Zájmový spolek EQUILIBRIUM EDUCATION byl založen v roce
2014 Michaelem Londesborough a Jaroslavem Kolcunem,
kteří se rozhodli využít svých odborných znalostí a dovedností pro
intelektuální a fyzický rozvoj především roztockých dětí.
Základní myšlenkou všech seminářů je Areté (morální ctnost),
tedy snaha o dokonalost jakéhokoliv druhu. Níže uvedené
semináře pokrývají různé oblasti lidského vědění tak, aby z dětí
jednou vyrostli lidé, kteří mají neutuchající zájem jak o přírodní
vědy, a poznání obecně, tak i o všestranný fyzický pohyb, který budou přirozeně
považovat za nedílnou součást svého životního stylu.
Jedná se o znovuoživení a rozšíření konceptu Dr. Miroslava Tyrše „ve zdravém těle,
zdravý duch člověka….který má radost z poznávání a vědění“.
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Profil odborných garantů kurzů
Dr. Michael Londesborough, Ph.D.
Michael je britský vědec, který pracuje v Ústavu
anorganické chemie Akademie věd ČR. Narodil
se v roce 1978 v Londýně. V roce 1999
absolvoval chemii na University of Leeds ve
Velké Británii, v roce 2002 na stejné univerzitě
obhájil Ph.D. V Ústavu anorganické chemie AV
ČR se zaměřuje na výzkum sloučenin boru.
Třikrát získal cenu pro české a slovenské mladé
anorganické
chemiky,
spolupracuje
na
projektech s British Council v Praze, na
popularizačních projektech Akademie věd ČR,
České televize, Národního technického muzea a
neziskové organizace ADETO, z.s.
Věnuje se zejména zpřístupňování vědy široké
veřejnosti, vyučování mladých lidí a posilování
mezinárodních vztahů mezi mladými vědci.
Pravidelně zasedá v porotě mezinárodní soutěže
pro mladé vědce FameLab.
Michael Londesborough má vynikající dar řeči a neúnavnou chuť vysvětlovat různé
vědecké principy. Je spoluautorem a moderátorem televizních pořadů.
Je držitelem mnoha ocenění za popularizaci vědy, v roce 2009 získal Medaili Vojtěcha
Náprstka, v roce 2011 mu byla udělena cena SCIAP a v roce 2014 získal cenu předsedy
AV ČR.
Michael je úspěšný vědec, stojí v čele mezinárodního týmu odborníků a pravidelně
publikuje v prestižních vědeckých časopisech.
Je také protagonistou i spoluautorem týdenního pořadu České televize s názvem
„Michaelovy Experimenty“. Bylo odvysíláno celkem 150 dílů tohoto pořadu, který
získal cenu za Nejlepší vzdělávací pořad na Mezinárodním festivalu TECHFILM 2008.
Kromě výše uvedených pořadů je i spoluautorem televizního pořadu „FutureMotion“
prezentující zdroje elektrické energie, Česká televize v roce 2011 odvysílala osm dílů.
Pořádá mnoho science show v ČR i na Slovensku, většinou pro středoškolské studenty,
celkové číslo překračuje již více jak 20.000 posluchačů.
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Ing. Jaroslav Kolcun
Pravidelně přednáší jako externí
lektor na FTVS UK v rámci oboru
Krizová komunikace o metodách
zvyšování odolnosti vůči psychickému
a fyzickému zatížení.
Pravidelně také publikuje nejen na
webu bojovky.info a jeho články o
prevenci šikany, metodách řešení
interpersonálních konfliktů, zdravém
pohybu, atd. jsou přebírány i dalšími
internetovými portály.
Jeho materiály a informace také využívají následující instituce ke své další práci:
 Ministerstvo zdravotnictví ČR (Metodika prevence násilí mezi dětmi)
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Metodika prevence násilí
mezi dětmi)
 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (Zvyšování psychické
a fyzické odolnosti vůči stresu dle systémů TacFit a FAST - Adrenaline Stress
Response Training)
 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (Metodika prevence násilí mezi
dětmi)
 Fakulta sportovních studií (katedra úpolových sportů) Masarykovy
univerzity (modelové situace…)
 Nottingham Trent University ve Velké Británii (metodika prevence násilí mezi
dětmi, konfliktní scénáře, psychologické a fyziologické reakce člověka na stres…)
V současnosti je zaměstnán v nadnárodní firmě jako IT manažér, vede dětský klub
jujutsu v Roztokách u Prahy, vyučuje systém TacFit, cvičení s železnými
kuželkami (clubbell), přednáší programy prevence násilí a šikany mezi dětmi,
apod. Je také zodpovědný za všestranný kondiční rozvoj roztockých fotbalistů
(kategorie přípravka a mladší žáci) i dětských hráčů kriketu (Roztoky Lions club).
