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• • • Slovo předsedy
Když se za uplynulým rokem ohlédnu, udělali jsme společně 
se zakladateli obrovský kus práce. Především – jednoznačně 
jsme se postavili za myšlenku výchovy v přírodě a výchovy pří‑
rodou. Začali jsme podporou znovu se rozbíhajícího projektu 
Outward Bound Czech Republic, ale nechceme tím končit. 
Je třeba probouzet debatu, předávat myšlenky a zkušenos‑
ti, aby mohly vznikat další iniciativy a projekty a dobrodružná 
výchova našla především ve výchově mládeže své trvalé místo. 
Domníváme se, že její úloha je v dnešní době, navíc umocněné 
covidovým obdobím, naprosto nezastupitelná a nenahraditelná. 
Proto se za ni stavíme, jsme ochotni leccos dát a obětovat, aby 
základní pilíře toho, co bylo v naší republice započato již v mi‑
nulých desetiletích, zůstaly zachovány a aby se hledaly nové 
přístupy a cesta, která může vyvážit směřování dnešní doby.

Fond jsme založili s dlouholetými členy Prázdninové školy Lip‑
nice. V této respektované neziskové organizaci, která je Alma 
Mater zážitkové pedagogiky v českých zemích, nás roky prová‑
děné experimenty a zkoušení nových forem pobytu v přírodě 
přivedlo mimo jiné i k Dobrodružné výchově v přírodě.

Výchova přírodou je výchovou, ve které všestranně harmonic‑
ky podněcujeme a rozvíjíme růst vědomostní, dovednostní, 
zkušenostní, intelektový, psychický i fyzický. Posilujeme odol‑
nost a získáváme skutečný obraz sebe sama a svých možností. 
Rozvojové činnosti a situace se odehrávají v neustálém vztahu 
přírodního prostředí a člověka. Takto jsme si mnohokrát sami, 
osobně, někdy i velmi bolestně odzkoušeli, jak silný zážitek 

v krásné a drsné přírodě umocňuje výchovnou zkušenost 
pro účastníky. A pokud jde navíc o zážitek spojený s členstvím 
v účastnické, na sobě závisející skupině, jde i o zásadní rozvoj 
komunikačních – sociálně společenských dovedností.

Před více jak třiceti lety jsme se potkali s celosvětovým hnutím 
Outward Bound a jeho zásadami a pedagogickými postupy. 
Prázdninová škola se stala jeho členem a je od té doby držite‑
lem značky OB pro Českou republiku.

V loňském roce nás oslovila vize skupiny současných instrukto‑
rů PŠL vybudovat profesionální strukturu také kolem českých 
kurzů OB. Nadchla nás představa, že by i mladí lidé v České 
republice mohli procházet obdobným formativním zážit‑
kem jako ve střediscích Outward Bound v 38 dalších zemích 
na všech kontinentech. Realizaci této vize chceme pomáhat 
zejména finančně. Zároveň jsme si ve formulaci účelu fondu 
nechali prostor pro to, abychom v budoucnosti mohli podpo‑
řit i další inovativní projekty z oblasti neformálního vzdělávání.

Jestli Vám není lhostejný zdravý vývoj naší společnosti  
a mladých lidí, můžete se k nám připojit.

Ing. Jiří Gregor, CSc. 
předseda správní rady  
Nadačního fondu dobrodružné výchovy v přírodě
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• • • Působení fondu v roce 2021
Nejdříve souhrnně výsledky za první rok naší existence:

 ■ Mezi zakladateli a dalšími dárci z okruhu členů  
Prázdninové školy Lipnice (PŠL) jsme vybrali  
celkem 567 165 Kč

 ■ Na podporu projektu Outward Bound CZ (OB CZ) 
Prázdninové školy Lipnice jsme poskytli  
celkem 446 476 Kč

 ■ Patroni Fondu přispěli k formulaci strategie  
a business plánu projektu OB CZ.

