O projektu:
Jedná se o projekt Imperativ, z.s. , který cestou vzdělávacích zájezdů doplňuje učivo
základních a středních škol. První pilotní (zkušební) vzdělávací zájezd se uskutečnil o letních
prázdninách roku 2015 s dětmi z NZDM NEPOSEDA a to za finanční podpory ÚMČ Praha 20,
Horní Počernice.
Dne 6. 6. 2017 se uskutečnil zájezd do komunistického lágru se ZŠ Stoliňská z Horních
Počernic. I zde nás podpořil po finanční stránce ÚMČ Praha 20, Horní Počernice (viz první a druhá
fáze projektu)

Průběh zájezdu a jeho objednání.
Cena: 1.zájezd/ 5 hodin
2 pracovníci Imperativ,z.s. - 350,- Kč/ 1 hod, 1.750,- Kč
vstupné: 20,- Kč děti, 40,- Kč dospělé osoby, 20,- Kč fotografování
( Příklad: 40 dětí, 6 dospělé osoby + foto = 1.060,- )
Autobus: 7.890,- Kč (cesta tam a zpět + čekací doba, Pragotour,s.r.o.)
Film: Rudé zlo pro školy: 240,- Kč
Propagační a ilustrační materiál (placky, samolepky, letáky): 3.000,- Kč
CELKEM (zájezd 40 dětí 6 dospělé osoby): 15.690,Objednání: lebeda@imperativ.cz
Spoluúčast Imperativ,z.s.: 2.000,- Kč
Spoluúčast rodičů: (dle uvážení)
Spoluúčast zřizovatele cestou koordinátorů prevence kriminality P1-P22
Ve spolupráci s pedagogickým pracovníkem školy (metodik prevence, výchovný pracovník
apod) vedeme jednání s pracovníky prevence kriminality na ÚMČ P1-P22 o možném finančním
zabezpečení celé akce.
Průběh vzdělávacího zájezdu:
1. Odjezd od školy v 7.45 hod
2. Při nástupu do autobusu rozdají pracovníci Imperativ,z.s. propagační materiály
a vzdělávací materiál o historii pracovního tábora
3. Příjezd k památníku Vojna u Příbrami (Lešetice) 09.00 hod
4. 09.00 hod – pracovník Imperativ, zajistí předobjednané vstupenky
5. 09.10 hod – promítnutí filmu Rudé zlo
6. 09.40 hod – 09.50 hod přestávka (toalety)
7. 09.50 hod – 10.50 hod prohlídka s průvodcem
8. 11.00 hod – odjezd ke škole
(časov rozvrh – změny vyhrazeny)
Doporučení: zajištění dostatečného pitného režimu a občerstvení
v zimních a podzimních měsících teplé oblečení
zajištění vhodné obuvi a souhlasu zákonných zástupců se vzdělávacím zájezdem
Hrozný zážitek máme z toho, že na památníku je vidět, že nemá sponzora, a dále
nedostatečný zájem státu! Je to ostuda. Bohužel ani nefunguje vláček do dolů. Když procházíte
tímto komunistickým lágrem, máte husí kůži. Co se týče průvodce, je vidět, že je skutečně
profesionál a vše zvládá perfektně. Ze získaných poznatků je vidět, že je to pro děti takřka nové
téma. Projekt podporují: rockový hudebník Miloš Dodo DOLEŽAL, TATTOO SÍSA Říčany,
PUMA PLACE CLUB Krákora, ÚMČ Praha 20, ÚMČ Praha 3.

