
Projekt „Oáza klidu a pohybu“ 
OKLIPO 

Motto: Aby člověk plně realizoval své lidství, musí mít dostatek pohybu. 
 
   Již delší dobu se v rámci našeho občanského sdružení Společnost Waldorfské školy Příbram 
zabýváme myšlenkou úpravy pozemku kolem školy. Tato úprava by se týkala nejenom 
vysázení zeleně, ale i umístění herních prvků.  V lednu 2009  jsme se dozvěděli o možnosti 
financovat tento projekt s pomocí grantu z fondů EU.  Situace je v tomto roce příznivá pro 
neziskový sektor, neboť podpora činí 92,7% nákladů na realizaci projektu. Tak jsme se 
chopili příležitosti. Při přípravě projektu jsme vycházeli z myšlenek Rudolfa Kischnicka 
uvedených v knize „T ělesná cvičení a rozvoj vědomí“  (nakladatelství Sophia 2000).  Autor 
zde říká, že tělesná cvičení musí být znovu poznána ve svém smyslově-mravním významu. 
Musí být dostatečně rozpoznán vztah mezi tělesnou činností a duchovními schopnostmi. 
Především však musí být pohlíženo na rozvoj a školení vědomí jako na vystupňování a 
pokračování tělesných cvičení. Kdo se učí v dětství pohybovat, ten se učí později i správně 
myslet. 
 Z uvažovaných herních prvků jsme vybrali houpačky, šplhací lana, přelézací stěnu, žebřinový 
srub, nášlapné přeskakovaní kůly, hrazdy, klády na přecházení pro cvičení rovnováhy,  
prohazovací prvky, malovací tabule. Pro posezení uvažujeme o altánku a lavičkách. Naší 
snahou také je zastřešení pece a vybudování technického zázemí s klubovnou. 
Pro starší děti bychom rádi pořídili venkovní stůl na stolní  tenis.  
 
Od ledna 2009 jsme učinili tyto kroky 

• Iniciovali schůzku s poradkyní z Olivovy nadace Praha 
• Vypracovali návrh řešení prostoru  
• Prezentovali návrh na kolegiu a získali dva spolupracovníky z řad učitelů 
• Jednali s MU Příbram o možnosti půjčky na dofinancování projektu 
• Navštívili stavební odbor MU Příbram 
• Jednali o možnosti pomoci při zastřešení pece a vybudování technického zázemí  
• Konzultace s architektem 
• Jednání se zahradním architektem  
• Prezentování „Oklipa“ na Velikonočním jarmarku WŠ spojeném se zodpovídáním 

dotazů 
• Navázali spolupráci s poradenskou firmou EPG  Praha a dle jejích pokynů vypracovali 

reference, záměr projektu, určili funkce a aktivity členů realizačního týmu, zajistili 
katastrální mapu, vypracovali předběžný rozpočet na 2 miliony Kč. 

 
Časový rozvrh projektu je tento : 

1. Zahájení úpravou pozemku svépomocí 1.5.2009 
2. odevzdání žádosti o dotaci k 10.6.2009 
3. rozhodnutí o dotaci 9/2009 
4. výběrové řízení 10/09 
5. podpis dodavatelských smluv 11/09 
6. ukončení realizace projektu 11/2010 

 
Realizační činnost jsme rozvrhli takto: 

• úprava kruhové travnaté plochy 5/09 
• instalace herních prvků včetně bezpečnostních zón 3-5/2010 
• zastřešení pece a technické zázemí – dle možností – není pevně stanoveno 



• zpevnění spojovacích cest  5-7/2010 
• výsadba zeleně 9-10/2010 

 
Při popisu činností a celkovém přiblížení projektu „Oklipo“ jsme nezabíhali do podrobností, 
jedná se nám o přiblížení našeho záměru.  
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