 ■ Začali jsme pracovat na naplňování poslání  
i deklarovaného účelu Fondu. Jedním z výstupů  
je kromě prvního kola fundraisingu i memorandum  
Dobrodružství spojuje.

 ■ Zorganizovali jsme první diskusi s pedagogickými  
(a dalšími) odborníky angažovanými v různých částech  
vzdělávacího systému.

V roce 2021 byla veškerá finanční podpora Fondu  
směřována ve prospěch projektu OB CZ Prázdninové školy  
Lipnice. Díky této finanční podpoře v roce 2021 proběhlo 
v rámci projektu:

 ■ Strategické plánování a tvorba business plánu projektu  
OB CZ pod profesionálním vedením.

 ■ Mohl být zaplacen leader OB CZ na období 9 měsíců.

 ■ Byla vyslána dvojice zástupců OB CZ na vzdělávací stáž 
do OB UK. Další peníze zaměřené stejným směrem  
jsou připravené na účelovém fondu.

 ■ Účelovým darem byl přímo podpořen kurz Wilderness,

 ■ Byl pokryt plánovaný příjem ze zimních expedic,  
které z důvodu opatření kolem Covid‑19 nemohly být  
uskutečněny. To umožnilo pokračovat v naplánovaných  
činnostech bez nutnosti zásadních škrtů.
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Díky financování platu leadera OB CZ se mohl tento projekt 
především dále rozvíjet a pokračovat i v době společenské  
covidové krize. Za rok 2021 tak má projekt na svém kontě:

 ■ 6 otevřených expedic (4 pro mládež, 2 pro dospělé)

 ■ realizace grantu MŠMT pro 6 školních expedic 
(vytvořena metodika a materiály pro prodej školních expedic)

 ■ celkem 65 účastníků na otevřených expedicích,  
113 na grantových školních expedicích

 ■ dalších 36 účastníků na expedici pro mladé  
fotbalisty Sparty a 55 na školení pro pedagogy organizací  
(zorganizováno jako součást spolupráce OB CZ a DofE)

 ■ nový web www.outwardbound.cz,  
další marketingové a metodické materiály  
a automatizace přihláškového řízení

 ■ fotodokumentace z některých kurzů OB CZ

 ■ nastavení základních procesů kolem organizace  
otevřených expedic

Kristýna Menclová, ředitelka PŠL

• • • Zajímavé okamžiky z prvního roku života fondu

V prosinci 2020 odstartovaly diskuse o vzniku fondu zaměře‑
ného na podporu projektu OB CZ. Počáteční diskuse vyústila 
ve vznik skupiny donátorů, kteří se rozhodli založit Nadač‑
ní fond přesahující rámec podpory OB CZ. A už v březnu 
roku 2021, navzdory úředním obstrukcím i covidu, došlo  
k zápisu Fondu do Obchodního rejstříku.

Zakladateli Fondu se stali:  
Ing. Jiří Gregor, CSc, MUDr. Aleš Pokorný, Ing. Jan Lazar,  
Mgr. Jiří Růžička, Ing. Jiří Walder, Mgr. Karel Vašta,  
Martin Paclík, Ing. Milan Appel, Mgr. Milan Hanuš,  
Ing. Miroslav Hanuš, Ing. Otakar Holec, Ing. Pavel Paták,  
Ing. Petr Kříž, Ing. Světlana Vaštová a Ing. Zdeněk Beneš, PhD.

Prvními členy Správní rady fondu se stali:  
Ing. Jiří Gregor, CSc (předseda Správní rady),  
MUDr. Aleš Pokorný, Ing. Andrea Kucejová, Ing. Jan Lazar, 
Ing. Miroslav Hanuš a Ing. Světlana Vaštová. 

Revizorem fondu se stal Ing. Pavel Paták.

