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Upřesnění: Plný název organizace, jejíž činnost popisuje tato výroční zpráva, je The 
Duke of Edinburghs International Award Czech Republic foundation, o.p.s. (IČO: 
29143462). Tato organizace se zabývá šířením programu Mezinárodní cena vévody 
z Edinburghu (zkráceně DofE) a v její komunikaci a tedy i v tomto textu jsou proto 
používány tyto dva pojmy.
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1. Úvod

Mladí lidé vyrůstající v tomto moderním, 
komplikovaném světě čelí mnoha obtížím a jejich 
příležitosti pro dosažení osobních úspěchů jsou často 
omezené. Cílem DofE je pomoci mladým lidem i těm, 
kteří se angažují v jejich podpoře.

Program mladým lidem nabízí výzvu v podobě vstupu 
do smysluplných volnočasových aktivit 
a dobrovolnických činností, při kterých objeví 
potěšení ze splnění vlastních cílů a snů.

Pro organizace a jednotlivce, kteří podporují rozvoj 
mládeže, je užitečnou pomůckou a rádcem.

Program Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 
(zkráceně DofE) je sestaven tak, aby mladé lidi vedl 
k objevování jejich talentů, zlepšování dovedností, 
formování osobních postojů a schopnosti motivovat 
sama sebe k dosažení dlouhodobého cíle.

Jako nejčastější výsledky programu uvádějí jeho 
účastnící zvýšení svého sebevědomí, cílevědomosti, 
ale i poznání významu věnování času zdarma těm, 
kteří z různých důvodů potřebují pomoci.

DofE tedy připraví mladého člověka na to, aby lépe 
uspěl na trhu práce a současně, aby lépe vnímal 
potřeby v jeho nejbližší komunitě a okolí.

Úvodní slovo Jeho královské Výsosti vévody 

z Edinburghu, zakladatele programu

Úvodní slovo Ondřeje Lochmana,

výkonného ředitele DofE v České republice

1. Úvod
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2. O DofE

2.1 Základní informace o DofE

2.2 DofE na mezinárodní úrovni

 Státy, ve kterých DofE působí

2.3 DofE na národní úrovni
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Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (anglickým názvem The Duke
of Edinburgh’s International Award, zkráceně DofE) je rozvojový 
a motivační program pro mladé lidi ve věku 14–24 let, poskytovaný 
školami a dalšími organizacemi pracujícími s mládeží.

DofE založil v roce 1956 manžel britské královny Alžběty princ Philip, 
vévoda z Edinburghu, společně s německým pedagogem a významným 
propagátorem zážitkové pedagogiky Kurtem Hahnem a vedoucím první 
úspěšné expedice na vrchol Mount Everestu lordem Huntem. Proto 
se v DofE spojuje důstojnost britské královské rodiny s klady zážitkové 
pedagogiky a neopakovatelností velkých dobrodružství.

Smyslem programu je přivést mladé lidi k rozmanitým volnočasovým 
aktivitám a pomoci jim získat cenné dovednosti a kontakty. Účastníci 
DofE usilují o zlepšení svých dovedností, pravidelně se věnují sportu, 
pomáhají ve svém nejbližším okolí a společně absolvují dobrodružnou 
expedici.

Konkrétní aktivity si mladí lidé vybírají dle vlastních zájmů tak, aby 
pro ně byly výzvou, inspirací a především přínosem. 

Aby si každý účastník DofE Award mohl stanovit cíle odpovídající jeho 
věku, možnostem a preferencím, má program tři úrovně s odlišnou 
obtížností a délkou trvání  – bronzovou (vyžaduje minimálně 6 měsíců), 
stříbrnou (obnáší minimálně 6 nebo 12 měsíců) a zlatou (znamená 
minimálně 12 nebo 18 měsíců). Je možné začít tou nejlehčí, tedy 
bronzovou úrovní, nebo se pustit rovnou do úrovně stříbrné či zlaté. 

Dle zvolené úrovně mladý člověk za své úsilí získává bronzovou, 
stříbrnou či zlatou cenu v podobě prestižního certifikátu s mezinárodní 
platností, který mu může pomoci k přijetí na vysoké školy či k získání 
zajímavé práce. Kromě toho si odnese spoustu nezapomenutelných 
zážitků, nových přátelství, získá cenné zkušenosti a dovednosti 
a odhalí svůj potenciál a příležitosti.

