto © Michal Stránský 
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Recently, there have been debates about how 
to develop human personality with educational 
processes through cooperation rather than com-
petition on pages of professional educational 
books, journals, seminars, etc. do children need 
to learn in connection to the “recent state of the 
world” or rather cooperate to survive the hard 
competition? What do adults need? And do they 
know it? Is it possible to join both principles? 
Are there some general rules for cooperation and 
competition? It is interesting and necessary to 

see through this angle experiential education as 
a specific method of education. Based on its spe-
cificity should we prefer one or the other princi-
ple? We seek answers for these questions in the 
interview with associate professor Hana Kasíko-
vá. While Vacation School Lipnice (VSL) focused 
and focuses its courses mainly on adolescent pe-
ople and adults, the Scouting movement works 
with children of different ages and young people. 
How are the principles of cooperation and com-
petition in scouting? Read the opinions and ex-

DRAMATURGIE
Přesně si pamatuji den, kdy jsem jako nadšená 
účastnice odjížděla ze „svého“ prvního kurzu PŠL. 
Vlak se řítil ku Praze přes Vysočinu vyzdobenou 
barvami pozdního léta a já jsem tonula v záplavě 
pocitů: byl v tom smutek z konce a rozloučení s no-
vými přáteli i prudká radost z toho, co jsem v právě 
uplynulých dvou týdnech prožila. V jistém smyslu 
už nic nebylo jako dřív. Cítila jsem se jiná – zasa-
žená, inspirovaná, obohacená, horlivá a nedočkavá 
na to, až sama začnu něco dělat – sama se sebou 
i spolu s ostatními… Navíc jsem měla „v kapse“ po-
zvánku mezi elévy uctívané Prázdninové školy Lip-
nice a nejspíš bych ji tehdy nebyla vyměnila ani 
za všechno zlato světa. Postupně jsem v PŠL pře-
šla od role účastníka na druhou stranu a jako in-
struktorka se podílela na přípravách mnoha kur-
zů. Vždycky jsem si (spolu s ostatnímu kolegy 
v přípravném týmu) kladla otázky, co pro budoucí 
účastníky kurzu připravit a k čemu je vést, aby se 
po skončení toho skvělého dobrodružství cítili obo-
haceni stejně jako tehdy já… Takové otázky řeší in-
struktoři PŠL stále znovu a znovu a toto hledání pa-
tří k podstatě tvůrčí práce při přípravě jednotlivých 
kurzů a projektů. v jubilejním roce vzniku PŠL jsou 
takové otázky zvlášť oprávněné a aktuální. Několik 
úvah o tom, jakými tématy se v PŠL a zážitkové pe-
dagogice zabývat, nad čím se zamýšlet, čím inspi-
rovat a k čemu vychovávat, nabízí dramaturgická 
rubrika. V závěrečném 
příspěvku předkládá 
Ota Holec chronologický 
přehled všech kurzů re-
alizovaných v PŠL od je-
jího vzniku.

Zuzana Paulusová

Zuzana Paulusová – pro bližší představení viz str. 3. 

Do této rubriky přispěli:

Vedoucí rubriky:

ENGLISH SUMMARY Dramaturgy

Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. působí 
na Katedře pedagogiky FF UK a Katedře 
výchovné dramatiky DAMU, zaměřuje se 
na problematiku efektivního vyučování, 
kooperativního učení, učení hrou včetně 

hry dramatické, ve volném čase se věnuje amatérskému 
divadlu. hana.kasikova@ff.cuni.cz

Roman Šantora (1973), věnuje se  
vzdělávání dospělých a metodice  
skautské výuky, je koordinátorem skupiny, 
která připravuje nový výchovný program 
Junáka, několik let vedl kurzy  

pro starší skauty – Fons a podílel se na kurzech  
Prázdninové školy Lipnice. roman.santora@junak.cz

Miloš Zapletal (1930), spisovatel a pro-
pagátor skautingu, napsal 11 monografií 
na téma hra, 7 románů pro mládež a dal-
ší knihy, přeložil 15 knih E. T. Setona, re-
daktor Junáka, Skautingu, Rádce skaut-

ské družiny a Roverského kmene, v roce 1991 stál u za-
ložení libereckého nakladatelství Skauting, žije v Liberci 
bez mailu a telefonu.

Mgr. Martina Kamenská (1976),  
umělecká kovářka, instruktorka PŠL 
a Outward Bound – Ćeská cesta, s.r.o.
art.amen@volny.cz

Allan Gintel – pro bližší představení viz str. 2. 

Ota Holec – pro bližší představení viz str. 104. 

Mgr. Vladimír Halada (1960), freelance 
grafik a majitel studia VLHAdesign, před-
seda Správní rady PŠL; člen o.s. DoNitra, 
o.s. Argo a o.s. Vyhlídky. vlha@vlha.cz
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Zuzana PaulusováSPOLUPRÁCE  
A (NEBO) SOUTĚŽ
rozhovor Zuzany Paulusové s doc. Hanou Kasíkovou

periences of Miloš Zapletal and Roman Šantora. 
One of the features of a “live organisation” is that 
it does not stagnate but develops and seeks new 
ways. In the 30th year of its existence VSL still finds 
new themes and unusual methods. The article by 
Martina Kamenská informs us about two very in-
teresting recent projects. The final part of the dra-
maturgy column is created by a concise, almost te-
legraphical, answer to two questions. I have asked 
Allan Gintel, the founder of VSL to answer them.

Co je a co není kooperace?

G: V zážitkové pedagogice a ve vzdělávacím pro-
cesu vůbec je pojem „kooperace“ často používán 
téměř jako zaklínadlo, obávám se ale, že se nad 
jeho skutečným obsahem příliš často nezamýšlí-
me. Mohla byste na úvod vymezit skutečnou pod-
statu kooperace?
Pojem kooperace je skutečně opředen množstvím 
mýtů – překvapivě mnoho lidí se totiž domnívá, že 
kooperací lze nazvat stav, kdy jsou lidé prostě spolu 
a něco mezi nimi probíhá. To je ale pouhý předpo-
klad kooperace. Její podstatu tvoří existence spo-
lečného cíle, k němuž všichni zúčastnění v určitém 
propojení směřují. Psychologové označují takový 
stav pojmem „pozitivní vzájemná závislost“ – jed-
notlivci jsou na sobě závislí ve vztahu k cíli, a tedy 
i v činnosti. Důležité je, aby cíl byl pro všechny zú-
častněné zajímavý, dohodnutý a všemi sdílený – jen 
v takovém případě může vznikat skutečný efekt spo-
lupráce. Kooperací lze nazvat stav, kdy má z určité-
ho jednání nebo činnosti prospěch skupina, ale zá-
roveň i jednotlivec. Bez naplnění tohoto zásadního 
předpokladu nelze hovořit o kooperaci, pak jde o ji-
ný typ vztahu, většinou o poskytnutí pomoci. Po-
kud někomu kooperaci vnutíme bez dohodnutého 
cíle, musíme počítat s negativními důsledky.
S těmito pojmy je třeba zacházet správně i v ob-
lasti aktivit volného času, jinak se totiž zcela po-
souvá smysl.

G: Podobně „zamlžený“ bude možná i obsah sou-
visejícího pojmu „kooperativní učení“, což je 
v posledních letech v pedagogice dost frekven-
tované téma.
Podobně jako ke skutečné spolupráci nestačí jen 
být spolu, kooperativním učením není pouhá práce 
ve skupinách. Kooperativní učení existuje na prin-
cipu spolupráce a musí tedy splňovat určité zna-
ky, obecně jej můžeme charakterizovat jako proces 
učení, v němž jsou vztahy lidí organizovány na zá-
kladě kooperace. Člověk se učí prostřednictvím dění 
ve skupině, ale zásadním předpokladem je, aby měl 
každý jedinec z této skupinové činnosti prospěch 
v podobě podnětů pro osobní i intelektuální rozvoj. 
Skutečné kooperativní učení probíhá v malých sku-
pinách, je uplatňována individuální odpovědnost 
každého člena skupiny za dění ve skupině, mezi 
členy skupiny existuje pozitivní vzájemná závislost, 
v procesu učení se vědomě pracuje se sociálními 
dovednostmi a nechybí reflexe procesů, které bě-
hem řešení úkolu ve skupině probíhaly.
Teorie kooperativního učení byla postupně roz-
pracovávána celé 20. století, protože způsob, jak 
se nejlépe učit ve skupinách, byl hledán vždyc-
ky. Tématem se zabývala především americká pe-
dagogická škola, ale kořeny stejně existují v Evropě. 
V 70. letech byly už známé teorie a informace jasně 
zformulovány. V našich podmínkách se vždy zdů-
razňovalo, že spolupráce je nutná hlavně kvůli so-
cializaci dítěte, a teprve ve druhé polovině 20. sto-
letí se u nás začalo poukazovat i na kognitivní roz-
voj, který je důsledkem práce ve skupinách – že pří-
nosem skupinového učení není jen rozvoj sociálních 
dovedností, ale i intelektuální rozvoj.
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G: O kooperativním učení se hovoří a píše hlav-
ně v souvislosti se základními a středními školami. 
Uplatňuje se tento trend také ve vzdělávání do-
spělých?
Pokud se zabýváme efektivitou vzdělání, pozornost 
je skutečně upřena nejprve na základní a střední 
školy, protože jimi prochází většina populace. Ve 
vzdělávacím procesu dospělých však existují zce-
la stejné zákonitosti jako ve vzdělávání dětí, i když 
se u nás o tomto tématu zatím moc nepíše. Od 70. 
let proběhlo mnoho výzkumů potvrzujících smy-
sl a účinnost teorií kooperativního učení ve vzdě-
lávání dospělých, ale také v terapii a vůbec ve všech 
komunitách majících společný cíl, kterým je posun 
jednotlivce v oblasti učení.
V zahraničí probíhají výzkumy stále, jsem v kon-
taktu s bratry Johnsonovými z výzkumného centra 
v Minnesotě, od nichž jsem se učila. Nejčerstvější 
informace z jejich výzkumů potvrzují velký zájem 
o kooperativní učení v oblasti vzdělávání dospělých 
a zejména na vysokých školách – objevuje se snaha 
posunout vysoké školy od institucí s výhradně in-
dividualistickým zaměřením ke kooperativním spo-
lečenstvím.
V Manchesteru existuje Cooperative College, což 
je instituce orientovaná na využití kooperativních 
principů ve sféře vzdělávání dospělých a zejména 
v profesním světě – celé firmy jsou programově bu-
dovány na principu kooperace a na základě teorie 
kooperativního učení jako učící se společenství, vy-
užívající výhody spolupráce v profesní oblasti, ze-
jména ve sféře sociálního podnikání – například 
když si skupina mladých lidí otevře obchod zamě-
řený na zdravou stravu, svůj podnik provozují spo-
lečně, všichni se podílejí na rozhodování atd. Tím-
to způsobem vlastně teorie kooperativního uče-
ní přerůstají do terciární sféry. Existuje mnoho dů-
kazů o tom, že tyto principy fungují i „ve světě do-
spělých“, bohužel se u nás zatím málo uplatňují ve 
společenských formách mimo vzdělávání.

G: Domníváte se, že je možné uplatňovat principy 
učících se společenství – tedy učit se a zároveň 
vydělávat a obstát ve sféře byznysu – i u nás? 
Jsme na to připraveni?
To je spíš otázka pro sociologa, který by mohl od-
povědět se znalostí příslušných studií.
Já důvěřuji principu spolupráce – když se členové 
kooperativního společenství skutečně přesvědčí, že 
zisk z kooperace zaznamenává nejen skupina, ale 
i oni – a tím ziskem mám na mysli úspěch ve sféře 
byznysu, ale třeba i rozvoj osobnosti – zvyšuje se je-
jich motivace pracovat kooperativně i nadále. Samo-
zřejmě že se tento trend bude prosazovat pomalu, 
protože i ve Velké Británii tvoří v současné době tak-
to zaměřené firmy jen nevelkou část komerční sféry.

G: Z práce ve firmě Česká cesta mám zkušenost, 
že skupina často oceňuje zážitek úspěšné skupi-
nové práce při plnění obtížného úkolu jako velmi 
zasahující zkušenost. V rámci jednoho ze vzdělá-
vacích programů měla skupina manažerů během 
jednoho dne nastudovat divadelní představení 
a večer ho sehrát pro klienty domova důchodců. 
Všichni členové skupiny byli tímto zážitkem inten-
zivní spolupráce a sdílení velice silně emocionál-
ně zasaženi. A to šlo o zkušené lidi z byznysu a ne 
nějaké „rozevláté romantiky“…
Výzkumy potvrzují, že pro většinu lidí představuje 
zkušenost tzv. podporující vzájemné závislosti jed-
nu z nejvyšších hodnot. K prožití takové zkušenosti 
je často třeba odkrýt různé ochranné vrstvy a zbavit 
se zdánlivě racionálních argumentů. V souvislosti s 
tím se mi vybavují slova herce Jaroslava Duška, kte-
rý kdesi řekl, že lidé vždycky vědí, co je dobře, ako-
rát to mají překryté… Pro člověka je potřeba sou-
náležitosti jednou z hlavních potřeb, ale většinou si 
neumí nebo nemůže sám vytvořit podmínky pro je-
jí uspokojení. Pokud se podaří takové podmínky vy-
tvořit – třeba na kurzu České cesty – může být vý-
sledkem důležitá zkušenost motivující zúčastněné 
k další spolupráci.
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Zážitková pedagogika

G: Obsahuje podle vašeho názoru zážitková pe-
dagogika principy kooperativního učení už z pod-
staty věci, nebo je třeba je tam cíleně dodávat 
prostřednictvím promyšlených forem?
Domnívám se, že zážitková pedagogika v sobě prin-
cipy kooperativního učení obsahuje, ale ne vždy 
jsou tyto podmínky přesně organizovány a nasto-
leny. Někdy se pedagogové volného času spoléhají 
na to, že lidé se „vždycky nějak spojí“ nebo že pod-
stata úkolu je prostě společná, ovšem do systému 
zážitkové pedagogiky patří vědomé uplatňování so-
ciálních dovedností. Nelze tedy pracovat jen s tím, 
že při plnění úkolů „něco vznikne“, ale pokud chce-
me dosáhnout u člověka posunu a rozvoje, je dob-
ré v rámci zadání lidem sdělit, že v tomto úkolu se 
objevuje toto téma nebo že se teď budeme více ori-
entovat na konkrétní kooperativní dovednost, pří-
padně ji předem nacvičíme, zejména s dětmi nebo 
mladšími účastníky. Někdy slýcháme zadání typu 

„dnes se budeme věnovat naslouchání“, zrovna na-
slouchání je ovšem dost složitá komplexní doved-
nost, kterou je třeba rozdělit na několik dílčích do-
vedností a těm se věnovat jednotlivě. Jestliže je uči-
tel nebo lektor schopen úkoly takto strukturovat, 
znamená to, že rozumí procesu učení. Nezbytné je 
také pracovat s reflexí procesu řešení úkolu a spo-
lupráce, dalším závažným principem je poukázání 
na individuální odpovědnost – do jaké míry jsem já 
jako samostatný jedinec fungoval v úkolu a přispěl 
ke zdaru věci.
Systematickou reflexí získává zážitková pedagogika 
racionálnější základy a vyvíjí se. Je třeba rozlišovat, 
u jakého typu úkolů je možné princip reflexe po-
užít – nelze za každou cenu racionalizovat úko-
ly, které jsou ze své podstaty volnější, méně struk-
turované nebo záměrně neurčené.
Výzkumy ukazují, že kdykoli existuje společný kom-
plexní úkol, vyžadující od lidí mnoho různých pří-
spěvků, rozmanitých úhlů pohledu atd., principy 
kooperace se nastolují téměř automaticky. Někdy 
spolupráce skutečně vyplyne z úkolu samotného, 
jindy ji ovšem musíme zorganizovat – principy ko-
operativního učení cíleně dodávat, zvláště když se 
snažíme účastníky inspirovat k intenzivnějšímu roz-
voji. Přimlouvala bych se za prozkoumání celého 
systému zážitkové pedagogiky ve vztahu k úkolům, 
které má. Při přípravě programu bych doporučo-
vala předem zvážit, kdy ponechat lidem při řešení 
úkolů větší volnost a kdy dbát na dodržování pře-
dem stanovených postupů a struktur.

G: Který typ úkolů z oblasti zážitkové pedagogiky 
považujete za nejvýhodnější pro vzdělávání pro-
střednictvím kooperativního učení?
Jako nejvhodnější se jeví komplexní úkoly. Podle Eli-
zabeth Cohenové nelze za kooperaci považovat si-
tuaci, kdy si lidé jednotlivé úkoly rozdělí, nutným 
předpokladem kooperace je podle ní provázanost. 
A to může splnit jen komplexní úkol. Proti mínění 
Cohenové stojí další názory připouštějící, že i úko-
ly vyžadující zkoumání a zkoušení si věcí jsou vý-
borným předpokladem pro rozvinutí skutečné ko-
operace – a takových úkolů může zážitková pe-
dagogika nabídnout mnoho.
Jako nejvhodnější se jeví integrované komplexní 
úkoly, při jejichž řešení lze využít nejrůznější zdro-
je ve skupině, např. schopnost abstraktního myš-
lení atd. Nejvíce vyzkoušené jsou problémové a kre-
ativní úkoly, ale úspěšně lze pracovat i s úkoly ná-
cvikovými a drilovými – jsou také vyzkoušené.

G: Máte vy sama osobní zkušenost s řešením ta-
kových úkolů?
Ano a uvědomuji si, že jsem v tomto směru prošla 
určitým vývojem – už pro mě nejsou zajímavé kon-
strukční úkoly typu „máte k dispozici vajíčko, tři 
brčka, dva papíry… a něco z toho sestrojte…“, ačkoli 
dříve mě bavilo je řešit. Vím, že nejdůležitějším vý-
ukovým prvkem je reflexe procesu řešení, ale začala 
mi vadit odtažitost takových zadání od mojí pro-
fese – ráda bych řešila úkoly, které jsou s mojí prací 
více a přímo provázané. Za podstatné považuji, aby 
v takových úkolech byla obsažena a pak hledána 
analogie se skutečnou profesí lidí řešících úkol. Za-
žila jsem případy, kdy se trenéři hledáním analogií 
příliš nezabývají, což může být pro spoustu lidí dost 
nemotivující.

G: Co považujete u zážitkové pedagogiky za nej-
důležitější, v čem je její hlavní síla?
Nejzajímavější se mi zdá propojení několika prin-
cipů – učím se prostřednictvím zážitku, který mě 
obohacuje i emocionálně, emocionální „nasycení“ 
může inspirovat trochu jiný způsob myšlení, než je 
obvyklé… Jde o komplexní zážitek, který člověka do-
káže nasměrovat novým směrem. Za klíčové ale po-
važuji hledání přesahu, a to buď do profesních spo-
lečenství, nebo do širších komunit, a právě tento 
přesah je podmínkou pro skutečný rozvoj člověka. 
Zážitková pedagogika by měla s tímto přesahem cí-
leně pracovat, pokud chce podněcovat a inspirovat 
k rozvoji.

dr
am

at
ur

gi
e

07_jaro07.indd   123 10.5.2007   14:37:13



124

Spolupráce, nebo soutěž?

G: Dostáváme se ke klíčové otázce našeho rozho-
voru: Má škola a zážitková pedagogika ve svých 
programech nastolovat prostředí spolupráce, 
nebo soutěže?
Podobně jako téma kooperace je i tato otázka spojo-
vána s různými mýty a někdy ji provází i základní ne-
pochopení. Učitelé často říkají: My budeme žáky učit 
spolupracovat ve skupinách, ale společnost je pře-
ce učí něco úplně odlišného… Ve skutečnosti má sku-
pina každého jednotlivce připravit a vybavit pro spo-
lupráci i pro ten často zmiňovaný „vlčí život“.

G: V debatách o tom, jak učit a jaké dovednosti ve 
škole i v zážitkové pedagogice rozvíjet, jsou často 
principy soutěže a spolupráce stavěny do ostrého 
protikladu. Jsou to opravdu dva neslučitelné prin-
cipy?
Takové vyhrocení neodpovídá skutečnosti. Sociální 
psychologové vymezují tři možnosti, jak mohou 
lidé z hlediska sociálních vztahů přistupovat k úko-
lu – kooperativně, soutěživě nebo individualisticky. 
Při individualistickém pojetí člověk směřuje k cíli 
sám, jeho úsilí není ovlivněno druhými a také dru-
hé neovlivňuje. Na tomto uspořádání není nic špat-
ného a volíme ho, pokud je to prospěšné pro do-
sažení našeho cíle. Stejně tak člověk může v rámci 
plnění úkolu začít s druhými soutěžit nebo se roz-
hodnout ke spolupráci. Mezi těmito možnostmi vo-
líme podle typu úkolu a podle toho, co je z hlediska 
učení pro dosažení našeho cíle prospěšné.
Téma zdánlivého rozporu soutěže a spolupráce je 
bohužel stále zkreslováno, ačkoli se mu už ve vý-
zkumech věnovalo dost pozornosti. Například se 
objeví tvrzení, že naše škola je soutěživá, ovšem ni-
kdy to nikdo seriózně neprozkoumal, jindy se zase 
šmahem tvrdí, že soutěž do školy vůbec nepatří…
Já jsem přesvědčená, že soutěž do školy, do zážitko-
vé pedagogiky a vůbec do výchovy patří, ale je třeba 
rozlišovat tzv. konstruktivní a destruktivní soutěž. 
Konstruktivní soutěž musí splňovat některé pod-
mínky a musí mít pojistky, bez nichž by nemohla 
být za konstruktivní považována. Jsou to:
• negativní vzájemná závislost, což znamená  

sociální situaci, kdy jedinec může dosáhnout 
svého cíle tehdy, když ostatní účastníci situace 
svého cíle nedosáhnou

• jasný začátek a konec, jasná kritéria pro ur-
čování vítěze, jasná řada pravidel a procedur, 
které kontrolují interakci

• schopnost jasně škálovat soutěžící  
od nejlepšího k nejhoršímu

• vhodný úkol
• přísná kontrola interakce mezi soutěžícími
• možnost kontrolovat a revidovat pokrok  

soutěžících, aby se mohli sociálně srovnávat
• soutěžící musí věřit, že mají šanci na výhru  

(tzv. homogenní matching)
• relativní nedůležitost, zda někdo vyhraje  

nebo prohraje

• dovednost soutěžit – hrát fair, být dobrým  
vítězem a dobrým poraženým, oddělit výsledky 
od pohledu na sebe i ostatní

Je nutné zdůraznit, že soutěž nevylučuje kooperaci. 
Čím silnější je kooperativní základ, tím konstruktiv-
nější je soutěž.
Všechny tyto podmínky jsou důležité, za klíčovou 
osobně považuji to, aby každý účastník měl naději, 
že může vyhrát. V některých učebních společen-
stvích se na to bohužel nedbá a děti jsou tlačeny 
do soutěže, i když je vítěz předem jasný.
Soutěž, kde jmenované podmínky splněny nejsou, 
je destruktivní. Člověk při ní ztrácí motivaci, ocitá 
se ve stresu, takže se do dalších soutěží nepouš-
tí, destruktivní soutěž také zhoršuje vztahy mezi 
účastníky.
Konstruktivní soutěž považuji za důležitý výukový 
princip a zúčastnění se při ní mohou hodně na-
učit. Spolu s docentem Valentou se snažíme pro-
sadit, aby se soutěž stala součástí a tématem osob-
nostně-sociální výchovy ve školách, protože v sou-
těži se odehrává mnoho mezilidských vztahů v pro-
fesní i mimoprofesní sféře a je to téma zásadní dů-
ležitosti. Děti se musí naučit rozumět principům 
a procesům, které při soutěžení vznikají, aby byly 
připravené a vybavené pro podmínky současného 
světa, vztahy a procesy probíhající v soutěži jsou 
ovšem velmi podnětné a poučné i pro dospělé. V si-
tuacích, kdy se děti mají skutečně učit, by měly více 
než polovinu celkového času strávit na kooperativ-
ních úkolech, konstruktivní soutěž by měla být za-
stoupena v menší míře.
Ideální je, když si člověk uvědomí, jak probíhá vzdě-
lávací proces v podmínkách spolupráce i soutěže. 
Každý princip je jiný a oba jsou stejně důležité.
O principu soutěže se děti ve škole příliš mnoho 
nedozví, a v tom by mohl být velký prostor pro zá-
žitkovou pedagogiku, pro niž je konstruktivní sou-
těž jedním z klíčových principů.

Literatura:
• Kasíková, H. (2005). Učíme se spolupráci spoluprací. Klad-

no: AISIS. 
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SPOLUPRÁCE NEBO  
SOUTĚŽ PO SKAUTSKU

Skautský oddíl je tradičně spojován se soutěže-
ním, soupeřením, různými formami bodování apod. 
V posledních letech se situace mění. Můžeme pozo-
rovat částečný odklon (někdy až odmítání) od sou-
těživého pojetí směrem k většímu důrazu na spo-
lupráci – kooperaci. Často jde o změnu, která se 
do oddílové činnosti promítne bez hlubšího záměru 
a opírá se o větší četnost kooperativních technik 
v pedagogicko-psychologické literatuře a o sou-
časnou kritiku soutěživosti u některých pedagogů 
(u nás např. Jana Nováčková). Proto se téma sou-
těživosti či spolupráce stalo součástí změny skaut-
ského programu, na které Junák v současné době 
pracuje.
Soutěž vnímáme jako jeden z motivačních prvků 
osobního a týmového rozvoje a zároveň jako je-
den ze způsobů uspořádání sociálních vztahů v od-
díle (a to navíc) v krátkodobém i dlouhodobém ho-
rizontu. Nejde pouze o nastavení jedné hry či ak-
tivity, ale zároveň o celkové nastavení činnosti 
a utváření dlouhodobých oddílových vazeb. Pokud 
bude například celý oddílový program určován pře-
vážně bodováním a jeho hlavním cílem bude na-
lezení toho nejlepšího a nejhoršího, je velmi prav-
děpodobné, že motivace jeho členů bude pocházet 
především zvnějšku („dělám to pro body“) a od-
dílové prostředí bude spíše konkurenční („já chci 
vyhrát“).

Roman Šantora

Tři modely

Jako inspirace pro uspořádání sociálních vztahů 
v oddíle nám může posloužit rozdělení, které pou-
žívá H. Kasíková ve své knize Učíme (se) spolupráci 
spoluprací. Zde uvádí tři základní pojetí:

Individualistické uspořádání: Já sám
• dosahování mého cíle se nevztahuje  

k dosahování tvého
• můj úspěch není závislý na úspěchu  

nebo neúspěchu druhých
• skládám účty jen sám sobě
• hodnocení je založeno na předem daném  

kritériu  
(Kasíková)

Posláním Junáka je rozvoj osobnosti prostřednic-
tvím postupné sebevýchovy. Právě k němu je indi-
vidualistické uspořádání velmi vhodné. Je založené 
na motivaci vycházející zevnitř a zároveň umožňuje 
přizpůsobit individuální rozvoj osobním schopnos-
tem, možnostem a zálibám. Základním výchovným 
nástrojem osobního rozvoje ve skautingu je pro věk 
11–15 let stezka, jejíž nové pojetí stojí z hlavní čás-
ti na individualistickém uspořádání výchovy. Dítě si 
zde za podpory vedoucího učí samo stanovit své 
výchovné cíle a rozhodovat o jejich naplnění (více 
na www.skaut.cz/novyprogram).

Kooperativní uspořádání: My a já
• svého cíle dosáhnu tehdy, pokud dosáhnou cíle 

i členové mé skupiny
• můj úspěch je spojen s úspěchem ostatních 

(budu úspěšný, když ty budeš úspěšný)
• skládám účty z mé práce jak sám sobě,  

tak celé skupině
• hodnocení je založeno na předem  

daném kritériu  
(Kasíková)

Neméně důležitou rovinou skautingu je podpora ži-
vota ve skupině a rozvoj přátelských vztahů, k če-
muž je vhodným nástrojem právě kooperativní 
uspořádání aktivit a činností. Dlouhodobě je ten-
to model používán u skautské družiny, která je pře-
devším přátelskou partou, a nikoli místem pro sou-
peření jednotlivců. Jako velmi účinný nástroj ko-
operace se v posledních letech osvědčují různé va-
rianty projektů, jež družině přinášejí možnost in-
tenzivní spolupráce na dosažení společného cíle.
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Soutěživé uspořádání: Já a ne ty
• pokud já dosáhnu svého cíle, ty svého nemůžeš 

dosáhnout (Já vyhraji, když ty prohraješ! )
• můj úspěch závisí na tom, že pracuji lépe než ty
• nechci, aby ti, kteří se mnou soutěží,  

pracovali tak dobře, jako já
• často jsou mé sebezájmy větší  

než zájem o druhé
• srovnávání (se) mezi jedinci
• hodnocení je založeno na srovnávání výsledků  

(Kasíková)

Motivující soutěž

A nakonec zbývá soutěživé uspořádání, které je dů-
ležité pro utváření identity jedince či skupiny. Sou-
těž pomáhá získat zpětnou vazbu na počínání indi-
vidua, učí vyrovnat se s prohrou, přijmout vítězství. 
Odkrývá různé části osobnosti, které by jinak zů-
staly skryté a nebylo by možné je výchovně ovliv-
ňovat. Soutěž je jistě velmi účinnou a potřebnou 
motivací, jen je nutné pro ni hledat správné místo. 
To ale platí i o všech ostatních typech uspořádání. 
(Jak o tom podrobněji píše H. Kasíková.)
Pro učitele je důležité:
• Uvědomovat si, kdy jaké uspořádání volí.
• Pokud zjistí, že některé výrazněji preferuje (např. 

kompetitivní), přemýšlet o důsledcích pro učení 
žáků a klima ve třídě.

• Nejen tyto tři způsoby uplatňovat ve výuce, ale 
napomoci žákům i k jejich poznání, hlubšímu 
uvědomění. V jaké učební (a později životní) si-
tuaci je vhodnější volit ten který způsob uspo-
řádání? S čím bude spojen jejich úspěch nebo 
neúspěch? Dobrá volba se daří tehdy, poznám-li 
možnosti a limity všech tří uspořádání!

A co děti?

Na závěr je třeba k pohledu vychovatele přidat po-
hled dětí. Obecně panuje názor, že soutěž je pro dě-
ti nejpřitažlivější formou sociálního uspořádání, 
že je pro ně i nejsilnější motivací. Toto chápání by 
bylo ale značně zjednodušující, neboť velmi záleží 
na prostředí, v němž jsou děti vychovávány. Oblí-
benost soutěže je odrazem uspořádání společnosti, 
školy. Pokud v oddíle zvolíme jiné uspořádání, mů-
žeme po čase zjistit, že soutěž nemá zdaleka takový 
význam.
Ale to už záleží na nás a na tom, k čemu se roz-
hodneme děti vést.

Pohled do PŠL, zpět i vpřed 
Allana Gintela se zeptala Zuzana Paulusová

G: Uplatňoval se v programu a v celkovém po-
jetí PŠL podle tvého názoru spíše princip sou-
těžení nebo princip spolupráce?
Program Prázdninové školy Lipnice byl zalo-
žen na porovnávání (interpersonální valorizaci) 
a soutěži jedinců. V tom byla a je jeho přitaž-
livost. Nevidím žádný důvod k vytěsnění sou-
těže s cílem upřednostnit spolupráci. Soutěž ne-
brání spolupráci a i ve spolupráci lze soutěžit. 
Bez soutěže by nebylo her a ze světa by zmizel 
jeden velký důl na radost. Můžeme-li volit mezi 
spoluprací a soutěží, převážně volíme soutěž, 
což je přirozené. Soutěž nám umožňuje se lépe 
poznat a je spolehlivým lékem proti osobnímu 
úpadku.

G: K čemu by podle tebe měla PŠL vést a vy-
chovávat do budoucna?
Především k soběstačnosti. Soběstační jedinci 
lépe spolupracují, mají povětšinou druhým li-
dem co nabídnout, respektují kompetenci dru-
hých lidí, cení si skupinového prožitku, projevují 
sympatie a lépe kontrolují své chování, rádi se 
porovnávají a soutěží. Dokáží si lépe vybrat z té 
velké ,,celosvětové samoobsluhy“ a jsou hůře 
manipulovatelní.

 foto © Miroslav Martinovský 
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JE TŘEBA UMĚT SOUTĚŽIT

Umělý problém?

V posledních letech se stále častěji setkávám s ná-
zorem, že je třeba vybírat a do programu zařazovat 
spíše hry kooperační než soutěživé, protože v mo-
derním světě nabyla soutěživost tak obludných roz-
měrů, až to ohrožuje samu existenci společnosti. 
Tento požadavek slýchám v souvislosti se všemi vě-
kovými skupinami, od nejmenších dětí až po do-
spělé. Zúčastnil jsem se také nejedné diskuse na to-
to téma. Připadá mi to jako umělý problém, s nímž 
přicházejí především pedagogové a psychologové, 
kteří se zabývají jen teorií a sami žádné hry nepři-
pravují ani se jich neúčastní. Nepochybuji o tom, že 
vycházejí z představy ideálního světa, v němž by 
lidé všech tříd, národností i ras harmonicky spo-
lupracovali – a do tohoto idylického obrazu se ne-
hodí soutěžení, při němž jedni odcházejí ze hřiště 
jako triumfující vítězové a druzí jako zklamaní po-
ražení.
Nejsem si jistý, zda je tento ideální svět dosažitelný. 
A zda hry ryze kooperační můžeme vůbec za hry 
považovat. Patrně ano, ale jen v tom případě, že 
chápeme pojem „hra“ v tom nejširším slova smys-
lu, kdy pod něj zahrnujeme například i činnost sku-
pinky děvčat, která stojí v kruhu a přihrávají si míč.
Jako umělý problém mi to připadá proto, že převáž-
ná většina her patří k těm „obojetným“ a jsou zalo-
ženy jak na soutěžení, tak na spolupráci. Tohle pla-
tí téměř pro všechny hry týmové, k nimž nastupují 
dvě nebo víc družstev. Pro fotbal nebo basketbal 
stejně jako pro většinu „lipnických“ her, například 
Annapurnu nebo Targa Florio. Úspěch týmu, který 
se na těchto hrách podílí, je podmíněn nejen dob-
rým výkonem každého hráče, ale především jejich 
co nejlepší spoluprací. A soutěžení s jinými celky 
vnitřní spolupráci v týmu posiluje, zlepšuje.
Zrušme u sportovních her soutěžní princip, a ztratí 
tím veškerý smysl. U fotbalu nebo basketbalu je to 
jasné všem. Při Annapurně, simulující výstup na těž-
ce dostupnou horu, si dovedu představit, že na vr-
chol kopce putuje jen jedna spolupracující skupina, 
ale pak už to není hra, ale plnění jakéhosi cvičného 
úkolu s podivnými přidanými aktivitami. Tomu bu-
dou odpovídat i výkony. Ale když účastníky rozdě-
líme na několik družstev, uplatníme soutěžní prin-
cip – kdo bude na vrcholku dřív? – a navíc ještě her-
ní libreto – výstup na himálajskou velehoru – stane 
se z obyčejného namáhavého výstupu na strmý vy-
soký kopec vzrušující hra a k cestě na temeno hory 
všem postačí mnohem kratší doba. Troufám si i tvr-
dit, že se pak budou hráči nahoře cítit méně una-
veni, než kdyby tam stoupali jen tak, bez porovnání 
s výkonem jiných expedic.

Miloš Zapletal

Učme se soutěžit!

Soutěžení je základním motorem vývoje. To platí 
nejen pro dnešní lidskou společnost, ale pro celou 
přírodu. Postačí, když si připomeneme Darwinovu 
vývojovou teorii. Dnešní postavení lidského rodu 
na naší planetě je podmíněno nejen schopností 
úspěšně konkurovat jiným druhům, ale i stále lep-
ší spoluprací lidí. Spíš než otázkou, zda uplatňovat 
při hrách soutěžení, nebo spolupráci, bychom se 
měli zabývat tím, kam až můžeme při soutěžení za-
cházet, aby splnilo svůj hlavní účel – zlepšit, zvý-
šit náš výkon, vnést do všední činnosti radostnou 
hravost, přispět ke stmelení kolektivu. Měli bychom 
dbát na to, aby všichni při soutěživých hrách po-
ctivě dodržovali pravidla. Měli bychom se učit unést 
nejen porážku, ale i vítězství. To všechno je vlast-
ně příprava na každodenní život, v němž je od nás 
stále požadována schopnost spolupracovat i obstát 
v tvrdé konkurenci.
A kooperační hry? Proč ne, když zaujmou a pobaví. 
Obávám se však, že takových her není tolik, aby se 
staly hlavní hravou náplní schůzek, výletů, táborů 
a hodin v tělocvičně.
A lipnické kurzy si nedovedu bez soutěživých her 
vůbec představit.
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NOVÉ TRENDY –  
PRÁZDNINOVKA NESTAGNUJE!

Buen Camino 2005

Prázdninová škola Lipnice – to byli, jsou a budou 
lidé, kteří tvoří s hvězdou jejího poslání ve svém 
nadhlavníku.
Dnešní instruktoři PŠL překračují „statisticky vý-
znamně“ tradiční rámec dvanáctidenních autor-
ských kurzů, a to směrem dolů i směrem nahoru. 
Přesto se snaží o zachování lipnicky pověstné dra-
maturgické práce s tématy daného kurzu. Dovolte, 
abych se teď dotkla alespoň dvou takovýchto no-
vých formátů, jednoho měsíčního a jednoho, který 
se naopak vešel do prodlouženého víkendu.
Pod názvem Buen Camino 2005 se skrývá měsíč-
ní pouť do Santiaga de Compostela, 800 km pěšky. 
Z hlediska experimentu šlo o pravou lipnickou kla-
siku: Pětičlenný tým instruktorů a elévů se scházel 
celý rok, aby připravil odpovídající zázemí pro dva-
cet budoucích poutníků. Jako hlavní témata celého 
putování jsme určili denní rytmus a jednoduchost. 
Tým vytvořil novodobý formát skupinové pouti, ne 
křesťanské a ne bez křesťanů.
(Více web+ Gymnasionu č. 5).

Martina  Kamenská

Pojďte si zatančit s ohněm!

Kurz Není muže nad kováře 2006 byl situován 
jako kovářský workshop od čtvrtka do neděle. Pro-
běhl pro velký zájem hned ve třech termínech, do-
hromady jím prošlo 39 účastníků za celkem 12 dní 
(3×4). Osu programové náplně tvořily pochopitelně 
základy kovářského řemesla a následné vlastní po-
kusy přesvědčit železo, aby nám bylo po vůli. Celkem 
jsme u výhní a kovadlin strávili 17 hodin čistého 
času. Tyto hodiny byly protknuté spočinutím v řece 
Jihlavě, v šenku přes cestu nebo na samotném dvoře 
Stříbského mlýna u Ivančic na jižní Moravě, kde ko-
vání probíhalo.
Tato řemeslná huť nesoucí název Penzion pro poho-
zené pány patří manželům Zahradníkovým, lidem 
s velkým ryzím srdcem. Josef je vystudovaný teolog, 
po pěti letech farářování však došel k závěru, že 
mu život bez ženy a rodiny nedává smysl a z círk-
ve vystoupil. Před revolucí se toulal po kotelnách 
a dnes je centrem jeho zájmu tvorba ze dřeva. Jeho 
ženu Irenu, právničku, můžete často vidět na dvo-
ře Stříbského mlýna se štětcem, jak barvou dotváří 
díla k instalaci. Také tam má prodejní galerii a chys-
tá kavárnu. Zajeďte si tam číst, stojí to za to. Jejich 
dcera Evča se stala po Kovářích novou elévkou PŠL.
Co je na kovárně vlastně tak fascinujícího? Proč si 
sem lidé přijíždějí splnit klukovský sen?
V kovárně se úžasným způsobem setkávají všechny 
živly: oheň ve výhni, voda na chlazení žhavého že-
leza, vzduch rozdmýchávající oheň, země v podobě 
kovářského uhlí a kov ve formě zpracovávaného že-
leza. Při práci u kovadliny pracujete se všemi jejími 
částmi. Zároveň máte snížené své vlastní těžiště, 
údery kladiva udávají zvonivý rytmus a vy se po-
dobáte tanečníkovi. Ne. Vy tančíte.
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Přes úvodní lekce, kdy jsme se věnovali zapálení 
výhně, překovávání čtyřhranu na kulatinu, kulati-
ny na čtyřhran, sekání, ohýbání a vykování špičky, 
jsme se dostali k jednoduché figurální plastice (ze 
stejného „střihu“ vznikl třeba čert Barabáš i Ježíš 
na kříži) i k bloku „Container Jewellery“, v němž se 
tvořily šperky z dovezeného kovošrotu a polodraho-
kamů. Bylo oblažující procházet mezi třemi výhně-
mi, šesti kovadlinami a kopou lidí okouzlených bar-
vou žhavého železa a jeho – byť dočasnou – plas-
tičností a tvárností. Ty možnosti, ty možnosti!
Honem, teď! Kovářští učňové okupovali vždy čty-
ři jednu výheň a z toho dva jednu kovadlinu. Bylo 
zajímavé sledovat jejich odlišné přístupy: někde si 
pomáhali v celé čtveřici – existovala zde jistá dělba 
práce – ten udržoval oheň šlapáním, ta nahřívala, 
ten držel sekáč a ten přibouchával velkým kladivem. 
Jinde úzce spolupracovaly jen dvojice a někteří si 
nechali pomoci jen minimálně. A všechny tři přístu-
py byly v pořádku. Když si někdo řekl o pomoc, do-
stal ji, a nejen od týmu. Tepala tu sounáležitost, jis-
té poměřování výsledků „po očku“ vedlo spíš k údi-
vu, obdivu a k vybičování se do dalšího objevování.
Do Svatojánské noci jsme včlenili Půlnoční kování. 
Tomu, kdo byl při vědomí, se mohlo snadno stát, 
že jeho ukutý amulet vykazoval kouzelnou moc (zá-
zraky se dějí těm, kdo na ně věří). Nevěřili byste, co 
se v té kovárně začalo dít. Mužná těla se vysvlékla 
do polonaha, prostor kovárny a svaly osvětloval jen 
oheň z výhně a z tváří jste mohli číst, že jsou v nás 
tmavé kouty snášející jen mihotavé světlo… Souhla-
sím s Thomasem Moorem, že v umění nejde o vy-
jádření talentu nebo vyrábění hezkých věcí, ale že 
se umění týká ochrany a zachování duše.

Před nedělní vernisáží kovářských prvotin v galerii 
jsme byli všichni aktéry Koncertu na kovadliny, ná-
cviku jsme věnovali páteční a sobotní večer. Při lou-
čení jsme tiší a umounění, s bolavým předloktím 
a puchýři na dlani, seděli u masivního dřevěného 
stolu a lavic ve sklepení jako nějaký zapomenutý 
řád či společenství z okraje společnosti. Jako by 
mezi námi začalo být znovu jasně čitelné poselství, 
že v radostné práci spočívá brána do ráje.
Před přípravou Buen Camina i Kovářů mi kdosi sáhl 
zlehka na rameno a uvnitř jsem zaslechla: Udělej 
to. Vždycky se najde dostatek rozumných důvodů, 
proč něco neudělat, ale činy jsou hlasitější než slo-
va. Jen díky tomu bylo možné na podzimním Sou-
středění instruktorského sboru (SISu) zhlédnout fo-
tografie kovářských učňů, které byly kulisou Pav-
licovy skladby Pojďte si zatančit s ohněm.

 foto © Adam Fiala 
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„GENIUS LOCI“
příspěvek a inspirace ke dramaturgii kurzu

Nežijeme ve vakuu;  
místo děje není jen pouhou kulisou  
k dokreslení záměrů,  
ale důležitou inspirací.

Vladimír Halada

Před pár lety, konkrétně v předletí 1998, jsem blou-
mal podvečerní Chotěboří a přemítal o tom jak za-
hájit další Bottegu – kurz o tvořivosti nejenom vý-
tvarné. Kurz, který už v té době byl legendární znač-
kou, kterou po léta budoval Allan Gintel a kterou 
jsme já s týmem převzali a třetím rokem naplňovali 
takovým obsahem, jenž odpovídal naší představě 
o tvůrčím přístupu k životu.
V předcházejícím roce jsme zahajovali v sále so-
cialistickým realismem prodchnuté novostavby re-
staurace „U zámku“. Předpokládali jsme, že je to 
místo hodně podobné tomu, odkud se nám účast-
níci sjíždějí. Po úvodním slovu (doplněném tehdy 
ještě neobvyklou počítačovou prezentací cílů kur-
zu na projekční plátno) a vyplňování dotazníků se 
v sále stejně jako venku setmělo a dovnitř vtančily 
víly se závoji. Těmi závoji se dotýkaly tváří účast-
níků a vyvedly je ven z racionálního světa elek-
trických světel, splachovacích záchodů a počítačů 
ke schodišti osvětlenému svíčkami, které co chví-
li sfoukával podvečerní větřík. Sestupovaly v dlou-
hém zástupu dolů k renesančnímu, plameny svící 
nasvícenému zámku, který se přízračně rozkládal 
za silnicí v parku. Idea byla jasná, pravá a levá he-
misféra našeho mozku, to jsou ty dvě půlky odděle-
né od sebe silničkou, po které sem účastníci přišli. 
V zámku snový program pokračoval gavotou kos-
týmovaných postav, vínem a společným úvodním 
tancem. Samo místo si řeklo o tento koncept a sta-
čilo se dobře dívat, jak si sám šikovný či škodolibý 
osud s Chotěboří pohrál. Trefně to ilustrovalo i slo-
žení našeho týmu, který se tak pěkně dělil na tu věc-
ně-racionální, tu spíše romanticko-snivou část.

To bylo v roce minulém, ale co letos? Dvakrát ne-
vstoupíš do jedné řeky, i tým byl jiný a opakování 
není až takovým tvůrčím počinem, na které jsme 
tak pyšní. Program jsme měli skoro v kupě, druhou 
verzi scénáře vytvořenou, nějaké to překvápko, ně-
jaký ten velkofilm á la Bondarčuk už byl na světě, 
jen to hlavní nám chybělo – jak zahájit, čím vytrh-
nout a naladit přijíždějící v prvních hodinách kur-
zu? Jak a čím pokrýt ty první hodiny, kdy se roz-
hoduje o mnohém, jak naplnit a předčít všechna 
ta očekávání účastníků i týmu? Jak a čím pro se-
be přetrumfnout zahájení z minulého roku? Ne-
skromně jsme si opět přáli odstartovat nekončící 
čtrnáctidenní údiv, kterým bychom se na krátkou 
chvíli stali pro skupinku našich účastníků těmi tvo-
řiteli, kteří vtisknou nadcházejícímu času tvář, kte-
rá bude nenápadně připomínat nás samé.
Představoval jsem si naše nekonformní účastníky 
jak přijíždějí a už tím, že vlastně jedou na náš skvě-
lý kurz, vystupují z té konformity, která se se sou-
mrakem modře a blikavě rozsvěcela za okny cho-
těbořských občanů. Ba právě. Všichni si myslíme, 
jak jsme úžasní a nekonformní, když děláme ty kur-
zy. Jací jsme to vlastně kabrňáci, borci a guruové. 
Všelijak podobně se mi to honilo hlavou a tak mě 
napadlo, že by bylo moc moc zajímavé vstoupit tam 
do těch domácností za okny podvečera. Při tom ná-
padu se mi hlasitě rozbušilo srdce a fantazie se roz-
utíkala mnoha směry. Moci tam tak několik hodin 
být nepozorován a přitom pozorovat. Dnes se tomu 
říká reality show, ale tehdy se to spíš pojmenováva-
lo jako voyaeurství. Být přítomen a zažít co zažiji. 
Místo, kam hrdě a mocně přijíždím všem ukázat své 
kabrňáctví, pokorně nechat vstoupit do sebe, jako 
vodu, která pronikne oblečením, když v něm sko-
číme do řeky.
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Nápad tu byl a pak už přišlo trpělivé hledání a do-
mlouvání pravidel se třiceti rodinami, které se uvo-
lily dělat po dvě hodiny jako by nic a mít přitom 
v bytě cizího člověka, který má za úkol bedlivě sle-
dovat televizní vysílání, protože skrze něj má k ně-
mu přijít poselství (jak se dozvěděl ze svých instruk-
cí). V daný čas mu pak předali lístek s pokynem, že 
se má ten podivný televizní divák sbalit a odejít 
do renesančního zámku, kde bude pokračovat jeho 
dotyk s místem dalšího děje. Co se v rodinách ve 
skutečnosti odehrálo, to víme jen z vyprávění, ale 
rozhodně to dotyk místem byl.
Uplynulo bezmála deset let a opět stojíme na pra-
hu. Na prahu začátku dalšího kurzu. Není to už Bot-
tega, ale je koneckonců jedno, je-li to kurz a jak 
se vlastně jmenuje. Chystáme se otevřít pro sebe 
a „naše lidi“ krajinu, a společně s nimi ji v progra-
mu zažít a prožít.
Po letech kurzů v jesenickém záhoří v Rychleb-
ských horách, kde jsme zahajovali u bílých kostelí-
ků na kolmých návrších, u opuštěných zatopených 
lomů, kde žijí černí raci, nebo v Preisnitzových láz-
ních jsme náhle v krajině ploché až to bolí. Zdá se 
nám bez kopcových dominant nudná až fádní. Ta ji-
hočeská malebná barokní krajina plná rybníků za-
číná až třicet kilometrů jižněji, a tak se tam vypra-
víme nasávat inspiraci. Nejdříve jen v představách 
nad mapou a v počítači; nakonec, vždyť s krajinou 
a místem to doopravdy ani nejde.
Na mapě mě oslovila Nadějská rybniční sousta-
va. No není to zvláštní, že někdo pojmenuje sdru-
žené rybníky oddělené od sebe navzájem jen hrá-
zemi jmény: Láska, Víra, Skutek, Dobrá vůle, Na-
děje a Rod? Vždyť čeho nám v životě více třeba, 
jak praví klasik.