Ve svém volném čase běhá a chodí naboso, dále prohlubuje své znalosti o metodách
zvyšování odolnosti vůči psychickému a fyzickému zatížení, píše odborné články a
samozřejmě maximum času věnuje i svým dvěma úžasným dcerám, které s ním cvičí
jak jujutsu, tak už i všestranný kondiční pohyb dle systémů TacFit, MovNat a Přirozená
metoda (Georges Hébert).
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Prevence šikany
Garant: Ing. Jaroslav Kolcun
Cílová skupina: děti ve věku 6-12 let
Délka kurzu: 2 hodiny
Optimální počet účastníků: 15
Cena: 6.000 Kč / seminář
Program Prevence šikany vybaví děti
potřebnými sociálními dovednostmi, které
jim umožní řešit problémy prosociálním,
nenásilným způsobem a bude je motivovat
k jejich využívání a pěstování pro ně
atraktivním způsobem.
Bezprostředně
program
přispěje
k minimalizaci násilí mezi dětmi a
k minimalizaci traumat spojených s násilím
na dětech. Program učí děti jak čelit násilí
ze strany známé i neznámé osoby, jak se
nestát obětí sexuálního obtěžování,
šikany, únosu apod.
K účinné prevenci násilí si děti osvojí nejen znalosti, ale i potřebné sociální dovednosti
(kompetence).
Součástí programu je nejen vypořádání se s nebezpečnými situacemi, ale i
znalost, jak jim předcházet. Je důležité, aby děti věděly, že mají určitou
zodpovědnost a samostatnost při řešení situace. To dětem dodá sebedůvěru a
děti poté často překvapí, jakým způsobem vyřeší danou situaci.
Důležitou součástí programu je i práce s dospělými, kteří jsou zodpovědní za ochranu
dětí před násilím. Do programu jsou zapojeni rodiče dětí a učitelé. Prožitek úspěšnosti
vlastního jednání dítěte, zvláště v sociálním kontaktu, je do značné míry zprostředkován
reakcemi okolí na takové jednání.
Děti, které kurzy absolvovaly, mají prokazatelně vyšší stupeň sebedůvěry a povědomí o
sociálním prostředí, které je obklopovalo. Zpětné vazby ze strany dětí i rodičů, potvrzují,
že toto je cesta, jak děti naučit vnímat svět kolem sebe bez zbytečného strachu a
s odpovědností.
Tento program ve škole ZŠ Roztoky realizujeme již čtvrtým rokem a dle zpětné vazby
účastníků i pedagogů program má velice dobré výsledky.



Krátký video sestřih: https://www.youtube.com/watch?v=p-fmK1u-tGA
Video pro školy: https://www.youtube.com/watch?v=xxMC7l6COkI
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Semináře zvládání konfliktních situací
Garant: Ing. Jaroslav Kolcun
Cílová skupina: děti ve věku 12+ let
Délka kurzu: 2.5 - 3 hodiny (záleží na počtu dětí a jejich unavenosti)
Optimální počet účastníků: 12-15
Cena: 8.000 Kč / seminář
Program řešení konfliktů je logickým
a návazným krokem programu
Prevence šikany. V rámci primární
prevence
tento
program
systematicky pracuje na zvyšování
sebevědomí v interpersonálních
situacích, které mladí lidé často
nezvládají a následně je eskalují do
(často zbytečného) verbálního až
fyzického konfliktu. Díky internetu
(sociálním sítím, online počítačovým
hrám) a z toho plynoucí absenci skutečné fyzické komunikace, mají současné náctileté
děti nedostatečné praktické dovednosti i zkušenosti v optimálním řešení
interpersonálních konfliktů.
V rámci sekundární prevence se náctileté děti naučí důležitost kontroly osobní
vzdálenosti v komunikaci s jiným člověkem, pochopí roli nonverbální
komunikace (řeči těla) a v simulovaných konfliktních scénářích vyzkouší i řešení
situací jiným, prosociálním, způsobem. Tyto nové vzorce chování se pak následně
přenesou do dalších oblastí jejich života tak, že pravděpodobnost řešení konfliktu
prostřednictvím fyzického násilí pak bude velmi nízká. Tento program tedy stimuluje
vznik a rozvoj sociálně žádoucích vzorců chování, zvláště v problémových
situacích, tak aby se tyto nově přijaté normy chování mladých lidí staly více
prosociální.