V dubnu 2021, několik dnů po vzniku fondu, proběhlo  
online první jednání patronů Nadačního fondu dobrodružné 
výchovy v přírodě. V jeho průběhu bylo mj. schváleno poskyt‑
nutí finanční podpory ve výši 380 000 Kč projektu OB CZ.  
Tato podpora poskytla projektu jistotu pokrytí části jeho nákla‑
dů a garanci pokrytí části případných ztrát způsobených v sou‑
vislosti s pandemií C+ a možnost čerpat zkušenosti z partner‑
ských organizací Outward Bound. Pro pokrytí tohoto příslibu 
poskytli někteří zakladatelé další dary.

• • • Působení fondu v roce 2021
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V květnu 2021 zakladatelé Fondu iniciovali první fundraisingo‑
vou kampaň zaměřenou na bývalé instruktory a spolupracov‑
níky Prázdninové školy Lipnice. V rámci této kampaně Fond 
získal další dary navíc k darům zakladatelů.

V listopadu 2021 se díky podpoře Fondu uskutečnila první  
zahraniční cesta zástupců projektu OB CZ po jeho obnove‑
ném rozběhu – do Outward Bound UK. Projektu to přineslo 
hodně inspirace z oblastí obchodu, marketingu, operativy 
kolem expedic a především možnost seznámit se s metodikou 
kurzů OB pro školní skupiny.

V listopadu jsme v širším kruhu patronů, bývalých členů PŠL, 
několika známých pedagogů, filosofů a novinářů zveřejnili 
první verzi memoranda Dobrodružství spojuje a uspořádali 
první diskusi k tématu. Tím Fond poprvé vykročil za hranice 
PŠL a začal hledat téma zajímavé pro externí spolupracovníky 
a potenciální dárce.

Valná hromada Prázdninové školy Lipnice, z. s.  
(Soustředění instruktorského sboru) udělila koncem  
listopadu zakladatelům Fondu prestižní výroční cenu  
Bernard za ekonomický počin roku.

Ze všech zážitků, které návštěvník divočiny může zakusit,  
jeden jejich druh se ve své magičnosti jaksi vymyká – zážitek 
setkání tváří v tvář s obyvateli divoké přírody. Budoucnost zví‑
řat v divoké přírodě nikdy nebyla více nejistá. Kurz Wilderness 
pořádaný OBCZ‑PŠL nabízí mladým lidem možnost doslova 
si na živou přírodu sáhnout, a tímto sáhnutím rovněž přímo 
napomoci konkrétnímu projektu na záchranu jejího kousku. 
Pevně věřím, že tento, pro mnohé jeho účastníky první kontakt, 
prvním kontaktem nezůstane, a probudí v nich touhu pomá‑
hat uchovat živou přírodu pro další generace. A že jim k tomu 
pomůže dodat sebevědomí, že i oni mohou hrát svou  
smysluplnou roli v tomto úsilí.

Zdeněk Beneš, patron, komentuje svůj dar kurzu Wilderness

Jsem vděčný Fondu, především za morální podporu celé  
myšlenky realizace expedic Outward Bound v České republice. 
Díky vzniku Fondu jsme dostali šanci ukázat, že to dává smysl. 
Díky jeho financím jsme v prvním roce fungování mohli  
připravit půdu pro další rozvoj celé řady.

Karel Štefl, šéf projektu OBCZ v roce 2021

• • • Působení fondu v roce 2021
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• • • Priority fondu pro rok 2022
Prioritou Fondu zůstává i nadále v souladu s jeho posláním 
podpora projektu OB CZ a v budoucnu i dalších projektů v ob‑
lasti dobrodružné výchovy v přírodě. V souladu s tím se Fond 
chce věnovat primárně fundraisingu a moderování odborné 
diskuse.

Zakladatelé a někteří dárci darem zdaleka nekončí, ale jako 
patroni spolurozhodují a věnují svůj čas práci pro Fond a/nebo 
pro podporované organizace.