Kdo za to poselství krajiny vlastně může? Kdo má 
na jejím vzniku lví podíl? Je to místo přetvořené 
z bažin zásahy generací rybníkářů. Započali s ním 
Rožmberkové a pokračovali Schwarzenbergové. Vy-
pravili jsme se tedy s Renátou, mojí týmovou zá-
stupkyní, do malebného městečka Třeboně na bře-
hu rybníka Svět. Zaposlouchali jsme se do volání 
místa, a jeho genius locí promlouvalo dál. Na břehu 
Světa stojí hrobka, v níž jsou uloženy ostatky dva-
ceti šesti pánů, paní a dítek z rodu Schwarzenber-
gů. Představa půlnočního zahájení na tomto mís-
tě s jeho slavnostností nás zasáhla. Kdy jindy za-
zní přivítání zvukem varhan a atavistické poselství 
světa a předků ve zvuku didgeridoo působivěji. Svě-
dectví našich životů a šestadvaceti osudů, které si 
přinášejí naši účastníci. Pod námi v té chvíli bude 
dvacet šest osudů již uzavřených. Za svítání nového 
dne pak vyrazíme na cyklistickou jízdu okolo Světa, 
jako hold hektičnosti doby, a dospějeme k Nadějské 
rybniční soustavě, kde bude na každém z účastníků, 
aby spočinul po hektickém ránu u vod, kterých mu 
nejvíce třeba… Krajina nás vzala do svého náručí 
a vlídně v něm pohoupala.
Důvěřujme místu děje. Důvěřujme tomu, čím je na-
plněno, nechme to vystoupit na povrch a promluvit. 
Ať jsou události pořádané v bývalých Sudetech pro-
dchnuté úctou k těm, kteří tuto krajinu po genera-
ce dotvářeli laděním tvaru domů, sázením stromů 
a umísťováním božích muk. Ať na gotických hra-
dech zní ve vašich uších pokřik pacholků, řinčení 
dlát kameníků a na staré cestě alejemi klapot ko-
pyt, protože ta cestu formovala. Stačí naslouchat 
a trpělivě se rozhlížet.

 foto © Michal Stránský 
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TYPOLOGIE KURZŮ PŠL 

Toto je pokus o zmapování terénu a probádání pro-
storu, ve kterém se uplynulá tři desetiletí pohybo-
vala lipnická Prázdninová škola a její instruktoři, 
pokud jde o hledání a nalézání toho základního pro-
středku svého působení – kurzu, v dnešní termino-
logii autorského. Každý z kurzů (resp. jejich názvů, 
titulů) v sobě ukrývá základní ideu, téma, na míru 
šitou dramaturgii, a více či méně originální název, 
který se snaží kurz co nejlépe charakterizovat a ta-
ké „prodat“ veřejnosti. Hledání a zrození většiny 
kurzů nebylo (a stále není) snadné – někdy u něj 
stálo věkové zadání, jindy vzniku napomohlo silné 
téma, často mohlo jít a obvykle také šlo o kombina-
ci obou skutečností. 
Ani mapování historie kurzů, jejich názvů a typů ne-
bylo jednoduché. Výsledkem této, často poněkud 
archeologické práce, snahy o probádání onoho pro-
storu, je skica hlavních cest a rozcestí (a někdy také 
pěšin, které nikam nevedou) – přehled kurzů, kte-
ré Prázdninová škola za 29 let své existence uved-
la. Pokud zapneme počítadlo všech uspořádaných 
autorských kurzů, zastaví se po sezóně 29. ročníku, 
tedy na podzim roku 2006, na čísle 293 kurzů au-
torských (včetně dvou kurzů Intertouch, na objed-
návku zahraničních škol Outward Bound). Kromě 
toho PŠL v letech 1978 až 1993 uspořádala 13 kur-
zů instruktorských, vesměs pro přípravu svých in-
struktorů. A oněch typů kurzů, „titulů“, najdeme 
více než 80 (viz tabulku na s. 140–142).
Protože – podobně jako realita světa kolem nás – 
i PŠL procházela a prochází určitým vývojem, je 
přehled rozdělen do tří časových období: prvních 
dvanáct let (1978–1989), deset let po listopadu 
(1990–1999) a nové století – tedy od roku 2000 
k poslednímu uskutečněnému ročníku 2006. 

Ota Holec

1978–1989

Za prvních 12 let uvedla PŠL celkem 95 kurzů, kte-
ré zpětně můžeme nazvat autorskými (a navíc 
10× Instruktorský kurz pro přípravu vlastních in-
struktorů). Určitý problém v rozlišení jednotlivých 
typů je v tom, že první ročníky poněkud trpěly ur-
čitou chudostí názvů – vesměs šlo o „kurzy/post-
graduály/semináře pro…“ i tak je možné nalézt dva-
advacet titulů. 
Základem tohoto období byly jednoznačně kurzy 
pro dospívající – kromě klasických středoškolských 
Prázdnin (21 uvedení) mezi ně patří také učňov-
ský Juniorprojekt, Kategorie 15 a Radim – celkem 
32 kurzů, tedy každý třetí v tomto dvanáctiletém 
období. Pilíři „osmdesátých“ dále byly vysokoškol-
ský Projekt a od poloviny tohoto desetiletí Botte-
ga a Interes. Významný byl počet seminářů a zkrá-
cených kurzů, určených pedagogům volného času 
(např. Brontosaurus, Strom života, PO, Instrukto-
ři…). Koncem 80. let nabídka přinesla první kurzy 
mezinárodní a také projekty, zařazené do programu 

„dobrodružné výchovy v přírodě“ – expediční Baj-
kal a zimní Bílé hranice a Bílý projekt. Pokud prv-
ní ročník (1978) nabídl 4 kurzy, v letech 1983 až 
88 se nabídka ustálila na 10–11 kurzech. Nabídka 
XII. ročníku v roce 1989 potom obsahovala výjimeč-
ný počet 16 kurzů a seminářů. 
Není nedůležité připomenout, že zařazení kurzu 
do ročníkového projektu PŠ se v tomto období li-
šilo od praxe zavedené v 90. letech: každý z roč-
níkových projektů byl výsledkem úvah a hledání 
na úrovni vedení PŠ: konečná skladba kurzů vy-
cházela nejen z nových nápadů, ale respektovala 
určitou ročníkovou i dlouhodobou strategii, měla 
snahu udržovat kontinuitu experimentů atp.; dá 
se říci, že i projekty jednotlivých ročníků (platí ze-
jména pro druhou polovinu 80. let) měly svoji dra-
maturgii. A dále: vedoucí instruktoři byli v tomto 
období do své „funkce“ jmenováni. 

Prázdniny – kurz pro středoškoláky a učně; pre-
miéra v prvním ročníku 1978, s výjimkou léta 
1988 pravidelně v nabídce, často v jednom roč-
níku dva běhy, v letech 1983 a 84 běhy tři. Kla-
sický pobytový kurz obvykle 13denní (první roč-
ník kratší, pouze 9 dnů), kombinované kurzy až 
16denní. Za dvanáct let celkem 21 kurzů, z toho 
16 pobytových a 5 kombinovaných. Vysvětlující 
poznámka (i pro další typy kurzů): kurz „kom-
binovaný“ znamená kurz kombinující cca týden 
obvykle lipnického (nebo jiného) pobytu a týden 
putování (např. Roháče); některé z kurzů měly 
pořadí opačné (putování + pobyt). 

Poznámka autora: Pokud najdete v přehledu faktografic-
kou či jinou chybu, nehledejte v tom záměr – podklady, 
sloužící zpracování, nebyly vždy úplné. a charakteristi-
ky kurzů nemusejí vždy odpovídat zkušenosti čtenáře, 
který se podílel na jejich přípravě a uspořádání: kur-
zy často procházely vývojem, pokud jde o jejich dra-
maturgii a popis základních skutečností, takže uvedená 
charakteristika používající citace z přihlášky kurzu, roč-
níkové propagace PŠL nebo závěrečné zprávy z pří-
slušného kurzu (je uvedena kurzívou) nemusí vždy od-
povídat vývoji kurzu v jeho jednotlivých ročnících. 
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Projekt – v prvních letech kurz pro sportovní, tě-
lovýchovné a jiné instruktory nebo funkcionáře 
z vysokých škol, v průběhu let klasický kurz 
pro vysokoškoláky: celkem 12 kurzů, z toho 
9 pobytových a 3 kombinované. Premiéra v ro-
ce 1980. Pobytové kurzy 13denní, kombinované 
obvykle o 2–3 dny delší, v roce 1989 19denní. 

Interes – klasický pobytový kurz (7 až 10 dnů, dél-
ka postupně narůstala, v roce 1989 15 dnů) 
pro vysokoškoláky a absolventy VŠ. Premiéra 
1985, v roce 1987 poprvé zaměřen na pro-
blematiku řízení a vedení lidí, rozvoj sociálních 
dovedností atp. 

Symposion – klasický pobytový kurz (12 dnů) za-
měřený na umělecké aktivity: Hostina dob-
rot dramatických i výtvarných, pamlsků tan-
ce a hudby, bonbónků prózy a poezie s velkou 
porcí pohybu. (Premiéra 1980).

Seniorprojekt – kurz pro věkovou kategorii 
18 až 30 let: 4 kurzy, z toho 3 kombinované 
(premiéra 1984). Obvykle více než dvoutýdenní 
kurz, kombinující slovenské hory s lipnickou po-
bytovou klasikou (nebo naopak). 

Juniorprojekt – klasický pobytový kurz pro učně 
16–18 let: Dát návod, jak volný čas pěchovat 
zážitky, totiž i později, po prázdninách. 3 kurzy 
(premiéra 1984). 

Kategorie 15 – klasický pobytový kurz (13 dnů), 
šitý na míru mladším středoškolákům, neboli vě-
kové kategorii 15 až 16 let: 3 kurzy (premiéra 
1985) a navazující dva kurzy Radim.

Bottega – dvoutýdenní pobytový kurz; věková ka-
tegorie se měnila (17 až 20, 18+), zaměřený 
na výchovu k tvořivosti: 5 kurzů (premiéra 
1985), v roce 1989 kombinace s pětidenní vý-
pravou do Rakouska. 

Academia – klasický dvoutýdenní pobytový kurz, 
v jazyce ruském. První mezinárodní kurz PŠL, je-
diné uvedení (1987).

Interprojekt – klasický dvoutýdenní pobytový kurz 
pro studenty univerzit z tu- i cizo-zemska, v ja-
zyce anglickém (premiéra 1988). (Včetně kurzu 
Intertouch.)

Scholion – klasický dvoutýdenní pobytový kurz, 
pro studenty pedagogogických směrů VŠ, pro-
fesionální i dobrovolné pedagogické pracovníky, 
zaměřený na jejich následnou pedagogickou čin-
nost: pro ty, kteří mají pocit, že jim škola něco 
dluží a chtějí poznat to, na co v posluchárnách 
nezbyl čas (premiéra 1988).

Výprava za hranice – Bajkal – expediční kurz za-
mířil do okolí jezera Bajkal a pohoří Chamar Da-
ban: první akce nového programu dobrodružné 
výchovy v přírodě (premiéra 1988, reprízy 
89 a 90).

Bílý projekt – zimní pobytový kurz, věk 18–30, vy-
užívání volného času v době zimních prázdnin; 
Bílé hranice – zimní kurz (premiéra obou kur-
zů 1989).

In Natura – klasický pobytový kurz, jehož téma 
bylo zaměřeno na vztahy jedinec – společnost – 
životní prostředí (premiéra 1989, následovaly 
4 ročníky v první polovině 90. let).

Metodické kurzy a semináře – předávání zku-
šeností a poznatků z výchovy v přírodě, mj. se-
minář pro Brontosaurus a Strom života (5×), 
postgraduály (vychovatelé dětských domovů) – 
od roku 1978 celkem 17 kurzů, zkrácených kur-
zů a seminářů.

Juniorprojekt 82 – ve vedení kurzu pouze stře-
doškoláci společně se dvěma zkušenými in-
struktory. Studio 84 – postgraduál pro absolven-
ty středoškolských kurzů PŠ : dva experimenty 
věnované kategorii dospívajících, bez další ná-
vaznosti.
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1990–1999 

Za toto desetileté období nabídla PŠL celkem 
134 kurzů autorských (včetně kurzu Intertouch po-
řádaný pro Outward Bound Austrálie) a 3 kurzy in-
struktorské (další IK, počínaje rokem 1994, byly po-
řádány Českou cestou). Celkem bylo uvedeno 51 ti-
tulů: 12 navazovalo na kurzy 80. let, 39 bylo pre-
miérových; u 19 titulů – u více než třetiny – zů-
stalo jen u uvedení premiérového. 
Udržují se kurzy klasické (Prázdniny, Interes, Bot-
tega, Scholion, In Natura), které navazují na zku-
šenosti 80. let. Na programu se objevila řada pro-
jektů nových, hledajících a ověřujících dramaturgii 
pro zcela nové účastnické skupiny. Některé se svý-
mi reprízami zařadily mezi projekty velmi cenné, 
a to nejen z pohledu PŠL: GO! – 10denní kurz po-
řádaný na samém konci prázdnin pro studenty při-
cházející na gymnázium (pořádaný ve spolupráci s 
pražským gymnáziem Jana Keplera ). Mosty – vě-
noval se problému handicapovaných a jejich integ-
race; metodické a programové zkušenosti z tohoto 
kurzu posloužily jako téma ke vzdělávání pedagogů 
na projektu Seminárium. Déja vu – jedinečná zku-
šenost PŠL s věkovou kategorií 40–60 let na kur-
zu. Mezinárodní kurzy – Interprojekt, později In-
tertouch, přitáhly pozornost nejen zájemců ze za-
hraničních škol Outward Bound, Intertouch byl do-
konce v roce 1999 exportován do Austrálie na ob-
jednávku tamějšího OB. do „rodinného stříbra“ PŠL 
náleží i další kurzy, které v tomto desetiletí měly 
premiéru, a následně několik repríz: Archa, Publi-
cus a Heuréka. Novinkou byly i kurzy pro rodiče 
s dětmi (Kecky, Cesta kolem světa za 8 dní, Cestou 
necestou). Na programu byly i kurzy kombinované 
(Schody do nebe), ovšem ne tak často jako v letech 
osmdesátých. 
Zejména v první polovině 90. let každoročně PŠL 
nabízela i projekty expediční: zamířily na Bajkal, 
do Alp, Julských Alp, Pyrenejí a Dolomit a zejména 
do Norska – zde se také v roce 1994 uskutečnil 
zatím poslední expediční kurz PŠL (Norske Bilder). 
Významná byla možnost spolupráce s centrem ně-
mecké organizace Outward Bound v Berchtesgade-
nu při pořádání zimních pobytových kurzů. 

Novinkou tohoto období byly také kurzy, které do-
staly – na rozdíl od kurzů klasických, autorských – 
označení objednávkové, tj. kurzy, které si u Prázd-
ninové školy objednávají nejrůznější instituce. Uži-
tečné zkušenosti (zejména pro v roce 1993 založe-
nou Českou cestu) přinesly nejen čtyři kurzy objed-
nané firmou Siemens v letech 1991–1992 pro je-
jí nadějný dorost. Ve stejných letech proběhly dva 
běhy Roverské lesní školy na objednávku Ústředí 
Junáka. V letech 1995–96 byly na programu dva 
kurzy (Sapere Aude, Schody do nebe) pro studenty 
oboru rekreologie olomoucké Fakulty tělesné kul-
tury. Twin Project v roce 1998 byl kurzem na objed-
návku britské organizace Endeavour Training. Kon-
cem 90. let PŠL potom začala hledat cesty, jak na-
bízet své zkušenosti se zážitkovou pedagogikou pe-
dagogům: možnost objednat kurz se tak v nabídce 
PŠL poprvé objevuje v roce 1999: jde o projekty Lu-
dus, Scholion, Ředitelé, Jinudy, Týmprojekt, Sbo-
rovna, GO! … 

Prázdniny – klasický kurz pro středoškoláky, délky 
10 až 15 dnů; navazoval na tradici založenou již 
v 1. ročníku PŠL. Deset let = 10 ročníků kurzů, 
některé z nich kombinované. 

In Natura – In Natura znamená „přirozeně“ a také 
„v přírodě“. Kurs určený všem, kterým stav naší 
planety není lhostejný. Kurs v přírodě o pří-
rodě, kurs lidí o lidech, kurs v malé společnosti 
a o společnosti. Hledání zákonitostí okolního 
světa, a to nejen z hlediska ekologického. 4 roč-
níky klasických pobytových kurzů (9 až 16 dnů) 
navázaly na premiéru z roku 1989, vedoucím in-
struktorem kurzu vždy někdo z manželů Ledvi-
nových, Tomáš nebo Jana. 

Interprojekt – mezinárodní pobytový kurz určený 
vysokoškolskému věku, který navazoval na zku-
šenosti z tohoto kurzu z let 1988 a 1989. Ko-
munikace v jazyce anglickém; vedoucím in-
struktorem tří ročníků kurzu 1990 až 92 je vždy 
Ondřej Valsa. 

Bílý projekt – dvě reprízy zimního pobytového 
kurzu (věk 18–30), který měl premiéru v roce 
1989. Jeho uvedení v roce 1991 bylo nabízeno 
s touto charakteristikou: Zimní pobytový kurs 
připravující účastníky (alespoň základů zna-
lé běžkaře) na známý maratón (42 km) ve švý-
carském Engadinu, kterého se zúčastní. 

Bottega – klasický pobytový kurz, zaměřený 
na tvořivost a výchovu ke tvořivosti, věková ka-
tegorie 18–30 let: premiéru měla Bottega v roce 
1985 na Lipnici, 7× za sebou ji vedl Allan Gin-
tel, naposledy v roce 1991 doplněný o týdenní 
putování po renesanční Itálii. Bottega je prázd-
ninová investice do vlastního rozvoje. Volně na-
vazuje na myšlenku renesančních dílen, kde se 
pěstovala kultura, lidský um a tvořivost. Ur-
čena všem, kteří chtějí rozvíjet své schopnosti, 
um a talent. V roce 1996 se kurzu a tématu 
v obnovené repríze ujal Vláďa Halada, usku-
tečnila se 5×, naposledy 2000; za 30 let PŠL 
Bottega 12× „na programu“. 
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Scholion – kurz 1990 navazuje na dva ročníky 
z konce 80. let, dále je rozvíjí: klasický pobytový 
14–15denní kurz určený všem, kdo se profesio-
nálně nebo amatérsky zabývají pedagogikou, ze-
jména pedagogikou volného času. Poslední uve-
dení v roce 1992 jako kombinovaný kurz, po-
lovina na Lipnici, polovina v Horním Rakousku, 
v jazyce německém. 

Interes – klasický pobytový kurz pro vysokoškoláky, 
jemuž položil v 80. letech pevné základy Ton-
da Rosický (vedl kurz letech 1987–91). Od roku 
1992 (4×) vedoucím instruktorem Jirka Walder, 
kurz se zaměřuje zejména na problematiku ma-
nagementu připravující účastníky k řízení a ve-
dení lidí v nových ekonomických podmínkách. 
Kurz je zaměřen na rozvoj sociálních doved-
ností, podnikavosti a aktivního životního stylu; 
umožňuje získat zkušenosti, zvýšit sebevědomí 
a také nahlédnout do sebe sama; nabízí prak-
tický výcvik některých schopností a dovedností, 
které potřebuje člověk pro snazší uplatnění ve 
společnosti 90. let. Jedna z vlajkových lodí PŠL 
v 80. a zejména v 90. letech – kurz s touto znač-
kou uveden za dobu existence PŠL celkem 11×. 

Projekt A – jediný ročník klasického pobytového 
kurzu, uváděn v jazyce anglickém (1990).

Seminář pro vychovatele z dětských domovů. 
(1989).

Juniorprojekt – pobytový kurz pro vychovatele 
učňů. (1990)

Projekt – návrat ke klasickému vysokoškolskému 
pobytovému kurzu 80. let, kdy byl uveden 14× 
(1990).

Bílé hranice – fyzicky náročný zimní kurz v hor-
ském prostředí, věk 18+, premiéra v roce 1989. 
Poslední v roce 1993 nabízel: Zimní pobytový 
kurs s využitím skialpinismu a vysokohorského 
lyžování. Znalost základů lyžování podmínkou. 
Ve spolupráci s německým střediskem Outward 
Bound Berchtesgaaden. 

Bajkal I+II+III – v roce 1990 se uskutečnily tři běhy 
expedičního kurzu, který stavěl na zkušenostech 
z předchozích dvou let. 

Jugoslávie – expediční kurz, dobrodružné pu-
tování po jugoslávských horách a řekách včetně 
sjezdu řeky Tary na raftingových člunech. Jediné 
uvedení 1990.

Dolomity – za hranice – expediční kurz kom-
binující horskou turistiku s raftingem, na ho-
rách a řekách italských Dolomit. Premiéra v ro-
ce 1991 jako dvojkurz, neboli dva paralelní ex-
pediční kurzy, jeden pořádán jako Seniorprojekt 
pro věkovou kategorii 33+.

Na 49. rovnoběžce – 10denní zimní kombinovaný 
kurz pro vysokoškoláky (věk 19–25) zaměřený 
na racionalizaci vlastní práce. Jediné uvedení 
1991, Slovenské rudohoří.

Outdoor Project CSFR 91/Siemens 1992 – první 
objednávkový kurz pro firmu, první zkušenost 
s kurzy pro zahraniční firemní klientelu, v ja-
zyce anglickém. Speciální kurs pro mladé a per-
spektivní pracovníky firmy Siemens a současně 
zájemce z ČSFR. Premiéra v roce 1991, v roce 
1992 tři běhy kurzu. 

Projekt Dvanáct – Nový typ lipnického kursu za-
měřeného na životní styl v jeho různých po-
lohách. Pořádáno ve spolupráci s časopisem 
Reflex. Pobytový kurz, jediné uvedení 1991. 

Napříč Pyrenejemi + Seniorprojekt Pyreneje – pře-
chod pohoří (3000 m) z Francie přes Španělsko 
s cílem v Andoře. Sjezd pyrenejských řek na raf-
tingových člunech. Dvojkurz, neboli dva pa-
ralelní expediční kurzy: jeden pořádán jako Se-
niorprojekt, pro věkovou kategorii 33+. Jediné 
uvedení 1991.

GO! – jeden z „vynálezů“ PŠL, z domácí dílny 
H.+Vl. Haladových, kteří vedli první i většinu 
dalších ročníků tohoto kurzu (premiéra v ro-
ce 1991). Jeho dramaturgie řeší problém stu-
dentů gymnázia (tím bylo Gymnázium Jana Kep-
lera v Praze, ředitel Jiří Růžička) nastupujících 
do prvního ročníku: pomáhá jim vyrovnat se 
s novým prostředím, usnadňuje začlenění 
do třídní skupiny především těm slabším, snaží 
se napomoci hledání vlastní identity, uvědomě-
ní si vlastních možností a vlastní odpovědnosti. 
Do roku 1996 uvedeno celkem 10 kurzů. Zku-
šenosti z kurzů PŠL posloužily vzniku Hnutí Go! 

Norsko – série pěti expedičních kurzů: Hory a fjor-
dy (1991/2 běhy): Průzkumný expediční kurs 
po norských horách, ledovcích, jezerech a fjor-
dech. Norsk Gard (1992): Cesta nejen k zemi, 
ale i lidem. Severská setkání (1993) – Setkávat 
se a ne se míjet: s přírodou, lidmi a dobro-
družstvím; Norske Bilder (1994). Ročníky 1992 
až 94 vždy pod vedením Jana Laty. 

Harmony – kurz pro manželské dvojice. Problema-
tika manželství 100× jinak. Pobytový kurz, je-
diné uvedení 1991.

Roverská lesní škola – pobytový kurz pořádaný 
Ústředím Junáka ve spolupráci s PŠL, určen 
pro vůdce roverských kmenů. V pozdější ter-
minologii „objednávkový kurz“, uveden v letech 
1991 a 92. 

Ad Fontes – Program zaměřen na návrat ke koře-
nům, ke zdrojům a k původnímu smyslu všeho 
konání. Kombinovaný kurz pro vysokoškoláky 
17–25 let, pobyt Lipnice + 5denní jízda na ko-
lech Horním Rakouskem: jediné uvedení 1992.

Políteíá – Západní parlamentní demokracie. Naše 
šance v budoucí Evropě. Naše odpovědnost 
za politiku této země. Co je a není politika? 
…a mnoho podobných témat a otázek stá-
lo před dramaturgií kurzu, pořádaného v ro-
ce 1992 (jediné uvedení) ve spolupráci se slo-
venskou Nadací Milana Šimečky. 13denní kom-
binovaný kurz.
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Team project – týdenní pobytový kurz, zaměřený 
na rozvoj tvořivosti a týmové práce, určen stu-
dentům vysokých škol a řídícím pracovníkům. 
Jediné uvedení 1993.

Schody do nebe – středoškolský kombinovaný 
kurz (17 dnů): příprava na Vysočině, expedi-
ce do vysokohorského prostředí – premiéra 
1993: Dolomity; 1996: Vysoké Tatry. Oba kur-
zy vedl Milan Hanuš. V roce 1996 kurz po-
řádán pro studenty oboru rekreologie, na zá-
kladě smlouvy mezi PŠL a Katedrou rekreologie 
FTK UP Olomouc. Nepodařilo se uskutečnit uva-
žovanou zimní variantu (1994).

Publicus – pobytový kurz (10 dnů), určen účast-
níkům se zájmem o věci veřejné: Publicus (latin-
sky veřejný, obecní, národní, státní, politický) 
a publicistika (zveřejňování) jsou klíčové poj-
my kursu, určeného všem, jimž nejsou lhostejné 
věci veřejné a účast na věcech veřejných je dů-
ležitější než vlastní pohodlí. Premiéra v roce 
1993, následovalo pět repríz. 

Archa – klasický pobytový kurz (12–13 dnů), 
pro věk 20–28: Každý člověk je archou plo-
voucí na vlnách světa. Abychom přežili, na-
kládáme na svou palubu to nejnutnější… Něco 
visí ve vzduchu a tak si tento kurs klade za cíl 
reflektovat příznaky změny paradigmatu ve vě-
dě, filosofii, kultuře a své účastníky na tuto 
změnu připravovat… Kurs se snaží reagovat 
na trendy současného vývoje světa, tj. na jed-
né straně na alternativní způsoby poznávání 
všehomíra, na straně druhé na moderní tech-
niku představovanou především fenoménem 
počítačů… krátký a zároveň nečekaně dlouhý 
čas ke společnému hledání cesty životem. (Pre-
miéra 1993).

Green Course – přípravka pro instruktorský kurz, 
určena absolventům kursů PŠL, kteří mají zá-
jem pracovat v týmu instruktorů PŠL. Umož-
ňuje nahlédnout do zákulisí a tajů PŠL a zá-
roveň slouží k výběru účastníků pro instruktor-
ský kurs. Premiéra 1993. 

Profit – pobytový kurz (13–14 dnů), pro věk 18–
24 roků, postavený na klasických programech, 
s akcentováním některých manažerských tech-
nik. (Premiéra 1994.) 

Déja Vu – klasický 10denní pobytový kurz pro ne-
klasickou věkovou kategorii 40–60 let: je určen 
pro rodiče, kterým odlétly nebo odlétají děti 
z hnízda. To je čas, kdy je dobré omladit zahra-
du našeho života, prostříhat staré křoví a za-
sadit nové rostliny. Čas, kdy je záhodno změnit 
svoji „mapu života“. Námět Hely Haladové – je-
den z dramaturgických klenotů Prázdninové 
školy. Premiéra v roce 1994, ročníky 94 až 97 
odvedl vždy někdo od Haladů. 

Kecky – první z kurzů PŠL pro rodiče s dětmi v ro-
ce 1994, na něj navázaly další rok kurz Cesta 
kolem světa za 8 dní (1995) a od roku 1996 5× 
kurz Cestou necestou; vše kurzy pobytové.

Mosty – velmi významný počin PŠ: pobytový kurz, 
premiérově (1994) určen pro středoškoláky, in-
tegrující účast zdravých a handicapovaných 
(mechaničtí vozíčkáři). Věkově se postupně ote-
víral až na 16–25 let. Kromě osobnostního roz-
voje účastníků zaměřený na vzájemné propojení 
dvou světů – světa tělesně postižených a světa 
zdravých. Vstoupíš-li na most, ocitneš se na ces-
tě, která někam vede, která spojuje dva břehy. 
Mosty vedou k lidem i k tobě, k zážitku i k za-
myšlení. 4. ročník v roce 1997 se neuskutečnil: 
měl proběhnout právě v době velkých povodní 
na Moravě, středisko bylo odříznuto od ci-
vilizace… 

Cesta kolem světa za 8 dní – druhý ze seriálu kur-
zů pro rodiče s dětmi ve věku 5–10 let: pobyto-
vý kurz, délka 9 dnů. Akcent na účast celých ro-
din, tj. obou rodičů s dětmi. Možnost osvěžit si 
znalosti angličtiny. Jediné uvedení 1995.

Sapere Aude – kurs pořádán pro studenty oboru 
rekreologie, na základě smlouvy mezi PŠL a Ka-
tedrou rekreologie FTK UP Olomouc. Jediné uve-
dení 1995.

Škola hrou – představení nových pedagogických 
forem, netradičních a alternativních přístupů 
k výchově na školách na počátku III. tisíciletí. 
Pobytový kurz, 5 dnů. Jediné uvedení 1996.

Cesty do hlubin študákovy duše (1996, premiéra), 
resp. Škola základ života (1997) – aneb Kantoři. 
6–7 denní pobytový kurz pro učitele středních 
škol. Témata: Jak zlepšit spolupráci mezi uči-
telem a studenty? Jak zlepšit spolupráci mezi 
studenty navzájem? Jak zlepšit vzájemné sou-
žití a atmosféru ve třídě? Jak lépe poznat a po-
chopit své studenty?

Seminárium – vzdělávací pobytový kurz (8 dnů) 
určený pedagogickým pracovníkům (učitelům 
škol, vedoucím oddílů mládeže atp.), kteří uva-
žují o začlenění handicapovaných do svých tříd, 
oddílů, skupin. Využíval zkušeností z kurzů Mos-
ty. Premiéra 1996, všechny tři ročníky vedl Voj-
ta Svoboda.

Cestou necestou – pobytový kurz (obvykle 9 dnů) 
pro děti ve věku 6–10 let a jejich rodiče. Společ-
ná dobrodružství, tvořivé aktivity, hry, diskuse 
o výchově, ale i programy zaměřené na rozvoj 
osobnosti obou věkových kategorií. Společně 
se pokusíme vnímat naše děti nejen jako objekt 
výchovy, ale jako partnery a rovnocenné spo-
luhráče ve hře zvané život. Premiéra 1996.

Heuréka – 11denní pobytový kurz pro věkovou ka-
tegorii 20+, zaměřený na rozvoj osobnosti: vy-
užívá všech složek tzv. prázdninovkové abe-
cedy pro společné hledání pravého obsahu slo-
va člověk. Měl by umožnit nově nahlížet sebe 
sama, člověka jako druh, lidství jako kvalitu. 
Premiéra 1996.

Poslední kapka – kurz (9–11denní) pro středoško-
láky 15–18 let, kombinující pobyt s putováním 
na kolech a lodích (koních), s netradičním pří-
pravným víkendem cca 2 měsíce před konáním 
kurzu. Premiéra 1996. 
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První poslední – pobytový kurz, délka obvykle 
13 dnů, o jedinečnosti každého z nás, každého 
okamžiku, každého rozhodnutí; o tvořivosti 
jako přístupu k životu; o růstu a seberozvoji; 
péči o své duševní i tělesné zdraví; o bláz-
novství dnešní doby a moudrosti bláznů. A ta-
ky o lásce, fantazii, bolesti, pochybnostech, ra-
dosti, sdílení, pomoci… všichni pro sebe udě-
lejme PRVNÍ POSLEDNÍ. Premiéra 1996. 

Wejlet – pobytový kurz (11 dnů) pro středoškoláky 
(15–17 let): Wejlet, to jsou „dva roky prázd-
nin“ a současně jedna velká hra; kus života na-
nečisto. Jediné uvedení 1997. 

Intertouch – mezinárodní, klasický pobytový kurz, 
navázal na zkušenosti z kurzů Interprojekt z prv-
ní poloviny 90. let. Premiéra pod tímto názvem 
v roce 1997. Mezi účastníky často instruktoři 
ze zahraničních škol Outward Bound. V ro-
ce 1999 pořádá PŠL tento kurz na objednávku 
Outward Bound Austrálie. 

Twin Project – aktuálně používanou terminologií 
objednávkový kurz, který si u PŠL objednala brit-
ská organizace Endeavour Training (Richard 
Alexander). Účastníky byli „půl na půl“ Britové 
a Češi, ve věku 16–18 let. Kurz pobytový, 9denní, 
v jazyce anglickém. Jediné uvedení v roce 1998.

Druhá renesance – klasický lipnický pobytový kurz 
(9–10 dnů) pro věkovou skupinu 18–45 let. Za-
měřený na rozvoj tvořivosti, rozvoj schopnosti 
spolupráce, rozvoji sebe sama atp. Výrazně se 
orientoval na probouzení občanské angažova-
nosti. Premiéra 1998. 

Společná cesta – 12denní kombinovaný kurz 
pro věk 18+, kombinuje pobyt na středisku 
dneška s putováním v kulisách minulých časů. 
Premiéra 1998.

Propocit – 10denní klasický pobytový kurz, věk 
21–33. Aby to stálo za to, budeme hledat pod-
něty, kterými bychom se k sobě přiblížili. K so-
bě samým i k lidem okolo sebe. Půjdeme vstříc 
každé jedinečnosti. Budeme si hrát, ale i váž-
ně se zamýšlet. Budeme tvořit ze svých po-
citů. Budeme se radovat ze života, ale i truch-
lit nad neodvratností konce (kursu). Jediné uve-
dení 1998.

Fénix – 11denní klasický pobytový kurz, věk 18+, 
otevřený i lidem se zdravotním postižením. 
po Mostech a Semináriu kurs třetí generace, 
prolog ke třetímu tisíciletí, pohled třetím okem. 
Přijdeš po své cestě a čeká tě 10 dnů bez pevné 
půdy pod nohama, změna směru, čas fantazie, 
radosti a inspirace. Vykročíš za hranice. Co bu-
deš chtít dát, to najdeš. Jediné uvedení 1999.

Kalos Kai Agathos – 13denní pobytový kurz, věk 
19–40 let, hledající nové uchopení tematiky krá-
sy a dobra. Doufáte, že je možné i dnes vní-
mat dobro a krásu? Pak je s námi pojďte hle-
dat – v nás samých, ve společnosti, v přírodě, 
ve světě. Řecká slova v názvu kursu označují 
krásu, když za ni ještě nebyla považována lí-
bivost; dobro, když se ještě nepletlo s užitečnos-
tí a prospěchem. Jediné uvedení 1999.

2000–2006

Za 7 let bylo celkem uvedeno 64 kurzů (včetně In-
tertouch HongKong), zkrácených kurzů a seminářů. 
V nabídkách najdeme 32 titulů, 10 titulů zůstalo 
na programu z předchozího desetiletí: (např. Archa, 
Bottega, Publicus, Déja Vu, Intertouch, Heuréka, 
Prázdniny), u 22 titulů šlo o premiérové uvedení (u 
14 z nich zůstalo jen u premiéry – i když u některých 
je určitá naděje, že tomu tak v příštích letech ne-
zůstane). Při podrobném čtení je ale bohužel patrný 
postupný odklon od „lipnické“ klasiky: toto rodinné 
stříbro PŠL se postupně z nabídky vytrácí! Pět dů-
ležitých kurzů v tomto období mělo svoji derniéru: 
Bottega (2000), Publicus (2000), Déja Vu (2001), 
Archa (2003), Prázdniny (2004) a tiše se vytratila 
i novinka 90. let – kurzy pro rodiče s dětmi (Cestou 
necestou 1999). Z klasických kurzů se drží pouze In-
tertouch a nejmladší nadějná „stálice“ – Tramtárie… 
Co je patrné: klasické „lipnické“ kurzy délky 13 až 
17 dnů, resp. 7 až 9 dnů nahrazují v posledních le-
tech jiné, kratší formáty: kurzy zkrácené (často jde 
spíše o semináře), 3 až 5denní. Ze 64 uvedených 
kurzů tohoto sedmiletého období bylo 18 zkrá-
cených (28 %); pouze v období posledních čtyř let 
(2003 až 2006) je jejich zastoupení již 44 %. 
I toto období by zasloužilo – aby představa byla 
plastická – doplit informaci na téma objednávkové 
kurzy (jsou nabízeny např.: otevřený kurz pro pe-
dagogy a vychovatele; pro učitele a vychovatele 
všech stupňů bez ohledu na věk, aprobaci či typ 
školy). Specifické místo v nabídce PŠL mají kurzy 
projektu ZdrSem – to už jsou ale témata na jiný 
text, pro jiného autora… 

Ohromné maličkosti aneb Óda na radost – po-
bytový kurz (13 dnů) s putováním, zaměřený 
na sebepoznání. Kurs je inspirací k vnímání ži-
vota jako neobyčejného a radostného zážitku. 
Věková kategorie 20–41. Jediné uvedení 2000.

Teď? Leť! – pobytový kurz (10 dnů) pro rodiče a je-
jich děti 12–15 let. Prázdninový program, v ně-
mž budeme společně hledat odpovědi na otáz-
ky, které si kladou nejen rodiče, ale i jejich do-
spívající děti. Především se však budeme spo-
lečně bavit, smát, zažívat nejrůznější dob-
rodružství. Premiéra 2000. 

Bottega – pobytový kurs (12 dnů) s krátkým pu-
továním, zaměřený na tvořivost, kterou je mí-
něn přístup k životu, jeho tvorba a zároveň od-
povědnost, druh myšlení, uvažování a jed-
nání. Je to nelehká cesta… skrze fyzicky a psy-
chicky náročný program. Premiérou již v roce 
1985, zatím poslední ročník 2000 byl v pořadí 
dvanáctým. 

Publicus – pobytový kurz (10 dnů) zaměřený 
na „věci veřejné“. Nabídne možnost vykročit 
za hranice sebe samého, udělat něco pro své 
okolí, zdokonalit své argumentační schopnosti, 
zažít fyzické vyčerpání… Šestý (a zatím po-
slední) ročník se uskutečnil v roce 2000 ve spo-
lupráci se Štúdiem zážitku.
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Cestou necestou – pátý (a prozatím poslední) roč-
ník pobytového kurzu (7–9denního) pro děti 
ve věku 6–10 let a jejich rodiče, který měl pre-
miéru v roce 1996.

Déja Vu – klasický 10denní pobytový kurz pro ne-
klasickou věkovou kategorii 40–60 let; nový po-
hled přes staré brýle. Jeho 6. a 7. ročník bez-
prostředně navazovaly na zkušenosti z pěti roč-
níků kurzů 90. let; z pohledu konce roku 2006 
byl kurz v roce 2001 bohužel zatím derniérou 
tohoto mimořádného titulu. 

Intertouch – klasický zážitkový pobytový kurz 
s mezinárodní účastí, orientovaný na poznávání 
a sdílení různých kultur a zvyklostí (zz2000); ur-
čený pro účastníky se zkušenostmi s prací s lid-
mi (zz2002), instruktory OB a jiných organizací, 
sociální pracovníky (zz2004). Komunikační ja-
zyk – angličtina. Premiéra pod tímto názvem 
v roce 1997, reprízy s pořadovým číslem 4 až 9 
v letech 2000 až 2006. V roce 2000 pořádá PŠL 
tento kurz na objednávku pro Outward Bound 
Hongkong přímo v Hongkongu. V projektu 2007.

Život je gotickej pes – Klasický lipnický pobytový 
kurs (10 dnů) v zimním prostředí s originálním 
zimním programem, lipnickými hrami a zá-
žitky, pro věkovou skupinu 18–52 let. Inspirace 
neuskutečněným kursem z roku 1993, kon-
cepčně šlo o převedení kurzu Druhá renesance 
do zimního období. Významný rukopis bratrů 
Hanušových. Premiérový ročník kurzu se usku-
tečnil v březnu 2000, a to pod Štúdiem zážitku. 
Premiéra tohoto kurzu pod hlavičkou PŠL v led-
nu 2001 tak byla vlastně již jeho první reprízou. 
Ročník 2003 se oproti plánu neuskutečnil, ná-
sledovaly ročníky 2004 a 2006. 2004 byl uve-
den: Zimní experimentální projekt využívající 
pobyt v přírodě; Československý zimní kom-
binovaný projekt pro věkovou skupinu 18+, vy-
cházející z nejlepších českých tradic táboření, 
lesní moudrosti a pobytu v přírodě. V pro-
jektu 2007.

Impuls – klasický lipnický pobytový kurz (9 dnů) 
pro věkovou kategorii 21+ s ústředním tématem 

„přirozená vůdčí osobnost“. Je určen těm, kte-
ří chtějí pracovat s lidmi – učit je, vychovávat, 
vést. Premiéra 2001. 

Heuréka – Odysea 2001 – klasický lipnický po-
bytový kurz (12 dnů) s krátkým putováním, za-
měřený na sebepoznání a rozvoj osobnosti. Vě-
ková kategorie 20–41. Navazuje na 4 kurzy Heu-
réka 90. let.

Společná cesta – Pobytový kurs (15 dnů) pro vě-
kovou kategorii 18–40 let s dlouhým putová-
ním, zaměřený na blízký kontakt s přírodou ko-
lem nás i v nás a vnímání krajiny. Klasické lip-
nické programy zasazené do neobvyklého pro-
středí přinesou nové zážitky, jedinečné zku-
šenosti a překvapivá poznání. Navazuje na pre-
miérové uvedení 1999.

Prázdniny – klasický pobytový kurz 11–13 dnů, za-
měřený na celkový rozvoj účastníků pro stře-
doškolskou věkovou kategorii 16–19 let. Někdy 
kombinovaný s delším putováním (např. 2000, 
2001, 2004). Kurz PŠL s nejdelší tradicí a největ-
ším počtem uvedení – to v roce 2004 bylo jeho 
v pořadí již 35. uvedení – lipnická klasika s více 
než dvacetiletou tradicí! V roce 2002 tato kla-
sika podruhé za dobu existence PŠL (a potom 
opakovaně 2005 a 2006) z nabídky vypadla. 

2001: Vesmírná Odysea – pobytový kurz (11 dnů) 
pro věkovou kategorii 19+. Kurs umožnil účast-
níkům zabývat se nejen tím, kam směřují změ-
ny… ale především tím, kam by směřovat moh-
ly. A zaměřen bude na jejich roli v tomto smě-
řování: jaké to ve společnosti a světě na za-
čátku 21. století bude a může být. Jediné uve-
dení 2001, při mimořádné příležitosti změny ti-
síciletí (druhá část se odehrává až v roce 2010).

Archa – klasický (12denní) pobytový kurz PŠL, 
s krátkým putováním, zaměřený na polarity, 
hledání rovnováhy. Obnovená premiéra 2002, 
navazuje na pět ročníků Archy z let 1993 až 98.

DoNitraZeMě – pobytový kurz (9–10 dnů), věk 
18+; zaměřený na sebepoznání s prvky sku-
pinové práce. Základní kameny kursu tvoří pro-
gramy a metody PŠL a – i když kurs není míněn 
jako terapeutický – spojuje prázdninovkovou 
metodu práce se zážitkem s jeho následným 
zpracováním pomocí psychoterapeutických 
technik. Premiéra v základním programu 2002 
(v roce 1999 se kurz uskutečnil v rámci POD-
projektu).

Budeme tři – zkrácený pobytový kurz (4–5 dnů) 
určený párům, které očekávají narození svého 
dítěte (pokud možno prvního), ve druhé polovi-
ně těhotenství. Premiéra 2003. V projektu 2007.

Májovky – zkrácený (4denní) pobytový kurz 
pro rodiče s dětmi od 6 do 10 (12) let: možnost 
pro rodiče a děti být naplno spolu při hře, po-
vídání, dobrodružství i odpočinku; inspirace 
k vytváření malých radostí v průběhu všedních 
dnů. Premiéra 2003. 

Tramtárie – klasický kurz PŠL (11–13 dnů), kom-
binovaný; pro vysokoškoláky. Věk (18) 20–35 
(45) let. Téma: domov – poznání sebe sama pro-
střednictvím putování krajinou svých předků. 
Otevři dveře a překroč práh svého domu. Vydej 
se na cestu, abys v sobě mohl objevit význam 
a hloubku slova domov. Premiéra 2003.  
V projektu 2007. 

DoNitraVZimě – zimní pobytový (9denní) kurz 
s prvky skupinové práce. Zima na tisíc způ-
sobů – chtěli jsme ukázat, že zima má mnoho 
tváří. Některé z nich důvěrně známe, jiné zase 
ne. Premiéra únor 2004. V projektu 2007.

Tady a Teď – kombinovaný klasický kurz PŠL, po-
byt a putování, věková kategorie 18+ (19–45): 
Naučit se žít teď, měnit se teď, nečekat na bu-
doucnost, která nemusí přijít; inspirovat k ak-
tivní tvorbě vlastního života. Premiéra 2004. 

dr
am

at
ur

gi
e

07_jaro07.indd   138 10.5.2007   14:37:22



139

Ad Fontes – pobytový kurz (12 dnů) pro dospělé 
od 18 do 35 let. O našich kořenech a setkávání 
lidí z Česka a Německa – téma česko-německé 
vztahy. Obnovená premiéra 2004, název kurzu 
se vrací ke kurzu z roku 1992.

Laterna – klasický (10–11denní) pobytový kurz 
pro středoškoláky (věk 16–19), nejen o světle 
a sebepoznání: prázdniny trochu jinak anebo 
posviťte si na svůj život. Premiéra 2005.  
V projektu 2007.

Buen camino – pouť Svatojakubskou cestou na se-
veru Španělska do Santiago de Compostela. Věk 
18+. Záležitost pro náročné: 35 dnů, 760 km 
pěšky. Pouť… proč se nám poutnictví vrací 
zpět? Dnešní doba je arytmická a složitá. Pouť 
nám oproti tomu přináší rytmus a jednodu-
chost. Premiéra 2005. 

Zimní kalvárie – zimní experimentální kurz (zim-
ní survival), věk 18+, délka 8 dnů. Hledání dal-
ších forem rozvoje osobnosti a dovedností. Pre-
miéra leden 2005.

Severské hry – Zimní projekt pro všechny, kteří 
mají rádi zimu, chtějí něco nového zažít a na-
učit se. Zkrácený 4denní kurz pro milovníky 
zimy, cílová skupina věk 18+ (všichni, kteří se 
chtějí naučit organizovat pro jiné zimní akce). 
Premiéra březen 2005.

InSeminář OB – 3denní zážitkový seminář orien-
tačního běhu. (Mapa je život na papíře. V obou 
případech musíte vědět, kde právě jste, kam 
chcete jít a co chcete cestou potkat či vidět.) 
Premiéra 2005. 

NeDivSe (Netradiční Divadelní Seminář) – zkrá-
cený, netradiční 4denní dramaticko-divadelní 
kurz. Tento svět je největším divadlem a je 
na každém, zůstane-li v hledišti jako divák, či 
vstoupí-li do záře reflektorů jako herec. Pre-
miéra 2005.

V+ – kurz tvořený pěti víkendovými semináři (cel-
kem 10 dnů). Výtvarný seminář na pokračování, 
témata: kresba, grafické techniky, malba, ka-
ligrafie, fotografie. Premiéra 2005.

Speak & play – zkrácený (4denní) pobytový kurz 
pro rodiče s dětmi od 6 do 10 let, kombinující 
zábavné hry s procvičováním angličtiny. Pre-
miéra 2006. V projektu 2007.

Škola v přírodě tak trochu jinak … aneb Kolem 
světa za 5 dní – pilotní projekt PŠL zaměřený 
na věkovou kategorii dětí mladšího věku. Pre-
miéra 2006.

Není muže nad kováře – zkrácený (4denní)  
pobytový kurz, pro muže i ženy (16+), s kla-
divem v ruce u kovadliny a hořící výhně.  
Premiéra 2006. V projektu 2007.

Jaké je to asi v Čudu aneb víkend na draka –  
zkrácený, 5denní pobytový kurz pro prarodiče 
a vnoučata (3–5 let). Premiéra 2006.  
V projektu 2007.

Podtrženo, sečteno

Za dvacet devět let nabídla Prázdninová ško-
la 293 autorských kurzů (+13 kurzů instruktor-
ských).
I když titulů bylo za 29 let uvedeno více než 80, 
tak kurzů (projektů, titulů) s charakteristickou, či-
telnou dramaturgií (téma/věk/prostředí), lišících se 
od kurzů ostatních nejen svým názvem, můžeme na-
lézt v historii kurzů PŠL čtyři desítky. U celých čty-
řiceti titulů (téměř polovina!) zůstalo pouze u pre-
miéry. Najdeme 22 titulů, které byly na programu 
nejméně 4×. A šest z toho – v přehledu jsou ozna-
čeny – s 10 a více uvedeními: Prázdniny (35), Me-
zinárodní kurzy – Interprojekt a Intertouch (včetně 
dvou objednávkových) (16), Projekt (13), Bottega 
(12), Interes (11) a GO! (10). 
Vějíř věkových kategorií se od prvních ročníků 
(středo- a vysokoškoláci) rozevřel, a zkušenosti 
jsou tak s dramaturgií kurzů pro rodiče s dětmi růz-
ného věku, přes dospívající po věk dospělý až se-
niorský. Nejvíce zkušeností je s kategorií dospívají-
cích. Témat najdeme celou řadu. Experiment a hle-
dání byly charakteristické pro celou dobu existen-
ce PŠL! Dodnes je možné hledat inspiraci v kurzech 
80. let – zejména potom tzv. kombinované kurzy 
(kombinující pobyt na středisku s turistikou) prav-
děpodobně předběhly svoji dobu. Z let devadesá-
tých jsou nejcennějšími zkušenosti z kurzů Mosty 
(integrace handicapovaných a zdravých), Déja Vu 
(kategorie 50), GO! (studenti nastupující na střed-
ní školu), Interprojekt a Intertouch (mezinárodní 
kurzy), a ze série zimních kurzů. 