2.1 Základní informace o DofE

2. O DofE
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DofE se k mladým lidem dostává prostřednictvím místních center DofE, 
kterými se mohou stát všechny organizace pracující s mládeží (např. 
škola, středisko volného času či dům dětí a mládeže, domov mládeže, 
sportovní nebo turistický oddíl, nezisková organizace).

Mladí lidé na těchto místech najdou proškolené vedoucí programu, 
kteří jim podají potřebné informace a poradí, jak se do DofE zapojit. 
Tito vedoucí jim také pomohou s výběrem aktivit, jimž se v rámci 
programu budou věnovat. Vedoucí má vždy na starosti malou skupinu 
mladých lidí, se kterými se pravidelně schází, aby je motivoval
a pomáhal jim na jejich cestě v rámci DofE.

V roce 2014 DofE v České republice opět značně zvýšilo svůj dosah, 
což je blíže popsáno na následujících stranách.

2.3 DofE na národní úrovni

DofE funguje ve 140 zemích a oblastech světa a největší tradici 
a uznání má na britských ostrovech, odkud pochází. Po celém světě 
se ho za jeho více než padesátiletou historii zúčastnilo již několik 
milionů mladých lidí.

Česká republika je jednou ze zemí, v nichž za účelem zvýšení dosahu 
programu a podpory zapojených organizací a mladých lidí funguje 
národní kancelář v podobě naší organizace.

2.2 DofE na mezinárodní úrovni

Státy, ve kterých program DofE působí
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Oceňování úspěšných absolventů je vždy příležitostí pro zvýšení 
motivace mladých lidí a pedagogů, ale i zvýšení povědomí o programu 
mezi širší veřejností. K medializaci DofE přispívají také naši patroni 
z řad veřejně známých a činných osobností, kteří osobně mladým lidem 
předali v roce 2014 ceny DofE a mezinárodní certifikáty během jedné 
Zlaté a dvou Bronzových a  Stříbrných ceremonií. 

DofE má v České republice podporu mnoha významných osobností, 
které program pomáhají dostat do širšího povědomí nejen české 
mládeže. S těmito osobnostmi byla natočena videa, která se v roce 
2014 postupně objevovala na sociálních sítích a mnozí mladí lidé 
i pedagogové se s nimi setkali při některých motivačních besedách 
a dalších akcích. Spolupráce s těmito osobnostmi v roli patronů DofE 
bude v roce 2015 nadále rozvíjena. Blíže se s nimi můžete seznámit 
v kapitole Podporují nás. 

3.1 Zvyšujeme povědomí o DofE

3. Činnost naší 
organizace v roce 2014

Slavnostní předávání certifikátů absolventům DofE 

Patronát významných osobností

V souladu s cílem zpřístupnit DofE co největšímu počtu mladých lidí 
v České republice jsme v roce 2014 aktivně oslovili mnoho vzdělávacích 
organizací po celé zemi, abychom je informovali o možnosti 
a přínosech zapojení do DofE. Naším cílem je získat pro program 
organizace různého typu, aby se dostal k mladým lidem ze všech 
sociálních vrstev a byl také prostředkem inkluze. V roce 2014 
se do programu v roli místních center DofE zapojilo celkem 36 nových 
organizací, takže konečný stav ke konci roku byl 74 organizací, jejichž 
rozložení po České republice a napříč spektrem vzdělávacích organizací 
ukazují následující dvě znázornění. V příštím roce bude počet místních 
center programu nadále zvyšován.

3.2 Rozšiřujeme DofE po celé republice

Získávání nových místních center DofE

Modrou barvou jsou označena místní centra, která zpravidla program poskytují jen interně.
Zelenou barvou jsou označena místní centra otevřená všem ve věku od 14 do 24 let.

Mapa je pouze orientační
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Všem organizacím se zájmem o DofE poskytujeme potřebnou 
metodickou a informační podporu, kterou realizujeme mimo jiné 
prostřednictvím bezplatných vstupních školení, na nichž je seznámíme 
se základy programu, které jim umožní DofE přivést do svého regionu 
v souladu s mezinárodními standardy. V roce 2014 jsme díky podpoře 
partnerů mohli uspořádat celkem 18 školení v češtině i angličtině, jimiž 
prošlo 187 pracovníků ve vzdělávání, kteří tak byli připraveni 
na různé role v programu. Na rok 2015 plánujeme přibližně 10 školení 
s průměrnou účastí 15-20 osob na školení.