Program má velmi dobré výsledky v minimalizaci násilí mezi náctiletými dětmi
i minimalizaci traumat spojených s násilím na dětech tohoto věku (například v USA
tento program zaznamenal vynikající výsledky u náctiletých dětí, které se staly svědky
závažných násilných trestných činů, jako jsou případy střelby na střední
škole/univerzitě).
Tento program ve škole ZŠ Roztoky realizujeme s určitými přestávkami již čtvrtým
rokem a dle zpětné vazby účastníků i pedagogů má i tento program velice dobré
výsledky.


Videoklip pro školy: https://www.youtube.com/watch?v=aLvNB5p1U0k
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Praktické zvládání stresových situací
Garant: Ing. Jaroslav Kolcun a Dr. Michael Londesborough, Ph.D.
Cílová skupina: děti ve věku 15+ let
Délka kurzu: variabilní (je možná realizace během 25 minut, ale i 60 minut)
Optimální počet účastníků: 30
Cena: dohodou
Děti si během kurzu vyzkouší, co s nimi udělá intenzivní psychické i fyzické zatížení. Oba
lektoři nejprve žákům krátce vysvětlí vliv stresu na hlavu i tělo. A aby nezůstalo pouze u
teorie, děti si následně vyzkouší modifikaci metody, která se běžně využívá například
v NASA při výcviku kosmonautů, v armádních a policejních speciálních jednotkách, ale i
při výcviku letových dispečerů, nebo v top managementu mezinárodních firem. Zkrátka
všude tam, kde je potřeba se rozhodnout pod velkým stresem „tady a teď“.
Žáci nejdříve v klidu písemně zodpovědět tři relativně jednoduché otázky a následně již
absolvují fyzické cvičení s vysokou intenzitou zatížení těla. Hned poté musí opět
písemně zodpovědět podobné tři otázky jako před cvičením, které se však liší „pouze“ v
(důležitých) drobnostech. Díky tomu se žáci budou moci sami přesvědčit, jak se nejen
zvýší jejich chybovost odpovědí, ale jak právě na ně intenzivní stres funguje. Ztráta
jemné motoriky, tunelové vidění a slyšení, neschopnost vzpomenout si naučené
znalosti, atd.
Poté se lektoři zaměří na fakt, že pokud budou žáci nervózní i v důležitých životních
situacích (čtvrtletní písemná práce, zkoušení u tabule, první rande, maturita či jednou i
pracovní pohovor), pak jejich pracně nabyté znalosti a dovednosti nebudou plně využity
a oni tak podají mnohem horší výkon. Závěrem lektoři žákům vysvětlí několik metod,
jak se stresu co nejdříve zbavit (metoda dýchání, sebevědomé prohlášení „ to je moje
království“, apod.) a žáci si tyto metody budou moci následně i prakticky vyzkoušet.
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Učíme se prezentovat - junior
Garant: Ing. Jaroslav Kolcun a Dr. Michael Londesborough, Ph.D.
Cílová skupina: děti ve věku 10-15 let
Délka kurzu: 3 hodiny
Optimální počet účastníků: 15
Cena: dohodou
V rámci tohoto semináře účastníkům hravou a interaktivní formou vysvětlujeme
důležitost řeči těla i práci s hlasem. Studie opakovaně ukazují, že jedna z největších
obav člověka je právě prezentace na veřejnosti. Cílem tohoto semináře proto je ukázat
dětem, že se nemají čeho obávat a naučit je dokonce takový stres využít ve svůj
prospěch a pro perfektní prezentaci.
V rámci tohoto semináře použijeme metody, které se vyučují v manažerských kurzech,
ale i pro začínající herce ve Velké Británii. Metodika tohoto semináře je inspirována
přípravným kurzem MasterClass, kterého se účastní mladí vědci, finalisté soutěže
FameLab, což je mezinárodní soutěž mladých vědců, kteří mají přesně 3 minuty na to,
aby seznámili laickou veřejnost s nejnovějšími vědeckými objevy na poli vědy.