Závěrem 

Mapování historie kurzů, jejich názvů a typů, ne-
bylo jednoduché – výsledkem je skica hlavních cest 
a rozcestí. A někdy také pěšin, které nikam neve-
dou – v historii najdeme několik titulů, kde zůstalo 
jen u záměru jejich autorů – Projekt Daidalos, Sa-
piens, Sensus, za Heraklovy sloupy, Norske Winter, 
Hic Sunt Leones, Tabula Gamesa, Inspiron… 
Větší podrobnost nebyla cílem tohoto textu – na za-
kreslení všech detailů této typologické mapy by 
bylo třeba podstatně více času. Toho, kdo bude mít 
potřebu v mapování a zakreslováním dalších detai-
lů pokračovat, čeká studium zejména závěrečných 
zpráv z kurzů – ať v archívu PŠL, anebo (pokud jde 
o kurzy z prvních 15 let) i v archivech privátních. 
Je co odhalovat – pro lepší pochopení historie, ale 
také (a možná více) pro dnešní a zítřejší inspirace. 
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Název kurzu (Věková) 
kategorie

Specifikace Délka
kurzu

Pre-
miéra

Vedoucí instruktor
premiéry kurzu

Počet 
uve-
dení

Poslední 
uve-
dení

1978
Prázdniny středoškoláci pobyt/kombi 9–13/16 1978 Vladimír Erben 35× 2004
Kurz sport. ref., instr. vysokoškoláci pobytový 7–13 1978 Jan Pleticha 9× 1989
Projekt vysokoškoláci pobyt/kombi 12/16–19 1980 Jiří Gregor 13× 1990
Symposion/kult. ref. vysokoškoláci pobytový 12 1980 Jan Lata 3× 1982
Juniorprojekt – ex-
periment

středoškoláci pobytový 13 1982 Ota Holec 1×

Exp. CKM pobytový 1983 Jitka Kochtová/
Martin Matoušek

2×

Juniorprojekt učni pobytový 10–13 1983 Martin Klusáček 4× 1988
Seniorprojekt 19–30 (35) pobyt/kombi 10/16 1984 Jan Lata 4× 1987
Studio – experiment abs. PŠ pobytový 7 1984 Ota Holec 1×
Osada  
dobrovolné služby

pobytový 10 1984 Pepa Ptáček, 
Lída Valouchová

2×

Kategorie 15/Radim 15–16 pobytový 13/9 1985 Robert Prorok 3+2× 1989
Bottega 17–20, 18–33 pobytový 10–15 1985 Allan Gintel 7×  

+ 5×
1991

Bottega (obnovená) 19/21–33 pobytový 12 1996 Vláďa Halada 2000
Interes 18–33 pobytový 10–15 1985 Petr Holec 11× 1997
Semináře PO/ 
Brontosaurus +  
Strom Života

pobytový 3–10 1985 Jar. Jilemický 4×/5× 1989

Academia 19–25, mezin. Pobytový/JR 13 1987 Robert Prorok 1×
Interprojekt VŠ, mezin. Pobyt/kombi 10–16 1988 Honza Holeyšovský 6× 1993
Scholion pedagogové pobytový 10–15 1988 Martin Klusáček 4× 1992
Výprava  
za hranice – Bajkal

18–30 expediční 17 1988 Jan Neuman 6× 1990

In Natura 18–30 pobytový 13 1989 Tomáš Ledvina 5× 1995
Bílý projekt 18+ zimní 9 1989 Michal Bauer 3× 1991
Bílé hranice 18+ zimní pobyt. 9 1989 Jirka Gregor 3× 1993
Vychovatelé dětských 
domovů

vychovatelé pobytový 11 1989 Víťa Pečínka 2× 1990

1990
Vychovatelé učňů  
(Juniorprojekt)

vychovatelé pobytový 11 1990 Víťa Pečínka 1×

Projekt A pobytový 10 1990 Radek Bajgar 1×
Jugoslávie věk otevř. expediční 16 1990 Libor Paša 1×
Roverská lesní škola Junák –  

roveři 18–23
pobytový 11 1991 2× 1992

GO! sš 14 pobytový 11 1991 Vláďa Halada 10× 1996
Projekt 12 18–30 pobytový 16 1991 Radek Bajgar 1×
Harmony manželské 

páry 20–30
pobytový 10 1991 Hynek Adámek 1×

Outdoor Project ČSFR Siemens 
20–26/18–25

pobytový 10 1991 Honza Holeyšovský 4× 1992
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Pyreneje: 2-kurz –  
Napříč Pyrenejemi/ 
Seniorprojekt

18–33/33+ expediční 16 1991 Kateřina Kesnerová, 
Libor Paša 

2×

Dolomity: 2-kurz –
Za hranice

18–33/33+ expediční 
hory + rafty

16 1991 Pavel Fuchs,  
Aťa Svatoš 

3× 1992

Hory a fjordy/Norsko 
2-kurz

19+ expediční 17 1991 Tonda Rosický,  
Jar. Nešpor 

2×

Na 49. rovnoběžce VŠ 19–25 zimní komb. 10 1991 Radim Dynka 1×
Ad Fontes 17–25 pobyt/cyklo 

Rakousko
12 1992 Lucka Ryntová 1×

Politeiá otevřený kombinovaný 13 1992 Martin Klusáček 1×
Norsko (různé názvy) 18–35 expediční 18–16 1992 Jan Lata 3× 1994
Schody do nebe SŠ starší kombinovaný 17 1993 Milan Hanuš 2× 1996
Archa 20–28 pobytový 12–13 1993 Bob Stránský 7× 2003
Publicus 18+ pobytový 10 1993 Martin Klusáček 6× 2000
Team-project VŠ+řídící prac. pobytový 7 1993 Ondřej Valsa 1×
Greencourse absolventi 

kurzů PŠL
pobytový 7 1993 Ota Holec 3× 1995

PRO-fit 18–24 pobytový 13–14 1994 Alan Svoboda 2× 1995
Déja Vu 40–60 pobytový 9 1994 Hela Haladová 7× 2001
Kecky rodiče+děti pobytový 1994 Pavel Fuchs 1×
Mosty 16+  

a vozíčkáři
pobytový 11 1994 Zdeněk Beneš 4× 1997

Cesta kolem světa 
za 8 dní

rodiče + děti 
5–10

pobytový 8 1995 Vláďa Gabaš 1×

Sapere Aude studenti  
rekreologie

1995 Radek Hanuš 1×

Škola hrou pedagogové 
a studenti ped.

pobytový 5 1996 Radek Hanuš 1×

Kantoři pedagogové pobytový 6 1996 Jan Tajovský 2× 1997
Poslední kapka SŠ 15–18 kombinovaný 2+9 1996 Petr Vojna 2× 1997
První poslední 20–28 pobytový 13 1996 Bob Stránský 3× 1999
Heuréka 20–28 pobytový 11 1996 Hela Haladová 5× 2001
Seminárium pedagogové pobytový 8 1996 Vojta Svoboda 3× 1998
Cestou necestou rodiče + děti 

6–10
pobytový 7–9 1996 Vláďa Gabaš 5× 2000

Intertouch 20–45 mezin. pobytový 13 1997 Olga Petrová 8× 2006
Intertouch  
(objednávkový)

OB Austrálie, 
Hongkong

pobytový 1999 2× 2000

Wejlet SŠ 15–17 pobytový 11 1997 Vojta Svoboda 1×
Druhá renesance 18–45 pobytový 9/10 1998 Mirek Hanuš 2× 1999
Společná cesta 18+ kombinovaný 12 1998 Martin Svoboda 3× 2002
Propocit 21–33 10 1998 Pavel Volejníček 1×
Twin Project SŠ 16–18 

CZ+UK
pobytový  
objednávkový

9 1998 Štěpán Suchochleb 1×

Fénix 18+ pobytový 11 1999 Vojta Svoboda 1×
Kalos Kai Agathos 19–40 pobytový 13 1999 Ivo Jirásek 1×
DoNitraZeMě 18+ pobytový 9–10 2002 

(1999)
Renata Trčková 3× 

(4×)
2006
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Název kurzu (Věková) 
kategorie

Specifikace Délka
kurzu

Pre-
miéra

Vedoucí instruktor
premiéry kurzu

Počet 
uve-
dení

Poslední 
uve-
dení

2000
Ohromné maličkosti 20+ pobytový 13 2000 Eva Pechancová 1×
Teď? Leť! rodiče + děti pobytový 10 2000 Jarda Trávníček 2× 2001
Život je gotickej pes 20+ zimní  

pobytový
10 2001 

(2000)
Mirek Hanuš 3× 

(4×)
2006

Impuls 21+ pobytový 9 2001 Aťa Svatoš 2× 2002
2001:  
Vesmírná Odysea 

19+ pobytový 11 2001 Ondřej Valsa 1×

Budeme 3 manž. páry + pobytový 4–5 2003 Světla Vaštová 6× 2006
Májovky rodiče + děti 

6–10(12)
pobytový 4 2003 Michal Stránský 3× 2005

Tramtárie 19–45 kombinovaný 11–13 2003 Ivo Farský 4× 2006
DoNitraVZimě zimní  

pobytový
9 2004 Michal Kotek 1×

Tady a teď 18+/19–45 kombinovaný 13–14 2004 Honza Krejčí 2× 2005
Ad Fontes  
(obnovená pr.)

18–35 pobytový 12 2004 Jakub Dobal 1×

Zimní kalvárie 18+ zimní 8 2005 Mirek Hanuš 1×
Severské hry 18+ zimní 4 2005 Mirek Hanuš 1×
InSeminář OB pobytový 3 2005 Ivo Farský 1×
NeDivSe 20+ pobytový 4 2005 Veronika Hilská 1×
Laterna SŠ (16–19) pobytový 10–11 2005 Pavel Kučera 2× 2006
Buen Camino 18+ pouť 35 2005 Martina Kamenská 1×
V+ 18+ pobytový 5 × 3 2005 Vláďa Halada 1×
Speak and Play rodiče + děti 

6–10
pobytový 4 2006 Lucie Eiseltová 1×

Škola v přírodě  
tak trochu jinak

děti pobytový 5 2006 Honza Krejčí 1×

Není muže nad kováře 16+ pobytový 4 2006 Martina Kamenská 3×
Jaké je to asi v Čudu prarodiče

+ vnuci 3–5
pobytový 5 2006 Ivo Farský 1×

Mimo chronologii
Instruktorský kurz pobytový/ 

kombinovaný
1978 Antonín Rosický 13× 1993, 

od 
1994 
OB-ČC

Literatura:
• Holec, O., & kol. (Ed.). (1994). Instruktorský slabikář. Prázdninová škola Lipnice a Nadace ROS. 
• Hrkal, J. (Ed.) (1994). Sborníky závěrečných zpráv z kurzů PŠL. Praha: Prázdninová škola Lipnice. Vydáno pro vnitřní potřebu.
• Dobal, J., Kárová, A., & Slejška, D. (Eds.). (1999). Závěrečné zprávy autorských kursů roku 1999.  

Praha: Prázdninová škola Lipnice. Vydáno pro vnitřní potřebu.
• Slejška, D. (Ed.). (2000). Kursy 2000 – sborník závěrečných zpráv PŠL. Praha: Prázdninová škola Lipnice.  

Vydáno pro vnitřní potřebu.
• Knotek, M., & Dobal, J. (Eds.). (2002). Sborník závěrečných zpráv kursů 2001, 2002.  

Praha: Prázdninová škola Lipnice. Vydáno pro vnitřní potřebu.
• Knotek, M., & Dobal, J. (Eds.). (2003). Sborník závěrečných zpráv z kursů ročníku 2003.  

Praha: Prázdninová škola Lipnice. Vydáno pro vnitřní potřebu.
• Lazar, J. (Ed.). (2004). Sborník projektů, závěrečných zpráv a premiér kurzů PŠL a ŠZ Outward Bound 2004.  

Praha: Prázdninová škola Lipnice. Vydáno pro vnitřní potřebu.
• Lazar, J. (Ed.). (2005). Sborník projektů a závěrečných zpráv PŠL. Ročník 2005.  

Praha: Prázdninová škola Lipnice. Vydáno pro vnitřní potřebu.
• Archiv autora: Propagační letáky jednotlivých ročníků PŠL, nabídka kurzů z časopisů Mladý svět, interní dokumenty PŠL. 
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 Kurz PŠL Archa 1996, chata Doubravka před jejím zakoupením PŠL. | foto © Michal Stránský 
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ZLATÝ FOND 
HER
Návrat ke kořenům, chce se mi dodat k „slavným“ 
kořenům. To, co Prázdninovou školu proslavilo 
v celém výchovném hnutí v bývalém Českosloven-
sku, byl právě její důraz na hledání nových pro-
gramů, nových programových prostředků, nových 
programových oblastí a nových nápadů a inspira-
cí. Pod pojmy intenzivní rekreační režim, prázdni-
nová pedagogika, pedagogika volného času a zá-
žitková pedagogika nacházíme po tři desítky let 
nové hry, koncepty, přístupy a nápady, jednoduše 
řečeno inspiraci. Je potřeba ale zdůraznit, že sa-
motný akcent na původnost programů a her, tedy 
programové premiéry, by nestačil. Prázdninová 
škola od svého vzniku již od svých prvních kurzů 
cíleně sdílela a publikovala svoje poznatky v Me-
todických listech, článcích a publikacích, odbor-
ných seminářích a konferencích. Právě kombinace 
onoho experimentování, vymýšlení a hledání s pu-
blikováním a sdílením získaných závěrů, výsledků 
a poznatků udělaly z Prázdninové školy Lipnice 
vůdčí organizaci, onu legendu na poli zážitkové 
pedagogiky a výchovy v přírodě. Protože všichni 
rádi zapomínáme a pět let zpátky je pro nás „dáv-
no“ a protože dnešní doba se obecně nerada vra-
cí i v PŠL ke svým kořenům, stojí za to zdůraznit 
myšlenku klasika: kdo by chtěl lézt do koruny 
stromu, když nezná jeho kořeny a kmen. A mohu 
potvrdit z vlastní fyzické zkušenosti, že historie 
Prázdninové školy Lipnice není jen pouhým vý-
čtem dat, faktů, statistik, jmen, seznamů a pře-
hledů, ale mnoha neobjevených pokladů.

Radek Hanuš

Vedoucí rubriky:

Do této rubriky přispěli:

ENGLISH SUMMARY 
The Game
What is a game and how it was understood 
by the authors of the first famous book about 
the Vacation School Lipnice, the book Vaca-
tions in move in 1980? What did they call 
the polite warship? What were the movement 
games, little structured and modern social 
games? Do you know what to imagine under 
the game names, the four legendary games 
Loket Celsius (Elbow Celsius), Galéra (Galley), 
Prorok lásky (Love prophet) and Kinoauto-
mat (Cinema machine)? If not, you have to 
definitely read the first part of our column. In 
the second part you will find the game War 
with salamanders, which was created by the 
authors Jan Krákora and Václav Břicháček 
for the course Fons 2005, determined for the 
youth instructors of 17–24 years old, which 
took part in the Giant mountains and the 
work of Čapek brothers went along with it. 
The beautiful is the example and inspiration, 
how to make a game with a deep thought.

Radek Hanuš – pro podrobnější představení viz str. 2.

Ing. Jan Krákora (1976), vědecko tech-
nický pracovník na katedře řídicí tech-
niky FEL ČVUT v Praze, PhD student, dlou-
holetý instruktor kurzů Fons pro Junák 

- svaz skautů a skautek ČR; vášnivý ces-
tovatel, sportovec. krakora.jan@centrum.cz

Doc PhDr. Václav Břicháček (1930), psy-
cholog, čestný člen PŠL, v druhé polovině 
80. let působil jako instruktor na kurzech 
PŠL, celoživotně se věnuje práci s mládeží 
v Junáku. vera.brichackova@quick.cz
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Radek HanušVYHRABÁNO Z PRACHU 
ČASU
Hra je, když se hraje

Hra je spontánní a smysluplná činnost, kterou se 
v dospělém věku osvobozujeme od toho, že něco 
musíme. Podobně jako v mýtu o Héraklovi, který 
mohl po těžkých pracích vstoupit do olympské bla-
ženosti, máme jejím prostřednictvím příležitost pře-
rušit kontinuitu našeho běhu, jenž je dán svým po-
sledním účelem, a být na chvíli vpuštěni do zvlášt-
ního světa, kde budou platit také zvláštní, vlast-
ní pravidla, kde bude probíhat nějaký v sobě uza-
vřený děj.
Hra je věcí – můžeme to tak nazvat – nadbytečné 
energie, kterou jsme vybaveni také proto, abychom 
byli schopni život nejen zachovat, ale i si ho zpří-
jemňovat a zkvalitňovat.
Ve hře se nemůžeme pasivně oddávat dojmům. 
Vzbudili bychom nejen nevoli spoluhráčů, ale ohro-
zili bychom třeba i celý průběh hry. Jsme objektem 
hry: máme pravidly naznačeno, kam se přemístit, 
kde prodlít, koho a co uchopit. Existuje mnoho 
možností, jak se se svým úkolem vyrovnat. Hrát si 
znamená pokoušet se najít tu nejvhodnější variantu 
a správně ji využít.
Hry ve své podstatě umožňují hráčům předvádět 
obratnost, sílu, odvahu, inteligenci a jiné společen-
sky uznávané vlastnosti a schopnosti. Přitom je 
hraní asi jedním z mála příkladů chování, kdy ne-
myslíme na diváky ani tehdy, jsou-li přítomní. Za-
svěcený divák je potenciální hráč. Je spřízněn s hrá-
čem, v představách s ním jedná.
Hra je výtvorem ducha. Když se „odehraje“, zůstává 
ukryta ve vzpomínce pro případ opakování. A tak je 
nám umožněno si hry nejrůznějšími způsoby pře-
dávat, což činíme odnepaměti.

Zdvořilé válečnictví

Snad každé hraní může být považováno za zdvořilé 
válečnictví, pokud pomineme takové herní situace, 
kdy neovládneme své nervy. Ne v každé hře jsou 
hráčům zaručovány takové herní situace, kdy ne-
ovládnou své nervy. Ne v každé hře jsou hráčům za-
ručovány stejné vyhlídky na vítězství. Jestliže však 
zvolíme hru z arzenálu zdvořilého válečnictví, bude 
nám brzy jasné, že náhoda a štěstí zde hrají jen ne-
patrnou roli, a že všechno naše usilování bude vždy 
obrazem našich jednotlivých kvalit – rychlosti, síly, 
pozornosti, vytrvalosti, obratnosti, paměti, ducha-
přítomnosti, a to i v těch případech, kdy se budeme 
angažovat ve prospěch nějakého celku.

Hry pohybové
Jsou to typické hry pravidlové, vnitřně rozčleněné, 
určují přesným výčtem způsob boje, časové limity 
apod. Jejich průběh je propracován a kontrolován.

Loket Celsius
Charakteristika: pohybovka, kde jsou nohy stejně 
důležité jako loket
Terén: nejlépe s rozmanitými vodními toky
Provozní materiál: teploměr
Pravidla: Princip hry je založen na odhadování tep-
loty různých médií a jejich porovnávání s tradičními 
způsoby zjišťování teploty. Teplota se měří bez po-
užití teploměru – lidovým způsobem, tj. loktem. 
Družstva hráčů (počet celkem libovolný) mají ně-
kolik speciálních úkolů, které jim ztěžují práci:
• Výsledek měření lokalit je třeba předložit 

ve stupních Réaumurových, přičemž samo mě-
ření se provádí ponořením lokte do vody.

• K měření jsou vybrána místa vzdálená od sebe 
natolik, aby byli členové družstva nuceni vy-
tvořit podskupinky a koordinovat jejich činnost 
tak, aby vše stihli v daném časovém limitu.

• Za každý špatně naměřený stupeň, o který se 
naměřená teplota liší od skutečné teploty, se 
přičítá družstvu k dosaženému času 1 minuta.

• Družstvo, které nezná přepočet z Celsiových 
stupňů na Réaumurovy, musí si tento přepočet 
zjistit např. u hostinského v hospodě vzdálené 
3 km od tábora (předem zajistíme, aby byl hos-
tinský patřičně informován).

• Vítězí družstvo s nejkratším časem a nejpřesněj-
ším měřením.

Doporučení: k měření vybíráme různorodé lokali-
ty, patřičně od sebe vzdálené – řeka, rybník, voda 
v potoce, kašna na náměstí aj. Skutečnou teplotu 
těchto míst předem proměříme teploměrem, aby-
chom byli správně informováni.
Autor: Rober Prorok
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Galéra
Charakteristika: pohybová hra recesního charak-
teru
Terén: nezbytná je větší vodní plocha
Čas: 4 hodiny
Provozní materiál: sekery, pily, lana, suché kmeny
Pravidla: Hra nás zavádí do atmosféry antických ná-
mořních bojů. Účastníci se nejprve rozdělí do dvou 
družstev a zvolí si svého vůdce. Ve stanoveném 
čase 2–3 hodin mají obě družstva postavit vor – ga-
léru, která by byla schopna uvézt všechny členy bo-
jové družiny. K dispozici jsou jen sekery, pily a lana, 
materiál na stavbu lodi musí být nakácen v lese. Je 
dovoleno použít soušek. Jiný materiál – jako hře-
bíky, klíny apod. – je nepřípustný.
Po skončení příprav následuje druhá část hry. Dru-
žina musí nastoupit na své plavidlo a vykonat slav-
nostní přehlídku – projížďku po „moři“. Galéra je 
schopna souboje jen tehdy, uveze-li všechny bojov-
níky. Hra vrcholí vzájemnou bitvou, při níž se dru-
žiny snaží vytlačit nepřítele z lodi a posléze tuto loď 
obsadit. Každý bojovník, který je vytlačen z galéry, 
ztrácí život a nesmí pokračovat ve hře. Vůdce má ži-
voty dva. Vítězí družina, která neopustila svou ga-
léru a současně dokázala zničit nepřítele.
Autoři: Vladimír Erben, Dušan Burget

Hry málo strukturované 
Od klasických her pravidlových se liší podivnou 
vnitřní strukturou. Pravidla tu takřka neomezují 
hráčovo počínání, mnohdy jsou nahrazena jakou-
si výchozí inspirací, lehce načrtnutou legendou. 
Ke slovu se dostává obrazotvornost hráče, smysl 
pro tvůrčí fantazii, schopnost vymýšlet a prožívat 
osudy postav stvořených podle vlastních představ. 
Každý může improvizovat, postrkovat děj libovol-
ným způsobem a směrem, změnit dějiny, pomýšlet 
na předky, je možné vstát z mrtvých. Účinek a sí-
la hry jsou tím mocnější, čím je větší bohatost děje 
a životnost postav. 
Největší úskalí těchto her tkví právě ve volnosti, kte-
rou nabízejí, poněvadž nelze dost dobře odhadnout 
průběh hry, jež nemá předepsaná pravidla. Úspěch 
je na dosah ruky tomu, kdo zvládne organizaci pří-
prav a rozdělení hlavních rolí tak, aby děj byl po-
sunován vpřed. Nezkušený hráč obvykle neví, jak 
možnost svobodného konání využít a projevit. Hro-
zí tady nebezpečí, že nastanou tzv. hluchá místa, 
průběh je málo dynamický, rozehrané scény se za-
čnou neúnosně protahovat, až nakonec nikdo neví, 
jak dál. Zkušený praktik proto hlídá předběžně sta-
novenou časovou osnovu příprav a uvádění hlav-
ních dějových uzlů, přičemž postrkuje vývoj událos-
tí tak, aby nedocházelo ke skomírání iniciativy a to-
tálnímu vyčerpání všech účinkujících. Vlastní prů-
běh hry by neměl nikdy překročit nejzazší hranici 
5 hodin. Příprava hráčů (kostýmy, výzdoba, projevy, 
nácvik tanců atp.) by měla probíhat svižně, efek-
tivně a koordinovaně. V této fázi se vždy ztrácí nej-
víc času, což obvykle poznamená konečný výsledek 
snažení, nehledě na nervozitu a zmatky, které vy-
volává časová tíseň. Jistou odpomocí je pravidelné 
vyhlašování blížícího se konce časového limitu, což 
mobilizuje mozky k produktivnější aktivitě.

 Z kurzu PŠL Tramtárie 2005. | foto © Radim Hladký.
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Prorok lásky
Charakteristika: málo strukturovaná hra, která se 
stylizací legendy snaží podchytit základní morální 
a estetické normy lidských vztahů, vyjádřit symbol 
lidské harmonie
Vhodné prostory: klubovna větších rozměrů, sty-
lově upravená
Provozní materiál: křeslo, velká skleněná číše, 
malý reflektor či jiný druh osvětlení, různé pomůc-
ky a materiály na výzdobu místnosti
Legenda: …stará fordka projíždí teď opět jinou kra-
jinou. Ta je rozbrázděná širokými kanály jakoby z 
vyschlého bahna, mají však barvu písku s tmavšími 
skvrnami. Vůz vyjede ze zatáčky na návrší, kde je 
silnice vroubená nízkou zídkou na způsob vyhlídko-
vé cesty. Mark a Daria se zastaví a pozorují takřka 
měsíční krajinu pod sebou. Naprosté ticho zvyšuje 
dojem tajemnosti této scenérie tvořené protáhlými 
svahy, brázděnými průrvami. Daria a Mark jdou 
k tabuli, na které je napsáno jméno tohoto místa: 
Zabriskie Point. Pod jménem je nápis. Daria ho za-
čne číst: „Toto je pásmo prastarých jezer, vyschlých 
před pěti až deseti milióny let. Jejich dna se po-
sunula výš působením vnitrozemských tlaků a roz-
pukala vlivem vody a větru. Obsahují borax a kří-
du…“ Ale tohle je přece taky „místo pravdy“, sem, 
právě sem putují dvojice mladých lidí, aby se před 
tamhletou skálou dočkaly nejen svítání, ale proroc-
tví o budoucnosti jejich milostného vztahu…
Pravidla: Ve hře jsou hlavními aktéry dvojice. Jde 
o dvojice koedukované, jejichž výběr se provádí sys-
témem volby. Na lístek papíru si napíše každý jmé-
no partnera, se kterým by chtěl vstoupit do hry, na-
čež vloží lísteček do osudí. Dojde-li ke shodě voleb, 
pak se dvojice veřejně vyhlásí, kdežto v opačném 
případě se zveřejňují jména těch, kteří postoupí 
do dalšího kola a budou mezi sebou rozhodovat 
o dalších dryádách – a tak to půjde dál a dál, až se 
utvoří poslední dvojice.
Hlavní role ve hře je svěřena Prorokovi lásky, jímž 
je zpravidla zkušený řečník sympatického vzezření, 
u něhož je záruka, že bude svoji roli skutečně vy-
tvářet. Má k dispozici pět tzv. obřadníků. Příprava 
samotné hry spočívá jednak v naaranžování scény, 
úpravě zevnějšku všech účastníků hry, jednak v pro-
mýšlení a nastudování výstupů, jejichž prostřednic-
tvím by dvojice měly dokázat, že se k sobě „hodí“, 
že si rozumí, že jsou v souladu. Scénická příprava 
patří do kompetence toho hráče, kterému byla svě-
řena hlavní role.

Hra má tři dějství: první a třetí tvoří jakýsi nutný 
rámující rituál, jenž oživuje legendu a dodává hře 
potřebnou atmosféru. Druhé dává prostor dvojicím 
k tomu, aby „předvedly soulad“. V prvním dějství 
absolvují dvojice jakýsi zahajovací ceremoniál, k ně-
muž nastoupí v jednotném odění. Po jeho ukončení 
mají k dispozici určitý čas, aby se mohli připravit 
na předváděcí ritus, který bude tvořit náplň dru-
hého dějství. Stejně jako v prvním, tak i v druhém 
dějství bude veškeré dění řídit a uvádět obřadník.
V druhém dějství mohou hráči vystupovat v ja-
kémkoliv oděvu. Jejich výstupy mohou trvat ma-
ximálně 10 minut. Partnerská sounáležitost, vzá-
jemná harmonie, to všechno může být ve výstupu 
znázorněno například tancem, baletem, dialogem, 
verši, zpěvem… Třetí dějství je zahájeno již známým 
zahajovacím ceremoniálem. Pak se ujímá slova pro-
rok lásky. Mluví ke každé dvojici zvlášť, hodnotí je-
jich vystoupení, předpovídá budoucnost. Vším pro-
líná hudba. Dějství končí malým přípitkem z Velké 
číše. Prorok lásky je přítomen po celou dobu hry. 
Je obklopen obřadníky, kteří vykonávají jeho přání 
a rozkazy, setrvává stále na svém místě a s jinými 
hráči než s obřadníky nekomunikuje.
Doporučení: Aby se hra skutečně vydařila, je třeba 
dodržet vysokou úroveň scénického ztvárnění, hu-
dební složky, obřadného projevu v prvním a třetím 
dějství, a to včetně stylového oblečení. Je třeba vě-
novat velkou pozornost přípravě jednotlivých vy-
stoupení určených pro druhé dějství. Nesmíme do-
pustit, aby sklouzla na úroveň povídání si o lásce ve 
stylu „mám tě rád“. Hra je vhodná pro všechny vě-
kové kategorie.
Autoři: Allan Gintel, Tamara Vraštilová – podle scé-
náře Michelangela Antonioniho a Freda Gardnera 
k filmu Zabriskie Point
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Hry moderní společnosti
Kategorie her, které napomáhají sebepoznání 
a poučení – pro účastníky jsou zdrojem informací 
a umožňují jim konfrontovat své chování a postoje 
s očekáváním kolektivu. Mnohdy vyžadují od hráče, 
aby se oprostil od navyklých způsobů myšlení a vy-
jadřování, dávají mu prostor, aby projevil své nadá-
ní herecké, řečnické, komentátorské či dramatické.
Inscenování bývá mnohdy složitým problémem, ze-
jména u her komunikativních a s psychologickým 
zaměřením. Zde záleží na celém souhrnu zkuše-
ností životních i instruktorských, na schopnosti cit-
livě reagovat na vývoj hry, řídit diskusi, podmanit si 
hráče atmosférou.

Kinoautomat
Charakteristika: společenská hra vyžadující patřič-
né dramaturgické schopnosti
Terén: místnost
Čas: cca 1,5 hod
Materiál: arch papíru pro nákres rozhodovacího di-
agramu
Počet hráčů: nerozhoduje, cca do 50

Pravidla: Hra je založena na stejném principu jak 
program zvaný Kinoautomat, který byl uveden 
na světové výstavě EXPO v Montrealu. Jednalo se 
o filmové představení, které dávalo divákovi mož-
nost v určitých uzlových místech děje rozhodnout 
o dalším rozvíjení situace. Na scénu vstupoval 
M. Horníček, který vzniklou situaci krátce komen-
toval a vyzýval diváky k volbě. Zpočátku je struč-
ně nastíněn námět, uvedeny vystupující postavy 
a vztahy mezi nimi (lze inscenovat připravené úvod-
ní vystoupení instruktorů). Na základě těchto infor-
mací hráči volí:
• dvě postavy, které by případně chtěli hrát,
• konečné vyznění scénáře (hry, filmu), tj. např. 

optimistické, tragické, otevřený konec.
Poté je uveden další děj – velmi stručně – až do oka-
mžiku, kdy dochází k důležitému rozhodnutí. Hrá-
či hlasují a děj se ubírá podle záměru většiny. Si-
tuace se opakuje, je vhodné takto navodit 3–4 uz-
lové momenty, přičemž spojovací děj je odvíjen stá-
le stručněji.
Hráči, kteří zastávali rozhodnutí, jež nebylo přijato 
(byli přehlasováni), vypadávají z dalšího rozhodová-
ní a zpracovávají scénář té části, ve které byli ještě 

„ve hře“, např. mezi prvním a druhým rozhodnutím.
Hráči, kteří zůstali ve hře po posledním připrave-
ném rozhodnutí, rozvinou děj k závěrečnému uz-
lovému momentu a po něm děj dovedou ke ko-
nečnému vyznění (viz úvodní rozhodnutí).
Doporučení: Hráčům je nutno připomenout ome-
zené možnosti pozdější realizace a časové mož-
nosti. Je nutno mít předem připravený děj a mož-
nosti větvení, přitom se ovšem některé větve mo-
hou sbíhat. K větší dynamice je možné kreslit „vý-
vojový diagram“, kde je v blocích zaznamenáván 
děj (např. na úrovních jednotlivých scén). Po roz-
hodnutí lze zakreslovat odlišnou barvou i děj, kte-
rý byl zavrhnut.
Autoři: Tonda Rosický, Jirka Gregor

 foto © Michal Stránský.
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VÁLKA S MLOKY
Síla spolupráce a rizika jejího rozpadu

Kurz Fons 20051, určený pro rovery ve věku 17–24 
let, který se konal v Krkonoších, byl provázen dílem 
bratří Čapků. Přivezli jsme jejich knihy a již první 
setkání účastníků ve Vrchlabí mělo čapkovskou te-
matiku inspirovanou románem Povětroň. Další den 
bylo připraveno pásmo o díle obou bratří; podíleli 
se na něm všichni instruktoři. Ke konci kurzu pro-
běhl večer „pátečníků“ s volnou debatou na téma 
Cesty skautingu dnes a zítra.
Třetí den kurzu se konala velká třídílná hra Válka 
s mloky, motivovaná stejnojmennou knihou Karla 
Čapka. Cílem hry bylo uvědomění si nutnosti spo-
lupráce, která však není vždy a v každé situaci sa-
mozřejmá. Lidé jsou schopni spolupráce jen po ur-
čitou dobu a za určitých, většinou zátěžových či 
rizikových podmínek. Spolupráce se později často 
změní v rivalitu a soupeření s cílem získat různé vý-
hody. ze spolupracovníků se nezřídka stávají pro-
tivníci. To je fakt, který historie již mnohokrát po-
psala. I v Čechách jsme ve 20. století několikrát po-
dobné situace prožívali – jak při velkých politických 
událostech, tak při přírodních katastrofách. Do-
chází k nim v malých skupinách, v obcích, v růz-
ných organizacích i v celé zemi.

Jan Krákora

Václav Břicháček

Průběh hry

Samotná hra se skládala ze tří částí: války s mlo-
ky, symposia spřátelených států a ekonomické spo-
lupráce států formou obchodu. O hře byli účastníci 
neurčitě informování již v průběhu prvních dní, a to 

„nenápadnými“ poznámkami typu: i v horských ryb-
níčcích žijí mloci…, Mloci jsou velmi inteligentní by-
tosti či Milujte svého mloka apod. Účelem bylo na-
značit existenci mloků v okolí místa konání kurzu 
a navodit jakési očekávání.
Hra začala po programu relaxace, kdy byli všich-
ni účastníci ještě v opojení předcházejících dojmů 
a prožívali absolutní klid. Náhle bylo megafonem 
odvysíláno poselství Velkého Mloka (Chief Sa-
lamander Speaking), které vyzvalo lidstvo (všich-
ni účastníci) k akci proti nájezdům mloků (čtyři in-
struktoři). Bránit se bylo možno pouze spoluprací 
všech dvaceti čtyř účastníků podle velmi složitých 
pravidel – jednalo se tedy o hru kooperativní, ve 
které všichni mohou buď vyhrát, či prohrát. Základ-
ní princip byl zřejmý: hledat společně cesty jak spo-
lupracovat, vytvořit společnou strategii, rozdělit si 
úkoly, dodržet úmluvy, postupně mloky zatlačit, vy-
řadit ze hry, najít a zničit jejich tajnou základnu. Vy-
myslet základní a rozumnou strategii bylo obtížné, 
dělaly se chyby, ukvapené kroky, muselo se zkoušet, 
poučit se z omylů, v malých skupinách experimen-
tovat i rozdělit si dílčí úkoly. K pocitu válečné vřavy 
a obecně válečných podmínek neplánovaně přispěl 
pravý krkonošský liják, takže tato fáze byla náročná 
i z tohoto hlediska.

1 Roverský kurz FONS je určen pro starší skautky a skauty ve věku 17–24 let. Kombinuje řadu témat: cesty sebepozná-
ní, vlastní tvořivost, ukázky různých uměleckých stylů, myšlenkové základy výchovy, ekologie a skautské disciplíny, 
vybrané metody duchovní výchovy, vytvoření přátelského a spolupracujícího týmu, nezvyklé a náročné hry aj. Je to 
jedna z etap dlouhodobého systému skautské výchovy, která by měla postupně přecházet v uvědomělou sebevýcho-
vu, která provází jedince po celý život až do věku kmetského.
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První část hry měla mnoho dílčích pravidel, která 
stručně naznačíme. Herní území se dělilo na souš, 
domov lidí, a mělčinu – působiště mloků. Mloci po-
stupovali nezávisle na chování lidí a po malých kro-
cích zaplavovali jejich domov. Lidé měli na souši 
vlastní základnu, kterou mohli přesouvat, ale ne-
směli ji nechat zaplavit mloky. Z ní mohli postupo-
vat a sem se v případě porážky některým mlokem 
museli vracet a znovu nastupovat do hry. Všem 
byla přidělena čísla; mloci jich měli několik, přitom 
mnohem vyšších hodnot než lidé. Střet probíhal 
dotekem, při němž se sdělila čísla. Nižší karta vra-
cela účastníky do základny, musel zahodit své číslo 
a v základně si vyzvednout nové. K zatlačení mloka 
bylo nutné, aby se spojilo několik hráčů, jejichž čís-
la se sčítala. Pokud byl součet vyšší než číslo mlo-
ka, musel jim vydat svou kartu, ustoupit a vrátit tak 
kus země. Každý mlok měl u sebe omezenou sadu 
čísel, která postupně ztrácel; bylo tedy třeba zničit 
jej několikrát. Teprve když ztratil všechna čísla, byl 
vyřazen a musel odevzdat část šifry, která určovala 
polohu tábora mloků. Během bojů mohli lidé na-
razit na sklady, ve kterých nacházeli nové a doko-
nalejší prostředky pro boj s mloky, což usnadňovalo 
jejich likvidaci. V závěru bojů získávali lidé od ustu-
pujících mloků šifry, z kterých bylo možno vyčíst, 
kde se nachází mločí základna. Tu pak lidé po slo-
žení šifer zničili vytažením mločí zástavy na souš 
a ukončili tak vítězně válku s mloky.

Pravidla byla komplikovaná a bylo nutné je domýš-
let podle počtu účastníků, jejich zkušeností, terénu 
i délky hry. Pravidla boje s mloky se lidé dozvěděli až 
na začátku hry, takže je museli nastudovat „za po-
chodu“. Je účelné sestavit je tak, aby šance mloky 
porazit byla nadějná, a to i při počátečním zmat-
ku, kdy se pravidla musí účastníci naučit a domyslet 
možné formy a strategie spolupráce. Průběh první 
části hry je vhodné doplnit občasným využitím me-
gafonu – poselství Chief Salamandra, pokyny lidem, 
různá provolání jako: Kamarádi mloci…, Náměty 
prezidenta Světové zdravotní organizace aj. Zde je 
nutná improvizace vedoucího hry.
Zhruba po 3,5 hod. se podařilo mloky porazit, na-
jít jejich „zástavu“ a „zachránit lidstvo“. Tato část 
hry byla zaměřena na výcvik ve spolupráci, hledání 
společných postupů, dodržování domluvené strate-
gie i její přizpůsobování proměnlivým podmínkám. 
Snažili jsme se, aby všichni pochopili, že fungující 
a schopná skupina se může postupně vytvářet i bě-
hem akce, má velkou pozitivní sílu a umožňuje do-
sáhnout společného cíle, zdánlivě velmi obtížně 
zvládnutelného. Tato část byla s velkou euforií za-
končena slavným návratem a společnou radostí 
nad úspěchem celého týmu. Všichni se na vítězství 
podíleli.

 foto © Michal Stránský.
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Po kratší přestávce následovala druhá etapa. Lid-
stvo zvítězilo, odvrátilo hrozící nebezpečí. Nyní 
bylo třeba vytvořit novou „světovou“ organiza-
ci – snad jakési OSN. Zformovalo se šest jednotek 
podle výběru účastníků zhruba po čtyřech členech. 
Úkolem bylo vytvořit si během hodiny a půl svůj 
vlastní „státní systém“ – název, státní zřízení, zá-
klady ústavy aj. Poté jednotlivé skupiny předložily 
své programy na světovém symposiu, kde svůj stát 
prezentovali a diskutovali o svých politických pro-
gramech. Bylo velmi zajímavé pozorovat, že za tak 
krátkou dobu je možné vytvořit nápadité, konstruk-
tivní návrhy, které nepostrádaly originalita i humor 
(Konfederace krkonošských vrcholů, Feministická 
republika, Republika Romale aj.).
Třetí etapa následovala po slavnostním rautu svě-
tového symposia. Všechny státy začaly hrát soupe-
řivou obchodní hru. Pro tuto část jsme využili pra-
vidla hry Investice, která je publikována ve Zlatém 
fondu her. Ve hře mohou vznikat různé koalice, pro-
ti-koalice, navrhuje i odmítá se spolupráce. Součás-
tí hry je ale také možnost shromažďování investic, 
různých intrik, vytváří se tlaky na jiné skupiny, mo-
hou se ale i vymýšlet různé podrazy. Nyní záleželo 
na účastnících, zda dostojí zákonům, které si sta-
novili ve svých ústavách.
Tato etapa byla přerušena po několika kolech no-
vým provoláním Chief Salamandra. Všichni se chys-
tali znovu vyrazit do nočního terénu; to však již ne-
bylo cílem a hra byla ukončena. Četba poslední pa-
sáže z knihy Válka s mloky vše uzavřela.
Téma bylo natolik silné, že přímo s účastníky bylo 
nutné analyzovat strategii jednotlivých týmů i je-
dinců v týmech. Ukázalo se, že „spolupracující lid-
stvo“ se v nové situaci rychle začne měnit v sou-
peřící až útočné jednotky, které jsou ochotny po-
užívat proti bývalým spolupracovníkům i taktiky 
ne zcela čisté, připravovat různé triky a útoky. Dří-
vější spolupráce se rozpadá a v nových podmínkách 
vznikají nové formy chování. Jednotlivá družstva si 
většinou spolupráci neuvědomí a teprve při analýze 
hry s překvapením zjišťují, že smysl pro ni se vytrá-
cí, že dokáží proti sobě postupovat agresivně a vy-
užívat postupy mnohdy i nemorální. Teprve při roz-
boru si uvědomí své nepravosti a sami sobě se diví. 
I to je jisté sebepoznání.

Herní zkušenosti pro život

Co bylo možno vyvodit a také pochopit na zákla-
dě modelové zkušenosti z etapové hry, motivované 
Válkou s mloky:
1. Existují hry na spolupráci, ve kterých nejsou ani 

vítězové, ani poražení. Buď mohou všichni vy-
hrát, dokáží-li vhodně spolupracovat, anebo 
všichni prohrají. Hledat cesty ke spolupráci ne-
bývá snadné a objeví se celá řada překážek. Při 
hledání společných řešení se musí zkoušet, ex-
perimentovat, poučit se ze zkušeností – z chyb 
i z dílčích úspěchů, domlouvat strategie, do-
držet úmluvy, ale v případě nutnosti je rychle 
přizpůsobovat novým informacím, poznatkům 
či změněným okolnostem: každý člen skupiny 
je potřebný, může sehrát důležitou roli a mů-
že být užitečný třeba i tím, že přinese novou in-
formaci nebo se sám dočasně obětuje. Podobné 
zkušenosti jsou pro život ve složitém a mnoh-
dy soupeřivém světě potřebné. Většinou hra-
jeme hry soupeřivé (kdo vyhraje či kdo prohraje 
a bude poslední) a stejně tak i v běžném životě 
převažují různé střety, vzájemná konkurence 
a mnohdy i kruté podrazy. Složitý svět však po-
třebuje co nejvíce spolupráce. Ve skautských od-
dílech se ji děti učí na táborech ve značně jed-
nodušších hrách, než byla Válka s mloky, a ta-
ké v řadě každodenních činností. Hry s využitím 
spolupráce by měly být modelovými situacemi 
pro výchovu i pro zítřejší život.

2. V druhé etapě jsme přemýšleli jak organizovat 
společnost. Byly to jistě úvahy nutně zjed-
nodušené, místy měly humornou formu, ale i při 
tom se uvažovalo racionálně. Ukázalo se, že sta-
rý problém „svoboda a organizace“ je složitý 
a většinou obtížně řešitelný. Záměrně jsme ne-
upozorňovali na možnost kooperace mezi „ná-
rody“. Původně spolupracující „lidstvo“ se rych-
le začalo dělit do samostatně uvažujících jed-
notek. Nová situace, ve které již nehrozilo ne-
bezpečí, změnila směr uvažování a do jisté míry 
i celkové postoje.

3. Třetí etapa naznačila, že v atmosféře soutěžení 
se objeví řada momentů, kdy mizí původní spo-
lupráce; omezí se jen na menší podskupiny, kte-
ré si vytváří novou sociální identitu (my a pro-
ti nám ostatní skupiny). Pokušení porazit dru-
hé – třeba i ne zcela čistými prostředky – je vel-
mi silné a vede rychle k soupeřivým střetům. 
Skupina, která pod tlakem ohrožení dokáže spo-
lupracovat, stmelit se, podřídit se společným zá-
jmům, chovat se nezištně a hledat společná ře-
šení, se velmi rychle rozpadne ve chvílích, kdy 
tlak pomine; sledují se dílčí zájmy a dokonce se 
objeví úvahy, jak druhým skupinám škodit. Změ-
něná situace, pocit jakéhosi klidu a bezpečí, 
mění jednání v negativním směru a mnohdy 
i v rozporu s etickými normami.
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Je to asi obecný proces, který se v lidstvu i v men-
ších komunitách běžně objevuje a byl mnohokrát 
popsán. Globalizující a rychle měnící se svět, kte-
rý se kolem nás rýsuje, bude nutně potřebovat 
mnohem více vzájemného pochopení, spolupráce 
a přátelství – jinak se prosadí prudké střety, hos-
podářské i politické konflikty i teroristické útoky. 
Mnohokrát a za různých podmínek se prokázalo, že 
naše jednání se často výrazně mění pod vlivem situ-
ací, sociálních rolí, do kterých vstupujeme, či úko-
lů, které máme plnit a které vyžadují naprostou po-
slušnost. Člověk pak mnohdy jedná i proti svým zá-
sadám a proti vlastnímu svědomí. Rozporné a agre-
sivní jednání vysvětluje zadanými úkoly, které musí 
plnit, a zároveň poslušností k příkazům moci, kte-
rým se nedokáže vzepřít.

Hra na téma Války s mloky snad přispěla k pocho-
pení, že bez spolupráce se neobejdeme a že bez 
kladných vzorů osob, které se dokáží vzepřít aso-
ciálním tlakům, bychom byli ohrožováni jak v ma-
lých skupinách, tak i ve velkých celcích. Tam smě-
řovala nápravná zkušenost celé hry a byl to také 
námět pro přemýšlení jak pro osobní životy roverů, 
tak pro výchovu dětí ve skautských oddílech. Jed-
na hra jistě nepřekoná naše myšlení a postoje, ale 
může naznačit cestu pro budoucí uvažování o sobě 
i tom, zda a za jakých podmínek dokážeme odolá-
vat tlakům různých životních okolností a obtížných 
či stresujících situací. Celou hru jsme pojali jako 
malý příspěvek ke vzájemnému porozumění, spo-
lupráci i soucitu, které jsou dnes snad ještě potřeb-
nější než v minulosti. Každý mladý rover má schop-
nost – a také mnoho možností – přispět svým dí-
lem k rozvoji humanity prostřednictvím pozitivních 
a laskavých skutků, a to jak v mezilidských vztazích, 
tak mezi sociálními skupinami. Jestliže se zdaří po-
stupně usměrňovat a prosazovat tvořivou energii, 
která je uložena v každém mladém člověku, šance 
pro nápravu věcí lidských se zákonitě zvýší.
Myšlenkové i umělecké dílo Karla Čapka je velmi 
dobrou motivací jak pro vlastní hru, tak i pro obec-
nější poučení o pozitivních cestách životem i o lid-
ské spolupráci. Cesta bratří Čapků nezarůstá ani 
po letech travou a jejich poselství zůstává živé 
i pro mladou generaci ve 21. století.

Literatura:
• Gintel, A. a kol. (1980). Prázdniny v pohybu.  

Praha: Mladá fronta.

zl
at

ý 
fo

nd
 h

er

07_jaro07.indd   152 10.5.2007   14:37:37



153

N
ÁM

ĚT
Y 

PR
O

 V
AŠ

I P
RÁ

CI
zl

at
ý 

fo
nd

 h
er

 foto © Pepa Středa.

07_jaro07.indd   153 10.5.2007   14:37:40



154

CHYTRÉMU  
NAPOVĚZ
Fotohádanky tohoto a minulého čísla mají něco 
společného – mé neteře. Na dětech totiž člověk 
nejlépe vidí, jak ten čas běží – a hlavně – jak se 
doba vyvíjí, co bylo novinkou, je samozřejmostí, 
a jiné věci mizí v propadlišti dějin. Ohlédnutím se 
zpět („aby se nezapomnělo“) i trochou pomíjivos-
ti, nostalgie, ale hlavně vizí do budoucna se téma 
čísla také dotýká. Ale zpět k neteřím – na fotce 
z minulého čísla byly jejich dřevěné mobily – hrač-
ky své doby – dnes mají opravdové a nutno říct, 
že je měly dřív než já. Pro dnešní hádanku trocha 
nápovědy, věc na fotce patří do kategorie té nos-
talgické pomíjivosti, na rozdíl od nestárnoucích 
kvízů Potvoření…

Pepa Středa

Vedoucí rubriky:

Potvoření

Fotohádanka

Jiří Němec – pro podrobnější představení viz str. 2.

Pepa Středa – pro podrobnější představení viz str. 3.
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FOTO HÁDANKA

Možná okolo TOHO chodíme každý den. Vidíme TO?  
Nebo náš pohled přes TO jen klouže, aniž by cokoli  
zaznamenal? Nuže: „Co TO je?“
Na tomto místě vám představuji netradiční a zajímavé  
pohledy na méně či více známé věci. Už víte? Přiznávám,  
že starší ročníky to mají tentokrát jednodušší, protože  
mé neteře reagovaly: Jééé, co to jééé? Což mě také  
inspirovalo k tomu, abych to vyfotil a zařadil (na věčnou  
památku ). Pošlete svůj tip na adresu  
pepastreda@volny.cz do vydání  
dalšího čísla. Nevíte, ale něco vám to připomíná?  
Neváhejte a napište! Někdy je zajímavější,  
co by to mohlo být, než co to ve skutečnosti je.
Správné i zajímavé odpovědi budou slosovány  
a vítěz získá právě to, co je na fotce.
Těším se na vaše odpovědi. 

Fotohádanka z minulého čísla

Pepa Středa

JE TO:  
Jsou to dřevěné mobily jako hračky mých neteří…  
Ano, již zapomínáte, že dříve měly mobily takovou  
anténku? A bylo výhodou (aspoň pro rodiče),  
že na rozdíl od těch dnešních plastových  
neblikaly a nehoukaly.
NENÍ TO:  
Opravdu to není plot naší zahrádky stojící blízko nově 
naštukované a tmavě vymalované zdi (když už jsme 
u toho pozadí, je to hodně jetá kapota Škody 125)  
ani dřevěná konstrukce u stěny domu, určená  
k okrase i k popínání rostlin.

Je mi líto, ale tentokrát nikdo neuhodl,  
a tak nikdo nevyhrál.
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POTVOŘENÍ Jiří Němec

Čáry sem a tam

Dnešní úkol bude bezpečnější, nebudete muset 
používat nůžky, ale výhradně hlavu, možná pra-
vítko a tužku. Pokud vám na základní škole dě-
lala problém násobilka, pak neodbíhejte na ji-
nou stránku časopisu. Úkol není pro matematiky, 
jak by se na první pohled mohlo zdát, ale právě 
pro ty, kteří fandili jiným oborům a s počty spí-
še soupeřili.

32 × 41 = ????

Rychlým pohledem by se možná zdálo, že se jed-
ná o běžný matematický příklad a nějaké čmr-
kanice lenošného počtáře, kterému se nechce 
do přemýšlení. Přesně vedené čáry však skrývají 
tajemství, jak se ke správnému výsledku dostat 
i bez velké námahy. Odhalíte, jakou souvislost 
s příkladem mají nakreslené linie a jak z nich lze 
celkem snadno odečíst výsledek?

V předchozím čísle (G6, 104) jsme vám předložili 
slepený proužek papíru a s trochou nadsázky jsme 
apelovali na vaši intuici. Co se stalo, když jste si 
takový proužek slepili, abyste ho záhy mohli roz-
střihnout podle zadání? Že nevznikly proužky dva, 
jak jste možné očekávali, ale pouze jeden dvojná-
sobné velikosti? Ano, je to tak. Dobrý pozorovatel 
si možná všimnul, že proužek je přetočený a tudíž 
mohl očekávat, že jeho rozstřihnutí po přerušované 
čáře v podstatě proužek nerozdělí, pouze přetvoří. 
Pokud tomu nevěříte, tak si to zkuste nyní. Jen se 
prosím, až budete dychtivě experimentovat, nepro-
píchněte nůžkami. Zranění v zápalu hry nemusí být 
ojedinělý úkaz dokumentující vaše zanícení. Osob-
ně jsem pobodání nůžkami zažil také při hře Ne-
viditelná ruka trhu (viz Caha, M., & kol. (1996). 
Hry a výchova k trvale udržitelnému rozvoji. Pra-
ha: Brontosaurus).
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INSPIROMAT
Milí čtenáři, toto číslo je věnováno výročí Prázd-
ninové školy Lipnice. Neměl jsem možnost zatím 
číst texty ostatních rubrik, ale dovedu si před-
stavit, že mnohé budou povahy přirozeně trochu 
více reflektivní než návodné. Text tohoto vydání 
naší rubriky rozhodně do určité míry ohlédnutím 
bude.
Vlastně vám chci povyprávět příběh o setkání. 
Konkrétně o svém setkání s jedním zvláštním 
psem. Přesto předmětem našeho zájmu budou 
strůjci, režiséři a spoluaktéři kurzů PŠL či kurzů 
z lipnické tradice vycházejících. Zkusíme se krát-
ce zamyslet nad tím, jak a proč do našeho živo-
ta vstupují, krátce prodlévají a posléze se z něj 
po anglicku vytrácejí lipničtí (a jim příbuzní) in-
struktoři.

Luděk Šebek

Vedoucí rubriky:

Luděk Šebek – pro podrobnější představení viz str. 3.

ENGLISH SUMMARY 

Inspiring column
About Close Encounters. At the beginning, 
I‘m going to briefly explain why the text in our 
section is largely of narrative character. Then, 
i would like to hint at two questions connec-
ted with the story i am going to tell. First is 
related to some characteristic features of the 
role of a leader, and certain inapproprietne-
ss of the word instructor resulting from the-
se characteristics. The second question tou-
ches the temporality of the stay of instructors 
in the course participants’ world. Then I am 
going to invite the reader for a small hike in 
the hot limestone slopes of dalmatian moun-
tains with a very special guide. Finally i would 
like to return back to the proposed questions 
and offer possible paralels between the two 
encounters.

in
sp

iro
m

at

07_jaro07.indd   158 10.5.2007   14:37:46



159

Luděk ŠebekO BLÍZKÝCH SETKÁNÍCH

Většina následujícího textu bude mít podobu pří-
běhu. Proč? Inu, některé své prožité příběhy spíše 
uchopíme skrze jiný příběh než na základě racio-
nální analýzy. Příběh se nám může stát nástrojem 
k pohledu na svět i sebe. Z příběhů povstává smys-
luplnost světa, ve kterém žijeme, i smysluplnost 
našeho vlastního života. (Hudlička, 2003, 36)
Stává se někdy, že k uchopení smyslu některých se-
tkání či příhod nám schází kód. Abych byl konkrét-
nější: Je zvláště jeden aspekt setkání s lipnickými in-
struktory, jenž u mě dlouho vyvolával zneklidňující 
otázky. Řeč racionálních úvah jako by ale byla vždy 
příliš hrubá, surová a zkreslující. Nedávno prožitý 
příběh jakoby mi nabídl šifrovací mřížku, jež, po-
ložena přes příběh minulý, umožňuje číst jej v kódu, 
který lépe zachovává celistvost obrazu.