Školení dalších vedoucích programu

Domovy dětí a mládeže

Státní střední školy

Soukromé a střední školy

Základní školy

Nestátní neziskové organizace

Dětské domovy a výchovné ústavy

Zapojené organizace

V roce 2014 došlo k dalšímu významnému zvýšení počtu účastníků 
DofE jednak díky nárůstu počtu organizací, v nichž jim je program 
k dispozici, ale také díky výraznější podpoře místních center programu 
při oslovování mladých lidí například prostřednictvím setkání s patrony 
programu. Na konci roku 2014 se DofE zúčastnilo téměř 1000 mladých 
lidí, 259 absolventů programu bylo v tomto roce oceněno prestižními 
certifikáty, jejich rozložení ve třech úrovních programu je znázorněné 
níže. Tato čísla budou v roce 2015 dále narůstat.

Zvyšování počtu účastníků programu

Počet účastníků a oceněných v jednotlivých úrovních programu DofE
v roce 2014:

141 účastníků 33 oceněných

50 oceněných

177 oceněných

170 účastníků

428 účastníků
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DofE Česká republika úspěšně prošla procesem zvyšování kvality 
realizace programu na mezinárodní standardy a na konci roku 2014 
proběhla úspěšná validace hodnotiteli z Británie. Proces bude završen 
v roce 2015 podpisem plné mezinárodní licence. Stane se tak jen 
o něco málo přes rok poté, co DofE v roce 2013 celosvětově spustila 
systém licencování a sublicencování, který umožňuje realizovat 
mezinárodní standardy a dbát na dodržování a zvyšování kvality 
v jednotlivých zemích i organizacích, v nichž DofE funguje. 

Splněním podmínek výše zmíněné mezinárodní licence jsme 
se zavázali k neustálému zvyšování kvality programu ve vztahu 
k zapojeným organizacím a mladým lidem, i na úrovni naší organizace. 
Kvalitu zvyšujeme mimo jiné pomocí zavedeného systému školení, 
vývojem nových metodických i informačních materiálů, uspořádáním 
národního setkání za účelem vzájemné inspirace vedoucích a inkluze 
účastníků programu a systematickým získáváním zpětné vazby 
na proběhlé akce. Základní a expediční školení DofE získalo v roce 
2014 akreditaci MŠMT. Díky mezinárodnímu rozšíření DofE také 
navazujeme mezinárodní partnerství, která nám umožňují využívat 
příkladů dobré praxe ze zahraničí. Významné kroky směrem ke zvýšení 
kvality a rozšíření programu v ČR nás čekají i v roce 2015.

V září 2014 proběhlo celorepublikové setkání vedoucích DofE. Během 
této dvoudenní akce měli účastníci možnost sdílet své zkušenosti 
s programem, poradit se s ostatními ohledně metod informování 
mladých lidí o programu, způsobech vedení mladých lidí a dalších 
tématech. Dále také společně formulovali potřeby dalšího vzdělávání 
v komunikaci s mládeží. V roce 2015 tak budeme pro vzdělavatele 
realizovat například nadstavbový kurz koučingu mladých lidí 
nebo kurz mentoringu. 

3.3 Dodržujeme mezinárodní standardy 

 a zvyšujeme kvalitu

Úspěšné završení procesu sublicencování

Zvyšování kvality DofE v ČR

Výměna zkušenostní během Národního setkání vedoucích DofE

Sdružování zlatých absolventů DofE a jejich podpora v dalším 
vzdělávání se v zahraničí velmi osvědčilo, proto došlo v listopadu 2013 
k založení Alumni Clubu i v České republice. V roce 2014 se členové 
Alumni Clubu podíleli aktivně na mnoha akcích Národní kanceláře 
a také na prezentaci DofE ve školách a dalších institucích pracujících 
s mládeží. Členům českého Alumni Clubu se také otevírají možnosti 
účasti na zahraničních školeních, kde se učí novým dovednostem 
a také sdílejí zkušenosti s Alumni z jiných zemí.