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Sir Isaac Newton a umění pádů
Garant: Ing. Jaroslav Kolcun
Cílová skupina: děti ve věku 6+ let
Délka kurzu: 3 hodiny
Optimální počet účastníků: 15
Cena: dohodou
Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s uměním bezpečných pádů a současně i
poodhalíme tajemství gravitace. To se dětem bude hodit i v budoucnu, jelikož mnoho
zranění pochází právě díky nezvládnuté technice pádů v zimním období i během
prakticky jakékoliv pohybové aktivity.
Podíváme se blíže i na samotný důvod fyzického jevu pádu – gravitaci, což je jedna ze
základních sil našeho vesmíru. Michael a Jarda žáky provedou celou problematikou pádů
i gravitace tak, aby si děti spojily teoretické znalosti s praktickou aplikací v reálném
životě. Žáci se během kurzu seznámí a naučí:











Jak pád jablka inspiroval Sira Newtona k popisu fungování celého vesmíru
Nejnovější poznatky o gravitaci, aneb proč vlastně všechno padá
Jak řeší fyzika zrychlení/zpomalení pádů v přírodě
Krátká historie do použití pádů v životě člověka
Obecné principy bezpečných pádů
Nejčastější chyby při pádech
Základní pády (vpřed/vzad/stranou) a bezpečné vstávání ze země
Pády přes překážky (lavička, židle, švédská bedna,…)
Seskoky a pády dle intenzity dopadu (lavička, židle, švédská bedna,…)
Překážková dráha zaměřená na prověření předaných znalostí a dovedností
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Tajemství rovnováhy a těžiště
Garant: Dr. Michael Londesborough, Ph.D. a Ing. Jaroslav Kolcun
Cílová skupina: děti ve věku 6+ let
Délka kurzu: 2 hodiny
Optimální počet účastníků: 15
Cena: dohodou
Čím to je, že lidstvo dokáže vytvářet stavby vysoké jako hora a přitom nespadnou? Čím
to je, že akrobat dokáže přejít po laně nad hlubokou propastí a přesto nespadne? Čím
to je, že gymnasta dokáže ve vzduchu provést komplikovanou techniku a přitom se
nezraní jako my obyčejní smrtelníci? Čím to je, že kaskadér dokáže řídit automobil
pouze na dvou kolech a přesto nehavarovat? Tajemství všech těchto zázraků spočívá
v chápání konceptu těžiště a s tím související schopnosti držet a udržet rovnováhu
kdekoliv a kdekoliv. Děti se proto během tohoto kurzu naučí:







Co je to rovnováha z pohledu fyziky i tělesné výchovy
Mikro i makro pohled na rovnováhu a těžiště
Proč je důležité neustále vnímat, kde je naše těžiště
Co je to koncept „zemětřesení“ a jak jej využít pro optimální pohyb
Praktická cvičení na rozvoj rovnováhy
…a mnoho dalšího prostřednictvím poutavých ukázek a interaktivních pokusů
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Jemné umění kontroly
Garant: Ing. Jaroslav Kolcun a Dr. Michael Londesborough, Ph.D.
Cílová skupina: děti ve věku 12+ let
Délka kurzu: 3 hodiny
Optimální počet účastníků: 15
Cena: dohodou
Znalost lidského těla patřilo od nepaměti k základnímu
vzdělání každého člověka. V rámci tohoto kurzu se
podíváme na mechanickou část lidského těla – klouby a
řekneme si více o tom, jak lze tuto znalost použít k jemné
kontrole jiného člověka bez toho, aby nutně došlo ke
zraněním. Současně s tím zabrousíme i do světa chemie,
kdy si vysvětlíme, jak a kde vzniká bolest, co se děje
v lidském mozku i těle a jak ji můžeme ošálit (nejen)
správným dýcháním, ale i prací s naší psychikou.
Děti se během tohoto kurzu seznámí s následujícími tématy:












Jaké rozeznáváme typy kloubů v lidském těle dle typu mobility
Co je to vlastně páka a jak nám může usnadnit život
Jak znalost biomechaniky může pomoci při fyzické kontrole jiného člověka
Co je to bolest, jaké jsou stupně bolesti a co se děje v lidském těle z pohledu
chemie
Jak se dá bolest ovládat i využít
Rozdíl mezi subjektivní a objektivní bolestí
Základní principy nasazování pák
Aplikace základních fyzikálních zákonů při nasazování pák (gravitace,
krátká/dlouhá páka, setrvačnost, apod.)