Yus áya
Takto je v lakotštině označován ten, který provází. 
I náš vlastní jazyk by takové označení teoreticky 
umožňoval. My ovšem jsme zvyklí na výraz instruk-
tor. Nejenže je to slovo nepříliš zvukomalebné. Ono 
navíc ani přibližně nevystihuje skutečnou podstatu 
role, již označuje. Než se pustíme do dalších úvah, 
rád bych vás ale seznámil s někým jiným.

Medo
Medo je pes. Jaký? No – hubenější a trochu vyšší 
než bígl, ale trochu jako bígl. Ale taky trochu jako 
anglický ovčácký pes. Je černo-hnědo-bíle flekatý. 
Vořech, voříšek. Úsměvné klopýtnutí v genetické li-
nii. Medo ovšem své voříškovství pozdvihl na úro-
veň aristokratickou a dal mu vážnosti cechovních 
mistrů. V dalmátské vesničce Sveta Nedelja totiž 
pracuje jako horský vůdce. Své věci zasvětil celý psí 
život a dělá ji tak, jak má být, podle vlastního sou-
du, nestaraje se pranic o to, co na to ostatní psi, 
o lidech ani nemluvě.

Sveta Nedelja má svůj kostel a obchod. Nad kos-
telem na kamenné dlažbě podle nejlepších starých 
tradic profesionálních horských vůdců posedává, 
od chvíle, kdy teplá jadranská noc začne na výcho-
dě šednout, Medo. Čeká na klienty. Těžko říct, jak 
je pozná. Snad po čichu. Možná člověk na počátku 
stezky voní odhodláním. Možná prostá čistota lid-
ského úmyslu vystoupit na horu se v citlivém psím 
nose podobá třeba čiré vůni ozónu, kdo ví. Místní 
a turisté, co na horu nejdou, ho nezajímají. Ty pře-
hlíží. Ty, kteří naopak na horu jdou, zato prý pozná 
i v davu dole v přístavu.

...
První naše setkání s ním bylo prosté, příjemné svou 
samozřejmostí. V tichém zastavení jsme s mou že-
nou na terásce kostela poslouchali, jak údery zvonu 
právě odbíjejícího čtvrtou odlétají do prázdna roz-
prostírajícího se nad světélkujícím mořem hluboko 
pod námi.
Medo nás pozdravil jasným zaštěkáním a přátel-
ským máváním ocasem. Právě když jsme se chys-
tali začít radit, kterou ze dvou uliček vedoucích od 
kostela se dát, znovu na nás krátce a zvesela štěkl 
a povyběhl před námi. Zastavil, počkal, jestli jsme 
správně pochopili, že si nás bere na starost, a když 
viděl, že jdeme za ním, protáhl se kolem kamenné-
ho domku školy, minul dva tři sklípky a za chvilku 
jsme všichni stoupali nahoru stezkou ztrácející se 
mezi vinicemi.

...
Měli jsme jen velmi kusý plánek cesty z horole-
zeckého průvodce a nebyli jsme si moc jistí, jest-
li se dokážeme ve spleti zídek a zeleně potmě ne-
ztratit. Proto bylo docela úlevou, když jsme shledali, 
že nás Medo opravdu vede. V tom, jak se ve ztem-
nělé krajině orientoval, byla samozřejmá jistota sta-
rousedlíků, pohyboval se svižným, ale vyrovnaným 
horalským tempem. Tu a tam se po nás ohlédl a za-
stavil, občas poodběhl si něco zkontrolovat mimo 
stezku a několikrát to na snadných úsecích vzal ma-
lou oklikou, vždycky se ale vrátil a zařadil se na své 
místo vůdce. Ani blízko, ani daleko, tak, abychom 
ho mohli pohodlně následovat a přitom měli svůj 
vlastní prostor, tak, abychom mohli i sami cestu 
hledat a po něm se dívat hlavně pro ujištění.
Do kláštera v jeskyni na úpatí skal s námi nešel, lehl 
si na stezku a trpělivě, beze spěchu počkal, až se 
nabažíme zvláštní atmosféry toho místa a pohledu 
na moře v úsvitu nového dne hluboko pod námi.
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...
Přestože vypadal docela vychrtle, vůbec nežebral 
o jídlo. Když jsme na hřebeni svačili a pozvali jsme 
ho na housku se salámem, vzal si zjevně rád, ale 
snědl svůj díl klidně a beze spěchu. Vypil i vodu, 
kterou jsme mu nalili do dolíku ve skále, a protože 
ranní slunce už začalo pálit, zase si lehl do stínu 
a podřimoval.

...
Na planinu na hřebeni vede z druhé strany kameni-
tá cesta, je tam zřízena jakási sezónní hasičská sta-
nice. Byli jsme asi tři sta metrů od ní, když se Medo 
zastavil. V plynoucím rozhovoru jsme pokračovali 
v cestě k železnému vrcholovému kříži a chvilku tr-
valo, než jsme si všimli, že s námi nejde. Ohlédli 
jsme se a viděli ho, jak leží při kraji cesty kus dole 
pod námi. Původně jsme měli v plánu přejít vrchol 
a sestoupit jinou cestou vedoucí do sousední ves-
nice. Chvíli jsme čekali, jestli se nezvedne a nedože-
ne nás, ale nevypadalo to, že by chtěl jít dál. Těž-
ko říct, jestli tu končilo jeho teritorium nebo jestli 
mu vadili psi hasičů, nebo prostě poslední kus ces-
ty nechává lidi jít samotné. My jsme se každopád-
ně shodli, že bychom se cítili divně, kdybychom se 
tak daleko od vesnice, vysoko na pustém a slun-
cem rozpáleném hřebeni odtrhli a šli si svou ces-
tou. Navzdory faktu, že on byl pouhý pes, jsme ně-
jak neuměli hodit za hlavu starou zásadu, že v ho-
rách se má zůstávat pohromadě. Možná nám úsek 
naší cesty životním časem, který jsme s ním sdí-
leli, ještě nepřipadal uzavřený. Takže jsme se vrátili 
a šli jsme dolů společně. A našli jsme díky tomu roz-
valiny Pastýřského domu, jedno z nejmagičtějších 
míst, jaká jsem kdy navštívil. I ticho tam vonělo. Ne-
zůstali jsme dlouho, ale když se dívám zpět, je mož-
né, že právě tam se uzavřela jedna z mých životních 
kapitol a začala nová.

...
Meda bylo pak vidět pořád méně, a když bylo jasné, 
že už trefíme, zmizel docela. Ještě jednou jsem ho 
později potkal v přístavu, kde má druhé stanoviště, 
kde čeká na své klienty. Vůbec si mě nevšímal. Ne-
bylo divu. Však jsem také nešel nahoru. Od míst-
ních lidí vím, že Medo jde s někým každý den od 
jara do podzimu. Ne víc, ale ani méně než jeden vý-
stup za den. Co lidé pamatují, už možná osm let. 
S každým jednou.

Paralely

Zde se dostávám k tomu, čím se toto zvláštní se-
tkání váže k setkání druhému – setkání s lipnickými 
instruktory. Člověk jimi na kurzu provázený ujde 
maličký, ale zpravidla při pohledu zpět poměrně 
dlouho zřetelný úsek své životní pouti. Někdy těch 
pár dní představuje i kus cesty hodně významný. 
A když jej pak potkají, jejich zájem o něj je, řek-
něme – zdvořilý. Inu – však také nejde nahoru. Už 
svou túru měl.
Ve skutečnosti ale je těch podobností víc. Výše jsem 
nazval setkání s chorvatským psem setkáním zvlášt-
ním. Tato zvláštnost je ovšem pozorovatelná pouze 
a jedině při pohledu zevnitř prožívané zkušenosti. 
Zvenku to vypadá tak, že nějací lidé jdou na túru 
a s nimi jde místní toulavý pes. No a? Co má jako 
být? Stejně tak křehká zvláštnost probíhajícího di-
alogu mezi účastníkem kurzovní pouti k vlastnímu 
já a instruktorem, který jej provází, se podobá ča-
rování ve fotokomoře. Vezmeme-li papír, na kterém 
se v nádobce s vývojkou začínají šmouhy spojovat 
v tvary, ven, abychom se na něj pořádně podívali 
na denním světle, neuvidíme o moc víc než černý 
papír. Něco jiného je vidět na fotografii v albu a ně-
co zcela jiného být účasten toho, když obraz právě 
vzniká. I zážitek kurzu je – podobně jako obraz – vi-
ditelný především zevnitř.
A teď paralela nejdůležitější: i v případě instruktorů, 
stejně jako u našeho Meda, člověka napadne nutně 
otázka: Proč to dělají? Co je k tomu vede? Proč malý 
hubený pes už řadu let každý den od jara do podzi-
mu jde s dvojicemi, skupinkami i osamělými poutní-
ky po kamenitých stezkách na pustý horský vrchol? 
Proč někteří lidé vybírají z pokladniček svého osob-
ního času sotva tam mají naspořeno pár drobných 
a rozhazovačně se pouští do ambiciózních drama-
turgických kreací, jež si jistojistě vyžádají dny, týd-
ny a měsíce příprav a pak na kurzu dlouhé, bezesné 
noci? Já mám v rámci svého povolání „bytí na Lip-
nici“ tak nějak v popisu práce a tím pádem pro mě 
samého tato otázka v zásadě ztrácí na naléhavosti. 
Sám jsem se ale, jsa trochu obeznámen s životní si-
tuací některých svých přátel z řad instruktorů PŠL, 
u kterých dávno minula vysokoškolská léta, mno-
hokrát ptal, co je pořád nutí se do lipnického světa 
vracet. Určitě je zapotřebí zaujetí vlastní věcí, pocit, 
že v pouti je něco smysluplného. Že cesty nahoru 
by se měly podnikat. Prostě proto, že tu hory jsou. 
Nesejde na tom, jde-li o horu kamene, nebo o ho-
ru lidských otázek, pochyb a nadějí. Naznačil jsem 
v úvodu, že se domnívám, že slovo instruktor ne-
vystihuje skutečnou podstatu dané role. Nyní můžu 
říct proč: Nemusím mít pravdu, ale podle mého ná-
zoru nám totiž to slovo neříká nic o sdílení. O spo-
lečné pouti. O skutečnosti, že lidé, kteří berou dru-
hé na výpravu do magického světa lipnických pro-
gramů, jsou především bytostně puzeni sami kam-
si jít a cosi tam hledat. A problém je v tom, že na-
plnění smyslu oné cesty je podobně jako v Tar-
kovského Zóně ve své podstatě reálné právě v je-
jím sdílení s někým.
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Privilegium a závazek

A úplně na závěr – vedle výše uvedeného se také 
domnívám, že nezanedbatelná je sama výsadnost 
role. Medo je horským vůdcem ve Svete Nedelji, což 
mu nedává ani tak obživu, jako výsadní postavení. 
I instruktoru se rolí průvodce dostává zvláštního 
privilegia. Privilegia sdílet s lidmi jejich lepší oka-
mžiky.

Většina lidských výsad s sebou nese závazek. Ale 
tady podobnost s příběhem o psu – horském vůd-
ci končí a začíná jiná kapitola, docela vážná a roz-
hodně přesahující rámec tohoto článku.

Literatura:
• Hudlička, P. (2003). Prožívání, zkušenost a životní svět. 

Praha: Triton, s.r.o.
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ENGLISH SUMMARY

Safety
The mental stress on an experiential course is 
a way how to develop our skills and move our 
borders and barriers in learning. Some peop-
le say about the mental stress that it forces 
them to overcome unpleasant feelings and 
cope with them, others remember it as a ne-

cessary evil which they had to undergo. 
When experiencing the stress there are 
two poles which have their tops. One 
can be the feeling of a winner who ex-
periences the fatigue after no sleep at 
night and celebrates success till mor-
ning and the other human feeling is 
when he/she wakes up at night – due to 
nightmares – and he/she is happy that 
the memory of a stressful situation was 
only a dream.

BEZPEČNOST & 

RIZIKO
Můj tatínek byl většinu života učitel (vyjma let, 
kdy mu, kvůli špatnému přesvědčení, učit zaká-
zali…). V době po revoluci se k učení vrátil a do-
konce byl ředitelem učiliště. Tehdy jsem studoval 
a otec se snažil uživit dvě děti na studiích v Praze 
a ještě slušně žít. Chodil domů okolo půl třetí od-
poledne a navíc stačil dělat učitele autoškoly a pís-
kat jako hlavní rozhodčí prvoligový fotbal. Vzhle-
dem ke své vytíženosti často užíval heslo, že kdo 
nezvládá svoji práci, ať ji nedělá. Dlouho se mě to 
netýkalo, ale když jsem po studiích začal pracovat 
a dal se na „manažerování“, všechno bylo jinak. 
Časté služební cesty, nekonečné porady, neustálá 
jednání s partnery… Když jsme si s tatínkem volali 
na trase Praha-Morava, často jsem si neuvědomil, 
že dlouze vyzvánějící telefon v jeho kanceláři už ni-
kdo nezvedne, protože je dávno na zahradě a pe-
čuje o vinohrad. Občas jsem v telefonu zkusil za-
vtipkovat, že není jak jemu, ve státní správě, s pev-
nou pracovní dobou. Asi nemusím psát, jaké od-
povědi se mi dostalo (viz výše). Jednou jsem k to-
mu ale přidal, že jsem unavený k smrti a asi zko-
labuju na vyčerpání organismu. Reakce byla oka-
mžitá: Ty? A z čeho? Dyť furt jenom sedíš v kan-
celáři, vykládáš si s lidma, nic po-
řádně neuděláš… Jedině, že bys 
to měl z toho pozdního chození 
dom. Od toho okamžiku jsem po-
chopil, že mému – v jiné době vy-
chovanému – otci nevysvětlím, 
že práce už má dávno i psychický 
rozměr a výkon spolu s výsled-
kem může ovlivnit rovněž psy-
chická náročnost činnosti, a i to 
občas bolí.
Psychická zátěž na zážitkovém 
kurzu je cestou, jak rozvíjet naše 
dovednosti a posouvat naše 
hranice a bariéry v učení. Jed-
ni o psychické zátěži říkají, že je 
nutí překonávat nepříjemné po-
city a zvládat je, druzí na ni vzpo-
mínají jako na nutné zlo, které 
museli podstoupit. Při vnímání 
zátěže existují dva póly, které 
mají své vrcholy. Jedním může 
být pocit vítěze, který nezná únavu a po probdělé 
noci slaví úspěch do rána; druhým je pocit člo-
věka, který se budí z noční můry – a je šťastný, že 
vzpomínka na stresovou situaci byla pouze snem.

Jiří Uher

Vedoucí rubriky:

Jiří Uher – pro podrobnější představení viz str. 3.

Mgr. Pavel Hyťha (1979) – poradce 
pro střední školy v Národním ústavu  
odborného vzdělávání, lektor kurzů  
soft skills. Absolvent specializace  
dobrodružná výchova a výchova  

prožitkem na FTVS UK. Od roku 1999 instruktor  
v Adventura Teambuilding s.r.o. (nyní Adventura s.r.o.). 
Člen výcvikové skupiny Institutu pro aplikovanou  
psychoanalýzu (IAPSA). p.hytha@seznam.cz

Do této rubriky přispěl:
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Pavel HyťhaPSYCHICKÁ ZÁTĚŽ 
NA KURZU 
jako spouštěcí mechanismus psychické poruchy

Čas od času se dostávám do situace, která ve mně 
zanechává nepříjemné napětí, cítím se vyčerpaný, 
rozladěný, a moji blízcí na mne raději nemluví, pro-
tože jsem podle jejich slov podrážděný. V této době 
toho moc neudělám, a pokud ano, obvykle to stejně 
poté přepracuji. Shrnu-li to, jeden by řekl, že nejsem 
v psychické pohodě. Za určitých podmínek mne ale 
určité situace mimořádně motivují a mobilizují ve 
mně skryté rezervy, které mi umožňují, abych v da-
nou chvíli zvládl to, co druzí vzdávají. Myslím, že 
ani nemusím uvádět příklady, protože jsme schopni 
si takovou situaci vybavit nebo alespoň představit. 
Při zážitkovém vzdělávání, na sebezkušenostních 
a rozvojových kurzech, se s těmito skrytými rezer-
vami pracuje a navozují se takové podmínky, aby 
k jejich „objevení“ na individuální úrovni docházelo. 
Podobný princip, ovšem s důraznějším přihlédnu-
tím k psychickému bezpečí účastníků, se aplikuje 
i na některých kurzech týmové spolupráce, a prá-
vě týmová spolupráce v nás tyto rezervy mobilizuje 
snadněji.

Jaké situace nás psychicky ohrožují?

Nejprve se podíváme na události, jež skutečně mo-
hou způsobit duševní poruchu i psychicky zdra-
vému jedinci. Tyto události lze pro přehlednost roz-
dělit na dvě skupiny. V první skupině to jsou pří-
rodní katastrofy (např. zemětřesení, požáry, tajfuny, 
sopečné výbuchy či povodně). Druhou skupinu tvo-
ří situace způsobené a navozené člověkem, mezi 
které řadíme různé havárie a všechny druhy te-
rorismu, násilí a válečných konfliktů. Všechny tyto 
okolnosti působí na psychiku především svojí ne-
představitelností. Naše fantazie a běžná zkušenost 
nás nepřipravila na sílu těchto situací, a proto ne-
máme vytvořené způsoby, jak se s nimi psychicky 
vyrovnávat. Právě tato nepřipravenost může způ-
sobit průvodní projevy psychické poruchy, které se 
projevují jako tzv. příznaky. Dočasná porucha, která 
po působení těchto neočekávaných situací nastává, 
je normální reakcí a nazývá se psychické trauma1; 
pokud není kompenzována, může vést až k post-
traumatické stresové poruše (dále jen PTSP2). Vznik 
traumatu má původ v několika společně působících 
jmenovatelích, jimiž jsou: nedobrovolnost, bezmoc-
nost a bezprostřední existenční ohrožení (zahrnuje 
i sociálně existenční aspekt). Mechanismus vzniku 
a projevení traumatu není okamžitý, ale může mít 
setrvačnost dnů a měsíců (v případě PTSP i roků).
Důvod, proč psychické trauma na tomto místě zmi-
ňuji, je prostý. Chci tím zahájit krátkou úvahu o roz-
dílech mezi psychicky ohrožujícími situacemi a ná-
ročnými (zátěžovými) situacemi vytvořenými a na-
vozenými s určitým cílem při zážitkovém vzdělávání 
a učení.

1 Psychické trauma vzniká působením jednoho extrémně 
stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující si-
tuace, které mají následující charakteristiky: příčina 
je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; zna-
mená bezprostřední ohrožení života nebo tělesné in-
tegrity; vytváří v jedinci pocit bezmocnosti. Podstatou 
traumatu je, že působením vnějšího činitele jsou po-
ničeny psychické a biologické adaptační mechanismy 
jedince. K tomu dochází tehdy, když vnitřní a vněj-
ší zdroje již nejsou schopny vyrovnat se s ohrožením. 
Existuje jasný rozdíl mezi stresem a traumatem, a ten-
to rozdíl zřetelně vnímá právě traumatizovaný člověk. 
Děsivé zážitky zaplavují a paralyzují systém sebeobrany, 
ničí pocit vnitřní kontroly a kompetence a ve svých dů-
sledcích narušují i důvěru ve smysl, řád a kontinuitu 
lidského života. Traumatická reakce vzniká v okamžiku, 
kdy je člověku tváří v tvář extrémní hrůze znemožněna 
smysluplná akce a on se ocitá ve stavu totální bezmoci. 
Je vlastně reakcí na bezmocnost. Traumatické udá-
losti tak vyvolávají hluboké a trvalé změny v oblasti fy-
ziologické, emoční i kognitivní.

2 (PTSP) Prožitek události přesahující běžnou lidskou 
zkušenost; opakované prožívání události v mysli (opa-
kující se noční můry, opakující se nutkavé vzpomínky 
na událost, intenzivní úzkost při setkání s věcmi, kte-
ré událost připomínají, náhlé impulzy chovat se tak, 
jako by událost znovu nastala); vyhýbání se podnětům 
souvisejícím s kritickou událostí nebo ji připomínající 
(úporná snaha vyhnout se myšlenkám na událost, ná-
padné úsilí vyhýbat se činnostem připomínajícím kri-
tickou událost, neschopnost rozpomenout se na dů-
ležité okolnosti kritického děje, nápadný nezájem o ji-
nak důležité věci nebo úkoly, pocit izolace od ostatních, 
pocit ztráty životních perspektiv).
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Zátěž jako klíč

Psychicky náročné situace a jejich okolnosti se 
na zážitkových kurzech velice různí v závislosti 
na použitém prostředku (aktivita, hra), lidech, kte-
ří jsou na kurzu přítomni (skupina účastníků, tým 
organizátorů), a cílech kurzu. Podle toho je odstup-
ňována fyzická i psychická zátěž a vytvořeny pod-
mínky pro učení. Intenzita zátěže jednotlivých ak-
tivit je důležitým hybatelem dynamiky kurzu a pů-
sobí na změny v prožívání jednotlivců i skupiny. 
Psychická zátěž není samoúčelná, ale je klíčem, 
který otevírá zámek k předsudkům, zakořeněným 
představám, myšlenkovým stereotypům, strachu 
a vnitřním bariérám v učení.

…Tenkrát jsme připravovali pro skupinu účastní-
ků hru na motivy knihy o ekologické katastrofě 
na Zemi… Skupina účastníků – silně motivova-
ná legendou – se v časných ranních hodinách 
ještě za tmy vydává s šátky přes oči na jediné 
bezpečné místo na Zemi za svým průvodcem… 
Během pochodu přelézají překážky a brodí se 
po pás ve studených tůních s šátky na očích… 
Jedním z „úkolů“ je prolézt skrz velmi úzkou rou-
ru, ve které z jedné třetiny protéká voda… Je-
den z účastníků s širokými rameny se v rouře za-
klínil a nemohl se pohnout tam ani zpět… Po cca 
10 minutách se účastník z roury dostal ven vlast-
ními silami, s malou pomocí jiného účastníka… 
Při ZV se zdálo, že svoje uvěznění vnímal spor-
tovně a v následujícím programu pokračoval 
s ostatními.3

Je možné vytvořit psychicky  
bezpečné prostředí pro všechny?
Odpověď na otázku je spíše ne. Jsou totiž věci, kte-
ré ovlivnit můžeme, a věci, které souvisí s psychic-
kým bezpečím a které ovlivnit nemůžeme. Do prv-
ní kategorie patří psychická náročnost aktivit a je-
jich citlivé zařazování, a do druhé osobní anamnéza 
(„duševní šrámy“, zábrany, strach), které si účast-
níci na zážitkový kurz přinášejí.
Na rozdíl od posouzení fyzické náročnosti např. 
podle složení skupiny (poměr muži-ženy-osoby se 
zdravotním handicapem apod.), počtu účastníků 
na aktivitu a ve skupinách, terénu, počasí a pra-
videl pro aktivitu se psychická náročnost aktivit 
odvíjí od psychosociálních charakteristik skupiny 
(skupinová atmosféra, soudržnost, vzájemná zna-
lost členů skupiny, skupinová dynamika atd.) a cílů 
kurzu. Téměř každou aktivitu je možné uvést s mi-
nimem omezujících pravidel anebo s využitím stre-
sujících variant zadání (jako např. omezení zraku, 
časnou noční nebo ranní hodinou uvedení aktivity, 
soutěžním nastavením aktivity, časovým omezením, 
nastavením sankcí pro skupinu při neúspěšné re-
alizaci úkolu).

3 K uvedené situaci je třeba doplnit několik okolností. 
Jako první šel instruktor, který neverbálně komuniko-
val s účastníkem druhým v pořadí. Druhý instruktor 
měl úkol postarat se o účastníky, jež by se v kterém-
koliv momentu rozhodli nepokračovat dál v aktivitě. 
Na technicky obtížných místech trasy stál další a dá-
val účastníkům záchranu (ačkoliv to účastníci netu-
šili). Pro celý program byl vyčleněn instruktor, jenž měl 
za úkol vyžádat si informace o průběhu od všech in-
struktorů, kteří vedli skupiny, stejně jako od pomocní-
ků na trase. Po review a reflexi této aktivity byli účast-
níci informováni, že pokud chtějí, mohou si o průběhu 
promluvit s konkrétním instruktorem individuálně.

 Omezení zraku v aktivitách je vždy vhodné patřičně motivovat. | foto © archiv autora článku.
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Zařazování do programu
Aktivity, o kterých je řeč, v sobě vždy obsahují ur-
čitý problém, který skupina řeší, a tlak, kterému je 
vystavena. Zásadou bezpečného uvedení psychicky 
zátěžové aktivity v programu může orientačně být 
především to, že vedoucí aktivity je osoba, která ji 
prožila na „vlastní kůži“ jako účastník, a tedy ví, jak 
může daná aktivita na zúčastněné působit (zejména 
díky opakovanému uvádění hry v různých prostře-
dích a s různými skupinami). Nestačí znát aktivitu 
na papíře, zprostředkovaně nebo být u toho, když 
se uváděla. Je potřeba mít osobní zkušenost a pra-
xi v uvádění konkrétní aktivity. Velmi důležitým fak-
tem, na který se při tvorbě programu nezapomíná, 
je také vědomí toho, že každý účastník má osobní 
historii a mohl/a v minulosti prodělat traumatickou 
zkušenost, kterou mu/jí může námi vytvořená si-
tuace připomenout. Také se bohužel může stát, že 
zjistíme, že účastník trpí duševní poruchou nebo 
neurologickým onemocněním. Proto je velmi dů-
ležité mít před akcí vyplněné zdravotní dotazníky, 
které jsou prostředkem k získání právě (a nejen) 
těchto informací. Pokud účastník uvede např. v ko-
lonce „Berete nějaké léky? Pokud ano, jaké? “ název 
léku, který je pro zdravotníka kurzu neznámý, mů-
žeme se citlivě (mezi čtyřma očima) účastníka vy-
ptat na bližší informace, proč lék užívá. Tato pra-
xe bohužel nefunguje stoprocentně, a proto je dů-
ležité myslet na to „v terénu“ a těsně před akcí.

Před třemi lety jsme připravovali hru, ve které se 
v motivační fázi používá stroboskop4. Přestože 
jsme před programem upozornili na to, že pokud 
někdo trpí psychickým nebo neurologickým one-
mocněním, může zajít za konkrétním instrukto-
rem a konzultovat s ním, o co ve hře půjde a jaké 
jsou kontraindikace, stalo se, že se jedné z účast-
nic zřejmě vlivem světla ze stroboskopu vybavila 
vzpomínka na něco děsivého, co prožila v mi-
nulosti a co u ní bezprostředně při aktivitě vy-
volalo silný nával úzkosti. Ve hře nepokračovala 
a protože byl pro tento případ v týmu vyčleněn 
instruktor, měla možnost s ním o problému ho-
vořit. To se ukázalo jako důležité, protože se svě-
řila s tím, že v minulosti pravděpodobně trpěla 
epilepsií a dalšími záchvatovými stavy.

Jde tedy pouze o trauma  
prožité v minulosti?
To, zda jedinec bude reagovat na zátěžovou situ-
aci5 „jaksi zvláštně“ a pro nás „nečitelně“, závisí 
na několika věcech. Jednak to může způsobit trau-
matická vzpomínka, jednak jeho snížená psychic-
ká odolnost, případně zvýšená vulnerabilita (vní-
mavost, citlivost) vůči stresu a dočasná (vlivem ne-
moci nebo tíživé životní situace) absence funkčních 
mechanismů, jimiž se psychika jedince vyrovnává 
se stresem plynoucím z náročných situací. Každý 
z nás má vlastní systém psychických strategií, po-
mocí kterých se s nimi vyrovnáváme. Pro ilustraci 
uvedu ty, se kterými jsem se setkal na kurzech nej-
častěji.
1. Strategie zdánlivé apatie – Účastník sedí při 

společné aktivitě tiše v koutě a na otázku: Co se 
děje? odpovídá: Nic, dobrý…

2. Strategie vyhnutí se působení stresoru – Mě ty-
hle věci moc nezajímají, ani jsem se kurzu 
vlastně nechtěla účastnit.

3. Strategie napadení stresoru a útoku na něj – 
Ta vaše pravidla jsou zadána nesmyslně, a pro-
to se nám (mně!) to nepovedlo.

4. Strategie různých druhů náhradní činnosti – 
např. neustálé posílání sms a telefonování v prů-
běhu programu. Toto chování obvykle maskuje 
skutečný motiv a je většinou zaměřeno na po-
silování vlastních zdrojů síly, jak se vyrovnat 
se situací, která je pro jedince zatěžující.

4 Krátké ostré záblesky světla mohou spustit epileptický 
záchvat či vyvolat traumatickou vzpomínku asociova-
nou se záblesky světla.

5 Nepřiměřené úkoly, problémové, konfliktové a stresové 
situace (např. nové prostředí, vědomí odpovědnosti, 
časový deficit apod.).

 Hra Trifidi v zimním provedení. | foto © archiv autora článku.
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A co psychická odolnost?
Odolnost člověka bezpochyby závisí na konfigu-
raci jeho osobnostních rysů. Jedna z teorií hovoří 
o tzv. „nezdolnosti“6 (angl. Hardiness). Další teorie 
dává do souvislosti situační faktory s osobnostními 
rysy a sleduje u lidí jejich „vědomí souvztažnosti“ 
(angl. Sence of Coherence)7. Dalo by se tedy říci, že 
pokud lidé znají smysl aktivity, úkol vnímají jako 
zvládnutelný a rozumí tomu, proč by měli „obě-
tovat“ svoji osobní pohodu ve prospěch „vyššího 
cíle“ (skupinového nebo rozvojového), budou prav-
děpodobně psychickou i fyzickou zátěž a případné 
extrémně náročné situace snášet lépe než ti, kteří 
aktivitu a situaci takto nevnímají. 

Místo závěru – opatření  
pro navození psychického bezpečí

Před začátkem kurzu, ale i večer před plánovaným 
programem je jasně řečeno, že účast ve všech ak-
tivitách programu je nabídkou a možností a je ryze 
dobrovolná. V úvodu kurzu je možné s účastníky 
uzavřít dohodu, že v zájmu bezpečnosti všech ni-
kdo nikoho nepřemlouvá, aby se nějaké aktivity 
účastnil, a stejně tak má účastník právo kdykoliv 
svoji účast na aktivitě ukončit. Jedním z bodů do-
hody je, že po aktivním ukončení činnosti zůstává 
účastník se skupinou nebo na místě a může na se-
be vzít roli pozorovatele skupiny (této role se vy-
užívá při review nebo následné diskusi po aktivitě). 
Každý z účastníků je vyzván k vyjádření svých oče-
kávání od kurzu a osobního cíle, s nímž přichází.
Věřím, že aktivity uváděné na zážitkových kur-
zech nevedou a za normálních okolností by neměly 
vést k duševní poruše a psychické nemoci účast-
níka. To samozřejmě platí za podmínky, že jsou vy-
konávány dobrovolně a atmosféra je pro účastníky 
psychicky a sociálně neohrožující. Také věřím, že 
jsou uváděny a realizovány lidmi, kteří znají možné 
krizové scénáře a chtějí v lidech podporovat osob-
nostní růst skrze zvládání smysluplně náročných 
aktivit a her.

6 Odolná osobnost disponuje podle Kobasové (in Hošek, 
1999) kombinací tří osobnostních rysů: 1. Kontrola 
(LOC – Locus of Control) – uvědomovaná vlastní schop-
nost řídit chod dění v souvislosti s chápáním sebe jako 
možného nositele změny této situace; 2. Závazek ne-
boli osobní angažovanost je celková aktivita člověka, 
kterou vyvíjí, aby změnil situaci, ve které se nachází; 
3. Výzva (challenge) je chápání změn a zátěží jako vý-
zvy k jejich zvládnutí. Změna jako taková je přijímána 
pozitivně jako součást života.

7 Autorem teorie je A. Antonovski (1985) (in Hošek, 
1999), který zkoumal nemocnost bývalých vězňů z kon-
centračních táborů v souvislosti s prožitým stresem bě-
hem věznění. Zjistil, že skupina osob, která prokazo-
vala nízkou nemocnost, ačkoli prošla stejnou zátěží 
jako ostatní, má něco společného a nazval tento osob-
nostní rys „vědomím souvztažnosti“ (orig. Sense of Co-
herence – SOC). Toto vědomí je dáno třemi komponen-
tami: 1. Srozumitelnost – člověk s větší mírou této di-
menze vidí svět kauzálně a přijímá „pravidla jeho hry“; 
2. Zvládnutelnost – týká se vnímání vztahu mezi vlast-
ními možnostmi (schopnostmi, dispozicemi) a nároky 
okolí (požadavky situací). Souvisí se sebevědomím, as-
pirační úrovní a jejím hlavním znakem je pocit: „To se 
dá zvládnout“; 3. Smysluplnost – vztahuje se k emo-
cionální stránce osobnosti, která se raduje, že věci mají 
smysl a problémy, které se objevují, stojí za investování 
určité energie a času, protože cíle za nimi „za to stojí“.

Literatura:
• Hošek, V. (1999). Psychologie odolnosti.  

Praha: Univerzita Karlova.
• Křivohlavý, J. (1998). Jak neztratit nadšení.  

Praha: Grada, 1998. 
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POZNEJ  
SÁM SEBE 
Můžeme na kurzu, který používá zážitkovou me-
todu, ublížit? V oblasti péče o fyzické zdraví jsou 
často dobře formulované bezpečnostní standar-
dy. Pokud chceme zasáhnout „psychiku člověka“, 
bezpečnostní standardy pro vstup do psychické-
ho světa účastníka po ruce nemáme. Je zážitková 
metoda dostatečně silná na to, aby dokázala pro-
lomit obranné mechanismy? za jakých situací to 
může být nebezpečné?
Prázdninová škola Lipnice v posledních letech 
zvýšila počet kurzů, které mají blízko k psychote-
rapii, a stále více se otevírá téma psychické bez-
pečnosti na kurzech. Kromě klasických „značek“ 
DoNitraZemě a DoNitraVZimě se realizoval již 
dvakrát kurz Laterna, který se bude konat i v nad-
cházející sezóně.
V březnu 2007 se konal také PsychoM.E.S.H, je-
den ze seminářů, které měly za cíl rychlejší růst 
prvoelévů v PŠL.
Cílem tohoto příspěvku je položit otázky do po-
lemiky o psychické bezpečnosti na kurzech a po-
skytnout základní poznatky pro orientaci v této 
oblasti.

Petr Válek

Petr Válek – pro podrobnější představení viz str. 3.

Vedoucí rubriky:

ENGLISH SUMMARY

Learn about yourself
The article touches the questions of mental 
safety on courses working with experiential 
education. In the first part it tries to com-
pare experiences on a course of this type 
and psychotherapy. Further it deals with 
the question of defence mechanisms in the 
context of experiential education. Then the-
re is a short excursion into psychopathic be-
haviour of a person from the view of the dy-
namically oriented psychotherapy. In the four-
th part there are standards of preventive pro-
cedures for mental safety on the courses of 
Outward Bound Vacation School Lipnice and 
Česká Cesta (OB-Czech Way). In the next part 
Allan Gintel and Robert Pleskot answer the 
question of manipulation and mental safety 
on courses.
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Petr Válek

Přenesení pozornosti (na účastníka)

V psychoterapii je kupříkladu pro lidi, kteří se vní-
mají jako vyčlenění ze společnosti, klíčový zážitek 
přijetí. Nejde ani tak o verbální vyjádření podpo-
ry jako spíše o to, že danému člověku je věnována 
pozornost, že je přijímán i se svým svérázem. Na-
příklad pro klienty s obsedantně kompulzivní po-
ruchou osobnosti je často novum to, že mohou sdě-
lit terapeutovi fakta o svých rituálech – např. dvou-
hodinová prohlídka domu před odchodem z něj, 
kdy několikrát za sebou kontrolují okna, elektrické 
spotřebiče, všechny zásuvky s dokumenty a cen-
nostmi. To vše bez studu, výčitek svědomí, obav 
ze zesměšnění.
Na kurzech, které pracují se zážitkovou pedagogi-
kou, je právě zážitek prostředkem pro změnu. Pro-
pracovanou dramaturgií se instruktoři snaží o na-
bídku změny, posunu, zrání „svých“ účastníků. Pro-
středí na kurzu je bezesporu svou koncentrací zá-
žitků katalyzátorem skupinové dynamiky, emo-
cionálního dění jedinců. Navíc jsou kurzy často 
spjaty s tématem, je proto pravděpodobné, že si 
potencionální účastník nalezne kurz, který slibuje 
zpracování tématu, které si on v aktuální životní si-
tuaci „řeší“.
Stejně jako v psychoterapii je potřeba i při použí-
vání zážitkové pedagogiky vést v patrnosti to, jestli 
je skupina nebo jedinec připravena na konfrontaci, 
což může být střetnutí s hlubokými, někdy tem-
nými částmi naší psyché. Jestli ji účastník unese, 
do jaké míry skupinu nebo jedince tento zážitek po-
sune. Jestli skupinu, místo „vyvolání krize a zvýšení 
otevřenosti“, spíše nepoštveme destruktivně proti 
sobě (tedy instruktorům). Jestli jedince nezraníme 
a neotevřeme Pandořinu skříňku, kterou na kurzu 
nebudeme schopni uzavřít.

Během psychoterapeutické práce je většinou mož-
nost na vývoj reagovat, v případě odchodu z lůž-
kového zařízení můžeme vždy odkázat na další 
možnost pomoci. Na kurzu často takové možnosti 
nemáme, účastníci odjíždějí mnohdy v době, kdy 
má každý instruktor „své práce dost“, kdy mnoh-
dy není čas věnovat se individuálním potřebám jed-
notlivce.
V psychoterapii pracujeme většinou s jedinci, kte-
ří překročili pomyslnou hranici „normality“, tedy 
z kategorie psychicky zdravých se zařadili mezi 
„psychicky nemocné“.
Jak je tomu na kurzech, které pracují se zážitkovou 
pedagogikou? Na kurz přijíždějí lidé, kteří čekají 
od následujících dní zpracování tématu, kterému 
se kurz věnuje, setkání s lidmi, kteří mají o dané 
téma podobný zájem. V drtivé většině to jsou lidé 
psychicky zdraví, kteří běžně fungují v „reálném“ 
světě. My, instruktoři, slibujeme v propagaci ote-
vírání, posun, rozvoj v dané oblasti, zpracování čas-
to hlubokých témat. Na svých schůzkách většinou 
nepřemýšlíme nad individualitou lidí, kteří za námi 
přijedou. Máme starosti s programem, „aby to vše 
klaplo“. Cílem tohoto článku je přenesení pozornos-
ti i na účastníka.

ZÁŽITEK  
V PSYCHOTERAPII A NA KURZU
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Obranné mechanismy  
v kontextu zážitkové pedagogiky

Funkce obranných mechanismů je dvojí – jednak 
bránit naši psychickou integritu proti útokům zven-
čí, což může být cokoli od konfrontace se šéfem přes 
konfrontaci s partnerem až po konfrotaci s tím, že 
vaše bota neomylně konfrontuje pozůstatek výsled-
ku fyziologických procesů spojených s příjmem, trá-
vením a vylučováním psa vašeho souseda. Obran-
né mechanismy nás ale brání i před sebou samými, 
před obsahy, které jsou v našem nevědomí, a které 
v případě, že vyjdou na světlo vědomí dříve, než na-
zraje jejich čas, mohou být nebezpečné. Zážitková 
pedagogika je, podobně jako hudba a některé dro-
gy, „tunelem do emocí“. Pokud si vybavíte účastníky 
kurzu během loučení, záběry z koncertů Beatles a te-
ritoriální napětí na venkovské zábavě, nelze se ubrá-
nit dojmu, že tady není něco s emocemi v pořádku, 
to přece nejsou „normální lidé“. Koukolík hovoří 
o tom, že neplatí, že člověk je myslící bytost, která 
prožívá emoce, ale bytost emocionální, která občas 
myslí. Asi všichni známe situace, kdy emoce přebírají 
kontrolu a my se chováme jinak. Klasicky jde o syn-
drom sedmého schodu – po odchodu z „koberečku“ 
u šéfa vás teprve na schodech napadají pádné ar-
gumenty. Pokud přijmeme Freudovu a Jungovu hy-
potézu o nevědomí, což je část psychiky člověka, kte-
rou si nemůžeme „osvětlit“ pouhým zaměřením po-
zornosti, dostáváme se k tomu, že na kurzech umí-
me lidem více otevírat brány, kterými se nevědomé 
obsahy dostávají do vědomí. A tady je háček. Pokud 
vstupuje klient do psychoterapie, často jde o pro-
ces „zvědomování“, tedy konfrontaci s nevědomím. 
I tady však platí, že přílišné ambice v lámání obran-
ných mechanismů jsou v lepším případě „oceněny“ 
tím, že klient z psychoterapie odejde, v horším tím, 
že odejde na psychiatrickou hospitalizaci. Je nutno 
však dodat to, že mnoha lidem, kteří přicházejí, po-
máhá už jen obyčejný lidský kontakt a podpora. Jaké 
paralely můžeme najít mezi kurzy a psychoterapií?

Riziková osobnost na kurzu

Kurzy GO! jsou realizovány pro středoškoláky, kteří 
se potkávají v novém kolektivu. Jsou v pubertálním 
vývojovém období, kdy se dějí turbulence v sexu-
ální oblasti, porovnávají se s autoritami. Přicháze-
jí do školní třídy, kde si během krátké doby kur-
zu ujasňují svou pozici v sociální skupině, ve které 
budou fungovat po několik let. Na kurzu tedy ab-
solvují notnou dávku konfrontace. Všichni bez vý-
jimky jsou tedy potenciálně rizikoví.
Na kurzech PŠL jsou pomocí programů, jako je La-
byrint světa a ráj srdce nebo Nexus, Stalker, Jdi 
a přines hlavu krále, zpracovávána témata, která 
mají blízko k zániku, zmaru, smrti a beznaději. Kur-
zy, kde jsou součástí programu psychoterapeutické 
skupiny (DNZ, Laterna), se navíc využívají skupiny 
jako mocný nástroj pro sebepoznání. Opět pořádný 
náklad konfrontace s obrazem sebe sama, se sku-
pinou. Na akci, kterou pořádáme, nám můžou přijet 
lidé s různě silně postavenou osobností. Věřím pro-
to, že je zde místo pro krátký exkurz do psychopa-
tologie osobnosti, abychom se mohli zamyslet, jest-
li jsme se na kurzu potkali s osobností účastníka, 
kterou bychom mohli označit jako potenciálně ri-
zikovou.

 foto © Pepa Středa.
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Psychopatologie osobnosti
Ambicí následujícího odstavce není vyčerpávající 
soupis příznaků, podle kterých se orientovat v psy-
chopatologii osobnosti, navíc k dobré psychodia-
gnostice jsou nutné dlouholeté zkušenosti a kva-
litní supervize. Cílem je rámcová představa o úrov-
ních dobře postavené osobnosti. Pokud se po-
díváme na vývoj osobnosti pohledem analyticky 
orientované vývojové psychologie, docházíme k ná-
sledujícím závěrům naznačujícím strukturu.

1. Psychotická struktura osobnosti – k poškození 
osobnosti (opakované traumatické zážitky, ne-
možnost dosažení vývojových stupňů) dochází 
velice brzy, je narušen pocit základní jistoty ve 
světě. K tomuto poškození nejčastěji dochází 
u dětí matek, které z jakéhokoli důvodu od-
mítají své dítě. Takový člověk je poté ohrožen zá-
kladní nejistotou, klasický projev lze nalézt u pa-
ranoidních psychotiků, kteří mají obavy ze sle-
dování, pomlouvání, strach ze zabití atd. Na kur-
zech je většinou nepotkáme, protože pokud je 
psychóza rozvinutá, má psychotik jiné starosti 
než platit za výzvy a podněty. Může se stát, že 
by se psychóza rozvinula na kurzu, to by se pro-
jevilo rychle bizarními obsahy v myšlení, ne-
vývratným přesvědčením, které odporuje „zdra-
vému rozumu“. Takový člověk potřebuje „ukot-
vení“, maximální pocit bezpečí a okamžitou pro-
fesionální péči. Někdy se jako psychóza pro-
jevuje psychospirituální krize, která je cha-
rakteristická povětšinou silnými náboženskými 
prožitky, kdy tato prožívaná realita může na-
rušovat fungování v „realitě běžné“.

2. Hraniční struktura osobnosti – k poškození do-
chází například, když dítě začíná objevovat svět 
kolem sebe, je zvědavé, potřebuje zkoumat, 
a poté se vrátit zpět k matce. U matky ovšem 
někdy bezpečí najde a někdy ne. Typicky to mo-
hou být děti alkoholiček, které, příjemně po-
silněny alkoholem, dítě přijímají, při „kocovině“ 
však děti odmítají. Člověk s touto strukturou 
se může objevit na kurzu, protože často baží 
po silných zážitcích. Ve vztazích fungují jako di-
kobrazové v noci na poušti. Když je jim zima, 
přitulí se k sobě, ale to se aktivují obranné me-
chanismy a navzájem se zraňují bodlinami. To 
je přiměje k tomu, že se rozprchnou, nicméně 
brzy začínají pociťovat krutou zimu, která je při-
vede zase k sobě, a kruh se opět rozbíhá. Po do-
bu mé praxe jsem na kurzu potkal jednoho člo-
věka, který měl k této problematice blízko. Byl 
zatěžující pro tým i pro ostatní účastníky, na-
konec však absolvoval celý kurz a pevně věřím, 
že bez negativního dopadu.

3. Narcistická struktura osobnosti – k vytváření 
této struktury osobnosti dochází v období, kdy 
se ke slovu dostávají témata vlastní hodnoty 
a schopnosti. Lidé s touto strukturou osob-
nosti mají často obrovské ambice, vnímají svůj 
vliv jako jedinečný, neopakovatelný. Svoji hod-
notu často mohou posilovat tím, že snižují hod-
notu jiných. Tito lidé bývají často v poměrně vy-
sokých pozicích a bývá na ně nahlíženo jako 
na úspěšné. Pomocí účinných strategií pro-
žívají zážitky „na výsluní“, mají pozornost, moc. 
Za toto však platí občasnými „propady“ do su-
terénu psychického pekla, kde se utápí vlastní 
nicotou. Na kurzu je možné potkat je poměrně 
často, nevynechají příležitost k poukázání na se-
lhání instruktora, protože devalvace takové au-
tority jim dodá na významu a důležitosti. Od-
hadovat, jaké dopady může mít kurz na lidi s 
touto problematikou, je těžké, ale vím o jednom 
účastníkovi s poměrně silnou narcistickou pro-
blematikou, který patří do kategorie „objížděčů“, 
tedy „chronických účastníků“. Jsou to lidé, kte-
ří bývají zatěžující pro tým i ostatní účastníky. 
Mají talent budit silné negativní emoce. Pro psy-
choterapii, ale i kontakt na kurzu je důležité 
uvědomění, že problémy dělají, protože neumí s 
lidskými kontakty zacházet jinak. Úroveň stavby 
jejich osobnosti je již poměrně vysoká. U těch-
to lidí je možno i v psychoterapii konfrontovat 
dopady jejich chování na ostatní, doporučuje se 
i psychoterapie skupinová. Také na kurzu může 
být tato konfrontace užitečná pro jejich vývoj.

4. Neurotická struktura osobnosti – zapeklitá ka-
tegorie. Neurotická problematika je prakticky 
vžitý termín, oficiálně, ale neúspěšně je za stra-
ny autorit viditelná snaha o jeho vymýcení. 
Označuje poruchy u lidí s poměrně dobře usklá-
danou osobností. Jedná se o poruchy úzkostné, 
depresivní, různé reakce na závažný stres a dal-
ší. Je možné se na kurzech setkat s těmito 
účastníky? V psychoterapeutické praxi jsem po-
tkal chlapce, který si zažil šikanu na jednom z 
kurzů pro třídu dospívajících. Od té doby se táh-
nou jeho úzkostně depresivní psychické obtíže, 
které výrazně snižují kvalitu jeho života. Prav-
děpodobně by k šikaně došlo a docházelo, i kdy-
by se útočník a oběť nepotkali na kurzu, kurz se 
však bohužel stal „místem činu“. Potkat na kur-
zu člověka s touto strukturou osobnosti nemusí 
být nijak výjimečné. Jejich osobnost snese i kon-
frontaci se skupinou, silné zážitky pro ně mohou 
být startem pro rozvoj a zpracování jejich pro-
blematiky.
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K čemu nám může být prakticky tento krátký, zjed-
nodušující a do značné míry generalizující po-
hled do utváření struktury osobnosti? U první, ale 
i u druhé zmiňované skupiny je akutní riziko cho-
vání nebezpečného sobě nebo okolí. V případě bi-
zarního chování, sebepoškozování apod. je na mís-
tě ihned kontaktovat odbornou péči. Pokud se 
na kurzu setkáme s účastníkem, jehož osobnost 
byla ohrožena a ustrnula na narcistické struktuře 
osobnosti, je potřeba vydržet eventuální devalvaci 
směrem k instruktorům a být ostražitý pro možný 
náhlý propad k hluboké depresi. Pokud jde o neuro-
tickou strukturu osobnosti, je na místě věnovat zvý-
šenou péči v případě jakýchkoli elementárních pří-
znaků deprese – změna rytmu spánek-bdění, ztráta 
chuti k jídlu, zvýšená plačtivost a další.
Drtivá většina účastníků, které jsem na kurzech po-
tkal, byli psychicky komponovaní jedinci, tedy du-
ševně zdraví lidé. I pro ně však byly mnohé prožit-
ky na kurzu hlubokým zásahem do vnímání sama 
sebe. U velké většiny z nich jsem registroval jakýsi 
hlad po rozvoji. Očekávali posun. Naplňujeme tedy 
jejich „poptávku“? Umožňujeme akceleraci v tom-
to rozvoji? Pokud zvažuji tuto touhu po růstu, stá-
vá se pro mě neodbytným pojem individuace v Jun-
gově pojetí.

Bezpečnostní standardy –  
prevence psychického zranění

Prázdnivová škola Lipice jako člen Outward Bound 
má bezpečnostní standardy jako preventivní opat-
ření definována takto:
1. Kurz by v žádném případě neměl cíleně směřo-

vat k vyvolání krize. Účastník se však může ocit-
nout v krizi i bez našeho výraznějšího přispění 
(kurz již svou podstatou znamená silnou zátěž).

2. Neexperimentovat na lidech – pohybovat se 
uvnitř hranic vlastních instruktorských znalostí 
a možností (znát je), znát svou motivaci.  
(Psychoterapeutické techniky, v užším slova 
smyslu, patří do rukou zkušeného odborníka.)

3. Neotvírat témata, která nemůžeme  
kvalitně uzavřít.

4. Znát rizika uváděných programů.
5. Jasně deklarovat možnost volby každého  

účastníka, zda absolvuje program.
6. Jasně deklarovat možnost každého účastníka 

říci i během programu „stop“ a dále v něm  
nepokračovat.

