
První rok
s vévodou
na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře



Na počátku byla svačina…

…a na konci DofEt

Střední škola, které záleží na úspěchu žáků, pro ně musí
v první řadě zajistit kvalitní vzdělání. A hned v druhé 
řadě spokojeného předsedu maturitní komise. Dobře to 
vědí na Gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburce, kde se 
na jaře 2021 této funkce zhostila naše vyslankyně 
Michaela Šlapáková. 

Péče o občerstvení zkoušejících, přísedících i předsedkyně se zhostili sami studenti, kteří ve škole provozují
dobročinný bufet. Z výtěžku za prodané laskominy, které sami pravidelně pečou, si berou jen něco málo na nákup
surovin a zbytek předávají potřebnějším. Celá parádní akce je součástí Ceny vévody z Edinburghu –
mezinárodního programu, který mladým lidem pomáhá překročit vlastní stín.

Když se kolegyně – nasycená a nadšená – vrátila do Mladé Boleslavi, dorazil zrovna shodou okolností panu řediteli
i dopis s pozvánkou do programu. Čerstvé dojmy z Nymburka pomohly připravit půdu pro to, aby se naše škola
zkusila zapojit. „Vévoda“ navíc nebyl na gymnáziu úplně neznámý – nejvyšší zlaté úrovně ceny před časem dosáhl
náš absolvent z roku 2013 a dlouholetý táborový kolega Michala Bělky, který tak měl představu o tom, co všechno
program obnáší a co může žákům přinést. Tým prvních nadšenců doplnila ještě Vladěna Floriánová a celá trojice
se jedno srpnové ráno vydala do Prahy na proškolení, které je prvním krokem k otevření programu pro žáky. Bylo
by fajn, kdyby se jich napříč školou přihlásilo aspoň deset nebo patnáct, říkali jsme si po cestě a připravili krátkou
prezentaci na adaptační pobyt prváků – tušili jsme, že právě ti by se mohli „chytit“.

Deset jich ale nebylo. Ani těch patnáct. Během týdne se přihlásily tři desítky zájemců o program a na konci září už
jich bylo 54. To číslo ohromilo jak nás, tak národní centrum DofE. Rozjel se kolotoč výběru aktivit a nastavování
cílů, které budou dostatečně ambiciózní, ale zároveň realizovatelné. Debaty na běžná školní témata doplnily
úvahy o tom, kam vyrazit na expedici. A desítky žáků nově vkročily do světa dobrovolnictví, kde vymýšlí akce pro
děti, pomáhají v nemocnicích i domovech seniorů, učí cizince česky nebo třeba uklízí přírodu. A svačina, která vám
dopřeje dobrý pocit v žaludku i mysli, si nakonec díky dobročinného DofEtu našla cestu i k nám!

Ne každý dojde až do konce – 13 týdnů vydržet u tří aktivit a jednu protáhnout dokonce na půl roku, to chce
pěknou dávku cílevědomosti, pevné vůle, ale také štěstí a pevné zdraví. I když to ale třeba nevyjde až k ceně,
každá hodina smysluplně stráveného času se počítá. Ke konci školního roku naši žáci v souhrnu zaznamenali těžko
uvěřitelných 2 403 hodin věnovaných aktivitám, které plní v rámci programu. Největší radost máme právě z 607
hodin rozličného dobrovolnictví, které rozvíjí osobnost našich žáků, pomáhá komunitě v jejich okolí a pomáhá
upevnit dobrou pověst Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v širém okolí.

Každé hodiny, kterou naši „Dofáci“ investovali do programu (a tedy hlavně do sebe), si velmi ceníme.

Michal Bělka
koordinátor DofE na GJP
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BENÁTKY NAD JIZEROU
úklid odpadků na hřištích
17. 10. Ráno jsem nasbíral pytel odpadků

na dvou hřištích.
31. 10. Bylo tam více odpadků než před 

dvěma týdny.
7. 11. Na stejných místech nacházím

pořád stejné množství nepořádku. 
Nechápu to!