Vedoucí Clubu Alumni Pavla Müllerová se na podzim 2014 zúčastnila 
International Gold Event v Jižní Koreji. Na této akci, která se koná 
pravidelně jednou za tři roky, se sešlo 76 držitelů Zlaté ceny vévody 
z Edinburghu. Cílem setkání je držitelům Zlaté ceny poskytnout cenné 
zážitky a mezinárodní kontakty, ale také znalosti a dovednosti důležité 
k tomu, aby po návratu co nejlépe přispívali k rozvoji DofE 
i společnosti.

Za účelem získání finančních prostředků na činnost naší organizace 
a navázání důležitých kontaktů, z nichž může plynout podpora 
v budoucnosti, jsme se podíleli v roli charitativních partnerů 
na několika akcích. Největší z těchto akcí byla Guy Fawkes galavečeře 
BCC konaná v listopadu 2014. Částky v řádech tisíců a desetitisíců 
se nám podařilo vybrat na naši činnost také na dalších společných akcí 
s BCC v regionech.

Filosofie DofE žádá, aby byl program (a s ním spojené smysluplné 
aktivity) dostupný všem mladým lidem bez ohledu na jejich sociální 
zázemí. Proto jsme i roce 2014 rozdělovali dotace z Fondu DofE, jehož 
smyslem je podporovat mladé lidi finančními příspěvky na jejich 
zájmové aktivity a dobrodružné expedice, které by si jinak nemohli 
dovolit. Prostřednictvím Fondu jsme v roce 2014 rozdělili téměř 163 tisíc 
mezi několik desítek mladých lidí, kteří se účastní programu.

Rozvoj Alumni Clubu DofE

Fundraisingové akce

Spuštění finanční podpory pro mladé lidi

3.4 Získáváme podporu
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3.5 Přehled realizovaných akcí

akce datum

Základní školení DofE 16. 1.

Setkání pro podporovatele DofE 4. 2.

Základní školení DofE v angličtině 12. 2.

Expediční školení DofE v v angličtině 13. 2.

Zážitkové expediční školení v EVC Švýcárna 21. – 22. 2. 

Základní školení DofE 12. 3.

Expediční školení DofE 13. 3.

Prezentace DofE Award na Gymnáziu Frýdlant 17. 3.

Prezentace DofE Award na Gymnáziu J. V. Jirsíka a EDUCAnet 
České Budějovice s Klárou Poláčkovou

21. 3.

Prezentace DofE Award na Schrödingerově institutu a SUPŠ 
sklářská Kamenický Šenov

25. 3.

Prezentace DofE Award na Konferenci Asociace ředitelů 
gymnázií (120 účastníků)

27. – 28. 3.

Prezentace DofE Award na krajské schůzce DDM 
a SVČ Ústeckého kraje (18 vzdělavatelů)

1. 4.

Prezentace DofE Award na krajské schůzce DDM a SVČ 
Olomouckého kraje (16 vzdělavatelů)

3. 4.

Prezentace DofE Award na akci Rekord pro zdraví 
ICM Slaný (cca 80 mladých lidí)

6. 4.

Rozdělení částky 87 600 Kč z Fondu DofE 15. 4.

Prezentace DofE Award na British Day v Plzni 23. 4.

Základní školení DofE 24. 4.

Expediční školení DofE 25. 4.

Prezentace DofE Award s Timem Voasem 
na Anglickém gymnáziu v Praze

5. 5.

Základní školení DofE 21. 5.

Expediční školení DofE 22. 5.

Prezentace DofE Award na Public Day Britské ambasády v Praze 31. 5.

Slavnostní předávání Zlatých cen vévody z Edinburghu
(30 oceněných, 80 účastníků akce)

3. 6.

Prezentace DofE Award na Večeru s vévodou v Plzni 
(cca 30 mladých a 5 vzdělavatelů)

3. 6.

Prezentace DofE Award na Večeru s vévodou v Plzni 
(cca 30 mladých a 5 vzdělavatelů)

3. 6.

akce datum

Slavnostní předávání Bronzových a Stříbrných cen vévody 
z Edinburghu (80 oceněných, 140 účastníků akce, informace 
byla opakována na ČR Radiožurnál)

10. 6.

Prezentace DofE Award na dvou školách v Hradci Králové 
(cca 120 mladých)

12. 6.

Prezentace DofE Award na British Day v Ostravě 12. 6.

Prezentace DofE Award na akci ČervEND DDM hl. m. Praha 
(cca 50 mladých)

13. 6.

Residenční project v Holešově s účastníky DofE Award z Hong Kongu 23. – 27. 7.