Principy i chyby při nasazování pák
Příklady aplikace pák na malé i velké klouby
Improvizační cvičení, při kterém děti samy začnou lépe chápat fungování
pákového mechanismu na lidské tělo
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Světlo a zvuk
Garant: Dr. Michael Londesborough, Ph.D. a Ing.
Jaroslav Kolcun
Cílová skupina: děti ve věku 8+ let
Délka kurzu: 2 hodiny
Optimální počet účastníků: 30+
Cena: dohodou
Svět okolo nás vnímáme především zrakem a sluchem. I když světlo a zvuk považujeme
za samozřejmost, některé jejich vlastnosti jsou velmi překvapivé. Společným principem
světla i zvuku je vlnění. Navzdory tomu se oba tyto jevy výrazně liší. Jak je možné, že
světlo je přibližně milionkrát rychlejší než zvuk? Proč slyšíme, co se děje za rohem, ale
nevidíme to? Proč se zvuk nešíří ve vakuu? Můžeme zvuk „vidět“? Proč vnímáme různé
barvy? Můžeme pomocí světla přenášet informace?
Zjistěte odpovědi na tyto otázky, užijte si zajímavé experimenty a seznamte se s
nejnovějšími vědeckými poznatky. Děti se během prezentace seznámí s:





Fyzikální základy světla a zvuku a jejich šíření
Jak se dá přeměnit světlo na zvuk a naopak i jak pomocí této transformace
vlastně funguje internet
Vliv zvukových vln na chování člověka
Jak se světlo a zvuk šíří v různých prostředích
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Tajemství energie aneb udržitelná budoucnost
Garant: Dr. Michael Londesborough, Ph.D.
Cílová skupina: děti ve věku 8+ let
Délka kurzu: 2 hodiny
Optimální počet účastníků: 30+
Cena: dohodou
Energie je hlavní ekonomickou hnací silou světa. Utrácíme obrovské sumy peněz za
přírodní chemické látky zvané uhlovodíky, jejichž spalováním získáváme energii. Kromě
pouhého spalování lze tyto chemické látky využít k výrobě cenných komodit, jako jsou
farmaceutika, plasty, textilie, vlákna apod. Ale snad nejvýznamnější problematikou
současnosti je chemický produkt spalování uhlovodíků jako paliva: oxid uhličitý, který se
podílí na globálním oteplování a tím i na ohrožování životních podmínek na zemi.
Můžeme s tím něco udělat? Zcela určitě!
Ale co je vlastně energie? Jaký je její původ? Jak se energie uvolňuje? A jak ji můžeme
zkrotit pro naše vlastní potřeby? Musí výroba energie škodit životnímu prostředí? Jak
budeme uchovávat energii potřebnou v budoucnosti? Jak můžeme diverzifikovat
energetické zdroje? Pojďte na výbušnou a energeticky nabitou cestu s Michaelem a
Jardou, kteří vám pomůžou najít odpovědi na mnohé otázky týkající se energie a
udržitelnost.
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Chemie Lásky
Garant: Dr. Michael Londesborough
Cílová skupina: děti ve věku 14+ let
Délka kurzu: 2 hodiny
Optimální počet účastníků: 30+
Cena: dohodou
Láska. Červenající se tváře, zrychlený tep srdce, potící se ruce – příznaky zamilovanosti.
Co se vlastně děje v našich tělech? Měla by láska být jen doménou básníků, hudebníků
a spisovatelů? Určitě ne.
Tentokrát se jí bude zabývat Dr. Michael Londesborough, chemik a popularizátor vědy.
Při své cestě do nitra lásky využije nejen sonety Williama Shakespeara a různé podoby
lásky v nich zobrazené, ale také zákony termodynamiky a poznatky moderní biochemie.
Výsledkem je strhující a objevné vystoupení, které vám odhalí, co o lásce a možná ani o
sobě ještě nevíte.
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Poděkování
Rádi bychom zde velmi poděkovali i všem soukromým osobám a firmám, které nás
podporují v našich projektech po stránce materiální i finanční.
Právě díky vám jsme schopni pro děti, především v Roztokách u Prahy, pořádat
pohybově-vzdělávací semináře, které změní jejich pohled na přírodní vědy, fyzický
pohyb a proces poznávání a učení obecně.
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Kontakt
Dr. Michael Londesborough, Ph.D.
tel. 721 820 489
https://www.facebook.com/michael.londesborough
michaell@iic.cas.cz

Ing. Jaroslav Kolcun
tel. 731 137 463
https://www.facebook.com/jarda.kolcun
jaroslav.kolcun@gmail.com
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