Současní patroni se na svém zasedání v prosinci 2021 zavázali, 
že v případě potřeby (tj. neúspěchu např. nenaplnění plánu 
OB CZ) jsou připraveni poskytnout OB CZ v roce 2022 další 
finanční podporu.

Prioritou fondu bude dále rozšířit a prohloubit diskusi k té‑
matu Dobrodružství spojuje. Spolu se Senátem ČR, Nadací 
Pangea, Národním pedagogickým institutem a Prázdninovou 
školou Lipnice jsme začali připravovat konferenci k tomuto 
tématu (pozvánka zde).

https://www.nfdvp.cz/spoluporadatelstvi-senatni-konference-dobrodruzstvim-ke-hvezdam/
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• • • Spolupracující organizace
 ■ Prázdninová škola Lipnice, z. s.  
www.psl.cz

 ■ a zejména její část Outward Bound CZ 
www.outwardbound.cz

 ■ Nadace Pangea  
nadacepangea.cz

• • • Poděkování
 ■ Všem dárcům  
za jejich nezištné dary pro podporu užitečného projektu

 ■ Mikenopa a. s. za poskytnutí zázemí a podporu  
v prostorách společnosti na adrese  
Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8

 ■ Patronům za práci na zřízení a rozvoji fondu 

 ■ A také dalším podporovatelům a spolupracovníkům

 ■ Michalovi Stránskému za bezplatné zpracování  
grafické podoby materiálů Fondu

http://www.psl.cz/
https://nadacepangea.cz/
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• • • Donátoři 2021
V průběhu roku 2021 Fond obdržel vklady v celkové výši 567 165 Kč.

• • • Zakladatelé

Každý ze zakladatelů Fondu složil na účet Fondu  
zakladatelský vklad ve výši 10 000 Kč, souhrnná výše  
zakladatelských vkladů činila 150 000 Kč.

Jmenovitě se jednalo o: Jiří Gregor, Aleš Pokorný,  
Jan Lazar, Jiří Růžička, Jiří Walder, Karel Vašta,  
Martin Paclík, Milan Appel, Milan Hanuš,  
Miroslav Hanuš, Pavel Paták, Petr Kříž,  
Otakar Holec, Světlana Vaštová, Zdeněk Beneš.

Tyto vklady byly následně použity v souladu  
s účelem Fondu ve prospěch OBCZ PŠL.

• • • Další dárci

V průběhu roku získal Fond od níže uvedených dárců  
další finanční dary v souhrnné výši 417 165 Kč.

 ■ ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. •  
Tomáš Janeček – 100 000 Kč

 ■ Zdeněk Beneš – 56 000 Kč 
(dar určený cíleně na podporu získávání mezinárodních 
zkušeností a navazování mezinárodní spolupráce  
a podporu kurzu Wilderness)

 ■ Mikenopa a.s. •  
Miroslav Hanuš – 50 000 Kč

 ■ Jiří Gregor – 50 000 Kč

 ■ Jiří Walder – 50 000 Kč

 ■ Světlana a Karel Vaštovi – 80 000 Kč 
(dar určený cíleně na podporu získávání mezinárodních 
zkušeností a navazování mezinárodní spolupráce)

 ■ Pavel Fuchs – 10 000 Kč

 ■ WINMIL, s.r.o. • Miloš Zima – 8 000 Kč

 ■ CETERA – Terapeutické centrum s.r.o. •  
Jan Holeyšovský – 5 000 Kč

A dále také:

 ■ Petr Lebeda, Martin Sobotka,  
Luboš a Helena Chvílovi, Petr Holec

Všem dárcům patří na tomto místě velké poděkování.
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• • • Účetní uzávěrka 2021
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• • • Memorandum Nadačního fondu dobrodružné výchovy v přírodě

Naše evropské společenství se nachází v situaci dynamických 
změn a neustálého vývoje. Změna je realita, změna je trvalý 
stav. Rádi mluvíme o zlomové „hyperturbulentní“ době. Dosáh‑
li jsme nebývalé životní úrovně. V oblasti zdravotní péče o nás 
nebylo nikdy lépe postaráno. Sami sebe překvapujeme tech‑
nologickým pokrokem. Ale všechny tyto úspěchy a výdobytky 
se zdají být na úkor naší schopnosti přijímat změny a zvládat 
zátěž, kterou nám současný svět způsobuje. Jako bychom ztra‑
tili schopnost kreativně řešit problémy a využívat příležitosti, 
které dnešní doba nabízí.