Train the Trainers – tréningový kurs EMAS, které se zúčastnili 
zástupci českého DofE

25. – 30. 8.

Prezentace Lucie Leišové v Příbrami 11. 9.

Základní školení DofE 17. 9.

Expediční školení DofE 18. 9.

Prezentace DofE na EMAS konferenci 22. – 23. 9.

Národní setkání účastníků a vedoucích DofE 26. – 28. 9.

Prezentace DofE na Konferenci o dobrovolnictví 29. – 30. 9.

Prezentace DofE Award na koordinační schůzce 
DDM Pardubického kraje

10. 10.

Reprezentace DofE Award na konferenci Forum 2000 
– snídaně s tématem vzdělání

14. 10.

Základní školení DofE 15. 10.

Expediční školení DofE 16. 10.

Reprezentace DofE ČR na International Gold Event 
v Jižní Koreji – účast Alumni Pavly Müllerové

31.10.

Prezentace DofE Award pro studenty v KC Plzeň 3. 11.

Prezentace DofE Award na Guy Fawkes Gala Dinner 
Britské obchodní komory

7. 11.

Základní školení DofE v angličtině 11. 11.

Expediční školení DofE v angličtině 12. 11.

Základní školení DofE 13. 11.

Expediční školení DofE 14. 11.

Prezentace DofE Award na British Day v Českých Budějovicích 19. 11.

Slavnostní předávání Bronzových a Stříbrných cen vévody 
z Edinburghu

19. 11.

Série besed s Klárou Kolouchovou a prezentace DofE 26. 11.

Kick off mentoring dětí (CEMS Alumni + Ano, ano) 29. 11.
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3.6 Naše činnost v číslech

organizací osobně oslovených 
s informacemi o DofE

organizací poskytujících 
program mladým lidem 

ve svém regionu

hodin dobrovolnické práce 
mladých lidí účastnících se 

DofE v roce 2014

významných osobností, které 
program nově podporují v roli 

patronů programu

vyškolených pracovníků
ve vzdělávání

mladých lidí účastnících se 
DofE na konci roku 2014

oceněných absolventů DofE Award

nově zapojených organizací 
pracujících s mládeží

školení pro zájemce 
o poskytování programu

80

74

36

18

187

1000

7

21 000
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3.7 Hospodaření

Organizaci se v roce 2014 podařilo stabilizovat své prostředky 
i podporovatele, o čemž svědčí níže poskytnutý výkaz zisků a ztrát 
a účetní rozvaha.

Účetní rozvaha k 31.12.2014

 Stav na začátku roku v Kč Stav na konci roku v Kč

 2 791 000,00 Kč 2 515 000,00 Kč

Pokladna 3 000,00 Kč 41 000,00 Kč

Běžné účty 2 786 000,00 Kč 2 348 000,00 Kč

Termínované účty 0,00 Kč 0,00 Kč

Zboží na skladě a prodejnách 0,00 Kč 45 000,00 Kč

Krátkodobé pohledávky 0,00 Kč 16 000,00 Kč

Dlouhodobé pohledávky 0,00 Kč 65 000,00 Kč

Daňové pohledávky 0,00 Kč 0,00 Kč

Ostatní aktivita/Pohledávky 2 000,00 Kč 0,00 Kč

 2 777 000,00 Kč 2 431 000,00 Kč

Vlastní jmění 20 000,00 Kč 67 000,00 Kč

Výsledek hospodaření běžného roku 0,00 Kč -393 000,00 Kč

HV ve schvalovacím řízení 2 757 000,00 Kč 0,00 Kč

Nerozdělený zisk minulých období 0,00 Kč 2 757 000,00 Kč

Zákonný rezervní fond 0,00 Kč 0,00 Kč

Ostatní rezerva a fondy 0,00 Kč 0,00 Kč

Dlouhodobé závazky   

Ostatní dlouhodobé závazky   

 14 000,00 Kč 84 000,00 Kč

Závazky z obchodního styku 11 000,00 Kč 52 000,00 Kč

Závazky z dodaných služeb 0,00 Kč 0,00 Kč

Výdaje příštích období 0,00 Kč 0,00 Kč

Daňové závazky 0,00 Kč 32 000,00 Kč

Ostatní závazky 3 000,00 Kč 0,00 Kč
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Číslo 
účtu Název ukazatele Číslo 

