
CO JE V DOFE NOVÉHO
Podzim bude nabitý ceremoniemi a první z nich nás čeká už na konci tohoto měsíce. Proto nezapomeňte na závazné 
přihlašování na Zlatou a Stříbrnou ceremonii. Více informací získáte v sekci Kalendář níže.
Dále bychom vás chtěli požádat o účast v mezinárodním výzkumu, který je velice důležitý pro zjišťování dopadů 
programu DofE na účastníky i vedoucí. Když se zúčastníte, můžete vyhrát jedinečný DofE plecháček, takže 
neváhejte. Výzkum vám zabere 20 minut >> 
V listopadu bude vyhlášena podzimní výzva Sociálního fondu DofE, ve které mohou vaši účastníci, vy i škola získat 
finance pro DofE aktivity. O detailech vás budeme informovat v následujících týdnech.
Věděli jste, že v příštím roce oslaví DofE v České republice už 25 let své existence? Během celého roku 2020 se proto 
můžete těšit na zajímavé akce a samozřejmě také setkání všech DofE vedoucích. V souvislosti s tímto setkáním vás 
žádáme o vyplnění následující ankety, která vám zabere maximálně 2 minuty >> 

ŘÍJEN  2019

KRÁTKÉ ZPRÁVY

DOFE PŘÍBĚH

DOFE KLUB

V srpnu se koordinátoři DofE z Gymnázia Varnsdorf 
a Rumburk rozhodli spojit svou vášeň pro cyklistiku a DofE. 
Jejich cílem bylo přejet historické Československo na kole od 
západu až na východ a oslavit tak ještě opožděně 100 let od 
založení republiky a těm, které cestou potkají, také říct něco 
o DofE. Dle jejich slov to byl parádní čundr s minimálními 
náklady, koupáním v řekách a přespáváním pod širákem. 
Bylo to náročné, ale MÁ TO CENU!
Děkujeme Standovi Hockovi, Markovi Winterovi a jejich 
přátelům za iniciativu a krásnou reprezentaci DofE.

DofE Klub zve všechny účastníky a absolventy DofE na své akce. Již 17. října proběhne v Praze Večer deskových her. 
Můžete také motivovat své Dofáky, aby se zúčastnili podzimní víkendovky v termínu 8. až 10. listopadu v Olomouci. 
Na víkendovce se mohou těšit na seznamovací hry, poznávání města i workshopy. Přihlašování a veškeré informace 
k chystaným akcím naleznete na webových stránkách klubu >>
Najdete zde také rozhovor s prvním čestným členem DofE Klubu, Tondou z Thajska, který strávil loňský školní rok v 
České republice a při svém pobytu získal bronzovou Cenu vévody z Edinburghu. 

Napříč Československem

https://dofeklub.wordpress.com/

http://bit.ly/SVIvyzkum

http://bit.ly/DLCdotaznik



KALENDÁŘ

www.dofe.cz@dofeczechDofE Czech Republic DofE Award Czech Republic

16. 10.        Základní školení Brno              20. 11.         Expediční školení Praha

17. 10.        Expediční školení Brno    25. 11.         Bronzové ceremonie Brno

31. 10.        Zlatá ceremonie       5. 12.         Bronzová ceremonie Ostrava

  6. 11.        Stříbrné ceremonie     12. 12.         Bronzové ceremonie Praha

19. 11.        Základní školení Praha    17. 12.         Bronzové ceremonie Praha

Připomínáme, že minulý týden bylo otevřeno závazné přihlašování na Zlatou ceremonii.

Při závazném přihlašování je vždy potřeba, aby jeden formulář vyplnil koordinátor (informace, kdo ze zaměstnanců 
a vedení vaší instituce se ceremonie zúčastní) a druhý formulář vyplní jednotliví účastníci sami.

Formulář pro přihlášení vedoucích a koordinátorů na Zlatou ceremonii vyplňte zde: 

Formulář pro přihlášení účastníků na Zlatou ceremonii rozpošlete všem účastníkům z vašeho místního centra, 
kteří se letošní Zlaté ceremonie zúčastní. Odkaz zde: 

Oba formuláře musí být vyplněny nejpozději do 15. října.

Zároveň otevíráme také Závazné přihlašování na Stříbrné Ceremonie.

Formulář pro přihlášení vedoucích a koordinátorů na Stříbrnou ceremonii vyplňte zde:

Formulář pro přihlášení účastníků na Stříbrnou ceremonii rozpošlete všem účastníkům z vašeho místního centra, 
kteří se letošní Stříbrné ceremonie zúčastní. Odkaz zde: 

Oba formuláře musí být vyplněny nejpozději do 21. října.

EXPEDICE

Na našich YouTube kanálech DofE Award Czech Republic 
a také DofE návody a tipy nyní najdete soubor čtyř videí, který 
je určen pro účastníky, aby jim pomohl zopakovat si několik 
základních věcí z expedičního výcviku a to třeba i večer před 
expedicí. Budeme moc rádi, když tato videa budete sdílet 
a využívat.

Nová videa

http://bit.ly/2nYVYgR

http://bit.ly/2n9yTIl

http://bit.ly/StribroUcastnici

http://bit.ly/StribroVedouci