7. O psychickém stavu jednotlivců i skupiny  
pravidelně mluvit v týmu.

8. Věnovat zvýšenou pozornost vybraným  
(problémovým, rizikovým) účastníkům.

 foto © Michal Stránský.
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Nebezpečí zážitkové metody  
a manipulace

O vyjádření k tématu bezpečnosti zážitkové pe-
dagogiky a nebezpečí manipulace jsem požádal ka-
pacity v tomto oboru. Zde jsou odpovědi Roberta 
Pleskota a Allana Gintela na dvě mé otázky:

G: Do jaké míry je únosná manipulace na kurzech 
PŠL a dalších organizací pracujících se zážitko-
vou pedagogikou?
Allan Gintel: Je-li sama zážitková pedagogika za-
ložena na posilování jednak individuální, jednak 
kolektivní svéprávnosti a stejně tak individuálního 
a kolektivního sebevědomí prostřednictvím nejrůz-
nějších sportovních, herních a intelektuálních ak-
tivit a sociálních stimulací, nevidím příliš prostoru 
pro manipulativní chování pedagogů. Jak se pra-
ví v moudrých knihách, manipulovat znamená vy-
užívat nevědomosti, nejistot, dobromyslnosti, na-
ivity, strachu, slušnosti i dalších citů a vlastností 
lidí k uskutečňování vlastních, zpravidla skrytých 
zájmů a cílů. Takové manipulativní chování bylo 
a je, například na akcích Prázdninové školy Lipnice, 
těžko představitelné, ač při prvním „ohledání“ so-
ciální situace to může na nezasvěcené působit přes-
ně opačně. Lidé uvolnění z vírů každodenní redukce 
se zde s nadšením vrhají do všeho, co někdy chtěli 
zkusit a nezkusili, co chtěli prožít a neprožili. Jsou 
najednou schopni prožívat ono nevypočitatelné 
s velkým nasazením a s minimem korekcí. Mohlo 
by se zdát, že jsou snadno ovladatelní, že si s nimi 
můžeme dělat, co chceme. Křehkost těch situací je 
mimořádná. Stačí trocha falše a spontaneita mizí. 
Udržet tuto spontaneitu co nejdéle a třeba i po ce-
lou dobu akce patří k pedagogickému mistrovství.

Robert Pleskot: Manipulace je rozhodně součástí 
zážitkové pedagogiky. Dramaturgie pracuje s po-
silováním účinku jednotlivých programů až k před-
pokládané osobnostní změně, překročení hranic či 
prostě silnému zážitku. Pokud nechceme upadnout 
do alibistických debat o rozdílech mezi motivací 
(„hodnou“) a „zlou“ manipulací, je nutné manipu-
laci přijmout jako charakteristiku naší práce. Roz-
hodně vnímám jako bezpečnější přístup přijmout 
naši práci jako manipulativní a hlídat si dosahy své-
ho konání, než pod heslem „jen motivuji“ používat 
rizikových technik bez pokory a opatrnosti. Princip 
dobrovolnosti není bohužel všespasitelný a účast-
ník je v mnoha okamžicích prakticky neschopen vy-
stoupit z rychlíku dobře sestaveného kurzu. Proto 
je třeba říci, že manipulujeme, a velmi pečlivě se 
ptát po našich cílech a motivacích. Jednoduchá od-
pověď pro anketu: Vždy se zeptej sám sebe a členů 
týmu: chci, aby tohle zažil můj partner, moje dítě? 
Vnímej pochybnosti při tvorbě programu. Vnímej 
negativní zpětné vazby všech, kteří se kolem pro-
gramu pohybují. Právě ti nejméně zúčastnění mo-
hou mít nejobjektivnější pohled. Stálé vědomí, že 
zanecháváme nesmazatelné stopy v myslích účast-
níků by mělo zpochybňovat používání příliš vznos-
ných slov ve volbě cílů a silných technik v tvorbě 
programu.

G: Za jakých podmínek může být zážitková peda-
gogika nebezpečná pro psychiku účastníka?
Allan Gintell: Sebepojetí naprosté většiny lidí je 
kladné. To znamená, že očekávají, že i jejich sociální 
okolí je bude považovat za nějak zajímavé, inteli-
gentní, všelijak talentované a často si nedovedou 
představit, že by tomu mohlo být naopak. To sa-
mozřejmě nevylučuje jejich pochybnosti o sobě sa-
mých. To neznamená, že nemají komplexy, že se ne-
stydí, že nezávidí a že jejich vidění sebe sama není 
všelijak pokřivené. Nebezpečí pedagogických pro-
jektů spočívá v nerespektování touhy většiny lidí 
být nakonec částečně poznán a alespoň trochu oce-
něn, v nemožnosti veřejně se rehabilitovat, doznat 
a projevit.
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Robert Pleskot: Když je dramaturgie vedena egem, 
zvláště egem jednoho člověka. Když se snažíme 
uchopit základní témata našeho života (smrt, při-
jetí sebe sama, negativní stránky vlastní osobnosti) 
přes účastníky. Když se skloňuje mantra o „zážitku, 
který nemusí být dobrý, hlavně když je silný“. Když 
se hromadí programové „vrcholy“ bez starosti o je-
jich vyznění. Když je hra bez zřetelného ohraničení 
od reality. Když se motivace zvrhne v přesvědčování 
jednoho váhajícího. Když se používá technik, kte-
ré nikdo z týmu nezažil opakovaně na vlastní kůži 
(transovní techniky, hluboké relaxace, šamanské 
techniky). Když je tým přetížen programem, takže 
nemá čas vnímat stav účastníků a mluvit s nimi. 
Zážitková pedagogika je mocným nástrojem – je 
třeba ho znát a používat s pokorou. Jako lékař ne-
znám účinný lék bez nežádoucích účinků. Prázd-
ninová škola před dosahy své činnosti dříve za-
vírala oči a někdy i výslovně popírala psychické 
poškození účastníků. Řada psychoterapeutů naší 
země má o nás velmi vyhraněný názor. Je třeba se 
starat o dosahy našeho konání a stavět programy 
s pokorou.

V obou názorech na riziko psychického zranění lze 
nalézt zásadní podněty čeho se vyvarovat, na co si 
dát pozor. V pojetí manipulace na kurzu se názory 
liší. Necítím se být kompetentním arbitrem v po-
suzování tohoto rozporu, proto ponechám na úsud-
ku laskavého čtenáře, k čemu více inklinuje jeho 
vnímání manipulace a motivace.

Závěr

Na začátek závěru dvě historky. Když jsem začínal s 
psychoterapií v léčebně, čerstvě po škole, měl jsem 
obrovské ambice. Snil jsem o tom, že někoho vylé-
čím z těžkých psychických poruch, tento případ mě 
proslaví a budu váženým psychoterapeutem. Po ně-
kolika týdnech se objevila ona. Měla silné úzkosti 
a dissociativní záchvaty se ztrátou vědomí a vizemi 
s náboženskými obsahy. Záchvaty měla během indi-
viduální psychoterapie, odmítla psychoterapii sku-
pinovou. Dle mého názoru byla příliš závislá na své 
víře v Boha. Pokusil jsem se jí tuto víru rozmluvit: 
bezúspěšně. Měl jsem velkého konkurenta. Podob-
ně na Arše 2003 jsem chtěl realizovat program, kte-
rý jsem nezažil. Jednalo se o kontaktní psychotera-
peutickou techniku s tělesným nábojem. Díky zdra-
vému úsudku týmu to neprošlo. Naštěstí. V obou 
případech šlo o jakési „nezvládnuté ambice“. Byl 
jsem chycen svými ambicemi tak, že jsem neviděl 
evidentní, do očí bijící amatérismus. Program s psy-
chologickým potenciálem může mít Labyrint světa 
a ráj srdce, ale stejně tak Aréna či Maraton. Přál 
bych si, aby jen minimum programů bylo do kur-
zu zařazováno právě kvůli těmto ambicím. Domní-
vám se, že na místě je pokora a respektování in-
dividuality každého účastníka. Samozřejmostí by 
mělo být minimum psychologických znalostí a zá-
klady krizové intervence. Prázdninová škola Lip-
nice je postavena na experimentu. Věřím tomu, že 
experiment realizován s maximální odpovědností 
a pokorou nám umožní dotknout se účastníka tak, 
jak potřebuje jeho životní etapa.
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RECENZE
Vedoucí rubriky:

Ivo Jirásek – viz str. 2.

Ota Holec – viz str. 104.

Do této rubriky  
dále přispěl:

ENGLISH  
SUMMARY 
Review
The content of the column 
in this issue is different 
form the previous ones. 
We would like to bring the 
most complete survey of li-
terature to the possible in-
terested persons about the 
Vacation School Lipnice, so 
the main text is the biblio-
graphy by Ota Holec. It is 
an uncompleted work and 
if you find anything missing 
you can email it to the au-
thor holec@nextra.cz. Bib-
liography is written chro-
nologically and divided into 
books, journal articles, pa-
pers in proceedings from 
seminars and conferences. 
It includes also master the-
ses and other graduation 
papers, as well as final re-
ports from courses. The fi-
nal part of the column by 
Ivo Jirásek brings a note 
about the newly published 
books related to Vacation 
School Lipnice, concretely 
Zlatý fond her III  (Golden 
Stock of Games), Jaroslav 
Foglar: 100 a Noc s Mozar-
tem: podivuhodný příběh 
Prázdninové školy Lipnice 
(Jaroslav Foglar: 100 and 
Night with Mozart: mys-
terious story of Vacation 
School Lipnice).

Ota HolecPrázdninová škola – bibliografie 
aneb co bylo za téměř 30 let napsáno o Prázdninové 
škole, jejích kurzech, hrách, programech, její metodě atp.

Zadání šéfredaktora Gymnasionu Ivoše Jiráska o zkompletování vše-
ho toho, co bylo za téměř 30 let napsáno o Prázdninové škole, jejích 
kurzech, hrách, programech, její metodě atp., tedy její bibliografie, 
bylo sice velmi jednoduché – ale jeho naplnění se ukázalo jako ne-
příliš snadné. Důvodů bylo více – tím klíčovým je skutečnost, že tato 
naše škola neměla a nemá svého knihovníka (:-), který by se systema-
ticky zabýval sběrem publikací, sborníků, tisků, výstřižků, separátů, 
příslušných dat, vše pečlivě archivoval a evidoval (v posledních letech 
nejlépe počítačově)… A nezbývalo by potom, než jen vše projít, utřídit, 
sepsat pár řádků úvodem a hotovo. Co existovalo – kromě domácích 
knihoven a archívů: výstřižkové služby spíše privátního charakteru, 
jejichž provozovatelé (např. p. Jilemický) předali svého času výsledek 
svého snažení – krabici s výstřižky – do kanceláře PŠL. Zde byly ulo-
ženy do šanonu, jsa předtím pečlivě roztříděny dle jednotlivých roků. 
Následný přehled všeho, co se podařilo nalézt, je rozdělen do dvou 
časových období – rozdělených rokem 1989 – a dále (pro snazší po-
hled na celou skutečnost) do jednotlivých oddílů. Pokud si toho vy-
žadují, jsou některé uvozeny několikařádkovým komentářem. V jed-
notlivých oddílech jsou tituly řazeny nikoli abecedně, jak bývá zvykem, 
ale časově. Přes nemalé úsilí vložené do naplnění šéfredaktorova za-
dání výsledek trpí dvěma nedostatky: (1) není kompletní, pokud jde 
o úplnost, a (2) není úplný, pokud jde o citace u některých titulů – vý-
střižek často obsahoval datum, ale ne vždy stránku a nikdy ne ročník. 
Scházející údaj je nahrazen (…). Tedy, pokud laskavý čtenář 
1. najde v datech citací jakoukoli věcnou chybu, případně může  

doplnit některý ze scházejících údajů;
2. zjistí, že bibliografie neobsahuje jakékoli dílko, které si to zaslouží, 

odpovídající výše uvedenému zadání (ať už jeho vlastní,  
případně jiného autora); 

3. v letech příštích takové dílko napíše, publikuje, případně nalezne:
nechť o této skutečnosti zpraví zpracovatele tohoto úkolu, nejlépe 
elektronickou cestou (holec@nextra.cz). Bude připraven – na požá-
dání – publikovat opravy, dodatky, příp. aktuální stav doplněné biblio-
grafie. A ve vhodnou chvíli předat správu této bibliografie osobě, kte-
rá bude všeobecně známá. Nejpozději se tak stane 10. 10. roku 2010 
(to se Prázdninovka dožije Kristových let). 
Kritérium pro zařazení titulu do bibliografie PŠL v průběhu času vy-
krystalizovalo takto: titul (práce, sborník, článek…) bude zařazen teh-
dy, jestliže celá práce (u diplomových prací alespoň celá jedna ka-
pitola, v případě sborníků celý článek, při posuzování článků jejich 
zásadní část) je věnována  PŠL, jejím kurzům, hrám, programům, její 
metodě, organizaci, metodám práce, přípravě instruktorů atp. Tedy: 
do výběru nebudou zahrnuty práce mající k PŠL vztah pouze svým ob-
sahem (anebo osobností autora) a ani ty, v nichž nalezneme jen zmín-
ku nebo sdělení o PŠL.

Poděkování: na výzvy na konferenci PŠL, týkající se dodání podkladů 
či informací, reagovali Michal Kostka, Martina Pavlíková, Tom Du-
šánek, Ivo Jirásek, bratři Stránští, Mirek Londýn, na další (diplomo-
vé práce) potom Petr Válek, Dušan Bartůněk a Jiří Kirchner a v ne-
poslední řadě Radek Hanuš. Všem děkuji, stejně jako ředitelce kan-
celáře PŠL Aničce Bauerové.
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Období 1978–1989

Publikace
• Gintel, A., & kol. (Ed.) (1980). Prázdniny 

v pohybu. Praha: Mladá fronta.
• kolektiv autorů (1983). Dones oheň  

a zvítězíš. Soubor původních reportáží  
redaktorů Mladého světa z víkendových 
a prázdninových her v přírodě. Praha: 
Mladá fronta.

• Hořejš, P., & kol. (Ed.) (1984). Prázdniny 
se šlehačkou. Malá instruktorská čítanka. 
Praha: Mladá fronta.

Metodické listy  
pro tělovýchovně  
brannou činnost
Tento občasník vycházel velmi nepravidelně, 
jedno až dvě čísla do roka (někdy ale čís-
lo žádné), vydavatelem bylo Oddělení TVB 
(tělovýchovně branná činnost…) ČÚV SSM 
v nakladatelství Mladá fronta. Obsah se PŠ 
dařilo ovlivňovat zejména v první třetině 
osmdesátých let. Potom tento ediční titul 
poněkud upadal… Přesto může nabídnout 
nemálo zajímavých informací a zkušeností 
z prvních let snažení PŠL. 
Vydávání trpělo – kromě na dnešní dobu 
neuvěřitelně dlouhými výrobními lhů-
tami – několika neduhy: u většiny vydání 
není např. možné zjistit rok ani číslo vy-
dání – titulní strana ani tiráž je prostě ne-
obsahovala. Údaje o roce vydání a čísle jsou 
proto pro snazší identifikaci doplněny in-
formací o provedení titulní strany (barva, 
snímek, grafika).
V následujícím přehledu jsou uvedena pou-
ze čísla, vydaná po založení PŠ a člán-
ky s činností PŠL související. Pro úplnost: 
ML vycházely i v letech sedmdesátých, dů-
ležité ještě může být číslo 3/1977: je mj. vě-
nováno „Žďárskému“ semináři, kde v ro-
ce 1976 bylo rozhodnuto o založení Prázd-
ninové školy.
1980 (neuvedeno)/„dvojčíslo věnované 
Prázdninové škole“ (světlezelený snímek 
běžkyně v lese)

• Slaměník, I. (1980). Prázdninová  
škola 1979.

• Gintel, A., Holec, O. (1980). Hledání  
receptu na středoškolské prázdniny.

• Gintel, A. (1980).  
Poznámky k sociodramatu.

• Blanařová, L. (1980).  
Anketa s účastníky Prázdnin 79.

• Holec, O. (1980). Prázdninová škola 
1980 (nabídka kursů).

• Blanařová, L. (Ed.) (1980).  
Lipnický zlatý fond (45 her).

1981/1 (uvedeno, ad titul. strana)
• Blanařová, L. (1981).  

Léto žhavené pohybem (o III. ročníku).

• kolektiv autorů (1981). Pojmosloví 
pro prázdninové pedagogy.

• Blanařová, L. (Ed.) (1981). Čtyřikrát mini 
(4 miniškoly sportu), Lipnický zlatý fond 
(15 her). (Příloha)

1981/2 (uvedeno, ad titul. strana)
• Gintel, A. (1981). Převádění  

na společného jmenovatele. 
• Holec, O. (1981). Středoškoláci –  

hledání receptu stále ještě pokračuje. 
• Holec, O. (1981). Scénář prázdninové 

akce pro středoškoláky. 
• Blanařová, L. (1981).  

Dva rozhovory o jednom pokusu. 
• Gregor, J. (1981). Tři roky prázdninové 

školy pro vysokoškoláky. 
• Gintel, A. (1981).  

Stále nehotová hra – Sociodrama. 
• Foglar, J. (1981). Hra do přírody –  

Poselství z lesa.
1982/1 (neuvedeno, vyšlo až 1983) (čer-
nobílé foto smějící se dívky, červená grafika)
• Rosický, A. (1982). Brněnský seminář 

ČÚV SSM 1981.
• Šálek, Zd. (1982). Nic nebrání kočování. 

(zkrácená reportáž z MS č. 34/1981) 
• Holec, O., & Pavlík V. (1982).  

Banka kulturních programů. 
• Blanařová, L. (Ed.) (1982). Příloha:  

Lipnický zlatý fond her (45 her). 
1982/2 (neuvedeno, do tisku říjen 1982) 
(oranžový snímek obličeje dívky, bílá grafika)
• redakce (1982). Seminář Brno 81  

(výběr z referátů).
• Gintel, A. (1982). Doučovací  

hodiny (I) – Kontaktážní způsoby. 
• Gintel, A. (1982). Prázdninová  

pedagogika: Obrana vůdčích myšlenek 
aneb dramaturgie. 

• Bodlák, P., Blanařová, L., & kol. (1982). 
Ecce projekt (projekt SŠ tábora). 

• Rosický, A. (1982).  
Zkušenosti strmých cest.

• Jilemická, J., & Rosický, A. (1982).  
Lipnické ptaní (anketa s účastníky  
Projektu 82). 

1983/1 (do tisku únor 1983) (černobílé 
foto hráčky s pálkou, zelenobílá grafika)

• Brtník, J., & Ďoubalík, P. (1983).  
Miniškola orientačního běhu. 

• Karlachová, L. (1983). Udeřený pálkař 
a jiná pravidla (pravidla softballu). 

• Gintel, A. (1983). Prázdninová  
pedagogika: Doučovací hodiny (II) –  
Skupinové dění. 

• Karlachová, L. (Ed.) (1983). Příloha:  
Lipnický zlatý fond her (22 her)  
+ Ostrov čtyř pokladů. 

1983/2 (neuvedeno) (černobílé foto několika 
postav v betonové vaně, hnědobílá grafika)
• Gintel, A. (1983).  

Doučovací hodiny (III) – Osobnost. 
1985 (uvedeno v tiráži) (černobílé foto  
běžce s puškou, fialová grafika)

• Jilemická, J. (1985). Miniškola sportovní 
masáže a automasáže.

• Sedlák, J. (1985). Projekt pro budouc-
nost. (30. 6. 1970 bylo uvedeno do pro-
vozu dnes již proslulé středisko u Lipnice)

1986 (uvedeno v tiráži) (světlezelené, po-
někud rozmazané foto 4–5 osob v pohybu)
• Karlachová, L. (Ed.) (1986).  

Lipnický (zlatý) fond popáté (20 her).
• Bakalář, E. (1986). Moderní společenské 

hry s psychologickou tématikou –  
Úvod a návod k provádění sedmi her.

• Klusáček M. (1986). Proč bychom se  
nepotili aneb Lipnice, hory  
a středoškoláci. 

1988 (uvedeno v tiráži) (modrobílé foto 
ze softballu, červená grafika) 
• Holcová, M. (Ed.) (1988). Lipnický zlatý 

fond her – VI. část (5 her).
• Kochtová, J. (1988). Kategorie 15. 
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Teorie a praxe  
tělesné výchovy

Odborně zaměřený měsíčník (v tiráži uvá-
děn jako vědecký časopis), vydávaný tě-
lovýchovnou organizací ČSTV v nakladatel-
ství Olympia. Zdali úsilí instruktorů a spo-
lupracovníků „dělat vědu“ přinášelo ně-
jaký praktický efekt, těžko soudit. Člán-
ky mohly přispívat tomu, že se o Prázd-
ninovce vědělo. 
• Blanařová, L., & Slaměník, I. (1980). 

Nové přístupy k organizování pobytu 
v přírodě v SSM. Teorie a praxe tělesné 
výchovy, 28(8), 505–507.

• Holec, P. (1982). Výchovná hlediska  
řízené rekreační činnosti. Teorie a praxe 
tělesné výchovy, 30(5), 272–277. 

• Holec, O. (1982). Prázdninová škola ČÚV 
SSM (Dnešní pojetí prázdninové akce 
pro věkovou skupinu 16 až 19 let). Teorie 
a praxe tělesné výchovy, 30(8), 462–465.

• Gintel, A. (1984). Význam prázdninových 
akcí SSM pro výchovu mládeže.  
Teorie a praxe tělesné výchovy, 32(10), 
606–609.

• Neuman, J. (1985). Výchova v přírodě 
a perspektivy jejího rozvoje v rámci SSM. 
Teorie a praxe tělesné výchovy, 33(12), 
764–766.

• SmékaI, VI. (1986). Výchova a pobyt 
v přírodě. Teorie a praxe tělesné výchovy, 
34(6), 358–362.

• GinteI, A. (1986). Moderní formy výchovy 
v přírodě. Teorie a praxe tělesné výchovy, 
34(9), 518–520.

• GinteI, A. (1988). Dobrodružná výchova 
v přírodě. Teorie a praxe tělesné výchovy, 
36(5), 308–310.

• Břicháček, V. (1988). Pedagogika  
přiměřená prázdninám (I). Teorie a praxe 
tělesné výchovy, 36(7), 442–444. 

• Břicháček, V. (1988). Pedagogika  
přiměřená prázdninám (II). Teorie a praxe 
tělesné výchovy, 36(8), 504–506.

• Kříž, P. (1989). Příprava instruktorů 
Prázdninové školy SSM. Teorie a praxe tě-
lesné výchovy, 37(11), 641–642.

Mladý svět
Mladý svět (MS) byl v těch časech prav-
děpodobně nejoblíbenějším a nejčtenějším 
týdeníkem – zcela jistě u věkových kategorií, 
ke kterým nabídky Prázdninové školy mířily. 
Legendární rubrika Táborový oheň, vedená 
Honzou Dobiášem, byla místem, které se mj. 
pravidelně věnovalo projektům tzv. „expe-
rimentálního“ období (tj. všem akcím z ob-
dobí před založením PŠ) – a přinesla také 
nabídku prvních čtyř kurzů prvního ročníku 
PŠ v roce 1978. Stránky MS byly zásadním 
médiem pro prezentaci projektů všech dal-
ších ročníků až do roku 1990. Jeho redaktor 
Zdeněk Šálek se stal téměř dvorním do-
pisovatelem kurzů PŠ pro Mladý svět – a to-
též platí i pro skvělé pány fotografy tohoto 
časopisu: na Lipnici jezdili (a troufnu si říct, 
že všichni rádi) Ivo Gill, Pavel Štecha, Honza 
Šilpoch a Vojta Písařík. 
• Gintel, A., & kol. (1978). Hry nejen  

do přírody. Mladý svět, 20(…), příloha. 
• Šálek, Zd. (1978). Závod o číslo tři.  

Mladý svět, 20(31), 12–13. 
• Šálek, Zd. (1980). Dones oheň a zvítězíš. 

Mladý svět, 22(…), 8–9. 
• Šálek, Zd. (1981). Proměny. Mladý svět, 

23(36), 8–9.
• Šálek, Zd. (1981). Nic nebrání kočování. 

Mladý svět, 23(34), 7–9.
• Šálek, Zd. (1981). Vysvědčení z Lipnice. 

Mladý svět, 23(…), 14–15. 
• Šálek, Zd. (1982). Prorok lásky.  

Mladý svět, 24(36), 11–13.
• Šálek, Zd. (1983). Pět zkoušek pánů  

tvorstva. Mladý svět, 25(35), 20–21.
• Beniak, L. (1983). Lámaní. Mladý svět, 

25(…), 10.
• Šálek, M. (1984). Když praská lak  

na nehty. Mladý svět, 26(34), 6–7. 
• Holec, O. (1984). 1000 receptů a rad 

pro volný čas. Mladý svět, 26(7 a 8),  
příloha časopisu.

• Šálek, Zd. (1984). Myšlenky na konci 
prázdnin. Mladý svět, 26(36), 8–9. 

• Šálek, Zd. (1988). Deset sluncí  
nad Lipnicí. Mladý svět, 30(18), …

• Holcová, M., & Zapletal, M. (1988).  
Hry na léto. Mladý svět, 30(30), příloha.

• Chaloupka, P., & Pečínka, V. (1989).  
Bajkalská dobrodružství. Mladý svět, 
31(46), 7–9.

Články  
v časopisech a denících 
• Skotal, F. (1979). Pošťákem na Lipnici.  

Brněnský večerník, 3. 8. 1979. 
• Holec, P., & Smékal, Vl. (1980). Výchovné 

aspekty řízené rekreační činnosti. Acta 
Polytechnica, …(3), 81–90.

• Gintel, A. (1981). Ordinujeme pohyb  
(ducha a těla). Děti a my, 11(2), 9–11.

• Červenka, I. (1983). Recepty proti nudě. 
Mladá fronta, 23. 8. 1983.

• Havel, J., & Gintel, A. (1984). K vývoji 
mládežnického hnutí za výchovu  
v přírodě. Impuls …(3), 51–58.

• Holec, O., & Velikovská, R. (1984/5). 
Prázdninová škola SSM. Za zdravím  
a poznáním, zima 1984/85. Odd. TVB SÚ 
SZM + Smena Bratislava. 

• Nygrýn, J. (1986). Roky prožité  
v minutách. Československý sport,  
27. 11. 1986.

• Havlíček, V. (1986). Kus modré oblohy 
všem. Mladá fronta, 27. 11. 1986.

• Kolářová, H. (1987). Alternativy života. 
Věda a technika mládeži, …(22), …. 

• Nygrýn, J. (1987). Jaké stopy zůstaly 
z Lipnice? Provinilci dostali šanci.  
Československý sport, 22. 7. 1987. 

• Havlíček, V. (1987). Pouť bouřlivou nocí. 
Mladá fronta, 9. 8. 1987.

• Přibylová, I. (1987). Recept na mládí. 
Rovnost, 15. 9. 1987. 

• Nygrýn, J. (1987). Koho přiláká duha. 
Československý sport, 16. 10. 1987. 

• Havlíček, V. (1988). Radí se, jak  
na Radim. Mladá fronta, 13. 7. 1988.

• Lhotková, B. (1988). Léčivá moc  
zeleného pekla. Mladá fronta, 2. 9. 1988.

• Jilemická, J. (1988). Cesta ke hře.  
Zápisník mladých …(1), …

• Čepeláková, J., Gintel, A., & Klusáček, M. 
(1988). Projekty prima prázdnin.  
Zápisník mladých …(4), 1–6.

• Přibylová, I. (1989). I s cizinci na Lipnici. 
Mladá fronta, 18. 8. 1989.

• Red. (1989): Czech Colleagues. Outward 
Bound International Newsletter, Issue 7, 
October 1989. (p. 1).

• Přibylová, I. (1989). Jak se pluje  
do neznáma. Mladá fronta, 11. 11. 1989. 

• Škodová, I. (1989). Mám INTERES.  
Smena na nedelu, 17. 11. 1989. 
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Lipnické metodické listy 
Vydávané Prázdninovou školou Lipnice, 
ve spolupráci s CVČ Lužánky – Brno
První pokus PŠL o vydávání vlastního pe-
riodika po listopadu 1989: původní záměr 
vydávat čtyři čísla do roka ukázal poměrně 
záhy (po vydání tří čísel, o nákladu 800 ks) 
na řadu obtíží, a mj. potvrdil, že býti vy-
davatelem není úplně snadnou disciplínou.
• Lipnické metodické listy č. 0/1991  

Zkušební číslo, nabídlo zejména reprinty 
několika článků vyšlých v době nedávné, 
které byly zaměřeny na Prázdninovou 
školu a její kurzy. 

• Lipnické metodické listy č. 1/1992  
Souborné vydání textů Václava Břicháčka 
při příležitosti jeho životního jubilea 
(mj.: Jabné anebo Poslání university; Pe-
dagogika přiměřená prázdninám; Pe-
dagogicko-psychologické předpoklady 
výchovy v přírodě; Ekologická výchova; 
Posuzujeme druhé. a umíme to?; Identita 
instruktora; Pedagogická příprava pro in-
struktory PŠ).

• Lipnické metodické listy č. 2–3/1992  
Téma: Outward Bound (v souvislosti se 
vstupem Prázdninové školy do této me-
zinárodní organizace); dobrodružná vý-
chova v přírodě.

Gymnasion 
Časopis pro zážitkovou pedagogiku,  
vydává Prázdninová škola Lipnice – 
Outward Bound ČR. Druhý (úspěšnější)  
pokus PŠL o vydávání vlastního periodika. 

• Gymnasion č. 1/jaro 2004:  
Učení zážitkem

• Gymnasion č. 2/podzim 2005: Integrace
• Gymnasion č. 3/jaro 2005: Dobrodružství
• Gymnasion č. 4/ podzim 2005: Erós
• Gymnasion č. 5/ jaro 2006: Tvořivost
• Gymnasion č. 6/ podzim 2006: Hra
• Gymnasion č. 7/ jaro 2007: PŠL

Konference, semináře, 
sborníky, diplomové  
a jiné práce
• Peštová-Jilemická, J. (1981). Moderní  

formy pobytu v přírodě v rámci SSM.  
Diplomová práce. Praha: Fakulta tělesné 
výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

• Haas, F. (1983). Architektura 20. století. 
(pol. 336) Praha: SPN. 

• Karlachová, L., Holec, O., & Klusáček, M. 
(1985). Sborník her v přírodě. Praha:  
Metodické středisko FMEP při Institutu 
elektrotechnického průmyslu.

• Kochtová, J. (1988). Volný čas a žáci 
SOU. Praha: Metodické středisko FMHSE. 

• SmékaI, VI., Macek, P., & Holec, O. 
(1988). Interní seminář „Prázdninová  
pedagogika Lanžhot 1987“. Interní tisk 
PŠ (30 str.). 

• Zapletal, M. (Ed.) (1989). Sborník refe-
rátů z celostátních seminářů pořádaných 
Prázdninovou školou: Luhačovice 1985 – 
Výchova v přírodě a perspektivy jejího 
rozvoje v SSM, Seč 1989 – Volný čas a vý-
chova v přírodě mládeže. (156 str.) 

• Rosický, A. (1989). Prázdninová  
škola – výchova v přírodě. Závěrečná 
práce kursu VŠ pedagogiky. Praha: Ústav 
pro rozvoj vysokých škol. 

Období 1990–2006

Publikace, příručky,  
skripta

• Zapletal, M., & kol. (Eds.). (1990).  
Zlatý fond her. Praha: Mladá Fronta Praha. 

• Holec, O., & kol. (Ed.). (1994).  
Instruktorský slabikář. Prázdninová škola 
Lipnice a Nadace ROS.

• Hanuš, R., & Jirásek, I. (1996).  
Výchova v přírodě. Ostrava, Praha: VŠB-
TU Ostrava, MZP ČR, CZP UK Praha.

• Hrkal, J., & Hanuš, R. (Eds.). (1998).  
Zlatý fond her II. Praha: Portál. 

• Janda, J. (Ed.), & kol. (2002). Zlatý fond 
her I. (2., přepracované vydání).  
Praha: Portál

• Martin, A., Franc, D., & Zounková, D. 
(2004). Outdoor and Experiential  
Learning – An Holistic and Creative  
Approach to Programme Design.  
Nakl. Gower Publishing,  
UK, September 2004.

• Zounková, D. (Ed.). (2007). Zlatý fond 
her III – Hry a programy připravené 
pro kurzy Prázdninové školy Lipnice.  
Praha: Portál. 

• Franc, D., Martin, A., & Zounková, D. 
(2007). Outdoor and Experiential Lear-
ning – An Holistic and Creative Approach 
to Programme Design. (Český překlad při-
pravuje nakladatelství Computer Press.) 

• Jirásek, I., & Dobal, J. (2005). Zážitkové 
kurzy. In Kasíková H., & Beran V. (Eds.), 
Raadce učitele. Praha: Nakladatelství  
Dr. Josef Raabe.
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Články v časopisech  
a denících 
Vypadá to, že po roce 2001 přestaly fun-
govat výstřižkové služby…
• Holec, O. (1990). Nashledanou na Lipnici. 

Učitelské noviny, č. 25–26/1990, str. 5.
• Havlíček, V. (1990). Nežijeme jen v lese! |  

Nikoli prázdninovka! | Je Lipnice 
pro všechny? | Kdo má právo? (série člán-
ků na téma Lipnice, ČTU, PŠ). Mladá fron-
ta, 11., 13., 25. a 28. 4. 1990.

• Neuman, J. (1990). Outward Bound.  
Ahoj na sobotu, č. 5/1990. 

• (jaš) (1991). Lipnický diplom  
(Bottega se vrací po šesti letech).  
Deník Pochodeň, 30. 7. 1991.

• Bajgar, R. (1991). Vacation School  
in Czechoslovakia – Prospective Outward 
Bound. A l’Heure de l´Europe – Numero 2, 
2–3/1991 (pp. 30–31).

• Red. (1991). The UK/Czechoslovakia con-
nection. Outward Bound International 
Newsletter, Issue 12, October 1991. (p. 6).

• Hořejš, P. (1992). Neměli jsme dělat nic? 
Mladý svět, 34(…),13–15. 

• Pudich, M. (1992). Prázdniny s Darem. 
Čtyři reportáže v deníku Dar: 12.–13.–
14.–18. 8. 1992. 

• -miz- (1992). Klusáček, Gabal, Gál čili  
Politeiá. Region T. (Třebíč), 15. 9. 1992. 

• (jab) (1992). Nechtějí jen přihlížet.  
BV (Brněnský večerník), 2. 9. 1992.

• Mravec, J. (1993). „Poďte sa zahrať“.  
Sme na nedělu, 18. 3. 1993. 

• Dubravská, Z. (1993). Zažiješ  
dobrodružstvo sebapoznania.  
Noviny Poprad, březen 1993, str. 5.

• Hečko, T., & Bajgar, R. (1993). Challenge. 
Reflex, 4(…) březen 1993, str. 30–34.

• SV. (1993). Dát i vytěžit maximum.  
Stadion, …(4), 31.

• Reed, T. (1993). Action Girl bangs  
the drum. Manchester Evening news,  
Holiday 93 Special.

• Dušek, J. (1993). Homo publicus.  
Český deník, 6. 8. 1993. 

• Turlington, B. (1994). Outward Bound 
Culture Gap. Prague Post, Column No. 70, 
March 2–8/1994.

• Krouwel, B. (1994). The Czech way to 
personal development. Training Officer, 
June 1994, Vol 30, No 5, (pp. 140–142).

• Dušek, J. (1994). Mosty (nejen)  
přes rozbouřené vody. Český deník,  
report, 16. 9. 1994. 

• (op) (1994). Za hranice všedních dnů. 
Můžeš (vyd. SZOZP), č. 9/1994, str. 8.

• Feřtek, T. (1995). Je libo hotýlek?,  
Reflex, 6(29), 40–41. 

• Červenková, R., Ševela, Vl., & Šmerglová, 
M. (1995). Tábory za humny: Žít a nechat 
žít. Magazín MfD, 32/95, 10. 8. 1995.

• Čechová, S. (1995). Nachádzať seba  
medzi luďmi. Mosty č. 38/95, 19. 9. 1995, 
str. 38–39.

• Prázdninová škola nabízí.  
Mosty, č. 13/96, str. 6.

• Pospíšilová, I. (1996). Integrácia zá-
žitkom. Pravda – Sobota plus. 7. 9. 1996. 

• Kučerová, M. (1997). Vyčerpání,  
vztek i nadšení: Školy zážitků.  
Týden č. 16/1997, str. 62–65.

• (bš) (1997). Drsná lipnická škola oslavila 
v sobotu dvacáté narozeniny. MfD/region 
Praha, 7. 4. 1997.

• Jedrysek, A., & Benda, J. (1997).  
Náprava věcí lidských je záležitostí malých 
skupin. Rozhovor s Václavem Břicháčkem 
o komunikaci a sebepoznávání.  
PROPSY č. 4/1997, str. 1.

• Hanuš, R. (1997). Škola na prázdninách. 
Sisyfos, 4(7), 11. 

• Demovič, R. (1997). Seminárium ’97.  
Humanita, 1997, str. 5.

• Vojta, J. (1998). Jak přeložit „Outward 
Bound“? Hravost a kreativita by mohly 
být novým českým vývozním artiklem.  
Respekt č. 51/98 – příloha (4 str.).

• Saadouni, Št. (1998). Heuréka, mohli 
zvolat všichni, kterým kurz ukázal,  
že svobodná vůle existuje.  
Noviny Vysočiny, 30. 7. 1998.

• Stejskalová, I. (1999). Prázdninová  
škola Lipnice otevřela sídlo u Doubravky. 
Noviny Vysočiny, 1.3.1999, str. 7.

• Hlaváč, J. (1999). Boj o přežití ve vlast-
ním těle. Mladý svět, 41(…), 64–65.

• Tondlová, K. (1999). Netradiční vzdě-
lávání pro učitele. Školství, (7)8, 9.

• Kučerová, A., Turek, J. (1999).  
Lipnické hry jsou životem nanečisto.  
MfD, 9. 10. 1999. str. I-II.

• Red. (1999). Intertouch ’99. OZ Bound 
(Newsletter of the Australian Outward 
Bound Foundation), Autumn 1999,  
(pp. 4–5). 

• Naar, D. (1999). Prázdninová škola uči-
telům. Učitelské listy, č. 1/1999–2000.

• Jedličková, J. (2000). Sen o skutečnosti? 
Děti a my, č. 1/2000, str. 17–18.

• Feřtek, T. (2000). Vítejte v novém světě. 
Reflex, 11(44), 36–39. 

• Martin, A. (2000). Towards a new  
generation of Outward Bound.  
Horizons,10/2000, (pp. 29–30).

• Franc, D. (2001). Za zrcadlem všednosti. 
Psychologie dnes č. 7–8/2001, str. 16–17

• Hučín, J. (2001). Léto ve škole  
sebepoznání. Psychologie dnes  
č. 7–8/2001, str. 24–25.

• Gabašová, J. (2001). Teď? Leť! Děti a my, 
č. II/2001, str. 21. 

• Sovišová, I. (2001). Hrou k profesionalitě. 
MfD/příloha Zaměstnání, 10. 5. 2001. 

Konference, semináře, 
sborníky atp.

• Holec, O. (1994). The Present and  
The Future of Outward Bound Czech  
Republic. In Outdoor Activities, Seminar 
Prague ’94, (pp. 145–148).  
Prague: Charles University. 

• Gintel, A. (1996) 12 dnů na přežití.  
In Výchova a pobyt v přírodě  
na konci 20. století. (pp. 21–23). Praha: 
Nadace Pangea, Olomouc: FTK UP. 

• Hanuš, R. (1996). Projekt GO!. In Výcho-
va a pobyt v přírodě na konci XX. Století. 
(pp. 33–36). Olomouc: 

• Hanuš, R. (1996). Projekt GO!  
Zážitková pedagogika a výchova  
v přírodě ve školní praxi. In Tělesná  
výchova a sport na základních a střed-
ních školách (pp. 241–243). Brno: 

• Jirásek, I. (1999). Kalos kai agathos –  
nový kurs zážitkové pedagogiky Prázd-
ninové školy Lipnice. In Válková H.,  
& Hanelová Z. (Eds.), Pohyb a zdraví  
(pp. 269–272). Olomouc:  
Univerzita Palackého.

• Holec, O. (1999). Neziskové organizace 
a podnikání. In Finanční stabilita ne-
ziskových organizací/Samofinancování. 
(pp. 27–29). Praha: Lotos, o.p.s. 

• Hanuš, R. (1999). History and Present 
Days of Holiday school of Lipnice.  
In The Outdoors – the Roots of Life  
(pp. 44–48). Olomouc: Vydavatelství  
Univerzity Palackého.

• Lektorský tým PŠL. (2000). Prožitková 
pedagogika – hry v přírodě. Skripta pro-
jektu „Dokážu to?“, Praha: PŠL. 

• Hanuš, R. (2001). Zdroje zážitkové  
pedagogiky. In Efekty pohybového  
zatížení v edukačním prostředí tělesné 
výchovy a sportu (pp. 58–65).  
Olomouc: Univerzita Palackého.

• Hanuš, R. (2003). Zážitková pedagogika 
a její pedagogicko – psychologické  
aspekty. In Prožitek a tělesnost  
(pp.86–92). Praha: Fakulta tělesné  
výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

• Hanuš, R. (2003). History of the Vacation 
school Lipnice. In Movement and health. 
Olomouc: Universita Palackého.

• Hanuš, R. (2005). Pedagogicko-psycholo-
gické aspekty zážitkové pedagogiky PŠL. 
In Kontexty prožitku a kvalita života  
(pp. 35–41). Ústí nad Labem.

• Hanuš, R. (2005). Zdroje zážitkové  
pedagogiky. In Kontexty prožitku  
a kvalita života. (pp. 42–49).  
Ústí nad Labem.
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• Hanuš, R. (2006). Kořeny české zážitkové 
pedagogiky. In Čepička, L. (Ed.), Hry 
2006: sborník příspěvků s tématikou her 
v programech tělovýchovných procesů. 
Plzeň: Katedra tělesné a sportovní  
výchovy Západočeské univerzity.

• Jirásek, I. (2006). Experiential education 
is not only expeditions and games.  
In Borysiuk, Z. (Ed.), Movement and  
health (pp. 558–562). Opole:  
Opole University of Technology. 

• Hanuš, R. (2006). History of the Holiday 
school Lipnice. In Borysiuk, Z. (Ed.),  
Movement and health (pp. 558–562).  
Opole: Opole University of Technology.

• Jirásek, I. (2006). Hra jako symbol zážit-
kové pedagogiky (programový prostředek 
a příležitost osobnostního rozvoje).  
In Čepička, L. (Ed.), Hry 2006: sborník 
příspěvků s tématikou her v programech 
tělovýchovných procesů (pp. 22–27).  
Plzeň: Katedra tělesné a sportovní  
výchovy Západočeské univerzity.

Diplomové  
a jiné závěrečné práce 
Rozhodování o zařazení prací do tohoto, 
a podobně také do předchozího oddílu pro-
vázel nemalý problém: zda práce svým ob-
sahem spadá do v úvodu vymezené ka-
tegorie (o Prázdninové škole, jejích kur-
zech, hrách, programech, její metodě, or-
ganizaci atp.). Nejedna zde nezařazená prá-
ce se věnuje např. zážitkové pedagogice, 
ale nikoli v souvislosti s PŠL. Ani u autorů 
z lůna PŠL nebylo vždy z názvu jejich prá-
ce zřejmé, zda odpovídá zadání této bib-
liografie. Proto je nanejvýš pravděpodobné, 
že následující přehled je neúplný – anebo 
že obsahuje i tituly, které základnímu vy-
mezení neodpovídají. Jedinou možností je 
pečlivé studium každé z prací – a tento po-
žadavek překračuje k lítosti zpracovatele 
bibliografie jeho časové i jiné možnosti. Rád 
je přenechá kruhům k tomu přímo před-
určeným a povolaným – některému z uni-
verzitních pracovišť. 
• Petrová, O. (1994). Iniciativní hry:  

Icebreakers – dynamics. Diplomová práce 
(vedoucí Jan Neuman). Praha: Fakulta  
tělesné výchovy a sportu Univerzity  
Karlovy. 

• Hanuš, R. (1994). Projekt GO! Diplomová 
práce (vedoucí PhDr. Jaroslav Langr, CSc). 
Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské 
univerzity.

• Stránský, B. (1996). Prostředí pro rozvoj 
osobnosti a výchovu v přírodě.  
Diplomová práce. Zlín: VŠUP Praha –  
Katedra designu Zlín. 

• Skořepová, L. (1998). Prožitková  
pedagogika v teorii a praxi. Diplomová 
práce (vedoucí Mgr. Radek Hanuš).  
Olomouc: Univerzita Palackého.

• Krajná, K. (2000). Výchova  
v přírodě jako faktor rozvoje osobnosti. 
Diplomová práce. Brno: Filosofická  
fakulta Masarykovy univerzity.

• Stránský, M. (2000). Prázdninová  
škola hrou. O roli hry, divadla  
a uměni v metodice Prázdninové školy 
Lipnice. Diplomová práce.  
Brno: Divadelní fakulta JAMU.

• Martin, A., & Leberman, S. (2000).  
Adventure the Czech Way. Massey  
University. Palmerston North,  
New Zealand. Disertační práce,  
Scisco Conscientia, 2(3), 1–17. 

• Martin, A. (2001). Towards The Next  
Generation Of Experiential Education 
Programmes: A Case Study Of Outward 
Bound. Disertační práce. Palmerston  
North, New Zealand: Massey University. 

• Hromádková, M. (2003). Integrace osob 
tělesně a smyslově postižených prostřed-
nictvím zážitkového kurzu. Diplomová 
práce (vedoucí Mgr. Martin Kudláček, 
PhD). Olomouc: Univerzita Palackého.

• Jirsová, Z. (2004). Zážitková pedagogi-
ka v rámci Prázdninové školy Lipnice.  
Bakalářská práce. Plzeň: Pedagogická  
fakulta Západočeské univerzity. 

• Martiška, P. (2005). Hnutí Outward 
Bound a zážitková pedagogika.  
Diplomová práce (ved. doc. PhDr. Josef 
Valenta CSc). Praha: Filosofická fakulta 
Univerzity Karlovy. 

• Pacasová, P. (2006). Dramaturgie  
kurzů GO! Bakalářská práce (vedoucí  
Mgr. Radek Hanuš). Olomouc:  
Univerzita Palackého.

• Šimon, J. (2007). Outward Bound – 
za hranice lidských možností. Bakalářská 
práce (vedoucí RNDr. Jiří Kratochvíl).  
Olomouc: Univerzita Palackého.

Sborníky závěrečných 
zpráv z kurzů PŠL
• Hrkal, J. (Ed.) (1993, 1994). Sborníky zá-

věrečných zpráv z kurzů PŠL.  
Praha: Prázdninová škola Lipnice.  
Vydáno pro vnitřní potřebu.

• Dobal, J., Kárová, A., & Slejška, D. (Eds.) 
(1999). Závěrečné zprávy autorských 
kursů roku 1999. Praha: Prázdninová  
škola Lipnice. Vydáno pro vnitřní potřebu.

• Slejška, D. (Ed.) (2000). Kursy 2000 – 
sborník závěrečných zpráv PŠL.  
Praha: Prázdninová škola Lipnice.  
Vydáno pro vnitřní potřebu

• Knotek, M., & Dobal, J. (Eds.) (2002). 
Sborník závěrečných zpráv kursů 2001, 
2002. Praha: Prázdninová škola Lipnice. 
Vydáno pro vnitřní potřebu.

• Knotek, M., & Dobal, J. (Eds.) (2003). 
Sborník závěrečných zpráv z kursů  
ročníku 2003. Praha: Prázdninová škola 
Lipnice. Vydáno pro vnitřní potřebu.

• Lazar, J. (Ed.) (2004). Sborník projektů, 
závěrečných zpráv a premiér kurzů PŠL 
a ŠZ Outward Bound 2004. Praha:  
Prázdninová škola Lipnice.  
Vydáno pro vnitřní potřebu.

• Lazar, J. (Ed.) (2005). Sborník projektů 
a závěrečných zpráv PŠL. Ročník 2005. 
Praha: Prázdninová škola Lipnice.  
Vydáno pro vnitřní potřebu.

• Pučková, A. (Ed.) (2007). Sborník  
závěrečných zpráv z kursů PŠL 2006.  
Praha: Prázdninová škola Lipnice. V tisku.
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Zlatý fond her III:  
Hry a programy  
připravené pro kurzy 
Prázdninové školy  
Lipnice
Daniela Zounková (Ed.)
Praha: Portál, 2007

Třetí díl vymyšlených, odehrátých 
(tedy prakticky odzkoušených) 
a ve zkušenostech Prázdninové 
školy Lipnice zahrnutých her při-
náší 56 kousků lákajících k se-
hrávce. Z nich nejedna byla po-
prvé představena na stránkách 
našeho časopisu, což samo o so-
bě vypovídá o charakteristice 
pro potenciálního zájemce, kte-
rý by se snad (a je to vůbec mož-
né?) s publikacemi ZFH dosud ve 
svém žití nesetkal. Tabulkové rejs-
tříky, řadící jednotlivé hry podle 
fyzické a psychické zátěže, pod-
le výchovného cíle, času na hru či 
prostředí, jsou už u tohoto spe-
cifického druhu literatury samo-
zřejmostí. Tradiční je také bohatý 
doprovod fotografií. Stejně jako 
hrám předcházející texty, které 
tentokrát vedle editorčina úvodu 
a poděkování tvoří čtyři další pří-
spěvky. Zamyšlení Vladimíra Ha-
lady o tom, jak hry vznikají, ná-
vod Jiřího Waldera, jak hry uvá-
dět (jedná se o text uvedený ve 
ZFH II na s. 21–28 s několika 
málo drobnými formulačními 
změnami), upozornění Aleše Po-
korného na oblast bezpečnosti 
a kapitolka Radka Hanuše o tří-
dění her a použitých symbolech, 
která je součástí všech tří dílů, 
neb upozorňuje na způsob práce 
s knihou samotnou.

Nuže, podívejme se blíže na dva 
zcela nové texty vzniklé výlučně 
při této příležitosti, protože si to 
zaslouží. Oba autory spojuje ne-
jenom fakt, že jsou špičkovými 
instruktory. Nejenom schopnost 
psát myšlenkově podnětné a for-
mulačně zajímavé texty. A také 
nejenom zkušenost spolupracov-
níků Gymnasionu.
Kdo se prozatím nesetkal s uvol-
něně působícím Vláďou Haladou, 
měl možnost nakouknout do jeho 
famózní imaginace alespoň pro-
střednictvím autorových textů (viz 
G4, 84–88 a G5, 120–122). Ani 
v tomto příspěvku příliš nekrotí 
svoji fantazii a hravost v myšlení 
i ve svých formulacích a provede 
vás procesem tvorby hry od hle-
dání inspirace a námětu až po po-
drobný popis toho, jak vlastně 
vznikala hra Apollo XIII, což jistě 
poslouží výborně nejenom jako 
ukázka, ale zároveň jako svým 
způsobem strukturovaný popis 
možného procesu, jak připravit 
novou hru. Pokud jste zvyklí si ve 
svých knihách zatrhávat úryvky, 
k nimž se chcete vracet, tak vaše 
tužka zřejmě nebude zahálet. Aby-
chom vnímali i jasnou etickou ro-
vinu konkrétních her, zopakuji 
tato slova: Je lákavé a zároveň 
nebezpečné nechat se opít zdán-
livou mocí nad lidmi a pokoušet 
se o jejich ovládání. Je však třeba 
stále hledat rovnováhu mezi tím, 
co ze hry dostává její tvůrce, a co 
dostanou její hráči.

