Program letní školy přĳeli zpestřit i externí lektoři. Děti si užily bubnování s
Jiřím Adamem nebo improvizační divadlo s Honzou Dibitanzlem, příběhy
vyprávěl Martin Hak, do říše rytmů a melodií nás zavedl Danny Takieddin,
nebezpečí pohybu na internetu poodkryli Marek Vlach a Jirka Svoboda.Velký
úspěch měla graffiti dílna se Start Artem. Na výletě v Praze jsme s Prokopem
Závadou a jeho kolegy objevovali sopky a taje naší Země v Geologickém
ústavu. Ale také jsme protáhli těla a zaskákali si v Jump parku. O hudebním
průmyslu a nahrávání desek si se zájemci přišla popovídat zpěvačka Markéta
Foukalová.
Práci na letních školách jsme vedli v duchu principů hodnotového vzdělávání,
vyzkoušeli jsme si i jednu z lekcí učebnice My jsme svět - hledali jsme své
talenty a zkoušeli si, jaké je to někoho něco naučit. Průběh celých dvou týdnů
si děti zaznamenávaly do deníků, ukázalo se, kolik dovedností si člověk při
takovém psaní může procvičit. Také jsme si povídali o tichu a pak ho
poslouchali každý sám na různých místech ve Vlašském dvoře. Letní školu
završila bojovka, která nás zavedla až do strašidelného sklepení historické
budovy Majáku - rádi jsme si tam došli pro náramky důvěry, které nám letní
školu budou připomínat. Pak už zbývalo jen rozloučení, k němuž nám na
dvoře Majáku zahráli pan Ludvík Husar, jeho syn
Krystián Husar a Jiří Jano.

Celkovou koncepci letní školy připravily a čas s dětmi trávily také
Lucie Pečinková a Michaela Stoilova z HVCM.
Fotit, natáčet a účastníky si užít přĳeli za HVCM také Jiří Šeda a Linda
Jandejsková, ředitelka organizace.
Obrovský dík patří těm, bez jejichž finančního přispění by letní škola
buď nebyla vůbec nebo rozhodně ne tak povedená.
Dlouhodobý sponzor našich projektů, který věří, že naše práce má
smysl, Bader Philanthropies a Eduzměna, která dlouhodobě
podporuje vzdělávání na Kutnohorsku.
Velmi jsme ocenili i nefinanční podporu: Autobus, který nás bezplatně
a bezpečně odvezl na výlet do Prahy a zpět, poskytla společnost
Silnice Čáslav - Holding, a.s. Oběd v Praze nám daroval a o skvělou
atmosféru se postaral Vinohradský pivovar. Obědy za skvělou cenu
nám vařil P+ M Kasarda Kolínské uzeniny, s.r.o.. Svačiny jsme zajistili
díky finanční podpoře spol. KHNet.info, z.s.

Za tým HVCM,
Michaela Stoilova
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