Lidská zkušenost nám říká, že příroda není jen naší matkou, ale 
i první lékařkou, rádkyní a učitelkou. Pobývat v přírodě je pro 
nás přirozené. Z přírody jsme vzešli. Příroda po všech stránkách 
uzdravuje tělo, mysl a ducha člověka. Pobyt v přírodě, výcho‑
va přírodou, dobrodružství prožívané v přírodě přináší „léky“ 
na naše neduhy a nedostatky. Prožíváme ho jako vzrušující na‑
pětí, na něž je třeba reagovat tady a teď. Zvykáme si na nepo‑
hodlí. Jsme odolnějšími a upevňujeme naši schopnost postarat 
se o sebe v jakýchkoliv podmínkách. Navíc nás učí skromnosti, 
jež bude pro následující život na planetě nezbytná.

Prožitek náročných situací, spolu‑prožívání dobrodružství  
má i společenský rozměr. Přináší přirozenou mezilidskou inte‑
rakci, vede ke vzájemnému poznání bez příkras, boří předsud‑
ky a mýty. Takový prožitek buduje pevná pouta a vztahy, které 
stojí na zdravém základu. Dobrodružství spojuje. Chceme pod‑
porovat dobrodružné výpravy, malé i velké expedice do přírody, 

které mohou v době bezprecedentního rozdělení společnosti 
lidské osudy naopak spojovat. Příroda nás nutí spolupracovat, 
nelze spoléhat vždy jen na sebe. Musíme táhnout za jeden 
provaz, vzájemně se o sebe opřít, využít potenciál společenství. 
Prožitek dobrodružství nás vede k toleranci k odlišným názo‑
rům i jiným vyznáním a ke společnému hledání cest.

Nezaměňujme expedici a exotiku. Za dobrodružstvím není 
třeba cestovat do Himálaje nebo do Pacifiku. Vidíme dobro‑
družství za humny. Turbulentní historický vývoj střední Evropy 
za posledních 100 let způsobil přesuny lidí i hmoty, po nichž 
se vylidněných území znova zmocnila příroda. Bohatě nám 
tedy stačí okolí a prostředí, které nabízí naše krajina.

Přírodu máme doslova u nosu, stačí jen zvednout hlavu.

Naší vizí a posláním je podporovat odvahu, odpovědnost 
a odolnost, které považujeme za hodnoty nepostradatelné 
pro život v podmínkách 21. století. Usilujeme o to, abychom 
jako jednotlivci i společnost dokázali prosperovat v rozkolísa‑
ném světě plném nejistoty, nejednoznačnosti a změn, kterým 
musíme a budeme muset nadále čelit. Schopnost vyrovnat 
se s náročnými podmínkami nás dostala na vrchol evoluce. 
A proto je nutné, aby dobrodružství v přírodě zůstalo součástí 
našich životů.



Nadační fond se hlásí k idejím všestranného rozvoje člověka.  
Člověka odvážného, odolného a odpovědného, člověka aktivního, tvořivého,  
podnikavého a samostatného, schopného důvěry, empatie a spolupráce.  
Fond hledá a podporuje takové cesty a programy, které povedou k naplňování  
tohoto ideálu a budou využívat prožitků a dobrodružství, jež nabízí přírodní  
prostředí a budou tak pomáhat jejich účastníkům odkrývat jim  
dosud skryté síly a schopnosti.

http://www.nfdvp.cz