Pokud přeskakujete úvody a vr-
háte se přímo do četby her s chu-
tí co nejrychleji je odzkoušet, zpo-
malte a zbystřete minimálně teh-
dy, když zahlédnete číslo 3 u psy-
chické zátěže. To je totiž „hustý“ 
program a vyžaduje si obzvláštní 
obezřetnosti. Nejenom s tím 
na nás vyrukuje bezpečnostní ga-
rant Aleš Pokorný (viz také G5, 
64–65 a G6, 111–112). Při četbě 
budete jistě obdivovat racionali-
tu argumentů, souvislost podání, 
návaznost idejí, srozumitelnost 
řečeného, specifický humor vyku-
kující zpoza slov. Dodržování bez-
pečnosti je znakem instruktorské 
vyspělosti a je moc dobře, že toto 
ucelené upozornění na vše pod-
statné, co můžeme svojí činností 
ovlivnit, vzniklo. Opravdu při čet-
bě nepředbíhejte a čtěte s plným 
soustředěním – jenom tak použi-
jete konkrétní hry se zřetelným 
porozuměním tomu, proč (resp. 
s jakými podmínkami) jsou vů-
bec publikovány.
Představovat jednotlivé hry by 
postrádalo smyslu. Tolik prosto-
ru tady nemáme. A hlavně: ne-
pochybuji o tom, že si jeden vý-
tisk do své knižní sbírky pořídíte. 
Vždyť už je to třetí díl více než 
podařené série.

… a co nás ještě čeká

Tato kapitola historie by nebyla úplná, kdybychom do přehledu neza-
hrnuli nejnovější titul právě vydaný nebo neupozornili na chystanou 
novinku, o níž už dnes víme. Proto pokus o ucelenou bibliografii PŠL 
uzavíráme zmínkou o žhavých publikačních počinech.

Ivo Jirásek

re
ce

nz
e

07_jaro07.indd   182 10.5.2007   14:38:07



183

Noc s Mozartem:  
Podivuhodný příběh 
Prázdninové školy  
Lipnice
Allan Gintel
Fotografie: Vojtěch Písařík
Praha: Gasset, 2007

V listopadu bychom se měli do-
čkat již delší dobu avizované no-
vinky. Jména autorů textů i fo-
tografií by mohla mnohé na-
značovat. Můžeme tušit leccos 
i z představení na stránkách na-
kladatelství: Lipnická prázdni-
nová škola patří k těm několika 
obdivuhodným výchovným in-
stitucím, které získaly respekt 
široké veřejnosti, zejména mla-
dých lidí tím, že opustily strohou 
pedagogiku vůle a nahradily ji 
osvícenou, komunikativní pe-
dagogikou iniciativy, samostat-
nosti a osobního rozvoje, která 

upřednostňuje pružnost, tvůr-
čí samostatnost, schopnost při-
způsobit se změnám a schop-
nost vzdělávat se. Mělo by to být 
o tom, jak PŠL experimentovala 
s lidskou hravostí a zvídavostí, 
touhou vyniknout a prozkoumat 
sebe sama. O tom, jak obtížné to 
hledání bylo, kde čerpala inspi-
raci a co to nakonec přineslo. 
Nevěříte? Nedáte na tajuplná 
očekávání a jste zvyklí poměřo-
vat hodnotu pouze konečným vý-
sledkem realizovaného díla? Nu, 
pár měsíců si ještě musíme po-
čkat, a hned poté zjistíme, do ja-
kých složek si budeme moci no-
vou položku v bibliografii PŠL za-
řadit. Bude to síň slávy? Před-
chozí publikační počiny naklada-
telství (o jednom z nich viz toto 
číslo na s. 213) jsou příslibem za-
jímavosti.

Jaroslav Foglar: 100
Ivo Jirásek (Ed.)
Praha:  
Prázdninová škola Lipnice, 2007

Prototyp zážitkového pedagoga, 
spisovatel a vychovatel, autor 
Rychlých šípů a Hochů od Bob-
ří řeky (vedle čtvrt stovky dalších 
svazků sebraných spisů), jedinec 
držící světový rekord v délce ne-
přetržitého vedení oddílu (60 let) 
či počtu táborů (1925–1984), re-
daktor časopisu pro mládež s ne-
uvěřitelným počtem více než 
200 000 výtisků každý týden, au-
tor myšlenky čtenářských klubů, 
krabičky poslední záchrany, lovu 
bobříků či Modrého života, zkrát-
ka muž, po němž zbylo mj. na 220 
kartónových krabic archivního 
materiálu, se narodil před sto lety.
Sborník, který vyjde jako první 
svazek Knihovničky Gymnasion, 
nejenom svým názvem se hlásící 
k tomuto časopisu, přinese zhru-
ba půl sta příspěvků ilustrujících 
nepřebernou šíři sociálního ovliv-
nění touto osobností a jejím dí-
lem. Cílem není biografický po-
hled do minulosti a oslavné ódy 

k výročí, ale hledání impulsů, 
jež mohou i dnes podnítit k za-
myšlení. Čtenář si bude moci pře-
číst o morálních apelech, žas-
nout nad počtem okýnek, kte-
ré jsou věnovány v Rychlých ší-
pech ženám, zjistit, že odsouzení 
ve výkonu trestu odnětí svobody 
foglarovky nečtou, zatímco uni-
verzitní profesoři ano, vážit ar-
gumenty literárních kritiků a pa-
ralely hlubinné psychologie, hle-
dat místopis stínadelských zvo-
nů, zvažovat, do jaké míry lze 
na tvorbu navázat novými pří-
běhy či jak je převést na diva-
delní prkna, proniknout do své-
bytného sběratelského oboru, 
ale také si ujasnit, s čím se může 
badatel „foglarolog“ setkat v Pa-
mátníku národního písemnictví. 
A pochopitelně i mnoho dalšího, 
třeba právě pro vás ještě zajíma-
vějšího.
Chcete se přesvědčit osobně? 
Na stránkách www.psl.cz/gym-
nasion/objednavka.aspx si mů-
žete rozsáhlý svazek (zhruba 
300 stran) objednat za 200 Kč.
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OSOBNOSTI
Vyznačují se zvědavostí, potřebou zdokonalovat 
se a neupadat, potřebou vědět jistě a být po-
řád o trochu víc. Také potřebou hrát si, chybovat 
a opravovat chyby. Jsou rozeznatelní a pořád 
na cestě. Neopisují, hledají svou cestu a své spo-
lupoutníky.
Portrét lékaře a známého horolezce Jaromíra Wol-
fa, člověka, který odstranil závory ze všech svých 
neschůdných životních cest a současně posunul 
svoji biologickou hranici stárnutí o značný kus do-
zadu, je svědectvím o tom, že lze současně usi-
lovat o všestrannost, dosahovat vrcholných vý-
konů, žít ve shodě s přírodou a usilovat o ne-
dosažitelné.

Allan Gintel

Vedoucí rubriky:

Vladimír Svatoš – pro bližší představení viz str. 3.

ENGLISH SUMMARY 

Personalities
The portrait of the famous doctor and moun-
taineerer Jaromír Wolf, a man who shifted 
barriers from all his impassable life journeys 
and at the same time moved his biological 
barrier of ageing a long way backwards, is evi-
dence that it is possible to struggle for ver-
satility, reach top performance, live in har-
mony with nature and make effort for the un-
reachable. 
In the series of interviews with people who 
contributed to the treasures of experien-
tial education Jana Matějková invites two 
guests – husband and wife Jana and Martin 
Klusáček.
Jana and Martin worked for Vacation Scho-
ol Lipnice in its beginning as instructors and 
head-instructors. They have left a significant 
sign. Together they lead 13 courses, the book 
Zlatý fond (Golden fund of games) contains 
several of their games. They were married in 
1988 and have three children. They both have 
rich experiences with the Czech school sys-
tem, Jana teaches at a secondary school and 
Martin after 14 years at school left in 1997 to 
lead the District board of education and has 
been working for five years as a director of 
a middle-sized production company. Except 
for today’s honoree – Vacation School Lipni-
ce – we will talk mainly about education, part-
ner relationship between parents and chil-
dren and life style which cannot be for sure 
called comsuming.

Allan Gintel – pro bližší představení viz str. 2.

Do této rubriky dále přispěli:

Jana Matějková spolu s Jitkou a Martinem Klusáčkový-
mi – pro více informací viz Štafetu osobností.

Robert Pleskot – pro bližší představení viz str. 90.

Mgr. Věra Tůmová (1973), absolventka 
sociologie a sociální politiky na FSV UK, 
věnuje se výzkumům, public relations, pu-
blicistice a neziskovému sektoru, je člen-
kou PŠL, instruktorsky působí v Outward 

Bound – Česká cesta, s.r.o. vera.tumova@seznam.cz

A také sedm šéfinstruktorů PŠL – pro více informací viz 
článek na straně 199.

Ing. Jiří Walder – Červenáček (1963), ře-
ditel reklamní agentury, dlouholetý in-
struktor PŠL. Jeho první kurz v PŠL byl 
Interes, kde později působil pět let jako 
elév a instruktor a dalších pět let jako šéf-

instruktor. V devadesátých letech se podílel na přípravě 
Instruktorského kurzu PŠL jako lektor, později jako jeho 
vedoucí lektor. Jako jeden z tzv. G4 se podílel na re-
strukturalizaci PŠL v posledních letech a současně je 
jedním z majitelů Outward Bound – Česká cesta, s.r.o. 
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CESTOU  
ŠIMONA HÄBERLEINA
Pokus o malý portrét Jaromíra Wolfa

Allan Gintel

Poprvé jsme se setkali na samém začátku léta 
roku 1965 v čekárně oddělení tělovýchovného lé-
kařství ve Spálené ulici v Praze. Bylo mi tehdy osm-
náct a domáhal jsem se zde dosti razantně rych-
lého lékařského vyšetření sedmnácti členů mého 
tábornického klubu Seneca, složeného ze samých 
pubescentů. Chystali jsme se tehdy do Julských 
Alp a k Jaderskému moři. Zbývaly nám čtyři dny 
do odjezdu a potvrzení o dobrém zdravotním sta-
vu účastníků bylo nutností. Službu konající zdra-
votní sestra odmítla připustit, že by v tak krátkém 
čase bylo možné vyšetřit tolik dětí, a chystala se 
debatu rychle ukončit. Trval jsem tenkrát na svém 
a z čekárny zaplněné mými „náctníky“ jsem odmítl 
odejít, dokud si nebudu moci promluvit s vedou-
cím lékařem. Objevil se znenadání ve dveřích své 
ordinace. Vysoká, štíhlá, asketická postava, přís-
ný výraz v obličeji. Po vysvětlení kdo jsme, co chce-
me a kam míříme rozhodl, že nás na klinice vyšetří. 
Projevil sympatie k naší činnosti a naznačil, že ně-
čemu podobnému se kdysi intenzívně věnoval. Tak 
jsem poznal „mého“ prvního woodcraftera, člena 
pražského kmene Wahpeton Ligy čs. woodcrafterů, 
MUDr. Jaromíra Wolfa.

Životaběh

Narodil se ve Zlonicích, poblíž Slaného, 24. března 
1919 ve znamení Berana, v němž se rodí lidé čino-
rodí, zdatní, svéhlaví a se silným egem. Absolvoval 
Akademické gymnázium v Praze na Příkopech, kde 
se mu dostalo klasického vzdělání. Tady se stal obdi-
vovatelem řecké filosofie, zejména stoicismu, a sta-
rořeckého ideálu kalokagathie, tedy souhry ducha 
i těla, kterému se po celý život snažil přiblížit. Milo-
val divokou přírodu a vysoké hory. V dětství byl čle-
nem organizace YMCA a účastníkem tábora, který 
vedl proslulý Joe First, velký přítel spisovatele a za-
kladatele Lesní moudrosti E. T. Setona. V roce 1936, 
tedy ve svých sedmnácti letech, spolu se svými ka-
marády zakládá woodcrafterský kmen Wahpeton. 
Pak téměř každou zimu a léto jezdí tábořit do ta-
tranského Waldenu, duchovní školy a centra wo-
odcrafterské činnosti v tehdejší ČSR. v roce 1936 se 
v Praze účastní setkání s legendárním spisovatelem 
a zakladatelem Woodcraftu E. T. Setonem, maturu-
je a je přijat na Lékařskou fakultu UK v Praze.
V té době se poněkud mění jeho náhled na svět, pře-
stává mu vyhovovat jednostranné zaměření kmene 
Wahpeton na manuální dovednosti a indiánský ko-
lorit a v roce 1938 z něho vystupuje a zakládá nový 
kmen Dakota s rozmanitějším zaměřením. Pěstuje 
nejrůznější sporty, ale největších úspěchů dosahuje 
v odbíjené, kanoistice a lehké atletice. Chodí na ho-
diny klavíru k známému klavíristovi České filhar-
monie panu Kociánovi. Ještě za protektorátu vstu-
puje do Klubu alpinistů českých. Právě asi v této 
době se upevňuje láska k horám a dalekým cestám. 
Tady jako by vyslyšel volání svého oblíbence Šedé 
sovy, slavného bělocha, který se rozhodl stát indi-
ánem, jehož citát, jím přeložený, o mnoho let poz-
ději umístil na jednu z prvních stran knihy o první 
československé expedici do Hindukúše, jejímž byl 
spoluautorem:

Strhni svůj stan a kryt,
když hvězdy blednou před rozbřeskem dne,
daleko za horami leží tvá země,
dej se na cestu!
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V roce 1948, po dokončení studií, pracuje po-
stupně jako internista v Čáslavi, Děčíně a Ústřed-
ní vojenské nemocnici. Posléze se specializuje 
na tělovýchovné lékařství. V roce 1958 získává 
Námořnickou knížku a stává se na pár let lodním 
lékařem na lodi Republika a později na lodích 
Dukla a Lidice. Po návratu se intenzívně věnuje 
medicíně tělovýchovy a sportu a je jmenován pri-
mářem a později přednostou jediné pražské kli-
niky tělovýchovného lékařství. Ovládá angličtinu, 
němčinu, ruštinu a latinu. Domluví se francouz-
sky, italsky a řecky.
Po návratu z námořní služby se čím dál tím více 
věnuje horolezectví. Stává se uznávaným ho-
rolezeckým činovníkem a aktivním horolezcem. 
Absolvuje u nás i v zahraničí přes čtyři sta ve-
lehorských výstupů. Celkem třikrát zlézá horské 
velikány, velí malé výpravě na Elbrus, vystupuje 
na vrcholy Pamíru a jako lékař se účastní dvakrát 
čs. expedic v Hindukúši a Himaláji. V roce 1968 
je zvolen předsedou horolezeckého svazu a po-
sléze se stává i místopředsedou horolezecké fe-
derace UIAA. Píše knihy, články, vystupuje na od-
borných konferencích. Občas sám táboří v kři-
voklátských lesích.

Myšlenky

O romantice, štěstí a náhodě
Pojem romantika nepochybně přestane mít místo 
a natož odstaveček ve slovníku lidí manipulova-
ných pasivní audiovizuální spotřebou krásy a dob-
rodružství, protože romantika, to je především ak-
tivní prožitek objektivity přírody, světa i vesmíru, 
které se tím prožitkem teprve stávají krásnými.
...
Štěstí jako stav duše, mysli a těla je tak těžko de-
finovatelné. A objektivně asi neexistuje. Až někdy 
později si člověk uvědomí – tehdy a tehdy jsem byl 
opravdu šťasten. Ale ve středu snů a dějů, jež pra-
cují ke skutkům, o štěstí člověk obvykle neví nic.
...
Neexistují nešťastné náhody a neexistuje KDYBY. 
Existuje jen přítomná skutečnost jako výslednice 
příčin a následků. Neboť i náhoda a pravděpodob-
nost je kvantitativně vyjádřitelná matematickými 
pojmy a čísly byť bezrozměrnými, jež jsou výsled-
nicí činitelů – i konstant dějů. Našich činů, našich 
chyb, našich propočtů a našich snů.

O horách, horolezectví a horolezcích
Horolezectví bývalo výlučným sportem. Mluvilo 
se o horolezecké morálce a horolezecké etice. Ho-
rolezci snad byli poněkud jiní než ostatní sportovci. 
Neboť jejich konání se zdálo beze smyslu. Jaký vý-
znam má zlézání skal a vysokých hor? Je jeho úče-
lem krása, odvaha, riskování, exhibice před sebou 
samým, výlučnost a únik a útěk ze skutečnosti? 
To vše budilo u ostatních zdání morálky, jež je mi-
mořádná.
Ovšem to vše bylo idealizováno a je ideálem do-
dnes. Nový smysl vniká v pojmy jako přátelství 
na laně a lano už není jeho konkrétním symbolem. 
Stalo se nářadím. Lano už není poutem nejpevněj-
ším, ale poutem slábnoucím, jež se trhá, ač je fy-
zikálně přepevné díky modernímu syntetickému 
materiálu. Snadno se trhá lidskou lhostejností, spí-
še než pádem a vahou lidského těla, a přestává vo-
nět potem dlaní, jimiž se držíme, už nevoní sluncem 
a horninou a sněhem, ale chemickou vůní nylonu.
...
Horolezectví je z vrcholových sportů nejvrcholověj-
ší – už proto, že přivádí člověka na nejvyšší vr-
choly této planety.
...
Všechna horstva jsou kouzelným světem, ale zce-
la zvláštním jsou hory velmi vysoké. Přívlastek vel-
mi vysoké má své opodstatnění. I Říp je hora, i Mi-
lešovka a Rozsutec, i Polomené hory u Máchova 
jezera jsou pohoří… Ale velmi vysoké hory, jejichž 
několik málo hrotů se dere z výparů Země téměř 
na práh stratosféry, jsou jen jedny. Zde se fyzikál-
ní podstata vesmíru dotýká přímo Země.
Země a vesmír – obě konstantní veličiny – a ně-
kde mezi nimi živá hmota, uhnětená historií, ča-
sem a nekonečnem a vlastní podstatou do tvaru, 
kterému říkáme člověk. A ten objevuje Zemi a ves-
mír, objevuje i sebe sama.

 foto © Vojtěch Písařík.
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To je podstata objevitelství. To je podstata horo-
lezectví.
To dokonce je podstatou každého úkolu, který si 
člověk staví před své schopnosti.
...
I když všechno je jeden vesmír a všechno a všichni 
jsme jeden nekonečný svět, je každý kus kamene, 
jejž sbíráme, posvěcen pohledem našich očí a do-
tekem našich rukou. A proto jsou rozdílné kameny 
i hory.
...
Alpy jsou civilizované a světla domů, reklam a ulic 
z Chamonix, Zermattu či Grindelwaldu lze vidět 
za nocí, v nichž horolezci bivakují v nejtěžších stě-
nách.
Kavkaz je asi nejkrásnější horstvo světa. Zachová-
vá si kouzlo romantiky, jako by pod stromy na je-
ho úpatí dosud sedával Lermontov. Ale má i lhos-
tejnost vesmíru. Má led i květy.
Hindukúš je prosluněný, divoký, vznešený – a bez-
ohledný.
Pamír je suchá ledová step povznesená do vý-
šek, nekonečný prostor zelených pastvin, prostor 
obřích monumentálních hor, prostor ledu a zase 
ledu.
Ale Himaláj je nejlhostejnější ze všech hor svě-
ta. A jeho lhostejnost se blíží lhostejnosti vesmíru. 
A proto asi člověka láká.
...
Země se občas protáhne v páteři kontinentů a ži-
vot jde dál. Proudí dál krví i slzami smutku i ra-
dosti. Pískovcové skály Českého ráje, něžná krá-
sa domova a mládí této země splývají v prostoru 
času a putují k vrcholkům hor, k těmto konkrétním 
plastikám, jimž člověk dává smysl logiky i krásy. 
Patnáct československých horolezců zůstalo v ro-
ce 1970 pod Huascaránem. Ale v dalších letech 
českoslovenští horolezci vystoupili na jeho vrchol 
a budou dále hledat nové cesty k vrcholům pe-
ruánských And, k vrcholům světa, k vrcholům od-
vahy.
Jednoho dne, na začátku léta 1970, protáhla se 
naše stará planeta v páteři kontinentů a lehounce 
zapraskalo v jejich vazech. Čas se nezastavil. Jen 
život, na zlomek času. A srdce se zachvěla jak země 
pod nohama těch, kteří poslušní fyziologie paniky 
i pudu sebezáchovy unikali přívalům hmoty. Po-
tom bylo ticho, země vzdychala a život se probou-
zel z té hrůzy, aby se bral dál.
Bohatší o nekonečnou bolest, o nekonečnou naději.

O životě
Ale o co vlastně v životě jde? Vždy si člověk musí 
stavět vyšší cíle, než na které přesně stačí, neboť 
to je zákon adaptace a růstu, a člověk se stává 
více a více člověkem.
Za svůj život jsem přečetl mnoho a mnoho horole-
zeckých knih. Louis Trenker, Fritz Kasparek, Paul 
Bauer, Hans Pfann, Julius Kugy, John Hunt, Gas-
ton Rebuffat, Chris Bonnigton. Starší z těch jmen 
jsou již zapomenuta a pojmy jako boj s horou, do-
bytí vrcholu, krása kamene a prostinké horské kvě-
tinky, pro kterou Kugy prochodil celé Julské Alpy, 
kamarádství, přátelství, soudružství ve své nejlid-
štější a nejprostší podstatě dostávají nový obsah 
i smysl. A přesto to ryzí v těchto pojmech přetrvá 
čas generací, zvulgarizování nejen horolezeckého 
sportu, rychlolezení po skalách i extrémní lezení s 
využitím (nebo zneužitím) nejmodernější techniky.
...
Člověk vystupuje nad úroveň svých dnů z mnoha 
důvodů, ale ten nejsilnější je asi zvědavost. Jaký 
je pohled na svět z výše o jeden metr nebo o ti-
síc metrů vyšší. Na Everest lidé stoupali proto, že 
na něm ještě nikdo nebyl, potom stoupali jinými 
cestami, protože tyto cesty nikdo předtím neznal 
a stoupali k vrcholu nejvyšší hory světa stejnými 
směry, jen proto, že na vrcholu dosud nikdo nebyl 
z Anglie, z Ameriky, z Číny, nikdo z žen, nikdo z Ja-
ponska. Tedy z touhy po zvláštnosti, a až už všich-
ni všemi cestami na ten vrchol vylezou, zůstane 
panenským pro každého, kdo na něm ještě nebyl.
...
Lidé se tak neradi dívají do očí skutečnosti a ra-
ději věří než vidí.

O přátelství
Člověk, ať chce či nechce, musí být někdy sám. Aby 
poznal slávu samoty, jež je tak veliká jako sláva 
smrti. Jako začátek a jako konec. Ale ať se nezatvr-
dí ve své samotě jako v úniku skutečnosti, ať se ne-
zatvrdí v samotě nenávisti. Ať není sám v hodině 
samého konce. Neboť přátelství a vědomí tohoto 
je soudružství nejkrásnější a lidskou hodnotou nej-
vyšší. Vždyť slovo druh a soudruh je odvozeno od 
slova druhý. A tato hodnota je vyšší než ty nej-
vyšší hory světa. Vyšší než Everest, Lhotse, Čogori, 
vyšší než Makalu. Vyšší než nejzazší krov vesmíru, 
o jehož nekonečnosti se vedou učené spory. Lhos-
tejno, zda vesmír je konečný či nekonečný, zatím 
přátelství je nad tyto malichernosti, neboť je tak 
prostinké.
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Muž velké autobiografie 

Jeho život byl životem člověka, který ctil krásu – tu, 
která byla stvořena, tedy přírodu, i tu, kterou stvo-
řili lidé. Jeho vystupování bylo noblesní, řeč pou-
tavá, příjemně zabarvená, dovedla posílit a vzrušit. 
Byl člověkem mimořádně vzdělaným a moudrým, s 
úctou ke tradici, vyznávaje rovnováhu mezi pozná-
ním starým a novým, mezi tradicí a módou, mezi 
tím, co je správné převzít ze starého, a oním, co 
je třeba doplnit novým. Myslím, že zvládal jednu z 
nejtěžších dovedností, umění zestárnout. S oblibou 
říkal, že každá generace má právo na svoji šířku 
kalhot. V souladu R. L. Stevensonem připomínal, 
že umění žít není uměním žít s dobrou kartou, ale 
uměním sehrát i se špatnou kartou dobrou hru. 
Měl množství přátel a obdivovatelů. Byl mužem vel-
ké autobiografie, renesanční osobností, vynikajícím 
organizátorem a obdivuhodným vypravěčem.

Učitel klavíru poslouchal a byl trpělivý. Cramerovy 
etudy a Chopinova preludia naplňovaly jeho vi-
nohradský byt sledem tónů a poněkud zadrhujícím. 
Učitel totiž nevěděl, že o sobotách a nedělích ne-
chávám klavír opuštěný a že místo hraní etud zlé-
zám Suché skály a že nadevše miluji onu hořkou 
vůni pískovce, borovic a námahy.
Jedné hodiny však řekl dost. Vzal moje prsty, jejichž 
klouby byly pokryty zaschlými škrábanci a bříška 
prodřená drsným povrchem pískovce. Musel jsem 
s pravdou ven. Hodiny klavíru skončily prudkým 
sklapnutím víka klaviatury a v rozpacích a s jakou-
si lítostí jsem složil sešit, na jehož otevřených strán-
kách bylo Nokturno Es dur Frederika Chopina. Podí-
vejte se, pravil přísný filharmonik, buď klavír, anebo 
ty vaše nesmyslné výstupy na skály. a tak se stalo, 
že se ze mne už nikdy nestal Svjatoslav Richter.
Na to jsem myslel pokaždé, když jsem slézal jižní 
stěnu Žabího koně, zvanou Häberleinka. Poprvé to-
tiž – byl to v oné době nejodvážnější horolezecký čin 
v Tatrách – dne 12. září 1905 podnikli prvovýstup 
na tento dosud nezlezený štít, na „příšerného Ža-
bieho koňa“ (Ivan Houdek: Osudy vysokých Tatier) 
Šimon Häberlein a Kateřina Bröskeová. Tato dáma 
vrcholné secese – uměleckým jménem Käthe von 
Bröske – byla známou vynikající klavíristkou.
Dva dny nato – 15. září 1905 – provedla tato dvo-
jice prvovýstup jižní stěnou Ostrého štítu, která je 
geomorfologickou obdobou jižní stěny Žabího koně. 
Jeden z prvních průstupů severní stěnou Ostrého 
neprovedl pak nikdo jiný než žák Antonína Dvořáka 
Vítězslav Novák.

Jaromír Wolf zemřel 29. dubna 1990.

Literatura:
• Heckel, V., & Wolf, J. (1967). Hindukúš.  

Praha: Sportovní a turistické nakladatelství,  
vydavatelství ÚV ČSTV.

• Wolf, J. (1974). Řeka jménem Červánky. Praha: Olympia.
• Wolf, J. (1979). Šivova velká noc. Praha: Olympia.
• Wolf, J. (2000). Malovaný podzim.  

Praha: Junák – svaz skautů a skautek.
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 Jaromír Wolf v horách Hindukúše. | foto © Vilém Heckel.
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Štafeta osobností
Tandem

Letos jsem si snad poprvé vychutnával předvánoč-
ní úklid. Ne proto, že bych miloval luxování a stí-
rání prachu. Důvody byly zcela jiné. Jednak jsem 
vyhnal z hlavy všechna pracovní témata a byl přes 
den doma (za světla už náš byt pomalu neznám), 
jednak jsem k tomu z rádia poslouchal rozhovor 
s příjemným (jak jinak) Markem Ebenem. Kromě 
jiného hovořil i o Star Dance. Označil je za jednu 
ze svých nejnáročnějších moderátorských zkuše-
ností. Proč? Stále stejné téma, stále titíž lidé a při-
tom potřeba každý týden být alespoň trochu jiný 
a vymyslet pár nových bonmotů, kterým se budou 
diváci smát. Velmi jsem s ním cítil. Připadám si to-
tiž podobně vždy, když sedám k úvodníku pro na-
ši Štafetu osobností. Naštěstí Gymnasion není bul-
vární plátek a já nejsem bavič, takže se ode mne 
nutně vtípky neočekávají. A tak vás mohu velmi ci-
vilně pozvat k sedmému pokračování seriálu rozho-
vorů s lidmi, kteří přispěli do pokladnice zážitkové 
pedagogiky. Mám za to, že jejich osudy a myšlenky 
pro nás mohou být cennou inspirací. Jana Matěj-
ková si tentokrát pozvala hosty hned dva – Jitku 
a Martina Klusáčkovy. Přeji vám příjemné čtení.

Vladimír Svatoš
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Jana Matějková –> Jitka a Martin Klusáčkovi
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ŠKOLY SVÁTEČNÍ I VŠEDNÍ
Martin a Jitka Klusáčkovi působili v Prázdninové 
škole Lipnice v jejích počátcích jako instruktoři 
a šéfinstruktoři. Od roku 1983 Martin vedl šest kur-
zů pro středoškoláky, dva kurzy pro studenty pe-
dagogických fakult a po roce 1989 další dva kur-
zy s názvem Publicus (se zaměřením na věci ve-
řejné). Jitka stála v čele týmu instruktorů celkem 
třikrát, vždy se jednalo o kurzy určené mladým li-
dem ze středních škol. Do manželství vstoupili v ro-
ce 1988 a společně vychovávají tři děti. Oba mají 
bohaté zkušenosti s českým školstvím (Jitka učí 
na střední škole dosud; Martin po čtrnácti letech 
učitelské praxe odešel v roce 1997 šéfovat okres-
ní školský úřad a nyní už pět let pracuje jako per-
sonální ředitel jedné středně velké výrobní firmy).

Řada partnerských dvojic se seznámila na Lipni-
ci, ale ne každému vztah vydržel tak dlouho jako 
vám. Jak jste se vlastně poznali?
MK: V roce 83 jsem měl vést svůj první kurz a byl 
jsem z toho dost nervózní. Můj kamarád a už zkuše-
ný šéfinstruktor Honza prohlásil, že mi dohodí jed-
noho spolehlivého a zkušeného člena týmu, o kte-
rého se budu moci v každém případě opřít. Tím člo-
věkem byla Jitka a já jsem se o ni tak často opíral, 
až mi to zůstalo dodnes.
JK: My jsme se vlastně tak trochu znali už z doby, 
kdy jsme oba zpívali ve slavném trampsko-tradici-
onalistickém sboru Lata 25, který vznikl jako hec 
v době, kdy já jsem studium na vysoké škole začína-
la a Martin končil. Dokonce jsme tehdy vystupovali 
na celostátním finále Porty v Sokolově.

Brali jste se až po pěti letech, mělo to nějaký dů-
vod? V tehdejších časech se tak dlouhé známosti 
moc nenosily…
MK: Manželství a rodinu jsem nikdy nebral na leh-
kou váhu. Vždycky to pro mě bylo něco, v čem člo-
věk nedostává žádný druhý pokus. Chtěl jsem tedy 
do toho jít až tehdy, až budu mít pocit, že manžel-
ství a rodinu opravdu chci. A až nebudu mít pocit, 
že jsem o něco ochuzován. Myslím, že když se chlap 
žení po třicítce, tak to vůbec není pozdě a že pě-
tiletá známost vůbec není nijak dlouhá. Zvlášť, když 
jsme pořád měli co dělat, nenudili se spolu a tím 
pádem si ani nelezli na nervy. Nemám rád uspěcha-
né věci. Bývají totiž většinou málo trvanlivé.
JK: No, ono to vlastně nebylo celých pět let. Tři roky 
to bylo takové sváteční chození a dálkové studium 
toho druhého, až jsme zjistili, že by stálo za to zku-
sit to spolu i ve všedním životě.

Čím byla Prázdninová škola pro vás zajímavá? 
Čím vás oslovila a vtáhla?
MK: Pokud člověk neemigroval, tak měl vlastně jen 
tři možnosti, jak před rokem 89 v našich končinách 
žít: buď proti režimu, nebo s režimem, nebo mimo 
režim. K životu mimo režim se uchylovali ti, kteří teh-
dejší poměry považovali za danost, za něco, co tady 
vždycky bylo a vždycky bude, nebyli dost odvážní žít 
proti režimu a zároveň přeci jen neměli žaludek na to 
žít s ním a sloužit mu. V zaměstnání člověk neměl 
moc šancí na seberealizaci, takže každý jen trochu 
aktivní člověk si hledal svůj mikrosvět, svůj ostrůvek 
pozitivní deviace, kde věci fungovaly normálně, vzta-
hy nebyly falešné, slova měla svůj původní význam 
a kvalita nebyla prázdným pojmem. No a když pro-
duktem této činnosti navíc bylo něco, co pomáhalo 
jiným mladým lidem v jejich seberozvoji, a to vůbec 
nebylo tenkrát nic běžného, tak měl člověk velmi in-
tenzivní pocit, že v tom divném marasmu dělá ale-
spoň něco, co má smysl.
JK: A v Prázdninovce se tehdy sešlo hodně lidí na-
laděných na stejnou vlnu… Prostě jsme chtěli trávit 
svůj volný čas smysluplně. Pro mě to bylo i logické 
pokračování práce v tehdy pověstném brněnském In-
struktorském sboru pro pobyt v přírodě a turistiku .

Jak jsi tehdy, Jitko, vnímala shody a rozdíly mezi 
PŠL a IS Brno?
JK: V Brně jsme organizovali víkendové i delší akce 
zaměřené na pobyt a sporty v přírodě, taky lesní a ar-
cheologické brigády, dle ročního období jsme střídali 
kolo, běžky, sněžnice, vodu… a to vše bylo okořeněné 
dalšími programy – hrami, diskusemi, happeningy. 
Vzpomínám hlavně na zimní týdenní akce, které se 
svým pojetím programu Prázdninovce přibližovaly, 
a pak taky na Bohatýrské trilogie, jarní 10–14-denní 
náročné putování třemi různými způsoby (kolo, pěš-
ky a po vodě) nejrůznějšími oblastmi tehdejšího Čes-
koslovenska. Na závěr se na předem určeném mís-
tě sešly skupiny z téměř všech vysokých škol v re-
publice, aby si užily „ptákovinových“ her, jo a taky 
vzpomněly výročí osvobození – to byl oficiální důvod 
pro uvolnění z výuky. Těchto akcí se účastnili pře-
vážně vysokoškoláci, tedy specifická skupina lidí se 
stejným pohledem na svět, takže jsme to dělali hod-
ně i pro sebe. Na Prázdninovce jsme se soustředili 
na jeden kurz, který se chystal a ladil více jak půl 
roku, bylo to tedy dramaturgicky propracovanější, 
pouštěli jsme se do náročnějších projektů, zvali jsme 
zajímavé hosty. Já jsem se věnovala hlavně kurzům 
pro středoškoláky, takže oproti brněnským akcím byl 
pro mě rozdílný i vztah k účastníkům.
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Byla tenkrát ta „výchova v přírodě“ opravdu 
účinná? Měl například desetidenní kurz na účast-
níky nějaký dlouhodobý účinek? Mohl ho v kon-
textu doby vůbec mít?
MK: Jsem stoprocentně přesvědčený, že ano. Do-
konce si myslím, že tehdy víc než dnes. Pro účastní-
ky bylo naprostým zjevením, když se ze zatuchlého 
a nehybného prostředí založeného na přetvářce do-
stali někam, kde se mohlo otevřeně diskutovat, kde 
se s nimi jednalo jako s partnery a ne jako s ne-
svéprávnými občany druhé kategorie, kde prakticky 
každý zažil alespoň malý úspěch, ukázal, že něco 
umí a nebylo mu pořád zdůrazňováno, co neumí 
a v čem je špatný. Jistě, za deset dní nikoho nepře-
děláte zgruntu a ne na každého to fungovalo, ale 
u velké většiny účastníků se prohlubovala jejich se-
beúcta a zvyšovalo jejich sebevědomí. A o to hlav-
ně šlo. Dokonce to potvrdil i jeden psychologický 
průzkum, který se na Lipnici koncem osmdesátých 
let dělal.
JK: Občas jsem po letech dostala pohlednici od ně-
kterého z účastníků potvrzující to, že to na jejich ži-
votní směřování, názory a postoje mělo někdy i zá-
sadní význam.

Jak se promítlo vaše působení v Prázdninové ško-
le do učitelské praxe, které jste se v tomto období 
oba věnovali?
MK: Obrovsky. Nemám formální pedagogické vzdě-
lání, a tak jsem se vždycky musel opírat jen o svoje 
zkušenosti. Na Lipnici jsem se naučil to nejdůleži-
tější: pedagog a žák si musí být navzájem partnery. 
Pokud budu partnerem a budu mít slušné znalosti 
svého oboru, pak nemusím mít vůbec žádný strach 
o svoji autoritu. Zlým snem každého učitele jsou 
neposlušní žáci. Žák je ovšem neposlušný obvykle 
proto, že se bouří proti jemu nepříjemné formální 
autoritě. Proti partnerovi se vzpoura obvykle neve-
de. Být partnerem znamená vážit si toho druhého 
a dávat mu to najevo, respektovat jeho svět, jeho 
názory a jeho problémy, naslouchat mu a snažit se 
ho pochopit. Partnerství ale není anarchie, jsou to 
také jasně stanovená pravidla a jejich dodržování. 
Takže jsem se vždycky snažil být svým studentům 
partnerem, jasně stanovit pravidla našeho soužití, 
dodržovat je a s vlídnou důsledností je vést k tomu, 
aby je dodržovali také.
JK: Já na rozdíl od Martina formální pedagogické 
vysokoškolské vzdělání mám. Nicméně veškerá pe-
dagogika a psychologie na vysoké škole byla za-
čátkem 80. let pro učitelskou i životní praxi k ni-
čemu. Všechno moudré a užitečné jsem načerpala 
na instruktorských kurzech a seminářích v Brně 
či na Prázdninovce, konkrétně od pánů Smékala 
a Břicháčka. a ještě perličku ze současnosti: po-
sledních pět let úspěšně organizuji v duchu Prázd-
ninovky týdenní adaptační kurzy pro studenty prv-
ního ročníku naší školy. A myslím, že mnohé out-
doorové profi-firmy by to nedělaly lépe a už vůbec 
ne levněji.

Jak jste na tom s výchovou vlastních dětí? Pou-
žíváte nabyté výchovné zkušenosti z PŠL i v do-
mácích vodách?
MK: Je to úplně stejné. Základní principy výchovy 
jsou stejné, ať se to týká výchovy v přírodě, výcho-
vy ve škole nebo výchovy v rodině. Znovu se vra-
cím k tomu partnerství, o kterém jsem už mluvil. 
Pro mě byly moje děti partnerem už od chvíle, co se 
narodily. Nikdy jsem si autoritu nijak nevynucoval 
a zákazy se u nás moc nepěstují. Nepamatuju se, že 
by od nás naše děti slyšely výrazy typ u: To nesmíš! 
Nechoď tam! Slyšíš, okamžitě zpátky! Podívej se 
na sebe, jaký seš čuňátko. No vidíš, já jsem ti říkal, 
že to špatně skončí! Snažili jsme se nabízet svým 
dětem co nejvíc podnětů. V postýlce měly na gu-
mičkách různé hračky, aby je mohly chytat a zkou-
mat. Když začaly lézt, okamžitě měly k dispozici celý 
byt. V bytě i venku jsme s nimi neustále něco hráli, 
všude se dal hledat nějaký ten poklad. Když začaly 
lézt po stromech, nekřičeli jsme na ně: Okamžitě 
slez dolů, nebo spadneš!, ale lezli s nimi a učili je 
metodu tří pevných bodů. Nechodili jsme na pro-
cházky, protože to je jen takové bezcílné bloumání, 
ale na výpravy, protože výprava má vždycky nějaký 
objevitelský cíl. A i během chůze se muselo něco 
dít, tak jsme často a s úspěchem používali soutě-
že typu: kdo dřív přinese spadlý list, kaštan, kdo 
dřív uvidí něco žlutého, něco, co začíná na písmeno 
K atd. No a protože to pořád vyhrával ten nejstarší, 
tak jsme rychle přešli k systému, kdy mohli vyhrát 
všichni: kdo přinese kaštan (uvidí něco žlutého…) 
dřív, než napočítám do dvaceti, dostane bod. Pak 
se pěší výpravy rozšířily i na cyklistické a lyžařské, 
pak jsme o prázdninách pořádali tábory pro děti 
s rodiči, ale pořád to bylo o tom samém: dát dětem 
hodně podnětů, nechat je prožít co nejvíc situací, 
nechat je víc spolupracovat než soutěžit, dát jim 
možnost být úspěšný, být s nimi a být jim partnery. 
Věříme totiž, že ta investice se vyplatí a že ani v pu-
bertě se nevede vzpoura proti partnerovi. A že se-
bevědomý člověk, který se v životě nenudí, nebude 
mít žádnou potřebu hledat náhradní dobrodružství 
třeba v drogách.
JK: K těm táborům dětí a rodičů: To jsem jednou, 
když našemu nejmladšímu byly dva roky a těm star-
ším čtyři a šest, potkala po delší době Václava Bři-
cháčka a bavili jsme se mimo jiné i o Prázdninovce. 
Vrátit se k ní bylo pro mě kvůli dětem nemožné, 
a tak jsem prohodila, že bych měla chuť udělat něco 
jako tábor pro děti s rodiči. A on na to lakonicky od-
větil: Tak to udělej! No a tak jsme do toho šli a než 
děti odrostly ideálnímu věku pro tento typ tábora, 
což je mezi pěti a deseti lety, tak jsme jich na tá-
bornické základně Sokola Třebíč uspořádali sedm 
ročníků a každý z nich byl naprosto jedinečný a ori-
ginální. Troufám si říct, že jsme zanechali výraznou 
stopu v mnoha třebíčských i mimotřebíčských ro-
dinách a s některými jsme my i naše děti v kon-
taktu dodnes a u dětí to, myslím, vydrží celý je-
jich život.
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Všechny tři děti už v té pubertě máte. Vychází 
vám váš předpoklad? Co na nich konkrétně oce-
ňujete? A co vám někdy vadí?
MK: Musím to zaklepat, ale zdá se, že vychází. Jsou 
z nich docela sebevědomí lidé s bohatým vlastním 
světem. Věnují se tolika věcem, že jim na blbosti 
a nebezpečné experimenty nezbývá čas. Mají spous-
tu jim podobných přátel, takže nemáme strach, 
když jsou v jejich společnosti. A přitom s námi do-
cela normálně komunikují, dávají o sobě vědět, kde 
jsou, drží slovo a nebojují s námi. Nepotřebují se 
proti nám vymezit, protože my proti nim také ne.
JK: Oceňujeme jejich samostatnost. Myslím, že jsou 
zralejší dříve, než jsme byli my. A troufám si tvrdit, 
že zralejší než mnozí jejich vrstevníci. A co nám ně-
kdy vadí? Jejich přílišná samostatnost… Ne, vážně, 
někdy jim docela závidím jejich rodiče…

Martine, jsi autorem několika zajímavých her 
tzv. levohemisférového charakteru a sám se stá-
le vzděláváš v oblasti manažerských dovedností 
(aktuálně je to MBA). Proto by mě zajímalo, jest-
li tě nějaký program hodně zasáhl v emoční ob-
lasti?
MK: Je to podobné jako s aktivním a pasivním hu-
debním sluchem. Aktivně se mi sice nedařilo vytvá-
řet emočně silné programy, ale jako účastník jsem 
jim vždycky dokázal podlehnout. Ač se to nezdá, 
tak je ve mně pořádný kus romantika a zatopený 
lom v noci se svíčkami a meditativní hudbou mě 
fakt dojímal. Nejsilnější zážitek týkající se emočně 
silných programů jsem ale měl s programem Křídla 
slávy. Vymýšleli jsme ho týmově s nesmírně kre-
ativními lidmi – Honzou Holeyšovským, Jitkou Baj-
garovou, myslím, že u toho byl také Radek Bajgar. 
Už ten prožitek týmové tvořivosti, kdy vzduchem lé-
tají nápady, jeden inspiruje druhého, nesmělé zmín-
ky o jakési myšlence zažehnou gejzír nápadů v ně-
kom dalším, přičemž třetí to domýšlí do reálné po-
doby, byl tak silný, že si ho živě vybavuji ještě dnes. 
No a při vlastní realizaci, kdy na ostrůvku uprostřed 
vodní plochy nasvětlené loučemi a bodovým reflek-
torem a ozvučené meditativní hudbou se účastníci 
zamýšleli nad svým životem a říkali si, co by si přá-
li, aby se o nich po smrti říkalo či psalo, to byla fakt 
síla. A když pak mezi sebou vybírali toho, kdo si za-
slouží vrátit se na břeh, aby nebyl po smrti zapome-
nut, tak to mně opravdu běhal mráz po zádech.

Jitko, roky tě vnímám jako osobnost s velmi širo-
kým záběrem činností a perfektní organizací času 
(domov, práce, koníčky). Kde a čím se „dobíjíš“?
JK: Zdá se, že mě nepotkáváš dost často. Někdy 
jsem docela vyšťavená. Snažím se doplňovat en-
dorfiny pohybem, i když se mi kolikrát nechce, při-
nutím se jít do bazénu či posilovny. Nejvíc mě ale 
dobíjí pobyt venku, v lese, na horách. V zimě běž-
ky a jinak kolo a posledních pět let orientační běh. 
Našim dětem se tento sport tak před pěti či šes-
ti lety zalíbil, a protože se dá provozovat v každém 
věku, objíždíme závody a bloudíme po lesích a mezi 
skalami. Neuvěřitelně to čistí hlavu. A taky tam člo-
věk potkává plno zajímavých a chytrých lidí, není 
to opravdu sport pro blbý, že… Taky mi vyhovuje, 
že víkendy nemají onu klasickou strukturu úklidů 
a vaření. A navíc jsme s dětmi, máme stejné zážitky, 
a ony to přitom neberou úkorně (bodejť, když jim 
děláme servis), protože tam už mají svůj okruh ka-
marádů. A Matějovi se navíc docela daří, probojoval 
se i do reprezentace.

Na závěr našeho rozhovoru jsem zvědavá na to, 
které osobnosti spojené se zážitkovou pedagogi-
kou předáte štafetu? Zatím neprozrazujte jméno, 
jenom nám napovězte, jak a čím vás tento člověk 
ovlivnil?
JK: Štafetový kolík předáme člověku, který vedl kurz 
na Lipnici, když jsem tam byla poprvé – jako účast-
ník, samozřejmě. Tehdy mě celá atmosféra velmi 
pozitivně zasáhla, navíc jsem zrovna skončila střed-
ní školu a šla na vysokou a on mě pak nasměroval 
na lidi, kteří mě zase přivedli do Instruktorského 
sboru… Potkávali jsme se spolu s ním i s jeho ro-
dinou při mnoha dalších příležitostech a nakonec 
mi šel za svědka i na naší svatbě.
MK: Já jenom dodám, že pro mě byl a stále je vel-
kou životní inspirací. Naposledy tím, že „na starý 
kolena“ měl odvahu totálně změnit svůj pracovní 
život zaměstnance socialistického podniku a začal 
se věnovat řízení rodinné firmy pohybující se v čis-
tě tržním prostředí, se kterým nikdo z nás předtím 
neměl žádné zkušenosti.

Děkuji za příjemné povídání.
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S VRCHNÍM „SRDCAŘEM“ 
PRÁZDNINOVKY
Jiřím Walderem – Červenáčkem  
hovořil Robert Pleskot a Věra Tůmová

G: Jak u tebe vznikl pocit, že musíš jet na kurz? 
Č: Moje cesta k PŠL byla na svoji dobu poměrně 
typická, řekl bych mirkodušínovsky vzorová. Nej-
dříve jsem dělal krátké kurzy na vysoké škole, kde 
jsem za dva až tři roky odvedl mnoho víkendovek, 
a potom jsem jel na tu „jakoby Sorbonnu“ – Prázd-
ninovku. Na kurz PŠL jsem jel jako účastník až 
po skončení VŠ ve třiadvaceti letech. Dalších pět 
let jsem jezdil jako elév a instruktor v týmu s Ton-
dou Rosickým na Interesy. No a po pěti letech ce-
loročních příprav těchto kurzů jsem začal šéfovat 
na dalších pět let i svoje Interesy. Nakonec jsem za-
čal vést jako vedoucí instruktor kurzy pro budoucí 
šéfinstruktory. Takže to byla taková jasná a logická 
cesta. Jediné, čím se asi výrazně odlišuje, je ta fáze 
předprázdninovková, kdy jsme pod hlavičkou SSM 
vedli víkendovky pro spolužáky z vysoké. 

G: A kdy jsi vlastně poprvé slyšel ta tři slova 
Prázdninová škola Lipnice, respektive kdy jsi za-
čal mít povědomí o tom, že nějaká Prázdninovka 
existuje?
Č: Tak tehdy to byla doba, kdy u nás existoval 
snad jen jeden jediný mládežnický časopis, a to 
byl Mladý svět. O Prázdninovce jsme díky tomu 
věděli z Mlaďáku a samozřejmě i z různých sbor-
níků her, které jsme využívali pro naše víkendovky 
na VŠ. Praktických zkušeností jsme díky těmto kur-
zům měli sice hodně, ale chyběla nám teorie, kte-
rou jsme se posléze snažili získat v PŠL, v té ma-
gické organizaci. Byla to pro nás jakási univerzita 
zážitkové pedagogiky, kde vznikala v sedmdesátých 
a osmdesátých letech spousta zajímavých věcí. 

Robert Pleskot

Věra Tůmová

G: Proč sis ale vybral jako účastník právě Interes? 
Č: No, to je zajímavá záležitost. Já jsem si ho totiž 
nevybral. Tehdy to byla taková doba, kdy se velmi 
těžce dostávalo na jakýkoli kurz, respektive kdy se 
nedalo na Lipnici vůbec dostat. A poté, co jsem si 
přečetl v Mlaďáku, že to je kurz otvíraný pro funk-
cionáře fakultních a školských výborů SSM, jsem 
usoudil, že tito bafuňáři tam nebudou chtít jet. Tak-
že jsem marketingově zauvažoval, že by to mohl 
být kurz, kde by mne snad i chtěli. Jak se nakonec 
ukázalo, byl to naprosto normální klasický kurz PŠL 
a měl jednu jedinou nevýhodu z mého pohledu, že 
trval pouze deset dnů. My jsme se totiž všichni sna-
žili hlásit na dvoutýdenní kurzy s hlavní a nosnou 
stránkou prázdninovkové činnosti. Ten kurz měl 
tehdy i určité mouchy, měl ovšem pro mne velký vý-
znam v tom, že jsem na něm dostal nabídku vstou-
pit do sboru PŠL a mohl jet na štiřínské soustředění 
v roce 1986. Právě tam si mě totiž vyhlédl Tonda 
Rosický (ToRo). Jednou takhle za mnou večer při-
šel a povídá: Hele mladej, tebe bych si možná vzal 
na kurz! a já, protože jsem netušil, kdo to je a že 
to je jeden z nejslavnějších instruktorů PŠL, tak mu 
povídám: No, já ještě nevím, jestli budu mít čas… 
V situaci, kdy se řada elévů nemohla dostat do tý-
mu na kurzy na příští rok, natož aby si ještě vybírali, 
to byla asi pěkná drzost. Pak mi ale bylo řečeno, 
že Toro je nejlepší instruktor a ať jedu, že to bude 
pro mne výborná instruktorská škola. A tak jsem jel. 
Můj šéfinstruktor z prvního Interesu totiž v dalším 
roce ani nešéfoval, a to je pro eléva ta horší varian-
ta, protože si musí hledat sám angažmá u jiného 
šéfa. Tehdy jsem ani vůbec netušil, že díky Tondovi 
se dostávám automaticky i k Mileně Holcové, Ha-
sičovi a dalším, se kterými jsme nakonec vedli řadu 
společných kurzů. Dalších pět let jsme všichni spo-
lečně pořádali v PŠL kurz Interes, a přitom na za-
čátku jsem netušil, že se dostávám do tak dobré 
a náročné party, která měla své cíle, dramaturgii, 
tah na branku…
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PŠL a politika

Č: Když už tu mluvíme o inspiraci do života, tak 
v prvních dnech demonstrací na Václaváku v ro-
ce 1989 jsem se potkával s mnoha účastníky 
z mých kurzů, a v jednom případě dokonce na obou 
stranách barikád. Pravděpodobně tedy aspoň je-
den estébák na kurzu v roce 1988 asi byl, jelikož 
stál na Václaváku na opačné straně. Když se říká, 
že na předrevolučních kurzech byli tu a tam i spo-
lupracovníci StB, tak si myslím, že to pravda je. 