řádku

Činnosti

hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

A. Náklady

I. Spotřebované nákupy celkem 160 0 0 160

501 Spotřeba materiálu 1 151 0 0 151

504 Prodané zboží 4 9 0 0 9

II. Služby celkem 1 357 0 0 1 357

511 Opravy a udržování 5 0 0 0 0

512 Cestovné 6 44 0 0 44

513 Náklady na reprezentaci 7 160 0 0 160

518 Ostatní služby 8 1 153 0 0 1 153

III. Osobní náklady celkem 423 0 0 423

521 Mzdové náklady 9 347 0 0 347

524 Zákonné sociální pojištění 10 75 0 0 75

IV. Daně a poplatky celkem 0 0 0 0

V. Ostatní náklady celkem 710 0 0 710

542 Ostatní pokuty a penále 18 -1 0 0 -1

544 Úroky 20 1 0 0 1

545 Kursové ztráty 21 10 0 0 10

546 Dary 22 688 0 0 688

548 Manka a škody 23 0 0 0 0

549 Jiné ostatní náklady 24 12 0 0 12

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opravných položek celkem

0 0 0 0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 7 0 0 7

582 Poskytnuté členské příspěvky 32 7 0 0 7

VIII. Daň z příjmů celkem celkem 0 0 0 0

Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 ) 2 657 0 0 2 657

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2014 (částky jsou uvedené v tisících)

Číslo 
účtu Název ukazatele Číslo 

řádku

Činnosti

hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

B. Výnosy

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží 
celkem

 220 0 0 220

601 Tržby za vlastní výrobky 1 22 0 0 22

602 Tržby z prodeje služeb 2 130 0 0 130

604 Tržby z prodeje zboží 3 68 0 0 68

II. Změna stavu vnitroorganizačních 
zásob celkem

 0 0 0 0

III. Aktivace celkem  0 0 0 0

IV. Ostatní výnosy celkem  1 0 0 1

645 Kursovné zisky 16 1 0 0 1

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování 
rezerv a opravných položek celkem

 0 0 0 0

VI. Přijaté příspěvky celkem  1 212 0 0 1 212

682 Přijaté příspěvky (dary) 27 1 212 0 0 1 212

VII.  Provozní dotace celkem  832 0 0 832

691 Provozní dotace 29 832 0 0 832

Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 )  2 264 0 0 2 264

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED 
ZDANĚNÍM

 - 393 0 0 - 393

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO 
ZDANĚNÍM

 - 393 0 0 - 393

Kontrolní číslo 999 13979 0 0 13979
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4. Podporují nás

4.1 Patroni DofE

4.2 Sponzoři, dárci a další podporovatelé
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4. Podporují nás
Patroni DofE

Dobrovolnictví

Dovednost

Sportovní aktivita

Marek Eben
Herec, moderátor, hudební skladatel, písničkář 
a zpěvák. Spolu se svými dvěma bratry vystupuje 
Ebenové. Je považován za jednoho z nejlepších 
českých moderátorů, vysoce ceněn je zejména jeho 
inteligentní humor. Moderuje nejen populární 
televizní pořady, ale i mnoho dobročinných akcí.

Petr Forman
Herec, divadelník, loutkář a mimo jiné jeden ze synů 
úspěšného režiséra Miloše Formana. S bratrem Matějem 
pod hlavičkou Divadla bratří Formanů realizovali několik 
úspěšných kulturních projektů jako například Loď 
tajemství, což je sezonní jeviště plovoucí po hladině 
Vltavy, které hostí divadlo, hudbu i film.

Jakub Vágner
Mezinárodní ryářská a televizní celebrita, držitel 
několika světových rekordů v lovu sladkovodních 
ryb. Jeho rybářské pořady vysílají televizní stanice 
po celém světě. Proslul především díky rybářskému 
pořadu Fish Warrior, vysílaném televizní stanicí 
National Geographic Channel.

Akce s pobytem

Dobrodružná expedice

Tim Voase
Zástupce velvyslankyně Velké Británie v Praze 
je zlatým absolventem a velkým podporovatelem 
programu. Přesně v duchu výzvy DofE Award 
už několikrát překonal sám sebe. Ať už se jednalo 
o 1500 km na kole z Londýna do Prahy v létě 2012, 
nebo o třídenní běh z Prahy do Vyškova koncem 
května 2013, při kterém pomáhal získat peníze pro 
vybrané charitativní organizace.