28. 11. Postupem času zjišťuju, že místa, 
kam chodím, jsou čím dál uklizenější.
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KLAUDIÁNOVA NEMOCNICE
trávení času s pacienty a dětmi
rozvoz knih a hygienických potřeb
Dnes jsme s Mílou byly
dobrovolnicemi
na interně a já si s sebou
pro změnu vzala ukulele, které
pacientům udělalo radost :)

CENTRUM PRO INTEGRACI 
CIZINCŮ
doučování

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA
výtvarná výchova

DOMOV SENIORŮ
zpěv lidových písní

ZŠ SPECIÁLNÍ
program pro žáky

BŘEZNO a MOCHOV
pomoc v útulcích

KRAV MAGA
asistence na tréninku dětí

FOKUS MB
program pro klienty s 
duševním onemocněním

8. ODDÍL VODNÍCH SKAUTŮ
pomoc s vedením oddílu

MAPA 
DOBROVOLNICTVÍ

na Gymnáziu Dr. Josefa 
Pekaře

Ve středu 24. 
listopadu k nám 
zavítaly děti ze 
Základní školy 

speciální z Mladé 
Boleslavi, aby s námi 
podnikly zábavný, ale 

zároveň naučný 
program.

Společně jsme šli po 
stopách zvířat, lovili 
jsme husu, poznávali 

jsme mláďátka a 
plody. V druhé části 

jsme vyráběli tři 
různé typy hmyzích 

domečků.

Doufáme, že si děti 
náš společný 

program užily stejně 
jako my. Těšíme se na 

další společné 
zážitky.
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Expedice
Zlatým (letos tedy jen bronzovým) hřebem Ceny vévody z Edinburghu je 
výprava do neznámého prostředí, kde musí tým Dofáků absolvovat několik 
dní a nocí. Sami si plánují cestu i cíle, kterých chtějí dosáhnout.

Ve školním roce 2021/2022 se konaly tři cvičné expedice – ty se konají na 
místě, kde se vyzná vedoucí. Žáci na nich poznají, jak se pronese 55litrová 
krosna při zdolání 15 kilometrů s třísetmetrovým převýšením. Když počasí 
dovolí, spí (a někdy trochu mrznou) ve stanu. Samozřejmostí je workshop 
orientace v terénu a kulinářské okénko s vařičem či táborákem.

V červnu pak dva týmy – v obou případech čistě dívčí – vyrazily na ostrou 
expedici, která už byla zcela v jejich režii.

Gang jde na Wang
Špindlerův Mlýn – Jelenia Góra

„V sobotu 4.6. vyjela naše pětičlenná
holčičí expedice směr Špindlerova
bouda. Odtud jsme se vydaly do
polského města Karpacz, kde se
nacházel i cíl celého výletu – kostel
Wang. Druhý den jsme se dostaly do
Jelení Hory (pěšky i autobusem), ze které
jsme vlakem odjely do Mladé Boleslavi.

Během celé cesty jsme zároveň sbíraly
polské recepty, které jsme pak
vyzkoušely na našem posledním
(mezinárodním) bufetu.“
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Minimální počet účastníků na expedici představují
čtyři osoby, a právě to naše výprava splňovala.
Doplnila nás také paní profesorka Mgr. Vladěna
Floriánová a její manžel, kteří nám byli vítanými
společníky a oporou v banálních i méně banálních
situacích. V plánu expedice byla první etapa Poutní
cesty Blaník-Říp. Dne 10. 6. 2022 jsme se v pátek
ráno sešli na nádraží a vyrazili vstříc neznámému.

O dobrodružství bylo zajisté postaráno! Z ranní
rozespalosti nás probudili povídaví a družní lidé,
kteří naši jízdu zpestřili. Během cesty s několika
přestupy jsme si také teprve začínali zvykat na
objemné a těžké batohy, které nás tížily na ramenou
jako skála, ve které spí blaničtí rytíři, a téměř se
nevešly do přihrádek.

