
KRÁTKÉ ZPRÁVY

DofE funguje v mnoha různých institucích a stále k nim 
přibývají další. Jedná se například o střední a základní školy, 
střediska volného času, sportovní kluby i dětské domovy. 
Právě v dětském domově jsme pro vás připravili nové video, 
ve kterém se dozvíte, co přineslo DofE chlapcům z Dětského 
domova Severní terasa v Ústí nad Labem. Brusle, parkour, 
knížky, ale také týmová spolupráce, komunikace a schopnost 
postavit se za svůj názor. 
Video najdete na našem YouTube kanále >>

DOFE PŘÍBĚH
Brusle, parkour, knížky

PROSINEC 2019

CO JE V DOFE NOVÉHO
Většina slavnostních ceremonií roku 2019 už je za námi, zbývají pouze ty Bronzové v Praze. Fotografie ze všech 
ceremonií i dalších akcí vždy najdete na našem webu v sekci fotogalerie >>
V reakci na proběhlou anketu dáváme na vědomí, že od 26. do 27. září 2020 proběhne DofE Leader Camp, neboli 
setkání vedoucích a koordinátorů DofE. Setkání proběhne na Vysočině v hotelu Skalský dvůr. Rezervujte si termín a 
přĳeďte na relaxačně vzdělávací víkend. Pokud se budete chtít zúčastnit outdoorového pokračování, rezervujte si i 
28. září na miniexpedici. Přihlašování bude spuštěno v lednu a poplatek za účast je 800 Kč. Kapacita je omezena na 
100 osob, takže určitě s přihlašováním neváhejte. 
V roce 2020 bude DofE slavit 25 let své existence v České republice a my připravujeme mnoho zajímavých akcí, na 
které se můžete těšit.

http://bit.ly/DDSTvideo 

DOFE KLUB
DofE Klub připravil manuál pro ambasadory, tedy absolventy, kteří chtějí svou pozitivní zkušenost s DofE sdílet na 
besedách s budoucími účastníky programu. Tento návod, ve kterém jsou popsány zážitky z besed a také mnoho 
tipů, najdete na webu DofE Klubu >>
Klub už také připravuje akce na příští rok a již oznámil termín Zimní víkendovky, na které se mohou účastníci i 
absolventi DofE těšit na lyžování, společné hry i mnoho nových přátelství. Víkendovka proběhne od 6. do 8. března 
2020.

http://bit.ly/AmbHandbook

http://bit.ly/fotoDofE
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KALENDÁŘ
12. 12.        Bronzové ceremonie Praha 

17. 12.        Bronzové ceremonie Praha 

14. 1.          Základní školení Praha

15. 1.         Expediční školení Praha

  4. 2.         Základní školení Brno

  5. 2.          Expediční školení Brno

Další akce najdete na našem webu >> 

http://bit.ly/ExpePlaylist

EXPEDICE
Zimní večery jsou velmi dlouhé, tak proč je nestrávit třeba 
čerpáním inspirace pro expedice v roce 2020? 
Na YouTube kanálu DofE Klubu najdete výběr expedičních 
videí přímo od účastníků. 
Tak se na ně podívejte. >> 

https://www.dofe.cz/cz/kalendar-akci/