Klára Kolouchová
Horolezkyně, která jako první Češka zdolala Mount 
Everest, dobyla i další významné hory a v květnu 2013 
podnikla expedici na Aljašku. Kromě toho je úspěšná  
i v kariéře PR manažerky – pracovala v londýnské centrále  
Euro RSCGWorldwide, na britském Ministerstvu pro ústa- 
vní záležitosti a následně na Ministerstvu zdravotnictví.

Dan Přibáň
V současné době působí jako nezávislý novinář a fil-
mař, věnuje se zejména cestovatelským výpravám po 
exotických zemích. Jeho posledním projektem je expe-
dice Trabantem napříč Jižní Amerikou. Dan je schopen 
projet v trabantu tři kontinenty, džungle i pouště, jen aby 
všem dokázal, že to jde, v souladu s filozofií DofE Award.

Petr Mikšíček
Ve 23 letech se rozhodl obejít Čechy pěšky a toto 
rozhodnutí ho přivedlo k zájmům, jimiž se dnes 
už živí a jež se točí zejména kolem zkoumání 
českoněmeckého pohraničí. Je autorem knih Sudetská 
pouť a Zmizelé Sudety, které jsou důkazem, že velké 
výzvy, zážitky a objevy člověk najde i za humny.
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4.2 Sponzoři, dárci a další podporovatelé

Klíčoví podporovatelé

Partneři

Partneři akcí

Záštita

Za podporu v roce 2014 děkujeme našim klíčovým podporovatelům, 
individuálním dárcům i partnerským organizacím.

Individuální dárci:

Jan Sýkora
Jiří Zrůst
Michal Jelínek
Helena Felix
Jane Townsend
Daniel Křetínský
Pavel Nepala

Partnerské organizace

The Rebel Pipers
VĚDA NÁS BAVÍ, o.p.s.
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5. Základní informace 
 o organizaci

5.1 Kdo jsme

5.1 Kontaktní údaje
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5. Základní informace  
 o organizaci
5.1 Kdo jsme

Tým národní kanceláře
Ondřej Lochman – Výkonný ředitel
Eliška Zelendová – Koordinátorka programu
Šárka Čapková – Koordinátorka rozvoje programu
Iveta Šplíchalová – Asistentka programu

Školitelé
Milan Ďurík, Julie Machačová, Alena Hábltová, Luděk Michalík, 
Lucie Krumpholcová, Barbora Glaserová

Dobrovolníci
Marek Hubbell, Gitika Bhalla, Lucie Krumpholcová, Jakub Axman, 
Pavla Müllerová, Lucie Krumpholcová

Správní rada
Jiří Zrůst – Managing Director, Macquarie Infrastructure and Real Assets
Michal Jelínek – Výkonný ředitel a majitel OKIN GROUP, a.s.
Pavlína Kalousová – Předsedkyně organizace Byznys pro společnost, o.s.

Dorozčí rada
Jan Sýkora – Předseda představenstva Wood & Company, a.s.
Jane Townsend – Managing Partner, Allen & Overy’s Legal Services 
Centre in Belfast
Tim Voase – Zástupce britské velvyslankyně v ČR a patron DofE Award
Helena Felix – Výkonná ředitelka Alkham a.s. a dcera Lady Luisy 
Abrahams, golfové šampionky, která program DofE přivedla do ČR
Ivan Chadima – Čestný předseda DofE ČR, Managing Partner v Targa 
Management s.r.o.
Jiří Pavlíček – Výkonný ředitel Aspironix s.r.o.

Kontaktní údaje

Název organizace: 
The Duke of Edinburghs International Award 
Czech Republic Foundation, o.p.s.

Kontaktní adresa: 
Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9-Vysočany

Fakturační adresa: 
Thunovská 183/18, 118 00 Praha 1-Malá Strana

Telefon: +420 606 045 160
E-mail: info@dofe.cz

Web: www.dofe.cz

Facebook: www.facebook.com/dofeawardcz
YouTube: www.youtube.com/dofeawardcz

IČO: 291 43 462
DIČ: CZ 291 43 462

Registrace: 
Rejstřík obecně prospěšných společností vedený u Městského soudu 
v Praze v oddílu O, vložce číslo 1066

Číslo účtu: 7386018001/5500
IBAN Number: CZ4755000000007386018001
SWIFT/BIC Code: RZBCCZPP
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