G: A ten tvůj účastnický kurz byl opravdu takto 
definován přímo pro SSM funkcionáře?
Č: No, ono tehdy bylo takto definováno leccos. Mu-
sím zde zmínit jméno Allana Gintela, který PŠL zalo-
žil a pak vedl a měl jednu obrovskou zásluhu, na kte-
rou se zapomíná, že kromě svých charismatických 
vizí dokázal navíc Prázdninovku udržet i proti sva-
záckým a stranickým funkcionářům té doby. Doká-
zal to, že si zachovala svou tvář i v takové době, kdy 
byla velká cenzura. Nicméně, jestli si někdo před-
stavuje, že v PŠL byla cenzura nějak patrná, tak to 
tak nebylo. S Tondou Rosickým jsme na Interesech 
šli na hranu možného tehdejší doby. Například zrov-
na v den výročí okupace, 21.  srpna 1989, jsme pár 
měsíců před revolucí pozvali na kurz Hanu Entlero-
vou – tehdejší tajemnici ÚV SSM. To byla obrovská 
zásluha Tondy, který cíleně předkládal ostrá témata 
společnosti. Ona totiž tato paní a ostrá debata s ní 
byla normální součástí programu. Ovšem jednou 
věcí byla debata s ní a jinou program po té, co odje-
la, že… Podle mne bylo tenkrát nejméně dvacet pět 
z těch třiceti účastníků poprvé konfrontováno s ta-
kovouto diskusí a možná devětadvacet z nich vidě-
lo poprvé i stranického funkcionáře. Diskuse s Ent-
lerovou byla o problémech SSM a mladé generace 
i tom, jak to vidí ona. Když pak odjela, byl na kur-
zu celovečerní projekt o Velké francouzské revoluci 
v duchu hesel: Svoboda – Rovnost – Bratrství, tak-
že nejméně devadesáti procentům lidí na kurzu 
bylo jasné, na co navazují ta témata.

Motivace instruktorů

G: Vzdělávání a vývojová cesta lidí za socialismu 
a nyní se liší. Tenkrát v PŠL byla příležitost volně 
tvořit v mezích zákona a autocenzury, což ve spo-
lečnosti nebylo. Byla to taková volná laboratoř 
tvorby a setkání lidí, kteří se právě tady a ne jin-
de mohli setkat a tvořit. Co jsi tehdy pociťoval ty 
jako základní přínos PŠL?
Č: Pro některé to byly asi možnosti pedagogicky pů-
sobit, vzdělávat se, najít si spoustu přátel. Pro ně-
které z nás to byly ale věci až na druhém místě, 
protože já jsem jednoznačně do Prázdninovky vstu-
poval s možností ovlivňovat okolí. Chtěl jsem otisk-
nout svůj vliv na skupinu třiceti účastníků, pro-
tože těch třicet účastníků pak přijede domů a může 
ovlivňovat několikanásobný počet lidí v místě byd-
liště či v práci. A v tom jsme byli všichni v týmu stej-
ní – ať už Milena, Tonda nebo Petr Kříž. Chtěli jsme 
v kurzech otiskovat naše názory, náš pohled na svět 
i hodnotový žebříček. Samozřejmě ta doba před-
revoluční měla ještě jednu neopomenutelnou vý-
hodu – lidé měli dostatek času. Neměli příliš mož-
nost jezdit do zahraničí, podnikat apod. Takže kur-
zy mohly být čtrnáct dnů a za tu dobu už opravdu 
lze vliv uplatnit víc než u krátkých kurzů. Je mož-
né formovat jednotlivce i kolektiv a vytáhnout z něj 
při programech a hrách daleko více. Na kurzech 
a setkáních po nich se vytvořila i řada manželských 
dvojic, a to už dnes tak silné není.

G: To tedy byla laboratoř nejen pro vás, ale i pro 
účastníky. Tvoje žena není z okruhu Prázdninov-
ky?
Č: No pochopitelně, že je… 

G: Aha. Takže pořád cítíš, že nejdůležitější je to 
ovlivňování společnosti…
Č: Samozřejmě. Manželství byl jen vedlejší produkt, 
velice příjemný a zajímavý .
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Ideální kurz a co si z něj odnést

G: Zkus specifikovat délku kurzu, která je pro tebe 
tím přenosem – tím zlomem.
Č: Samozřejmě, že týdenní kurz je minimem. Jsme 
ale realisti a víme, že i dobře odvedená víkendová 
akce dokáže mnohé. Neřku-li, pokud je to akce v sérii 
dvou až tří víkendů. Otázkou dnes ovšem je, jaká je 
síla každého konkrétního instruktora, jaké jsou jeho 
možnosti, kolik času může věnovat přípravě kurzu. 
Týdenní kurz totiž nepřipravím za jeden víkend těs-
ně před akcí. Umím si představit třeba i kurz, který 
je v dnešní uspěchané době nejprve čtyři dny v pev-
ném objektu jako příprava na expedici a potom ná-
sledují čtyři dny s přechodem Nízkých Tater a po mě-
síci je navazující a hodnotící víkend s hosty, lektory 
apod. … tak i takovou „stopáž“ si umím představit.

G: Jak dlouhá doba je ale podle tebe potřeba 
na ovlivňování?
Č: Pokud mám skupinu třiceti lidí ve věku 15–18 let 
a mám jim přinést nějaké nové inspirace pro jejich 
život, ukázat možnosti a ovlivnit jejich růst v bu-
doucnu, tak si myslím, že týden je nutný.

G: Co si z takového „optimálního“ kurzu člověk 
podle tebe vlastně odnáší?
Č: Tak záleží samozřejmě na hodnotovém systému 
každého, kdo na kurz jede a s čím na kurz přijíždí. 
Motivy lidí jsou různé. Jsou tam lidé, kteří se chtě-
jí s někým setkat, seznámit, poznat sami sebe. Jsou 
tam skutečně i lidé, kteří se chtějí něco naučit. Ně-
kteří zase chtějí mít jen perfektní prázdniny. A jiní, 
kteří chtějí mít nejen perfektní, ale i užitečné prázd-
niny. Záleží prostě na tom, s čím tam člověk jede. Po-
kud je člověk dobře motivován, tak si samozřejmě 
může v průběhu kurzu najít řadu dalších benefitů, 
které mu kurz přináší. Pro nás je asi ale nejvýhodněj-
ší, když účastník nemá velká očekávání a program 
ho naprosto strhne. Je v zásadě jedno kdy. Ať už tře-
ba v úvodní seznamovací části kurzu, či ve fázi, kdy 
chceme dramaturgií uplatnit naše nápady a realizo-
vat hlavní program, na který je kurz zaměřen. Zá-
leží také na tom, zda se ten kurz schází po skončení 
vlastního účastnického kurzu. Někteří účastníci se 
třeba scházejí dodnes a pořádají si už vlastní akce. 

G: Co si tedy má z kurzu odnést účastník?
Č: Každopádně zážitek z dobré party, z dobrého ko-
lektivu. Měl by si odnést naplnění motta: Zvykej si 
konat i to, na co si netroufáš. Na kurzu by měl za-
žít věci, o kterých si myslel, že by je nikdy nezvládl, 
a přitom to pak zvládnout dokáže. A taky sebedůvě-
ru a poznání, že po celé republice žijí stejní mladí 
lidé s podobnými problémy, přáními a touhami. Měl 
by si odnést to, že přátelství navázaná na kurzu mají 
cenu i po mnoha letech a že stojí za to je navazo-
vat. A navíc by si měl odnést inspiraci od instruktorů, 
pro které by kurz neměl být jen realizací osobních 
ambicí, ale mělo by tam být i něco navíc. Instruktoři 
kurzu by měli účastníka inspirovat i pro jeho všední 
život v rámci celého roku. 

G: Jaký specifický výstup z autorského kurzu si 
má odnést instruktor? 
Č: Tak řadový instruktor je pro mne vždy i potenci-
onální šéf. Základem takovéhle organizace je pře-
devším skupina šéfů, kteří jsou schopni tím, jak ve-
dou kurzy, výrazným způsobem ovlivňovat zaměře-
ní celé organizace a ovlivňovat směr, kterým Prázd-
ninovka jde. Instruktora vždy beru tak, že je to pou-
ze půlka cesty v Prázdninovce. Cílem podle mne je 
stát se vedoucím instruktorem. Ideální je něco jako 
ta moje cesta. Jet s Rosickým a Holcovou na kurz 
jako instruktor a šestým rokem kurz vést sám. Bo-
hužel to v dnešní době ale už asi není možné. Vý-
znam instruktorského kurzu je proto daleko větší, 
než byl v minulosti. IK pomáhá k urychlení vývoje 
budoucího šéfa. Lidé mají často méně praktických 
zkušeností a Instruktorák jim může řadu z nich na-
hradit, musí prostě toho instruktora vybavit tak, 
aby se brzy tím šéfem mohl stát. Na IK proto vy-
tváříme projekty budoucích kurzů, které pak i ob-
hajujeme, aby se z eléva dostal člověk velmi rych-
le přes instruktora až k tomu šéfování. Takže i když 
někdo bere instruktorství jako své maximum, aby 
mohl ovlivňovat společnost kolem, mít skvělé zážit-
ky, pedagogicky působit a nebo nacházet tam třeba 
své přátele, tak to není vše. Na IK se vždycky snaží-
me lidi motivovat k tomu, že to je pouze přestupní 
stanice a že cílem je stát se šéfinstruktorem. A pak 
je dobré se jím stát aspoň třikrát. Když jste poprvé 
v roli šéfa, tak teprve po skončení kurzu můžete 
zhodnotit, na čem se musí zapracovat, co změnit, 
zlepšit. Proto teprve ten druhý či třetí kurz za něco 
stojí. A kdo třikrát odšéfuje, tak ho považuji za člo-
věka, který odvedl své pro moji milovanou Prázd-
ninovou školu Lipnici a už mu odpouštím a může 
si dělat, co chce. 

G: Aha, takže šéf po třetím kurzu odchází spoko-
jen, že splnil nároky společnosti i tebe. Co si ale 
odnáší z kurzu tento šéf, který je potvrzen v ro-
li šéfa?
Č: Podle mne si šéf odnáší, a v přiměřené míře 
i instruktor a elév, výborný pocit, že udělal něco 
pro své okolí, a takový pocit se nedá koupit za žád-
né peníze. Také pokud chce na sobě pracovat, tak si 
určitě odnáší i nějakou sebereflexi, zpětnou vazbu 
sám k sobě a k tomu, čím se sám chce dál v životě 
zabývat a rozvíjet dál. A nakonec si určitě odnáší, 
tak jako účastníci, zážitky a přátelství. 
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Instruktorské pocty 

Pro nejvyšší ocenění PŠL je zapotřebí získat nej-
prve předchozí dva stupně ocenění a posléze ob-
držet body za speciální aktivity v rámci organi-
zace PŠL. Kandidát Zlatého listu musí mít nej-
prve kvalifikaci Instruktora PŠL (Bronzový list), 
vést minimálně 5 autorských kurzů s celoroční 
přípravou či být instruktorem v nejméně 10 tý-
mech AK PŠL (Stříbrný list – 10 bodů). Na Zla-
tý list je pak dále třeba získat minimálně 2 body 
za aktivity spojené s Instruktorským kurzem PŠL 
(vedoucí instruktor = 2 body, garant předmětu= 
1 bod) a 2 body za některé z následujících akti-
vit: odborná publikace v recenzovaném časopise 
nebo kniha = 1 bod, získání výroční ceny (Hu-
bert, Ambrož, Hugo = 1 bod), člen týmu AK = 
1 bod. 

Nositelé Stříbrného listu PŠL
Zdeněk Beneš jr. Cimrman | Vladimír Erben |  
Ivo Farský | Vladimír Gabaš | Jirka Gregor |  
Helena Haladová | Milan Hanuš |  
Miroslav Hanuš | Radek Hanuš | Petr Holec |  
Jan Holeyšovský | Světlana Horáková-Vaštová | 
Jaroslav Jilemický | Martin Klusáček |  
Jan Krejčí | Petr Kříž | Jan Lata | Jan Lazar |  
Tomáš Ledvina | Lucie Magerová | Libor Paša | 
Zuzana Paulusová | Víťa Pečínka |  
Olga Petrová-Barkerová | Marcel Pudich |  
Iva Pudichová | Antonín Rosický |  
Lucie Ryntová-Suchochlebová |  
Bob Stránský jr. | Vojta Svoboda |  
Ondřej Valsa | Petr Vojna | Pavel Volejníček

Nositelé Zlatého listu PŠL
Allan Gintel
Vladimír Halada
Ota Holec
Ivo Jirásek
Michal Stránský
Jiří Walder

Čestní členové PŠL
Čestným členem se může stát kdokoli, kdo se 
podstatným způsobem zasloužil o rozvoj Prázd-
ninové školy Lipnice. Čestné členství uděluje 
Správní rada PŠL a každý takto vyznamenaný 
člen obdrží List čestného členství v PŠL. Návrh 
na jeho udělení může vznést kdokoli ze stávají-
cích členů.

Zdena Brtníková
Václav Břicháček
Juraj Flamik
Petr Hořejš
Jan Neuman
Antonín Rosický
Vladimír Smékal
Miloš Zapletal

Silné zážitky a instruktoráky

G: Kdy naposled tě ovlivnil nějaký silný zážitek?
Č: Tak určitě mne před pár dny ovlivnilo, když jsem 
nečekal, že dostanu Zlatý list Instruktora Prázdni-
nové školy Outward Bound Česká republika. Bylo 
to pro mne nejen velké překvapení, ale především 
velké vyznamenání. Přiznávám, že po zbytek víken-
du jsem byl pod vlivem slavnostního večera, pro-
tože se mi samozřejmě promítl celý můj instruktor-
ský život. Ono dvacet let není mnoho, ale musím 
říci, že já jsem v každém z těch let nějak v PŠL pů-
sobil. Někdo si třeba dal pauzu, ale já jsem buď vedl 
kurz, nebo IK, nebo byl ve vedení. Byly i roky, kdy 
jsem vedl kurzy dva – po čtrnácti dnech na Lipnici 
se za tři dny odjíždělo na třítýdenní expediční kurz 
do Norska. Druhým silným zážitkem byl Instruktor-
ský kurz 2004. Protože to byl okamžik, kdy jsem 
měl už dvě malé děti a v práci a ve firmách spoustu 
lidí, kteří jsou na mně závislí. Tehdy jsem řešil, zda 
to nemám udělat tak trochu na půl plynu, ale pak 
jsem si řekl ne! Rozhodl jsem se, že aby instrukto-
rák byl pro budoucí šéfy co nejužitečnější, tak usku-
tečníme obhajoby k projektům i k hrám, budou pří-
pravné schůzky týmu, že kurz bude mít náročnou 
stopáž. Plánoval jsem šestici předmětů, zkoušky 
i zápočty a že na IK bude aspoň dvacítka hostů z ce-
lého spektra historie PŠL. To byl takový druhý můj 
silný zážitek s PŠL z poslední doby, kdy jsem si sám 
musel nafackovat a říci si: Nesmíš jít snadnou ces-
tou, nýbrž si udělej z toho peklo sám pro sebe! 

G: IK funguje dál. Vnímám, že s tebou ale odchází 
důležitý svorník s PŠL před rokem 1989 a po něm. 
Mám tak obavu z kontinuity, protože si myslím, 
že vidět při práci v týmu Milenu či Tora je do jisté 
míry nenahraditelné a ti lidé, kteří nyní pokračují, 
mají jiné zkušenosti. Jak by se dala podle tebe za-
jistit kontinuita a zúročení třiceti let?
Č: No, tak to je první otázka, kterou jsi mne fakticky 
dostal. Myslím, že kontinuita se udržovala v PŠL ce-
lých třicet let přirozeným způsobem a já měl akorát 
štěstí, že jsem zažil všechna ta tři historická období 
PŠL. Kontinuitu ale můžeš asi podstatně snáze udr-
žet, když máš na kurzech zkušené lidi. Na kurzu by 
proto měli s novými instruktory spolupracovat i li-
dé s nějakou částí historické paměti PŠL, kteří jsou 
současně schopni účastníkům něco přinést. To, že 
někdo byl v minulosti instruktorem v PŠL totiž zna-
mená, že by měl ovlivňovat i nové instruktorské ge-
nerace. Je třeba, aby to byl člověk, který na to má 
a který má i v dnešní době co říci.
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A k těm jednotlivým obdobím. PŠL před revolucí 
se mohla věnovat výhradně kurzům, vývoji her, 
nemusela se starat o ekonomiku, shánět stře-
diska pro kurzy apod. Po revoluci mohla být na-
opak uskutečněna řada projektů v plné šíři a pro-
gramová úroveň byla proto asi na nejvyšší úrovni 
právě v letech 1989 až 1994. Najednou byla totiž 
svoboda, všechno šlo dělat a lidé byli nabití z doby, 
kdy to vše dělat nemohli. Ale přibyly starosti o eko-
nomiku, o vlastní existenci – nejde věnovat veškerý 
čas kurzům a programům. Proto v současném ob-
dobí posledních deseti let má tak velký význam in-
struktorský kurz, který se musí starat o vysokou 
úroveň PŠL v programech a je dnes jedním z pilířů 
Prázdninovky. Dříve bylo hodně instruktorů, měli 
dostatek času, ale nešlo všechno programově dě-
lat. Pak zase po revoluci lidé zrealizovali své nápady 
a začaly se dělat kurzy v cizině a na zajímavá téma-
ta. Od Interesu až po Mosty pro handicapované či 
Déja Vu pro lidi mezi čtyřiceti a šedesáti lety. I dnes 
máme šikovné šéfy, kteří prošli IK v posledních le-
tech a na kterém získali i část historického know-
how PŠL. po Instruktoráku to jsou navíc věrní čle-
nové, kteří budou kopat a dýchat za Prázdninovku. 
Jsem navíc osobně přesvědčen, že každý, kdo pro-
žije IK, tak je pevně a definitivně zasvěcen do orga-
nizace. Takový člověk podle mne už nikdy nepůjde 
proti PŠL a bude se snažit v rámci svých sil něco 
i té organizaci dát. 

G: A co ten Lipnický stipendijní fond? To je pořád 
taková zakopaná hřivna…
Č: LSF má především dvě základní funkce. Jednak 
by měl poskytovat finanční podporu, a potom by 
se měl stát určitou platformou pro setkávání přátel 
PŠL. Tedy nejen těch „starých psů“ PŠL, ale i těch 
přátel a lidí, kteří PŠL fandí, jako například spiso-
vatel Petr Hořejš. Ten vlastně nikdy nebyl instruk-
torem PŠL, a přitom je iniciátorem LSF. Na začátku 
jsme byli jen taková malá decentní společnost, kte-
rá rozdělovala stipendia a pak se šlo domů. Nyní je 
to spolek s pevnými pravidly, který se schází pra-
videlně třetí středu v květnu už mnoho let. Kromě 
každoročních stipendií pro účastníky kurzů, kterým 
pomáháme finančně, jsme letos vypsali už i grant 
přímo na kurz pro středoškoláky, aby se týmům po-
mohlo s produkcí a financováním kurzů. 
LSF je důležitý tím, že může vytvářet i pojítko s ode-
šlou generací instruktorů. A to pak není už o těch 
penězích, ale je to o setkávání. PŠL prostě potřebu-
je svůj Fan klub, a ona ho v současnosti nemá. Bylo 
by prostě dobré, kdyby někdo i ten Fan klub ofi-
ciálně založil, vtiskl mu základy činnosti apod.

G: Co si pak tedy nakonec odnáší šéf 3.–5. kur-
zu? Že bude pár let vydělávat a pak přispěje tře-
ba do LSF?
Č: No já jen doufám, že takový šéf si odnáší hlavně 
to, že bude formou IK vzdělávat další šéfy budou-
cích kurzů, nebo že bude podle svých sil pomáhat 
PŠL jinak. Třeba tím, že bude PŠL pomáhat při spo-
lupráci s různými institucemi jako jsou ministerstva 
či úřady, s fundraisingem, propagací či PR. 

G: A co na závěr?
Č: V zásadě bych řekl, že PŠL funguje dobře i po 
třiceti letech. Žije tak, na co má síly a myslím, že 
to není málo. A já jsem teď především otec – to 
je moje nová Prázdninová škola. Doufám, že jsem 
vzorný otec – každý den se několik hodin věnuji 
svým osmi- a pětiletým dětem a Lipnici mají o ví-
kendu od rána do večera . 

Lipnický stipendijní fond (LSF)

LSF byl založen členy a absolventy Prázdninové 
školy Lipnice. Posláním fondu je umožnit absol-
vování kurzů mladým lidem z ČR, jimž by jejich 
sociální situace účast na kurzu jinak znemožni-
la. Stipendium LSF se vztahuje na kurzy pro ve-
řejnost. 
Možnost požádat o stipendium má každý, komu 
jeho sociální a finanční situace jinak nedovoluje 
se kurzu zúčastnit. Na přiznání stipendia však 
nevzniká žádný právní nárok.
Písemná žádost o stipendium musí obsahovat: 
osobní údaje (jméno, věk, adresu), popis situace 
žadatele, představu o výši stipendia a jméno kur-
zu, na který stipendium žádá. 
Žádost je třeba poslat na adresu
PŠL, Jaromírova 51, 120 00 Praha 2.

Do LSF může přispět každý: patronem se může 
stát každá fyzická osoba, která poskytne finanč-
ní příspěvek fondu ve výši nejméně 1000 Kč roč-
ně a zaváže se tento příspěvek ve výši 1000 Kč 
ročně poskytnout též v nejméně dvou dalších ka-
lendářních letech. 
Č. účtu 19-5373260297/0100
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Proč to vlastně všechno děláš? Deset dní? Tolik 
času na přípravu? Zadarmo? V dnešní době?…
Velmi podobné otázky a ještě spoustu dalších do-
stávají, a na druhou stranu si i sami často kladou, 
dlouholetí instruktoři Prázdninové školy Lipnice. Co 
se za tím vším skrývá? … Abychom vám často klade-
né otázky, a hlavně odpovědi na ně trochu přiblížili, 
zeptali jsme se několika současných šéfinstruktorů 
na jejich motivaci pro dobrovolnickou práci na au-
torských kurzech PŠL. Každý z nich má za sebou jiné 
zkušenosti, jinou dobu působení v organizaci, jiné 
životní konstelace při šéfování prvních i posledních 
kurzů… Na první pohled vám nejspíše bude připadat, 
že jejich názory jsou velmi rozdílné, nejednotné, ně-
kdy až kontroverzní… Na druhý pohled se ve všech 
odpovědích skrývá hodně společného, trochu tajem-
ného a velmi hlubokého.  Posuďte sami!

Kolik máš za sebou AK PŠL a jaké byly Tvoje ži-
votní konstelace během prvního a posledního šé-
fování? Dosažené vzdělání?
Mirek H.: V PŠL jsem od roku 1991. K prvnímu pro-
jektu jsem se odhodlal až v roce 1998, kdy už jsem 
měl za sebou dvanáct projektů PŠL, fungování ve 
správní radě PŠL i ČC, vydávání pošty PŠL. To mi 
bylo 29 roků. V té době byla mým místem křížové 
výpravy Varšava (od dubna 1996 do srpna 2000). 
Já byl svobodný, dynamický a stýskající si po smys-
luplných věcech. Typ dosaženého vzdělání vůbec 
neodpovídá tomu, co dělám. SŠ i VŠ mám v oboru 
strojírenství, pak bakalářské studium Dramatické 
výchovy. Proto působím v obchodu. První projekt 
se jmenoval II. Renesance a uskutečnil se na stře-
disku v Lipnici nad Sázavou. Poslední projekt pod 
mým vedením proběhl v lednu 2006 (Život je gotic-
kej pes), kdy mi bylo 37 roků a doma na mě čekala 
žena Marika, děti Barunka (dva a půl roku) a Matěj 
(třičtvrtě roku). Gotickej pes byl osmý projekt, který 
jsem odvedl. Z těchto osmi projektů bylo šest zim-
ních (Život je gotickej pes 4×, Zimní Kalvarie a Se-
verské hry 1×) a letní projekty (II. Renesance 2×).
Martina K.: Mám za sebou dvě šéfování AK – poprvé 
2005, naposledy 2006. První šéfování: 29 let, svo-
bodná zadaná, na volné noze – instruktorka ČC, ko-
vářka, SŠ (Gymnázium, Výtvarné zpracování kovů). 
Poslední šéfování: 30 let, svobodná zadaná, na volné 
noze – instruktorka ČC, kovářka, instruktorka PŠL – 
projekt Klíč, VŠ (PřF a FF Masarykovy univerzity).

I PRÁZDNINOVKU DĚLAJÍ  
PŘEDEVŠÍM OSOBNOSTI
Anketa se sedmi šéfy kurzů PŠL

Anna Bauerová

Anna Bauerová – pro bližší představení viz str. 2.

Mgr. Milan Hanuš, MBA (1963), spolumajitel firmy  
Mikenopa a.s. a PrimeCall, s.r.o.; dlouholetý instruktor 
Prázdninové školy Lipnice, člen o.s. Veteran Green, 
od roku 2000 se zabývá v PŠL zimními kurzy. 
milan.hanus@mikenopa.com

Martina Kamenská  – pro bližší představení viz str. 120.

Ing. Miroslav Hanuš (1969), spolumajitel firmy  
Mikenopa a.s., a Outward Bound – Česká cesta, s.r.o., 
dlouholetý instruktor Prázdninové školy Lipnice, mís-
topředseda správní rady Nadace Pangea, člen o.s.  
Veteran Green, v posledních letech se zabývá  
zimními projekty. mirek.hanus@mikenopa.com

Adéla Půčková (1974), projektová manažerka  
Prázdninové školy Lipnice grantového projektu 6KA 
(rozvoj klíčových kompetencí – pětidenní kurzy  
pro středoškoláky), instruktorka Outward Bound –  
Česká Cesta, s.r.o. ada.pu@seznam.cz

Lucie Eiseltová, M.Ed. (1977), autorka a manažerka  
Jazykového projektu Lingua Ludus, odborný garant 
projektu Pod křídly vedeného Nadací Terezy Maxové, 
lektorka akreditovaných vzdělávacích programů MŠMT 
pro vyučující cizích jazyků, lektorka AJ, překladatelka, 
tlumočnice, průvodkyně outdoorových zájezdů  
(CK Adventura). eiseltova@lingualudus.com

Mgr. Ivo Farda Farský (1964), dočasný ředitel  
DDM „Pelíšek“ Vrchlabí, instruktor PŠL, oddávající  
úředník při MěÚ Vrchlabí, člen vlasteneckého divadelní 
souboru Vlastík ve Vrchlabí, přednosta badatelského 
týmu při ČSVKZPJC (Český Spolek Vlastenecký  
ku zřízení pomníku Járy Cimrmana), vedoucí úředník 
KKVK (Krkonošský Konzulát Valašského království). 
farda.vrl@tiscali.cz

Petr Válek  – pro bližší představení viz str. 3.

Milan H.: První šéfování v roce 1993 – Schody 
do Nebe (ženatý, bezdětný, bydliště Brno, práce 
v Brně), potom 1996 – Schody do Nebe, naposledy 
2007 – Život je gotickej pes (ženatý, tři děti, byd-
liště Hradec Králové, práce v Praze).
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Lucie E.: První šéfování AK – Speak & Play 2006 
(29 let, svobodná, bezdětná, zaměstnání viz výše).
Vzdělání: B.A. – mezinárodní politické vztahy a fran-
couzština, vedlejší obor ekonomie; M.Ed. – manažer-
ství zdraví a wellness se zaměřením na zážitkovou 
pedagogiku.
Petr V.: Do PŠL jsem se dostal jako instruktor Hnu-
tí GO! skrze kurz Impuls 2002. Můj další kurz byla 
Archa 2003, poté Ad Fontes 2004, Májovky 2005, 
M.E.S.H. 2006. Vlastní projekt budu šéfovat v ná-
sledující sezoně. Jsem ženatý. Vystudoval jsem jed-
nooborovou psychologii na FF MU v Brně.
Adéla P.: Účastník a elév Archy 2002, první šéfo-
vání Laterna 2006 (svobodná bezdětná, SŠE, Re-
gionální obchodní zástupce).
Ivo F.: První šéfování – Tramtárie 2003, potom 
Tramtárie 2004, Tramtárie 2005. Poslední šéfování: 
Jaké je to asi v Čudu 2006. Vzdělání: FF UK Praha.

Přirovnej autorské kurzy Prázdninové školy Lip-
nice k nějaké známé osobnosti a svoji volbu krát-
ce osvětli.
Mirek H.: Já odpovím trochu jinak. Kdyby byla 
PŠL jako Václav Břicháček nebo Miloš Zapletal, ne-
stýskali bychom si na problémy, které máme. Byli 
bychom univerzitou s řádem a vizí, kultivovaní 
a otevření novým myšlenkám. Diskutující a přitom 
upřímní k pravdě a k problémům, které máme. Tito 
dva pánové byli moje nejvýraznější myšlenkové vzo-
ry během celého mého fungování v PŠL.
Martina K.: Gandalf Bílý. Lidé vstupující do přípravy 
AK PŠL kolem sebe mají cosi vznešeného, je to velice 
jemné a mihotavé, těžko postřehnutelné, ale je to 
tam. V očích jim vidíte jiskřičky nadšení, chuti, od-
hodlání, zvídavosti, radosti… Proto to na SISu (kaž-
doroční setkání instruktorů) tak jiskří a srší a str-
huje.
Milan H.: Mně nikdo známej nenapadá. Pokud bych 
měl kurz Život je gotickej pes k někomu metafo-
ricky přirovnat, pak bych vybral Janu Henychovou 

(mistryně republiky a loňská mistryně Evropy v mu-
sheringu). Ten kurz působí jako ona: na první pohled 
hodně drsňácky, ale uvnitř je krásná a citlivá duše.
Lucie E.: Katka Neumannová: většina lidí ví, že Kat-
ka je sportovec; veřejnost mající blízko sportu ví, 
že Katka je vynikající běžkyní na lyžích; tím, že se 
Katka již dlouhou dobu drží v absolutní světové 
špičce, veřejnosti připadá, že tento „primát“ je sa-
mozřejmostí.
AK PŠL: hodně lidí ví, že PŠL se zabývá „aktivita-
mi a hrami v přírodě“; veřejnost mající blízko k zá-
žitkové pedagogice ví, že činnost PŠL je postavena 
na autorských kurzech; tím, že kvalita kurzů PŠL je 
nastavena velmi vysoko a je mnoha léty osvědčená, 
může se zdát, že z této „historicky dané“ kvality 
můžeme ještě žít nějakou dobu.
Ale opak je pravdou! Aby se Katka i AK PŠL stále dr-
žely své tvrdě vybojované pozice, nesmějí usnout 
na vavřínech a stále pečlivě pilovat techniku/me-
todiku současně s učením se od ostatních, a to ne-
jen v rámci našich oborů (běh na lyžích/zážitková 
pedagogika), ale i vně je a tímto naše obory obo-
hacovat a prohlubovat. 
Petr V.: Strýc Pepin z Postřižin – výrazný, kon-
troverzní, motivující, neodbytný, vytrhující okolí 
ze statického šosáckého poklidu k překonávání li-
mitů. A taky se v jeho blízkosti často někdo zraní.
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 Martina Kamenská. | foto © Michal Stránský.
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Adéla P.: Zdeněk Svěrák a Daniel Nekonečný. Moud-
rost, zkušenost, solidnost, jistota, ochota zdarma 
pomoci dobré věci, inteligentní humor, široké srdce 
a také třpyt, lesk, bláznivost, ujetost, experiment, 
škobrtnutí, řev i zpěv.
Ivo F.: Jaké je to asi v Čudu = Zdeněk Svěrák. Pohád-
ky, písničky a inteligentní humor pro děti i dospělé.

Uveď tři hlavní důvody, proč jsi se rozhodl uvést 
AK PŠL.
Mirek H.: Tady se vrátím do roku 1996. Mojí am-
bicí bylo přihlásit tenkrát Interes. Nakonec nedoho-
da s Červenáčkem vedla k mému odstoupení z to-
hoto projektu a v roce 1997 jsem jel v týmu s Vlá-
ďou Haladou na Bottegu. Na konci Bottegy 1997 
bylo mé pevné rozhodnutí: mám-li zůstat nadále 
v PŠL, tak pak už jen v projektech, které si budu dě-
lat po svém. Tedy vést, organizovat, hledat tým atd. 
To byl první důvod. Druhý důvod bylo přesvědčení 
o smysluplnosti takovýchto projektů. To ve mně zů-
stává do dnes (viz text V. Břicháčka o Jabné).
Martina K.: Za prvé: chtěla jsem udělat radost Červe-
náčkovi, vedoucímu IK, který jsem absolvovala jako 
elév. Za druhé: „Ženy nepřemýšlejí, zato mají nápady“ 
:). Měla jsem nápad a činy jsou hlasitější než slova. 
Za třetí: Kdosi mi sáhl na rameno a uvnitř jsem usly-
šela: Udělej to :). Byla jsem pouhý Spojenec.
Milan H.: Cyklistickou terminologií bych řekl, že 
jsem měl teď velkou řadu kurzů, kde jsem se jen 

„vezl“ v balíku – v týmu instruktorů. Nejčastěji to 
„tahal“ brácha Mirda. Cítil jsem, že už je na čase 
chvilku povyjet dopředu a táhnout z prvního mís-
ta, než mě zase někdo vystřídá. Vedle inovací Go-
tického psa coby zavedeného zimního formátu je 
mojí motivací přivést do vedení kurzu nové tváře s 
potenciálem. Aby mě měl kdo vystřídat. :-)
Lucie E.: a) Pokusit se ukázat, že je stále prostor 
pro rozšiřování nabídky a je možnost vymýšlet ne-
jen nová témata, ale i nové formáty a zaměření – 
v případě Speak & Play je to nejen čas pro společně 
strávený čas rodičů a dětí v přírodě při zajímavých 
aktivitách. Děti se skrze hru a aktivity naučí nebát 
se angličtiny. Rodiče si odvážejí teoretické i praktic-
ké zkušenosti, jak se stavět k učení se cizího jazyka 
a jak pomoci svým ratolestem při jeho objevování;
b) Stát se aktivní součástí legendární PŠL, která stá-
la u zrodu zážitkové pedagogiky v Česku a moci je 
tak porovnat se „sourozenci“ PŠL – zaměřením spří-
zněnými organizacemi v zahraničí, se kterými mám 
též osobní zkušenosti;

c) Přiučit se něčemu novému z obrovského a vel-
mi bohatého pole zkušeností PŠL a zároveň i do 
tohoto velkého rance nápadů přidat nějakou svou 
myšlenku, inovaci.
Petr V.: a) Zúročit „učednická léta“ v PŠL včetně in-
struktoráku jako „tovaryšské zkoušky“. b) Pomoci 
PŠL v hledání prostoru pro růst. c) Ověření a rozvoj 
vlastních šéfovských schopností.
Adéla P.: Přišlo mi škoda, aby v nabídce kurzů v se-
zóně 2006 nebyl kurz pro středoškoláky. Nikdo ho 
nechtěl přihlásit, tak jsem ho přihlásila sama. Také 
jsem si šéfování chtěla vyzkoušet a zúročit získané 
zkušenosti z přípravy a realizace jiných AK a z kur-
zu Instruktorského. Chtěla jsem též své zkušenosti 
předat elévům.
Ivo F.: Výzva. Zprostředkování něčeho příjemného 
někomu milému. Splátka investic PŠL do mé osoby.

Hlavní zisky a nejcitelnější ztráty z této zkuše-
nosti?
Mirek H.: PŠL je zvláštní organizace. Svých šest-
náct roků bych zhodnotil slovy práce, rozvoj, smys-
luplnost a uspokojení. Největší moje zisky jsou změ-
na ve vnímání života a přenastavení si životních pri-
orit, životní partnerka a poznaní přátelé. De facto je 
PŠL součástí mého životního stylu a názoru. Ztrá-
ty byly vždy jen z mezilidského chování, taková ta 
naše česká klasika – pomluva, malost, závist a zlo-
ba. Ze začátku mého působení v PŠL mě to hodně 
zraňovalo, teď je mi to jedno.
Martina K.: Hlavní zisky – úžasné sblížení s lidmi 
v týmu; vděk účastníků za parádní zkušenost; vě-
domí, že když udržím své ego na uzdě, nic se ne-
stane, případně že to budu umět řešit. Nejcitelnější 
ztráty z této zkušenosti – přišla jsem sice o několik 
tisíc Kč, ale zisky daleko převyšují ztráty.
Milan H.: Těším se na nový tým. Ztráty nejvíc cítí 
moje rodina.
Lucie E.: Zisky – utvrzení se, že principy zážitkové 
pedagogiky a outdoorových aktivit se mohou velmi 
úspěšně propojit s výukou cizích jazyků; naprosté 
nadšení z práce v týmu, kde synergie a spolupráce 
nejsou abstraktními pojmy, ale hmatatelnou součás-
tí přípravy a realizace kurzu. Ztráty – nedostatek na-
spaných hodin těsně před a v průběhu kurzu – spán-
kový deficit se však dá velmi lehce dohnat po kurzu 
(pokud není pondělí a nemusí se do práce…). :)
Petr V.: Zisk – zařazení do partičky mohykánů, kte-
ří naplnili hlavní význam IK – příprava a motivace 
šéfů.
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Adéla P.: Dobrý pocit ze smysluplné činnosti. Vě-
dění, že dokážu nést šéfovské břímě a ustojím věci 
s tím spojené. Dokážu přiznat chybu. Noví přátelé. 
Žádné citelné ztráty si neuvědomuji, čas a energii 
investuji vědomě.
Ivo F.: Hlavní zisky: místo ředitele DDM „Pelíšek“ 
Vrchlabí. Konkurz se konal po kurzu Ohromné ma-
ličkosti, kde jsem byl v roce 2000 jako účastník.
Nejcitelnější ztráty: místo ředitele DDM „Pelíšek“ 
Vrchlabí (2007), kapesní nůž „Opinel“ (Tramtárie 
2004), obal na mobil (Jaké je to asi v Čudu 2006).

Změnilo by se něco, kdyby se na AK pracovalo 
za finanční odměnu?
Mirek H: Změnilo. Zásadně s tím nesouhlasím. Kde 
je dobrovolnost a ochota poznávat? Učit se?
Martina K.: Jo, to bych Camino realizovala i v tom-
to roce… :)
Milan H.: Ano, v tom případě bych na AK nepůsobil. 
Fakt, že kurz děláme pro účastníky zadarmo, má 
pro mě velký, řekl bych dokonce klíčový význam.
Lucie E.: V žádném případě si nemyslím, že by se 
kvalita AK se zavedením finančních odměn nějak 
drasticky zvedla nebo že by se finanční odměna 
měla zavést z důvodu potřeby zvýšení kvality AK. 

„Bezodměnové“ AK jsou vysoce kvalitní a stojí za ni-
mi spousta energie a mravenčí práce. Finanční od-
měna by dle mého názoru pomohla autorským kur-
zům se prokousat „prioritami“ jednotlivých členů 
realizačních týmů výše a některé otázky (převážně 
realizačního a organizačního rázu) by byly řešeny 
rychleji, pružněji a hlavně včas.
Petr V.: Zcela určitě by se zvýšila cena pro účast-
níka.
Adéla P.: Pro mně by se nezměnilo nic. Autorské 
kurzy připravuji, protože jim věřím a jejich příprava 
a realizace obohacují i mne. Je to pro mě „Velká 
škola“ a věřím, že to tak vnímají i jiní. Práce zadar-
mo je zárukou toho, že věc má nějaký hlubší smy-
sl, význam, poslání. Když člověka práce baví a ješ-
tě ho to uživí, tak je to parádička. Nemyslím si, že 
by se v případě finanční odměny za práci na AK ob-
jevovalo …pracuji jen do výše svého platu.
Ivo F.: Poplatky za pohyb peněz na mém bankov-
ním účtu.

A proč má dnes dobře odvedený AK PŠL smysl?
Mirek H.: Odpovídám úryvkem z textu od Václava 
Břicháčka o Jabné z roku 2004:
Dnes vidím řadu občanských sdružení, která hle-
dají cesty životem a pracují pro druhé bez ohledu 
na světskou slávu. Své úvahy předávají jako po-
selství mladším generacím, hájí přesvědčení, že vý-
chova je jednou z cest pro „nápravu věcí lidských“. 
Společné usilování učitelů i žáků je velká šance jak 
pro hledání smyslu života, tak pro praktickou čin-
nost. Prázdninová škola Lipnice a její různé odno-
že patří zcela jistě do rodiny sociálně potřebných 
a užitečných organizací. Za léta činnosti PŠL vy-
víjela a zkoušela řadu metodik, hledala nové for-
my výchovy a vytvořila osobitý myšlenkový sys-
tém. O jeho úspěchu mluví zájem o lipnické in-
struktory u nás i ve světě. Prázdninovka vyhrála 
tím, že jsme zůstali sví a nechtěli napodobovat cizí 
vzory – a proto jsme pro svět zajímaví. Objevuje se 
však otázka, jak pokračovat v činnosti ve 21. sto-
letí a dále rozvíjet celkový styl práce.
Znakem osvícených jedinců je schopnost (i ochota) 
čas od času se zastavit, odhlédnout od aktuálních 
potřeb a ptát se, zda jdou vhodnou cestou. Změ-
něné podmínky života si mohou vyžádat změnu 
činností po stránce obsahové i metodické… Sou-
dím, že nastal čas k podobným úvahám, které se 
opírají o stav PŠL v roce 2004 a o předpokládané 
potřeby budoucí doby a z nich odvozují program 
pro zítřek.
Martina K.: Hmm… :) Vytváří prostor pro setkává-
ní lidí od slova „tkát“, a je realitou, že budoucnost 
mnohých se pak musí změnit. :)
Milan H.: Velkými slovy řečeno: věřím, že se nám 
každým povedeným kurzem podaří předat účast-
níkům pozitivní poselství do jejich životů.
Lucie E.: Při vysokém životním tempu posledních 
let se mi zdá, že naše vnitřní a lidské potřeby osob-
ního růstu a rozvoje odsouváme na druhou ko-
lej – autorské kurzy (a to nejen na straně účastníků, 
ale stejnou měrou i u členů přípravného týmu) nám 
všem dávají možnost se zamyslet nad naším ak-
tuálním životním směřováním a v případě potřeby 
mi dodávají dostatek sil a energie do přesměrování 
mých budoucích kroků.
Petr V.: AK mají smysl jako koncentrovaná nabídka 
podnětů pro účastníky i členy týmu.
Adéla P.: Vznikne svět ve světě, kde neplatí, co pla-
tí běžně, bezpečné prostředí, zpětná vazba, nové 
situace a role, žádný stereotyp, objevení nových 
dovedností, pohrabání se v sobě, všechno je jinak, 
nebo může být, a to i po skončení kurzu, záleží 
na každém co udělá, co překoná, co změní. Tohle 
uvědomění si je pro mne nejsmysluplnější.
Ivo F.: Spokojení účastníci-spokojený tým-spokoje-
ný šéf-spokojená ředitelka PŠL.
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ENGLISH SUMMARY

Antique mirror
The column brings detailed introduction of the 
fact, which is inherently associated with Va-
cation School Lipnice, the term “school”, but 
mainly its antique understanding in a form of 

“scholé”. We are going to the roots and finding 
that in a place, where we should seek direct 
connections and obvious relationships, that 
means in our educational system, we will not 
meet much with the essence of leisure devoted 
to musical disciplines and body cultivating. 
However, that is exactly what we can find in 
experiential education projects, in which the 
cultured leisure time spending is an obvious 
approach to life. So, I am glad that in the text 
by Lubor Kysučan we can gain a view on the 
development of Athens Gymnasiums (but also 
about rough Sparta educational methods) 
through institutions of humanistic intellectu-
als of renaissance Italy till today’s university. If 
Vacation School Lipnice is really a “university 
of life”, how it is sometimes called with a slight 
exaggeration, then without question with its 
emphasis on intensive, deep and meaning-
ful experiencing it certainly deserves such a 
metaphor. The column is then finished with 
the third part Additions into antique shelf, 
this time focusing on the topic of myths and 
mythology.

ANTICKÉ  
ZRCÁTKO –
krása a dobro  
starého Řecka
Čtenář, který od každé rubriky očekává její speci-
fický pohled na téma konkrétního čísla, si v tuto 
chvíli může pomyslet mnohé, nebo si i přímo za-
ťukat na hlavu: PŠL a antika? Jak se to rýmuje? No, 
a kupodivu mnohem víc, než bychom na první po-
hled čekali. První „rým“ je pochopitelně spojen s 
inspirací antickou výchovnou institucí athénských 
gymnasionů (resp. gymnasií zní správný český vý-
raz – ale chceme předejít označení tímtéž slovem, 
jaké jsme si zvykli užívat pro pojmenování našich 
středoškolských ústavů). Pro čas trávený v těchto 
zařízeních se používal termín schólé, a odtud už je 
jenom krůček ke slovu škola. Lubor Kysučan nás 
důkladně obeznámí nejenom s antickým školstvím, 
ale také s jednou jeho linií znovu oživenou italský-
mi humanisty a směřující k univerzitnímu (a ovšem 
také zážitkově-pedagogickému) vzdělávání. Schó-
lé snad můžeme používat i pro označení „prázd-
ninově školních“ aktivit. Naše dnešní většinová ško-
la má k původnímu principu trávení času formou 
ušlechtilé zábavy poměrně dost daleko. Především 
svojí segmentací nejenom vědění, ale i našich ži-
votů. Chvíli se budeme cítit češtináři, další hodinu 
matematiky a potom výtvarníky. Taková specializa-
ce má samozřejmě mnohé oprávnění, ale opravdu 
musíme věnovat každému oboru právě 45 minut? 
Stíháme poznatky dostatečně propojovat? Doká-
žeme se cítit jako osobnostní celek, aniž bychom 
se tříštili do dílčích rolí? To je zřejmý impuls, který 
spojuje PŠL s antickým předchůdcem obdobných 
snah zcela razantně: se snahou o bytí v celku, o ro-
zumění sobě samému jako jednotě. Cesta od frag-
mentarizace k celkovosti může být druhým „rý-
mem“. Další „rým“ můžeme hledat v předobrazu, 
kterým se staly antické kulisy pro vznik konkrétních 
programových prostředků, především her. Můžete 
juknout na fotografii na obálce Zlatého fondu her 
(oné úplně první publikace vydané v Mladé fron-
tě v roce 1990), která svoji provázanost s antikou 
i při určité nadsázce nepopře. Stejně jako řada her 
v této knížce popsaných. I proto padl výběr pro tře-
tí díl Přírůstků do antické police na tematiku mýtů 
a mytologie – právě tam jistě cítíme provázanost 
s antickými příběhy nejúžeji a všeobecně jistě i nej-
známěji. Ale mohli bychom jistě rýmovat i se zce-
la odlišnými verši. Třeba si najdete příhodné rýmy 
i pro tu vaši básničku.

Ivo Jirásek

Vedoucí rubriky:

PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D. (1968), 
přednáší na Filozofické fakultě UP v Olo-
mouci (antické tradice, humanistickou 
a barokní latinu, živou latinu ad.) a na Fa-
kultě sociálních studií MU v Brně, působí 

jako dobrovolný koordinátor pro uprchlíky v organizaci 
Amnesty International. kysucan@fss.muni.cz 

Ivo Jirásek – pro bližší představení viz str. 2.

Do této rubriky přispěli:
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Lubor KysučanSCHÓLÉ NA ROZCESTÍ
aneb škola mezí dílnou lidskosti a montážní dílnou

Svoboda a vzdělávání

V řadě učebnic dějepisu nalezneme stereotypně se 
opakující obrázek římské školy – dva žáčci drží své-
ho kamaráda, jehož učitel vyplácí metlou za zvěda-
vého přihlížení spolužáků. Obrázek této ponižující 
exekuce vytváří představu, jako by v otrokářské an-
tice ani škola nebyla ničím jiným než krutým do-
nucovacím zařízením. Ve skutečnosti to byla právě 
antika, která založila tradici svobodného vzdělání, 
jehož ideálům jsme plně nedorostli ani na počátku 
jednadvacátého století. Řecko-římská civilizace není 
totiž inspirující jen sumou poznatků a kulturních vý-
tvorů, k nimž dospěla (jak jsme si ukazovali již v jed-
nom z minulých zamyšlení, značnou část z nich pře-
jala v nepřetržitém rozhovoru dějin od starších pře-
dovýchodních civilizací), ale zároveň celkovým po-
stojem ke vzdělání. Civilizační rozlet antiky byl dán 
svobodným prostorem, který byl vzdělání vyhrazen, 
a postojem, jaký k němu společnost zaujímala. Mů-
žeme říci, že tehdejší pojetí vzdělání vzestup antické 
společnosti urychlovalo a vlastně předjímalo, neboť 
nabízelo svobodu a inspirovalo k osobnímu rozvoji. 
Naproti tomu školské systémy moderny vesměs po-
kulhávají za proměňující se společností a jak se zdá, 
neustálou reprodukcí v podstatě přežitých forem 
a vyčichlých témat její rozlet mnohdy spíše brzdí.

Poslušnost ve Spartě

Přirozeně nemůžeme ve svých úvahách příliš zobec-
ňovat, což platí i pro antiku. Například takový spart-
ský výchovně-vzdělávací model – navzdory zkres-
leným představám s ním spojeným, Platónem a jeho 
totalitářskými sociálními utopiemi počínaje a novo-
dobými romantickými představami o užitečnosti tvr-
dé kázně konče – vedl ke všemu jinému než k výcho-
vě nezávislých drsných mužů a hrdinů do nepohody. 
Vycházeli z něj pouze poslušní a zmanipulovaní po-
skoci státu, který se stal postrachem svých sousedů 
i vlastních poddaných a který za dlouhou dobu své-
ho trvání prošel jen minimálním vývojem a změnou. 
Spartský stát byl přesně takový, jaký byl jeho vzdě-
lávací systém: hrozivý, nudný, šedivý jako Severní 
Korea. Výchova, v níž měl stát mnohem větší slovo 
než rodina, byla založená na nemilosrdnosti a bez-
ohlednosti, poslušnosti, jejím ideálem byla konformi-
ta, kolektivismus a stejnost. Jediným múzický zpes-
třením převážně militaristické výchovy byly vojenské 
a vlastenecké básně a písně. Z kulturně sterilní an-
tické Sparty navzdory vší její hrozivé politické moci 
nakonec nezůstalo nic víc než jen pár kamenů (a to 
převážně ještě z města zbudovaného až v římské 
době). A navzdory všeprostupujícímu militarismu to 
nakonec nebyla vojenská síla Sparty, nýbrž svobod-
ný občanský duch Athén a důvtip jejích vojenských 
stratégů, kdo zachránil Řecko a spolu s ním celou ro-
dící se západní civilizaci před perskou nadvládou.

