
Absolventi bronzové úrovně DofE z DDM Telč v kongresovém paláci v Praze 

Dne 19. 11. 2014 se 7 absolventů bronzové úrovně DofE z DDM Telč zúčastnilo za doprovodu manželů 
Janovských, pracovníků DDM Telč, slavnostního ceremoniálu, při kterém jim byly předány certifikáty o 
absolvování a bronzové odznaky DofE. Jedná se o celosvětový, velmi prestižní program, garantovaný britskou 
královskou rodinou. Všichni úspěšní absolventi se sešli v jednom ze sálů kongresového centra v Praze, kde byl pro 
všechny zúčastněné připraven na přivítanou raut. Během této části jsme měli možnost naše absolventy seznámit 
s pracovníky pražské kanceláře DofE, některými vzácnými hosty a zejména s regionálním ředitelem mezinárodního 
programu DofE pro Evropský kontinent panem Matija Vilfan, který u naší skupiny strávil podstatnou část volného 
programu v družném rozhovoru s našimi absolventy. Rozhovor probíhal v anglickém jazyce, a nutno říci, že pan 
Matija Vilfan byl velmi příjemně překvapen nejen dobrou angličtinou, ale také bezprostředním a příjemným 
vystupováním všech našich absolventů, vůči kterým nešetřil slovy chvály a při loučení byl ze strany pana 
regionálního ředitele dán příslib k návštěvě našeho DDM. Samotné slavnostní ceremonii předcházel krátký nácvik 
a poté již vypuklo předávání ocenění. Naší skupině předával ocenění člen dozorčí rady a zástupce britské 
velvyslankyně v ČR a absolvent programu DofE pan Tim Voase společně s panem Danem Přibáněm, cestovatelem, 
novinářem, členem a hlavním aktérem expedice Trabantem až na konec světa.  

Po ukončení předávání bylo společné focení všech oceněných a poté byl otevřen v dalších prostorách 

Kongresového centra pro všechny účastníky závěrečný, a nutno podotknout že velmi pěkný a bohatý raut. 

Mám velkou radost, že jsme na DDM V Telči mohli umožnit našim účastníkům volnočasového vzdělávání, 

kteří absolvovali bronzovou úroveň DofE, takovýto nevšední zážitek a patří jim veliké poděkování za vzornou 

reprezentaci nejen našeho DDM, ale i Telče samotné. Pro mne samotného je příjemné zjištění, že tahle parta 

mladých lidí dokáže zvládnout dobrodružnou expedici v přírodě stejně dobře, jako komunikaci se slavnými 

osobnostmi v prestižních prostorách Kongresového centra. 

Za Dům dětí a mládeže Telč Mgr. Luboš Janovský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši úspěšní absolventi bronzové úrovně DofE. 

Zleva: Toufarová Hana, Janovská Tereza, Veselá Adéla, Divišová Kateřina, Váňová Viktorie, Marková Zuzana a Knos Vojtěch. 

Blahopřejeme. 
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