Poutní cesta Blaník – Říp (1. etapa)
Louňovice pod Blaníkem – Český Šternberk

reportáž sepsala Eva Svobodová – 7.O

V Louňovicích pod Blaníkem, kde měla expedice oficiální start, jsme si natiskli do našeho herbáře a
deníku v jednom první razítko poutní cesty a směle jsme vyrazili na cestu. Díky nepříliš rozvinutým
orientačním schopnostem jsme se mírně odklonili z turistické značky, ale na Blaník, který byl naším
prvním milníkem, jsme vyšlapali. Poté, co jsme si prohlédli onu legendární skálu, u některých s větším
nadšením než u jiných, jsme sestoupali do Vlašimi a než jsme se nadáli, stáli jsme vyčerpaní po téměř
18 kilometrech v nohách u našeho ubytování.
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Po noci plné hlubokého spánku, který u některých jedinců trval až neuvěřitelných 12 hodin, nás čekala
druhá část první etapy. Ta měla cíl v Českém Šternberku, kterému vévodí tamní hrad s přidruženou
hladomornou. Pro mě osobně byl tento čas ideální na rozjímání, a tak jsem nechala své myšlenky volně
plynout a mohla jsem přemítat nad tím, co mi právě vytanulo na mysli. Cesta nás spolehlivě vedla skrz
mírumilovné lesy i přes sluncem rozpálené louky a naše výprava se pomalu blížila za pohodové
atmosféry k Hrádku u Vlašimi, kde jsme si udělali přestávku na svačinu. Po odpočinku jsme procházeli
místy, jako například Černá skála se studánkou a s možností doplnit zásoby pitné vody, Krupičkův mlýn
nebo také Brtnický rybník, jenž nás lákal příjemným chládkem, který nám v horkou sobotu poskytl.

Právě ve chvíli, kdy jsem věděla, že nám do cíle zbývá již pouze kolem sedmi kilometrů z celkových
patnácti, jsem byla schopna ocenit, co jsem se při plánování i v průběhu expedice naučila. Musela jsem
si najít svůj expediční tým, a oslovit tak spolužačky z jiné třídy, s nimiž jsem se nikdy před tím
nekamarádila. Vzájemné domlouvání a plánování, co vlastně bude výstupem, také nebylo jednoduché a
stálo nás všechny značné úsilí. Uvědomění si, že na mě jako na člověku s mapou v ruce závisí úspěšné
dosáhnutí cíle, i přestože jsem nikdy žádnou výpravu nevedla, bylo rovněž motivující. A v neposlední
řadě byly mé otřesné kulinářské dovednosti značně prověřeny a staly se terčem pobavení nejen pro
můj tým, ale i pro většinu kolemjdoucích.

Jsem si jistá přínosem této expedice. Naučila jsem se toho spoustu o sobě, o tom, jak dokáži
spolupracovat s ostatními, dělat kompromisy a hledat společná řešení nečekaných problémů. Rozhodně
bych doporučila prožít toto malé dobrodružství v podobě expedice, stejně tak jako zapojit se do DofE
samotného. Tento program je náročný hlavně po psychické stránce – vytrvat je největší oříšek.

Takže jen pro odvážné!
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Michal Bělka
koordinátor programu
vedoucí účastníků a expedic
program cvičných expedic

DofE tým Gymnázia Dr. J. Pekaře

Vladěna Floriánová
vedoucí účastníků a expedic
dobrovolnická činnost

Michaela Šlapáková
vedoucí účastníků a expedic
dobrovolnická činnost

Pavla Fořtová

Ladislav Futtera

Lenka Hrdličková

Zuzana Neuhäuserová

Zuzana Voničková

Vedoucí a hodnotitelé expedic:
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Poděkování

Nadační fond ŠKODA Auto poskytl v rámci programu „Tady jsem doma“
finanční podporu pro zřízení Expedičního centra GJP. Díky této podpoře
jsou žákům k dispozici stany, krosny, karimatky, vařiče, další tábornické
vybavení i audiovizuální technika pro dokumentaci expedic. Program tak
může být otevřený i pro žáky, kteří vlastní outdoorové vybavení nemají.

Středočeský kraj poskytl Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře finanční podporu pro
zajištění chodu projektu, uhrazení licenčního poplatku DofE, zaškolení
vedoucích a další související náklady.

Děkujeme paní Janě Jerhotové a Ing. Václavu
Jerhotovi za bezúplatné poskytnutí mlýna
v Tužíně u Jičína a přilehlých pozemků, které
slouží jako zázemí pro konání všech cvičných
expedic.

A také děkujeme všem žákům, kteří s námi
do Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu
v prvním pilotním roce šli.

Má to cenu!
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