Schólé v Athénách

Přirozeně ani ve starověkých Athénách nebyla vo-
jenská a tělesná stránka výchovy podceňována. Ba 
naopak, v pověstných athénských gymnáziích (slovo 
pochází od řeckého slova gymnadzein = obnažovat 
se, chodit nahý; studenti chodili nazí, což bylo vzhle-
dem k podnebí a množství atletických a bojových 
cvičení docela praktické a přirozené) tvořila tělesná 
a vojenská výchova hlavní součást kurikula. Avšak 
Athéňané, a spolu s nimi mnohé další řecké obce, 
měli na rozdíl od uzavřené Sparty ještě něco málo 
navíc. A „to málo“ nazývané schólé zásadně změnilo 
a určilo směřování starověkých – a v konečném sou-
du i našich – dějin. Toto slovo, z něhož je odvozeno 
nejen latinské schola a naše škola, ale prakticky vět-
šina slov pro školu v moderních evropských jazycích, 
původně označovalo volný čas věnovaný múzickým 
studiím (nešlo jen o umění v úzkém slova smyslu, 
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ale i o humanitní studia – filosofii, literaturu atd.). 
A na tato múzická studia pro vážnější zájemce začaly 
záhy navazovat filosofické školy nejrůznějších prou-
dů a směrů a školy rétorské. Právě v tomto prostředí 
se zrodil řecký ideál kalokagathie, jenž neztělesňo-
val nějaký schwarzeneggerovský svalnatý, v lepším 
případě inteligentní hezoun na způsob moderních 
filmových supermanů, jak si to někdy naivně před-
stavujeme, nýbrž tělesně i duševně zdatný člověk, 
vynikající nejen vnější, nýbrž i vnitřní krásou a dů-
stojností, tedy někdo, kdo je kalos kai agathos, tj. 
krásný a dobrý. Estetika a etika tvořily ve vzděláva-
cím systému klasického Řecka nerozdělitelnou jed-
notu. Mimo jiné i díky tomuto vzdělávacímu systé-
mu zaznamenalo Řecko v 5. století př. Kr. skutečnou 
kulturní revoluci (chápejme v opačném smyslu, než 
jaký tomuto nechvalně známému sousloví dali Ma-
ovi učedníci), na jejímž konci sice nestáli žádní an-
dělé, ani žádná ideální společnost vystřižená ze snů 
kabinetních snílků, ale pospolitost hrdých a svobod-
ných individualit, Feidiovy sochy, chrámy na Akropo-
li, Aischylova a Sofoklova dramata a kritické myšlení 
jako legitimní metoda zkoumání světa. 

Liberalismus Helénismu

Skutečně zlatým věkem řecké vzdělanosti se ovšem 
stalo až helénistické období, které na rozdíl od ro-
mantických historiků 19. století již dávno nepovažu-
jeme za úpadkové. Třebaže v tomto období doznala 
politická svoboda značných omezení a tradiční řec-
ká polis byla nahrazena byrokraticky spravovanou 
monarchií, ve vědě a myšlení zavládl naprostý li-
beralismus. Zatímco např. ještě takový Anaxagorás 
v 5. stol. př. Kr. v demokratických Athénách před 
hrdelním procesem vedeným na základě obžaloby 
z bezbožnosti pro jeho filosofické a astronomické 
názory sotva zachránil holý život kvapným útěkem 
(Sókratés o století později této možnosti nevyužil), 
učenci helénistického období neznají již žádná tabu 
a mohou si bádat prakticky o čemkoliv. Pronikavě se 
rozvíjí astronomie, vzniká filologie jako samostatný 
vědní obor, poprvé se praktikují pitvy, což vede k zá-
sadním objevům na poli anatomie a fyziologie lid-
ského těla. Obdivuhodných úspěchů dosahuje i fy-
zika a mechanika, společnost se ocitá na hranici ra-
cionální moderny a v jistém smyslu i na prahu prů-
myslové revoluce. Jen tehdejší ekonomický řád za-
ložený na plýtvání zdánlivě nevyčerpatelnou a té-
měř bezcennou pracovní silou otroků vede k tomu, 
že k ní došlo až o dva tisíce let později. Vědcům se 
dostává i štědré materiální podpory. Ptolemaiovští 
králové zakládají v Alexandrii Múseion jako velkole-
pou starověkou akademii věd. Její součástí není jen 
pověstná knihovna, ale i laboratoře, astronomická 
observatoř, pitevní sály, botanická i zoologická za-
hrada. Ovšem fakt, že podle zpráv některých do-
bových autorů alexandrijští badatelé provozovali vi-
visekci na tělech k smrti odsouzených zločinců, svěd-
čí o tom, že už ve starověku neomezená svoboda bá-
dání povážlivě překračovala hranice etiky.

Kultivace Říma

Lesku helénistického životního stylu záhy propadli 
i Římané, jejichž strohá společnost se ještě v do-
bě vrcholné republiky blížila spíše té spartské a kte-
rou teprve řecký vliv povznesl k nesporné civilizační 
velikosti. Římský básník Horatius to trefně vyjádřil 
svým dnes okřídlený veršem Graecia capta ferum 
victorem cepit et artes intulit agresti Latio (Pod-
maněné Řecko přemohlo divokého vítěze a vneslo 
Múzy do drsného Latia). Řeckým vlivem kultivova-
ná římská společnost si vypracovala poměrně sluš-
ný vzdělávací systém. Elementární dovednosti čte-
ní, psaní a počítání získávali římští žáčci na obec-
ných školách (ludus litterarius), na které navazoval 
střední stupeň, tzv. gramatické školy. Nejvyšší stu-
peň pak představovaly školy rétorské, které byly 
většinou soukromé a kde se vyučovaly filosofie, 
rétorika, řecká literatura a jazyk. Římské kulturní 
a politické elity byly bilingvní a řečtina v Římě pl-
nila podobnou funkci salonního a kulturního ja-
zyka jako v Evropě 19. století francouzština. Kaž-
dý, kdo chtěl v Římě něco znamenat, odcházel stu-
dovat do vyhlášených filosofických a rétorských 
škol, jimiž byly proslaveny zejména Athény, Rhodos, 
Efez, v pozdější době i Kartágo. Právě tam působil 
i svatý Augustin, jehož vzhledem k osobní rozporu-
plnosti oscilující mezi autentickým filosofem a ná-
boženským fundamentalistou můžeme považovat 
za jednoho ze zachránců i hrobařů antické kultury 
v jedné osobě. První státní rétorskou školu založil 
v Římě císař Vespasianus. V jejím čele stanul slav-
ný rétor a pedagog Quintillianus. Jedním z hlav-
ních cílů školy bylo mimo jiné přispět k upevnění 
jednoty latiny jako říšského jazyka, již tehdy ohro-
žovaného nepatrnými náznaky jazykové desintegra-
ce. Další proslulou vysokou školu, tzv. Athenaeum, 
založil pak v Římě císař Hadrián, známý svým fil-
helénstvím. V císařské době vznikaly rovněž vyšší 
specializované školy právnické či lékařské. Bylo to 
právě poměrně všeobecně rozšířené vzdělání, kte-
ré spolu s latinou a řečtinou udržovalo civilizační 
jednotu nejen středomořské ekumeny, ale prakticky 
celého impéria od Hadriánova valu po Eufrat a od 
Rýna až po Saharu. Většina svobodných obyvatel 
(a někdy i otroků, kteří mnohdy zastávali specia-
lizované profese) byla gramotných, antická města 
přímo oplývala psanými texty – nalézáme je nejen 
na papyrech, ale i na hliněných střepech (ostraka), 
na nápisech oficiálních, tesaných do kamene a ko-
vu, i těch neformálních, načmáraných na zeď. Psa-
ná obchodní reklama, nápisy na vývěsních štítech 
obchodů a hospod i předvolební agitace z Pompejí 
jistě nevznikaly jen pro nějakou hrstku vyvolených 
gramotných, ale naopak musely promlouvat k ši-
rokým zástupům občanů, kteří většinu dne trávili 
na ulici – tak jak je to někde ve Středomoří zvy-
kem dodnes. Díky nálezům papyrů z helénistic-
kého a římského Egypta víme, že i průměrní pří-
slušníci středních vrstev se mohli pochlubit sluš-
nými knihovnami, v nichž nechyběli řečtí filosofové 
a dramatikové. Papyrus jako psací materiál byl lev-
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ný, vyráběl se v manufakturách ve velkém, knihy se 
sice opisovaly ručně, ale rovněž ve velkém a stejně 
tak jejich distribuce neměla daleko k modernímu 
knižnímu velkoobchodu. Všechny zmíněné faktory 
přispěly k tomu, že v prostoru kosmopolitní antické 
kultury došlo k první „globalizaci“ světových dějin 
nejen na úrovni ekonomické, nýbrž i kulturní. Nej-
různější světy a kultury v ní nalezly společnou řeč 
a svými tradicemi a věděním navzájem obohacova-
ly své poznání a rozšiřovaly své obzory.

Metamorfózy sebevzdělávání

To nejdůležitější, co vyvolalo rozmach antické kultury 
a co nám z ní zůstalo jako nejcennější dědictví, je 
však právě schólé. V Římě používali analogický po-
jem otium a stal se z něj přímo způsob života spo-
lečenských elit. Ty pod řeckým vlivem svůj život za-
čaly dělit na veřejnou kariéru a soukromí, v němž se 
oddávaly potěšení ze studia a vlastní umělecké a in-
telektuální tvorby. Není náhodou, že většina význam-
ných římských politiků byla zároveň literárně činná 
a naopak řada umělců a myslitelů tak či onak čin-
ná veřejně. Právě v prostoru soukromí, v tichém há-
jemství otia, zhmotňovaného komfortní venkovskou 
vilou se zahradou a bohatou knihovnou a zasazenou 
v půvabné přírodní scenérii, do něhož mohli vstoupit 
jen ti nejbližší, se zrodil typ moderního nezávislého 
intelektuála, nalézajícího smysl své pozemské exis-
tence a zároveň radost v neutuchajícím sebevzdělá-
vání, kritickém myšlení a tvorbě. V přívalu barbar-
ských hord a náboženského fundamentalismu tento 
osobnostní typ načas ustoupil ze scény dějin, ale ne-
zahynul docela. Znovu ožil na dvorech arabských ka-
lífů, v klášterech a na univerzitách středověku a poz-
ději zejména na dvorech a ve městech renesanční Ev-
ropy, tedy v epochách, které znamenaly revoluci ne-
jen ve vývoji vzdělanosti, ale i způsobu vzdělávání. 
Unikátním projektem v tomto ohledu byl pověstný 
Dům radosti (La Giancasa), který založil r. 1425 ital-
ský humanista Vittorino Ramboldini da Feltre, vy-
chovatel synů mantovského vévody. V jejím kurikulu 
se zakladatel školy snažil spojit důkladnou výuku 
antické tradice se základy křesťanské víry a morál-
ky a zároveň harmonicky skloubit rozvoj duševních 
i tělesných schopností. K naplnění svého ideálu vy-
chovat renesančního křesťanského gentlemana vy-
pracoval da Feltre ve své době převratnou metodiku, 
jejímž důležitým aspektem byl přátelský a spravedli-
vý přístup ke všem studentům, který v nich měl pro-
budit touhu po vědění a práci na sobě, čili radost 
ze vzdělávání a osobního růstu. Školu navštěvovali 
synové předních politiků a humanistů renesanční 
Itálie, ale společně s nimi i děti z nejchudších vrs-
tev. Ve větší či menší míře byly antické vzdělanostní 
ideály dále naplňovány v tak odlišných projektech, 
jako byly florentská Akademie Marsilia Ficina, Ko-
menského pansofie či jezuitské školství pozdní re-
nesance a baroka.

Množství informací  
bez radosti a smyslu

Na první pohled by se mohlo zdát, že naše moderní 
high-tech civilizace se svými špičkovými vědeckými 
ústavy, univerzitami zabydlenými nositeli Nobelo-
vých cen a všeobecnou gramotností charakterizují-
cí alespoň vyspělý průmyslový svět, představuje na-
plnění antických ideálů. Sociologové dokonce naši 
společnost ozdobili atributem vzdělanostní, tj. spo-
lečnost, jejímž tmelem je sdílení vědění a v níž je 
vzdělanost předpokladem úspěchu a sociálního sta-
tusu. Objem informací a vědění roste geometrickou 
řadou, nejen gramotnost, ale i připojení lidí ke glo-
bální informační síti dosahuje i do těch nejzapadlej-
ších oblastí planety a začíná pomalu měnit tvář do-
nedávna jakoby spícího třetího světa. Přesto jsme 
svým způsobem zabloudili do slepé uličky. V zápla-
vě informací a honby za nimi jsme jaksi zapomněli 
na schólé a otium. Naše školy totiž již dávno nejsou 
tím, čím bývaly alespoň v osvícených epochách dě-
jin a čím by ze své podstaty měly být, totiž mís-
tem hledání vědění, autonomním prostorem svo-
body a nezávislého myšlení, jímž paradoxně byly 
i v dobách prý autoritářského a pro některé stále 
temného středověku, tím spíše pak v dobách an-
tiky a renesance. Demokracie jako politický systém 
a spolu s ní všeobecná svoboda pokrývají stále vět-
ší část planety, avšak onen liberální vzdělanec, re-
nesanční intelektuál s nadhledem a filosoficky sho-
vívavým pohledem na svět jako by téměř vymíral. 
Uprostřed hektického akademického provozu a ko-
lotoče grantů, projektů, konferencí, administrativ-
ních problémů i osobních soubojů, neodmyslitel-
ně provázejících akademickou půdu, kulturní scé-
nu, vědeckou komunitu i politiku nemá čas na za-
stavení a ohlédnutí, takže sice vrší informace a in-
telektuální úspěchy, ale uniká mu smysl toho vše-
ho a především radost ze studia a vědění. Pod kon-
krétními i pomyslnými vavříny nakonec ztrácí sebe 
sama. Vzdělání totiž není jen kupení informací, ale 
především zrání, osobní rozvoj, jungovsky řečeno 
individuace. Něco, co není záležitostí nějakého kur-
zu, papíru, ale přímo existenciálním úkolem celého 
lidského života, jednou z jeho neodmyslitelných 
stránek, v nichž se naplňuje jeho smysl. A na to již 
v nabitém jízdním řádu moderního světa není čas. 
Vzdělání – podobně jako sport – se proměnilo v es-
trádu a stalo se vrcholovou, na výkon orientovanou 
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činností, kde již není prostor pro radost. Pro to nej-
podstatnější, co s sebou vzdělání nese – tedy ab-
solutně svobodné oddání se hledání pravdy, vy-
tváření krásy, zrání k moudrosti, setkávání se s ta-
jemstvím skrytým pod povrchem jevů i ve vlast-
ním nitru. Právě z těchto stránek vzdělání se ro-
dila každá autentická kultura, věda i filosofie, ať už 
antická, či ta pozdější. Podobně i středověké uni-
verzity, které – stejně jako řeholní řády a svobodná 
města – vznikaly jako politicky i mentálně otevřené 
ostrůvky svobody uprostřed jen zdánlivě uzavřené, 
neprostupné a nepropustné středověké společnos-
ti, byly místem, kde se lidé svému poslání oddávali 
naplno. Místem, v němž se také rodila moderní svo-
bodná společnost.
Naopak dnešní školy, od těch nejnižších až po uni-
verzity, již nejsou kvasem společnosti, ale nejednou 
její brzdou. Více než z dědictví antiky a renesance 
žijí z rozporuplné setby novověku. Státy spravova-
né v duchu osvícenského absolutismu nahnaly své 
poddané masově do škol a ze školní docházky uči-
nily zákonem vynucovanou povinnost. Jaksi se při-
tom ovšem zapomnělo na vzdělání v původním slo-
va smyslu. Ze škol se staly temné dílny, řízené v du-
chu asketické protestantské etiky práce, z níž se 
zrodila industriální společnost. Jejich cílem byla 
výchova poslušného občana (nejednou stále po-
nižovaného do role poddaného) a poslušné pra-
covní síly. Novodobé školy nebyly mnohdy místem, 
kde se rodila zodpovědná svoboda a kritické myš-
lení, nýbrž institucemi generujícími loajalitu, po-
slušnost a konformitu. Zrůdná podoba, kterou na-
bylo školství v totalitních systémech typu nacismu 
a komunismu, nebyla nepředvídaným a nahodilým 
excesem, nýbrž pouhou extrapolací vývoje, vskry-
tu doutnajícího v temném podvědomí západní ci-
vilizace. Ostatně tyto systémy nestvořili Marťané, 
ale lidé odchovaní jejími školami, mnohdy dokonce 
těmi nejlepšími.

Specializace bez celkovosti

Ačkoliv naše postindustriální společnost se při-
nejmenším v euroamerickém a východoasijském 
prostoru již dávno posunula – řečeno s americkým 
futurologem Alvinem Tofflerem – k civilizaci tře-
tí vlny, její školy stále většinou vězí až po uši v in-
dustriální epoše s její ponurou kázní a smrtelnou 
školometskou vážností. Pokusy o její změkčení, li-
beralizaci, vedou jen k záměně a matení pojmů, ne-
boť si pletou liberalismus s povolností a toleranci 
s nenáročnou a pohodlnou ústupností. Nejzřetelně-
ji je krize viditelná na samé špičce tajícího ledovce. 
Západní univerzita již dávno není universitas stu-
diorum, nýbrž pouze manufakturou specializované-
ho rozškatulkovaného vědění. Jistě, s vývojem spo-
lečnosti a nesmírným nárůstem lidského poznání 
tomu nemůže být ani jinak, jenže systém vzdělání 
a skladba předmětů by měly být vedeny tak, aby 
lidem vedle specializovaného vědění nabízely zá-
roveň celistvý, smysluplný obraz světa. Ne snad ně-
jaký prefabrikovaný odlitek, ale orientační mapu, 
vědomí souvislostí, představu řádu, kterou každý 
již na své jedinečné a originální životní cestě na-
plní vlastním smyslem. Člověk, který dnes vychází 
z bran univerzity či většiny jiných škol, si odnáší ba-
toh do prázdna trčících nabiflovaných faktů bez spo-
jitosti, stejně roztříštěný obraz světa, jako je tento 
postmoderní svět sám. To je docela zneklidňující si-
tuace. Žijeme v autonomní, samoregulující se spo-
lečnosti naprogramované ke změně, jejíž každý člen 
má možnost svým životem a svou neopakovatelnou 
osobností k této změně svobodně přispívat jako 
snad dosud nikdy v průběhu dosavadních lidských 
dějin. Bohužel je vychováván ve školách, které ho 
na toto poslání fatálně nepřipravují, spíše jej od ja-
kéhokoliv poslání odrazují a jeho neopakovatelnou 
osobnost potlačují, v lepším případě ignorují.
Při pomyšlení na nejrůznější dějinné horrory naší 
údajně osvícené doby si člověk nemůže odpustit 
trpkou otázku, jaké zástupy géniů bezejmenně 
skončily své životy v osvětimských krematoriích či 
za dráty sovětských, čínských a kambodžských gu-
lagů. Se stejnou trpkostí se však musíme ptát, ko-
lik lidského času, tvořivosti, talentu a génia bylo 
promrháno v nevlídném prostředí novověkých škol. 
Vždyť už jeden z nejsvobodnějších a nejpůvodněj-
ších českých filosofů Ladislav Klíma, který žil v po-
měrně idylických dobách Rakouska-Uherska a prv-
ní republiky, kdysi trefně poznamenal, že ve škam-
nách se stane blbcem i ten, kdo předtím blbcem ne-
byl. Nezbývá než doufat, že skutečný talent a osob-
nost je právě ten, kdo je schopen přežít i v ne-
vlídných a nehostinných podmínkách. A v lepším 
případě tyto podmínky dokonce měnit k lepšímu…
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PŘÍRŮSTKY DO ANTICKÉ POLICE III

PŠL se vztahuje k antickému Řecku nejenom proklamací a přihlá-
šením se k ideálu všestranného rozvoje osobnosti směřující k har-
monii (o čemž svědčí mimo jiné i název našeho časopisu), ale už 
v počátcích moderních forem výchovy v přírodě svoji roli sehrál ob-
div ke kultuře starých Řeků. Však je to na první pohled viditelné, 
pokud si zalistujete jednotlivými výtisky Zlatého fondu her. Bez-
pochyby velmi brzy narazíte na antické názvy jako Koloseum, La-
byrint, Lampádedromiá, či přímo na mýtické postavy jako je Paris 
(Paridův soud), bohové či hrdinové (a to i bez jakéhokoliv vztahu 
programu k nim) – např. Poseidon či Prométheus (Prométheova 
regata) či dokonce odkazy na základní momenty starořecké histo-
rie, jako např. Trojská válka. Už samotné názvy a jména her a pro-
gramů svědčí o hojné inspiraci starořeckými mýty, a to nemáme 
šanci pohlédnout mnohem hlouběji a hledat podstatnější sepětí 
současných her s ideály antického kulturního okruhu.
Tato vazba se pro nás může stát bezesporu příležitostí a silným 
impulsem k listování v několika publikacích z poslední doby, jež 
se tematikou mýtů a konkrétně pak antických mýtů zabývají. Na-
hlédneme do souborů různých slovníkových řešení, přiblížíme si 
teoretické pojednání i první český překlad několika příběhů, za-
myslíme se nad obecnější rovinou (teoretickou, chcete-li) mytolo-
gie. Bezesporu vychází obdobných publikací více, ale i tento pře-
hled a rozhodně nikoliv úplný výčet může naznačit mnohé z toho, 
kam se zájem vydavatelů v posledních letech ubírá.
V současnosti je inspirace PŠL starým Řeckem patrná především 
ve využití mýtů v konkrétních hrách či programech, ale za zmín-
ku stojí i další, spíše osobní či osobnostní láska k danému typu li-
teratury. Proto jako bonus přinášíme na závěr rubriky stručnou in-
formaci o publikaci vydané péčí milovníka antiky, spolupracovníka 
Gymnasionu, zakladatele a prvního předsedy PŠL.

Ivo Jirásek

O neuvěřitelných  
příbězích
Palaifatos 
Přeložila Irena Radová
Praha: Koniasch Latin Press, 2005, 
XV+79 stran
ISBN 80-86791-30-0
koniasch@quick.cz 
Cena neuvedena

Útloučká brožurka představuje 
dílko u nás prozatím nepřekláda-
ného pisatele drobných příběhů, 
kterými se snaží podat racionali-
zovaný výklad mýtických příhod, 
jež byly autorovým současníkům 
(4. stol. př. n. l.) všeobecně zná-
mé. K samotným Neuvěřitelným 
příběhům jsou dodány některé 
byzantské přídavky a navíc pře-
kladatelčin výklad informací, jež 
byly v daném období pravděpo-
dobně s tehdejším porozuměním 
propojeny.
Úvodní slovo rekapituluje ra-
cionalistickou interpretaci mýtů 
(historizující a alegorickou), tedy 
ten směr myšlení, který poklá-
dá bohy za dávné lidi, mýtická 
zvířata pak předkládá jako lid-
ské postavy se zvířecími jmé-
ny apod. Právě do tohoto prou-
du se Palaifatos řadí. Mýtus ne-
vnímá jako živé vyprávění, kte-
ré udržuje chod světa, ale jako 
významový posun od konkrétní 
události k báchorkám. Zdají-li se 
i vám mýtické historky až příliš 
neuvěřitelné, jistě si shromáždě-
ná zdůvodnění rádi přečtete. Ale 
dopřát sluchu by popsaným ar-
gumentům měli nejenom hle-
dači historických událostí či lo-
gických zdůvodnění v mýtech za-
znamenaných. Alespoň v podobě 
jakési šance určitého vyrovnání. 
Dnes totiž převládají postoje, kte-
ré (na rozdíl od předchozích de-
setiletí) v oblasti mytologie pre-
ferují výrazně iracionální postupy, 
takže zamyslet se zase jednou 
nad možností rozumové analýzy 
mýtů nemůže být na závadu.
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Dobrodružství  
Argonautů:  
Řecko versus Řím
Irena Radová
Praha: Koniasch Latin Press, 2004, 
158 stran
ISBN 80-86791-15-7
koniasch@quick.cz 
150 Kč

Tato práce ani tak nepojednává 
o mýtech a mytologii, jako spíše 
o dějinách literatury – porozu-
mění jednomu konkrétnímu lite-
rárně-vědnímu problému naopak 
znalost mýtu o Argonautech již 
předpokládá. Vezmete-li tuto pu-
blikaci do rukou, brzy postřehne-
te, že je psána pro odborníky. Ač-
koliv řecké a latinské úryvky ori-
ginálů naleznete pod čarou s do-
provodným překladem, německé, 
anglické i latinské citace zůstáva-
jí pouze v původním znění. Není 
to však využití i jiných jazyků než 
je čeština, jež svědčí o nutnosti 
odborné erudice čtenáře. Srovná-
ní dvou textů o Argonautech, to-
tiž řeckého (od Apollónia Rhod-
ského) a latinského (od Valéria 
Flacca) jde do konkrétních de-
tailů, které při prvním setkání 
s příběhem pravděpodobně zů-
stanou skryty. 
Podrobné sledování obou verzí 
příběhů Iásona a jeho druhů, prv-
ních mořeplavců, na jejich dob-
rodružné cestě do Kolchidy pro 
zlaté rouno a zpět, nenechá jistě 
chladným nikoho, komu vře krev 
již při vyslovení samotného slova 
expedice. Vždyť kde můžeme na-
lézt dávnější předchůdce všech 
expedičních výprav (nejenom 
těch organizovaných Outward 
Bound), než v tomto příběhu! Ur-
čitý výtěžek však z četby získá be-
zesporu i čtenář, který neprahne 
přímo po vědomí srovnání roz-
sahu a významu jednotlivých 
událostí u obou antických au-
torů. A to alespoň v hrubém roz-
lišení obou přístupů, jež lze utří-
dit do těchto bodů:

Řecko  
(helénismus, alexandrijská věda)

Řím (císařství)

láska válečnické dobrodružství
každodenní život mimořádné události
podrobné líčení geografických detailů 
včetně původu jmen míst

stručné pasáže bez zájmu o faktogra-
fii, snaha o zvýraznění role Říma

demokratické rozhodování týmu individuální jednání hrdiny (tyranie)

Řecké mýty
Lucilla Burnová
Přeložil Ivo Šmoldas (Martin Mikyska)
Praha: Levné knihy KMa, 2006 (dru-
hé vydání), 80 stran
ISBN 80-7309-321-9
Cena neuvedena

Nakladatel s námi hraje hru, kte-
rou však nemůžeme uzavřít pouze 
pohledem do knihy samé: v před-
ní části totiž uvádí jako překla-
datele Ivo Šmoldase, v zadní pak 
Martina Mikysku. Vyberte si!
Je-li předchozí publikace (upra-
vená disertační práce) pro znalce, 
po tomto úvodu do řeckých mý-
tických příběhů sáhne každý, kdo 
touží po prvotních informacích. 
Jistě jste ve výkladech knihkupec-
tví zaznamenali celou edici báj-
né minulosti: setkat jste se moh-
li s mezopotamskými, inckými, 
egyptskými, hindskými i dalšími 
mýty. V tomto svazku je cílem při-
blížení hlavních mýtických okruhů 
starého Řecka. Rozeznáme Hera-
klovy práce, uvědomíme si Troj-
skou válku, rozsáhlost Odysseova 
příběhu, ale také výše zmíněnou 
cestu Argonautů v čele s Iásonem, 
či se zamyslíme nad Oidipovou si-
tuací. Pochopitelně se jedná pou-
ze o úzký výběr dle autorčina gus-
ta, ale pro získání prvotního pře-
hledu poslouží velmi dobře, a to 
včetně obrazového doprovodu. 
Řecké mýty si uchovávají při-
tažlivost i na konci 20. století. 
Přestože se ony staré příběhy ob-
jevují v podivných nových převle-
cích – Herakles je dnešní Super-
man a moderní Odysseou je pu-
tování vesmírné lodi Enterprise 
v seriálu Star Treck – skutečnost, 
že se stále upravují a přepraco-
vávají, svědčí o trvalé síle jejich 
imaginativního odkazu.

Encyklopedie řeckých 
bohů a mýtů 
Bořek Neškudla
Praha: Nakladatelství Libri, 2003, 
228 stran
ISBN 80-7277-125-6
www.libri.cz  
350 Kč

Chcete mít v příruční knihovničce 
slovník, do něhož můžete nahléd-
nout kdykoliv v době potřeby? 
Pak si pořiďte tento svazek (nebo 
i další ze série encyklopedických 
zpracování mytologie indické, se-
verské, slovanské, keltské a celé 
řady dalších). Jeho hesla jsou tvo-
řena především postavami a jmé-
ny bohů i héróů, ale dojde i na 
jména míst, na znaky, či třeba ka-
lendář. Slovníček je to spíše struč-
ný, avšak příjemně vypravený. 
Když jsme se již trošičku zaměřili 
na Argonauty, víte vůbec, kde při-
šli ke svému jménu? No přece 
Argó bylo jméno lodi, na níž se 
plavili. Už vám klíčí v hlavách ná-
mět na novou hru, využívající to-
hoto mýtu, ale potřebujete ještě 
něco? Třeba hledání nějakého his-
torického jádra, jak požaduje Pa-
laifatos v první představené sbírce 
příběhů? A co třeba poslední věta 
z hesla věnovaném tomuto pří-
běhu v této knížce? Látka eposu 
také může souviset s kolonizací 
Malé Asie nebo s objevením zla-
tých dolů v oblasti Kavkazu.
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Encyklopedie bohů  
a mýtů starověkého 
Říma a Apeninského  
poloostrova
Bořek Neškudla
Praha: Nakladatelství Libri, 2004, 
215 stran
ISBN 80-7277-264-3
www.libri.cz  
150 Kč (původní cena 320 Kč)

Další svazek téže řady předkládá 
mytologii druhého z antických 
národů. Za výhodně sníženou 
cenu můžete získat inspiraci ne-
jenom pro hledání všeobecně 
kulturních informací, ale také im-
puls pro zajímavou tematiku va-
šich nových programů. Všimli 
jste si v úvodním odstavci této 
rubriky, že většina her ze ZFH in-
spirovaných antickou mytologií 
se váže k Řecku? Jak to, že z Ří-
ma bylo použito pouze koloseum, 
tedy navíc nikoliv mýtická souvis-
lost? Možná to je tím, že římská 
mytologie byla představována 
často jako určitý přívěšek mytolo-
gie řecké. Pouhou záměnou jmen 
(Venuše místo Afrodíté) se přesu-
neme z Řecka do Říma, ale oblast 
působnosti zůstává táž: smyslná 
láska. Ach – jak zúžené je to vi-
dění! Nalistujte si příslušná hes-
la v obou slovnících a přesvědčte 
se, o kolik jste byli ochuzeni, po-
kud jste k antice přistupovali tím-
to zjednodušujícím přístupem.

Kdo je kdo  
v antické mytologii
Gerhard Fink
Přeložil Jiří Horák
Frýdek Místek: Alpress, 2004,  
326 stran
ISBN 80-7218-992-1
www.alpress.cz 
179 Kč

Další užitečná publikace, před-
stavující přes osm stovek bájných 
hrdinů. V lecčems pochopitelně 
nalezneme obdobné informace 
jako v předchozích encyklopedi-
ích, v lecčems se však liší. Kdo 
chce vidět svět v systému, jistě 
uvítá připojené tabulky rodokme-
nů jak bohů, tak výrazných rodů. 
Někomu přijde vhod dodaná vý-
běrová bibliografie českých pře-
kladů antických autorů i literatu-
ry o antické mytologii, přestože 
se jedná o výběr velmi zúžený, 
zachycující pouze základní mo-
menty této cesty (na šesti stra-
nách). Avšak pro každého mohou 
být užitečné informace, jak se 
motiv té které postavy dále vyví-
jel v dějinách kultury, resp. umě-
ní. A jestliže jsme se už několikrát 
zaměřili na Argonauty, tak pohled 
do této publikace rozšíří naše po-
rozumění např. informací, že Tri-
ptychon Argonautů dokončil 
Max Beckmann den před svou 
smrtí (1950, New York, sbírka 
M. Beckmanna), spojuje v něm 
prvky mýtu s osobními vzpomín-
kami a asociacemi.

Nejznámější mýty:  
50 klasických mýtů  
antického světa 
Gerold Dommermuth-Gudrich  
a Ulrike Braunová
Přeložila Dagmar Steidlová
Praha: Nakladatelství Slovart, 2004, 
311 stran 
ISBN 80-7209-579-X
www.slovart.cz 
299 Kč

Kdybyste si chtěli kousek knížky 
okopírovat, abyste ušetřili, hod-
ně byste prohloupili. Barevnou 
stránku totiž za kačku nezískáte. 
A tady ji máte dokonce na křído-
vém papíru. Vtipně koncipovaná 
příručka, kdy je kromě základ-
ního podání příběhu připojena 
nejenom bohatá obrazová do-
kumentace, ale také tradiční po-
dání, recepce ve výtvarném umě-
ní, další doporučující literatura či 
hudební zpracování tematiky, ale 
také netradiční hodnocení jed-
notlivých mýtů či okruhů (s hle-
dem na vzdělání, zábavu, ak-
tuálnost a vliv) vám dodá mno-
hem širší přehled, než úzké za-
měření pouze na příběhy. A tak 
se na pozadí Prokrústova lože 
dozvíte něco o Théseovi, něco 
o funkci řeckých postelí (urče-
ných nejenom ke spaní, ale také 
k odpočinku při hostinách), bude 
vám doporučeno, abyste si pře-
četli Ovidiovy Proměny. V sou-
vislosti s Múzami zase vstoupí na 
scénu Alexandr Puškin, ale také 
mnemotechnika jakožto metoda 
bystřící paměť. A ještě se může-
me pokochat třemi Gráciemi ne-
boli Charitkami, jež jsou přímo 
ztělesněním půvabu. Tuhle kníž-
ku si fakt docela užívám. 
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Mytologie: ilustrovaný 
průvodce světovými 
mýty a legendami
Přeložili Stanislav Cita, Josef Kandert 
a Monika Vosková
Bratislava: Perfekt, 2006, 688 stran
ISBN 80-8046-333-6
www.perfekt.sk
889 Kč (1299 Sk ve slovenské verzi)

Zdá se vám cena poněkud vyso-
ká? Myslím, že kniha za to stojí. 
Slovenské vydavatelství (antice se 
příkladně věnující – např. sebra-
nými spisy Vojtěcha Zamarovské-
ho) ji vydalo i v české verzi a díky 
tomu se vám do rukou může do-
stat obrovské množství informací 
i barevných obrazů ze všech mož-
ných civilizačních okruhů. Od sta-
rověkého světa v Mezopotámii či 
Egyptě přes Kelty a Germány až 
do východních zemí, Ameriky i Af-
riky. A to samozřejmě včetně slávy 
Řecka a Říma (s. 134-247). Takhle 
všechno pěkně pohromadě, názor-
ně, s mapkami, kresbami i repro-
dukcemi soch, číší či obrazů, to je 
docela bašta. Navíc konzultanty 
překladatelů pro české vydání byli 
vědečtí pracovníci Filozofické fa-
kulty UK v Praze a Náprstkova 
muzea tamtéž, takže se dá před-
pokládat, že se bude jednat o in-
formace ověřené a seriózní. Tento 
chudý popisek nedokáže přenést 
barevnou krásu publikace, jež by 
se bezesporu stala chloubou vaší 
knihovny, pokud byste se pro její 
pořízení rozhodli.

Krátká historie mýtu 
Karen Armstrongová
Přeložil Štěpán Kovařík
Praha: Argo, 2006, 156 stran
ISBN 80-7203-750-1
www.argo.cz 
239 Kč

Obdobně široké období (do-
tažené z jedné strany k paleo-
litu, z druhé strany pak k sou-
časnému umění) přibližuje kníž-
ka se zcela jinou podobou a per-
spektivou. Stručným hutným tex-
tem bez obrázků, s možností pl-
ného soustředění na slovo, které 
je sdělné a živé. Skoro na každé 
stránce jsem si něco zatrhl – ať 
kvůli informační hodnotě, nebo 
kvůli hezké formulaci. A protože 
hlavními postavami mýtů jsou 
vedle bohů také hrdinové, je dob-
ré vědět, jak se hrdinou stát: Člo-
věk nemůže být hrdina, pokud 
není připravený všeho se zříci; 
neexistuje stoupání do výšin bez 
předchozího sestupu do temnot, 
žádný nový život se neobejde 
bez určité formy smrti. Bez šir-
šího kontextu může takový úry-
vek znít banálně, ale jsem si sko-
ro jist, že vás kontext při četbě 
přesvědčí, že to není knížka pou-
ze historická, ale že se velmi úzce 
váže k našemu vlastnímu pro-
žívání. Pravda, není jistě mož-
né požadovat po „krátké historii“ 
úplnost a ucelenost (např. před-
stavovaných postav myslitelů). 
Ale hutnost oné zkratky je ob-
lažující. Četba této knížky se pro 
mě opravdu stala radostným in-
telektuálním osvěžením.

Theories of Mythology
Eric Csapo
Oxford: Blackwell Publishing, 2005, 
338 stran
ISBN 0-631-23248-6
www.blackwellpublishing.com  
18,99 GBP (32,95 USD)

Odborná publikace nabízí různé 
pohledy na mýtus z oblasti kom-
parativních postupů, psycholo-
gie, teorie rituálu, strukturalismu 
a ideologie. Pokud si dáte práci 
s přečtením těchto několika set 
stran, získáte hlubší vhled ne-
jenom do těchto jednotlivých pří-
stupů, ale také o výsledcích ta-
kových zkoumání. Komparativní 
metody zdůrazňují především 
Maxe Millera a (pochopitelně) Ja-
mese Frazera s jeho Zlatou rato-
lestí, psychologická část je posta-
vena na Freudově objevu nevědo-
mí a psychoanalýze snů s úžas-
ným rezervoárem symbolů, so-
ciální antropologie zajímající se 
o rituály je představena prostřed-
nictvím Jane Harrison, ale pře-
devším Waltera Burkerta (když 
si nalistujete G6, 138–139, let-
mo mrknete na jedno z děl právě 
tohoto autora), kapitola o struk-
turalismu leží nejenom na Saus-
surovi a strukturální lingvistice, 
ale také se snaží převést do na-
šeho vnímání různé formy struk-
turalismu (syntagmatický, a jeho 
kritiku, paradigmatický, totální) 
a poslední část pak staví na odiv 
tematiku ideologických proudů 
poststrukturalismu a postmoder-
nismu. Samozřejmě takto shro-
mážděný soubor (možná) cizích 
slov neumožňuje nahlédnout, že 
je možno se v jednotlivých kapi-
tolách setkat s jednotlivými řec-
kými mýty, na jejichž způsobu in-
terpretace je ta která škola mno-
hem zřetelnější a pochopitelnější. 
Pro zájemce o hlubší studium 
mytologie je tento shrnující zá-
běr sociologických (či šířeji spo-
lečnost reflektujících) škol jistě 
vítaným obohacením.
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Hovory k sobě:  
Ta eis heauton
Marcus Aurelius
Přeložil Rudolf Kuthan
Praha: Gasset, 2006, 149 stran
ISBN 80-903682-4-7
www.gasset.cz 
199 Kč

Elegantně vypravená publikace 
klasiky z nejklasičtějších, totiž 
myšlenek „císaře filosofa“, zaujme 
nejenom milovníky antiky, ale také 
ctitele knížek udělaných opravdu 
hezky. Škoda jen, že při technic-
kých úpravách utekly některé pře-
klepy (chybějící či přebývající pís-
meno, uvozovky, diakritika, někdy 
totiž tyto detaily vedou i k posunu 
významu: Emmanuel – Immanuel, 
právě – pravdě, logus – logos, os-
mos – kosmos, vystihnout – vy-
tisknout). Jedná se již o 9. vydání 
téhož překladu (vedle Gassetu to 
byla např. Mladá fronta či Svo-
boda) – a stále je důvod, proč se 
k této sbírce řecky psaných aforis-
mů (vzniklé při vojenských taže-
ních rovněž na území Slovenska) 
vracet. Tehdy nový druh literatury, 
totiž rozmluva se sebou samým, 
vede i dnes nenásilnou formou 
k sebereflexi, ke zpytování, jak 
vlastně já žiji svůj život, co je to 
špatnost a co rozumnost. Zkrát-
ka potěcha pro ducha i oko (mi-
mochodem hlavní grafický sym-
bol publikace). Jedna ze 17 019 
v loňském roce u nás vydaných 
knížek (rekord v polistopadové 
historii státu) by neměla uniknout 
ani vaší pozornosti. A když se we-
bem proklikáte na stránky tohoto 
nakladatelství, jistě vám neuteče 
ani informace, že v listopadu to-
hoto roku spatří světlo světa další, 
úplně nová publikace zabývající 
se Prázdninovou školou Lipnice. 
Nenechte si ji ujít! Autorské duo 
Allan Gintel – Vojtěch Písařík a ná-
zev Noc s Mozartem by mělo sta-
čit jako dostačující lákadlo.

an
tic

ké
 z

rc
át

ko

 Areál Serapeion (chrám boha Serápia) v Alexandrii,  
 kde se nalézala část známé alexandrijské knihovny. | foto © Lubor Kysučan .
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MÚZOVNA
Kdo není na fotografii, nebyl na Soustředění. 
Jedna z „velkých pravd“ společenství zvaného 
Prázdninová škola Lipnice začala svůj život ne-
nápadně na počátku nové éry po roce 1989. Dnes 
se ji však nikdo neopováží zpochybnit ani v du-
chu, neboť by na sebe mohl přivolat kletby veliké. 
Mimo jiné tak vznikla pěkná sbírka fotografií. Po-
kud bychom chtěli pochybovat o umělecké kvalitě 
jednotlivých snímků, můžeme směle prohlásit celý 

Vedoucí rubriky:

Michal Stránský – pro bližší představení viz str. 2.

komplet za umělecký koncept (navíc stále ne-
uzavřený a tedy živý!), jak se to dnes často, 
snad až příliš často, děje. A schválně, kdo 
z vás na každé fotografii nenajde aspoň 
lehký dech některé z múz?

Michal Stránský

m
úz

ov
na
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 1991, Doksy. | foto © Radek Bajgar .

 1989, Seč. | foto © Radek Bajgar .  1990 – nezachovala se (nebo o ní někdo víte?!) .
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 1993, Seč. | foto © Michal Stránský .

 1992, Lipnice nad Sázavou. | foto © ??? .
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 1994, Horní Jelení. | foto © Petr Weigl .

 1995, Zábřeh na Moravě. | foto © ??? .
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 1997, Sázava. | foto © Petr Weigl .

 1996, Zubří. | foto © Dalibor Naar .
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 1999, Sázava. | foto © Pepa Středa .

 1998, Sázava. | foto © Jiří Janda .
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 2001, Štěpánov. | foto © Pepa Středa .

 2000, Sázava. | foto © Pepa Středa .
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 2002, Nesměř. | foto © Pepa Středa .
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 2003, Kouty. | foto © Pepa Středa.

 2004, Seč-Ústupky. | foto © Pepa Středa .
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 2005, Podmitrov. | foto © Adam FIala .

 2006, Babákov. | foto © Adam Fiala .
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MIMOŘÁDKA
Do tohoto mimořádného čísla věnovaného Prázdninové škole Lip-
nice u příležitosti jejích 30. narozenin zařazujeme také mimořádnou 
rubriku/nerubriku. Konference, o které se zde dočtete, by se mohla 
s trochou nadsázky jmenovat třeba Gymnasion č. 7 Live. Ostatně, vy 
jste tam nebyli?! Podrobnější informace naleznete také na stránkách 
www.psl.cz/30let/konference.

Konference o zážitkové pedagogice

Součástí oslav 30. narozenin 
Prázdninově školy Lipnice byla 
i dvoudenní konference o zá-
žitkové pedagogice, která se ko-
nala 20.–21. dubna v Praze. Akce 
se setkala s nebývalým zájmem, 
který potvrdil, že obor zážitkové 
pedagogiky je vnímán jako dyna-
micky se rozvíjející přístup k ne-
formálnímu vzdělávání. Navštívilo 
ji více než 250 účastníků, kteří vy-
slechli celkem 35 řečníků a dis-
kutujících.
Složení účastníků bylo velmi pes-
tré, od studentů nejen pedago-
gických oborů, přes pedagogy 
škol všech úrovní, vedoucí oddílů, 
zástupce vzdělávacích organizací 
z neziskového i komerčního sek-
toru, představitele ministerstva 
školství zabývající se metodikou 
vzdělávání až po personalisty 
z komerčních firem.

Konference se dělila do několika 
tematických bloků. Účastníci tak 
měli možnost vyslechnout pří-
spěvky a odborné diskuse o roli 
a historii PŠL v minulosti a dnes, 
podrobně byla rozebrána a pro-
diskutována metoda zážitkové 
pedagogiky a možnosti jejího 
využití v různých oblastech. Po-
zitivní ohlas sklidily osobní vý-
povědi dnes velmi úspěšných ma-
nažerů, kteří analyzovali, jak jim 
jejich zkušenost se zážitkovými 
kurzy PŠL pomohla v jejich kari-
érním růstu. V závěrečném bloku 
prvního dne hovořili o svých pří-
stupech a zkušenostech zástupci 
šesti organizací, které ve své práci 
taktéž pracují se zážitkem, a kte-
ré v nejrůznějších podobách a do-
bách čerpaly za zkušeností PŠL.

Ing. Hynek Špinar 
(1974), marketingo-
vý a projektový ma-
nažer, instruktor 
Prázdninové školy 

Lipnice. hynek.spinar@gmail.com

Vydařený společenský večer po-
jatý v duchu 30. let dvacátého 
století jistě přispěl k ještě nefor-
málnější atmosféře druhého dne 
konference. Program uvedla pre-
zentace a diskuse na téma osob-
nost instruktora. O své zkušenosti 
se podělila i programová ředitelka 
Outward Bound Romania. V dal-
ším programovém bloku se dis-
kutovalo nad trendy, které panují 
ve společnosti a lze tedy před-
pokládat, že se nevyhnou ani obo-
ru zážitkové pedagogiky. V od-
poledním příspěvku nabídl po-
hled zvenčí na český přístup k zá-
žitkové pedagogice Andy Martin z 
Massey University na Novém Zé-
landu. Konference zakončily prak-
tické workshopy s tématy Psy-
chická bezpečnost, Hra – tvorba 
a náměty a Futurologický kon-
gres – témata budoucnosti.

Z příspěvků odeznělých 
na konferenci bude zpracován 
sborník. Je možno jej objednat 
na emailové adrese psl@psl.cz.

 Všechny fotografie na této dvoustraně © Pepa Středa .
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Prázdninová
    škola Lipnice
   nabízí
 
 
 

KABINET
Víkendové semináře otevřené jednotlivcům 
zaměstnaným ve školách a pedagogických zařízeních. 

Aktuální kurzy:

13. - 15. 4. 2007 - Člověk a příroda
11. - 13. 5. 2007 - Člověk a společnost

SBOROVNA
Kurzy určené kolektivům pedagogických pracovníků. 
Kurz je zaměřen na rozvoj týmové spolupráce, motivace 
a komunikace v rámci pracovního kolektivu. 

Obsah je vždy přizpůsoben potřebám a požadavkům 
konkrétní organizace. Získané dovednosti pomohou 
při přípravě ŠVP.

Účast na kurzech je ZDARMA (včetně ubytování 
a stravování). 

Kurzy jsou realizovány v rámci projektu 
Rozvoj KLÍČových kompetencí, který je podpořen 
Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR.

Aktuální informace naleznete: 
 Web: www.psl.cz/klic
 Tel.:  224 942 534
 E-mail:  psl@psl.cz

www.psl.cz

Prázdninová škola Lipnice
Jaromírova 51 
120 00  Praha 2

Tel.: 224 942 534
E-mail: psl@psl.cz

pedagogickým pracovníkům 
účast v následujících 
akreditovaných kurzech:
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Poslední volná místa 
na kurzech PŠL  
v létě 2007!

Intertouch
1.–14.7.

Tramtárie
30.6.–11.7.

Laterna
20.–30.7.

DoNitraZeMě
16.–26.9.

Proč si o nich  
jenom číst?!

vše potřebné na 

www.psl.cz

J. Hrkal, R. Hanuš, (ed.)

Zlatý fond her II
Charakteristickými znaky her PŠL je 
vytváření náročných situací, překo-
návání překážek, zaměření na silné 
osobní prožitky, rozvoj sebedůvěry, 
komunikace, spolupráce a tvořivosti.  
Kniha se jistě stane neocenitelným 
pomocníkem pro všechny, jimž se 
výchova a vzdělávání staly 
nezbytnou životní náplní a posláním.

D. Zounková (ed.) 

Zlatý fond her III
Nejnovější hry shromážděné 
k jubileu 30 let Prázdninové školy 
Lipnice. Kniha obsahuje asi 60 her,
které se soustřeďují na rozvoj 
osobnosti a vzájemných vztahů 
ve skupině. Popis uvádí informace 
o tématu hry, vhodném věku, 
počtu účastníků i organizátorů, 
o příhodném prostředí a potřeb-
ném materiálu.

Z. Šimanovský, B. Šimanovská

Hry pro rozvoj 
zdravé osobnosti
Kniha je bohatým zásobníkem 
informací, her a metod, které 
mohou účinně pomáhat při prevenci 
problémů s agresivitou, pasivitou 
a závislostí a vytváření zdravé osob-
nosti dětí i mládeže. Zlepšují komu-
nikaci, vztahy ve skupině a zvyšují 
vzájemné pochopení a schopnost 
obrany proti manipulaci. 

M. Zelinová

Hry pro rozvoj 
emocí a komunikace
V modelu tvořivě-humanistické 
výchovy stojí v centru pozornosti 
osobnost dítěte, jeho pocity, prožívání, 
vnitřní motivace, hodnotová orientace 
a tvořivost. V knize jsou uvedeny 
hry a aktivity rozvíjející především 
nekognitivní stránky osobnosti dítěte 
– posilují emocionalitu, motivaci, so-
cializaci, komunikaci, autoregulaci… 

brož., 136 s., 189 Kč
vyjde v dubnu 2007

Portál, s.r.o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8 
tel. 283 028 203, e-mail: obchod@portal.cz

KNIHKUPECTVÍ: Jindřišská 30, Praha 1
  Dominikánské n. 8, Brno

www.portal.cz

brož., 168 s., 187 Kč

brož., 160 s., 215 Kč

brož., 160 s., 185 Kč

07_jaro07.indd   227 10.5.2007   14:39:16



228

Objednejte si GYMNASION
Gymnasion: časopis pro zá-
žitkovou pedagogiku, který 
právě držíte v ruce, je určen 
zájemcům z oblasti vzdělává-
ní, využití volného času, per-
sonalistiky – tedy všem, kte-
ré zážitek zajímá jako metoda 
vzdělávání. Vychází 2× ročně 
o cca 120 stranách.

Cena výtisku
120 Kč – osobní odběr  
a platba v hotovosti  
v kanceláři PŠL,  
Jaromírova 51,  
120 00 Praha 2-Nusle
150 Kč – platba  
na účet a zaslání poštou  
(cena vč. DPH, poštovného 
a balného v ČR)

Jak časopis objednat?
Objednávku zašlete  
do kanceláře PŠL,  
Jaromírova 51,  
120 00 Praha 2-Nusle,  
nebo e-mailem na adresu  
redakce@gymnasion.info 
a psl@psl.cz.
Vyplňte webový objednávkový 
formulář na adrese  
www.gymnasion.info. 
Jste-li organizace, objednaná čís-
la vám zašleme společně s vy-
stavenou fakturou.
Jste-li soukromá osoba, zašleme 
vám spolu s potvrzením o přijetí 
objednávky e-mailem také úda-
je potřebné pro platbu. Tu mů-
žete uskutečnit převodem na náš 
účet nebo pomocí poštovní po-
ukázky typu A.

Prodejny, kde lze  
časopis zakoupit
PRAHA:  

• Pedagogická fakulta UK,  
prodejna skript | M. D. Rettigové 4,  
Praha 1 | tel. +420 221 900 286  
• Centrum učebnic CZ | Ostrovní 30, 
Praha 1 | tel. +420 224 931 451 
BRNO:  

• Pedagogická fakulta MU,  
knihkupectví | Poříčí 9 |  
tel. +420 549 495 345
OLOMOUC:  

• Univerzita Palackého,  
prodejna skript | Biskupské nám. 1 | 
tel. +420 585 631 786  
• Knihkupectví Velehrad | Wurmova 6 | 
tel. +420 587 405 336/337  

• Knihkupectví Studentcentrum |  
Křižkovského 14 | tel. +420 585 221 895

Adresa pro SLOVENSKO
ŽIVICA,  
Centrum environmentálnej  
a etickej výchovy 
Vysoká 18 
811 06 Bratislava 
tel./fax: +421 2 52 9 62 929 
hips@zivica.sk 
www.zivica.sk

Více informací na www.gymnasion.info
Případné dotazy rádi zodpovíme na telefonu +420 224 942 534

Mediální partner PŠL pro rok oslav 30. výročí, 2007

www.radiostudent107.cz
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