ANGLIE 23. - 28.9.2010 - seminář
vedoucích klubů
Ještě nemáme ani pořádně vstřebané informace ze semináře vedoucích OGAR 2010 a
už připravujeme další setkání vedoucích.
Tentokrát bude zahraniční, v termínu 23. - 28.9.2010 do Anglie, se skutečně
exkluzivním programem a velice zvýhodněnou cenou.
Všechny informace včetně možnosti přihlášení a pravidelných aktualizací budeme
zveřejňovat zde.
SEMINÁŘ VEDOUCÍCH KLUBŮ AMD ČR - ANGLIE 23. - 28. 9. 2010
PO NÁVRATU ZE SEMINÁŘE
tady jsou postupně zveřejňovány všechny materiály a fotogalerie,
které zasílají účastníci semináře i pro ostatní

Svůj malý příspěvek posílá Petr Zapletal
v přiložené FOTOGALERII.

Fotku ze závěrečného loučení u Bexhill High Schooĺ
od Evy Velecké
si můžete v plném rozlišení OTEVŘÍT TADY.

Božka Rytířová posílá dokonce pět (5!) fotogalerií
č.1 Duxford č.2 Z cesty
č.3 Science Muzeum
č.4 Hasting a Bexhill
č.5 Canterbury, Cambridge a Londýn

Všechno co zaujalo Zdenku Kočkovou najdete
v její velké FOTOGALERII.

Fotografické postřehy ze svého telefonu
posílá Igor Naď ve velké FOTOGALERII.

VIDEOKLIP písně "Sbohem galánečko" s českým zpěvem ředitele Michaela P.Conna,
debrujárským sborem a hudebním doprovodem Božky Rytířové a Leona Hahna si můžete
pustil v ukázce Jindry Hnízda v MOV (95,1 MB) a nebo v AVI (14,9 MB)

Další sérii fotografií posílá Vašek Dušek
ve své FOTOGALERII.

Obrovské množství fotek i s těmi, které ostatním chybí, najdete od Jindry Holíkové
v její FOTOGALERII.
Taky se můžete podívat na dva VIDEOKLIPY ze střídaní stráží u HORSE GUARDS

VIDEO 1 (342 kB) a VIDEO 2 (351 kB)
a nebo VIDEO 1 avi (94,9) a VIDEO 2 avi (93,5)

Další fotky posílá taky
Eva Ludvíková
své FOTOGALERII.

Velmi podrobné osobní postřehy,
včetně fotografií Mirka Scholzeho,
si můžete pročíst a prohlédnout v jeho
POZNÁMKÁCH Z CESTY.
...a ještě několik VÝBĚROVÝCH FOTOGRAFIÍ s komentáři.

Velkou sérii fotografií posílá také
Jindra Hnízdo ve své FOTOGALERII.

Malé ohlédnutí za seminářem v Anglii posílá také

Marie Šmídová z klubu Velké Pavlovice
ve své FOTOGALERII.

Semináře se zúčastní delegace cca 40 vybraných zástupců vedoucích debrujárských klubů
na základě pozvání ředitele Bexhill High School pana Micheala Petera Conna. Oficiální
pozvání, s žádostí o uvolnění a zařazení do delegace, rádi zašleme na ředitelství škol a
školských zařízení vedoucích klubů, kteří o to projeví zájem.
Zajímavou prezentaci o londýnském TOWER BRIDGE posílá Míla Kuncová.
Můžete si pustit pěknou prezentaci v programu PowerPoint ZDE 3,77 MB.
Virtuální procházku Londýnem, kterou pro vás našla Míla Kuncová
si na FOTOGRAFIÍCH můžete projít ZDE 4,70 MB.
15.9.2010 Poslední informace účastníkům před odjezdem
NÁSTUPY A ODJEZDY
UHERSKÉ HRADIŠTĚ - 9.00 hod. z parkoviště před kinem "Hvězda", ulice Sokolovská
BRNO - 10.30 hod. z parkoviště naproti obchodnímu domu Tesco u vlakového nádraží
PRAHA - 13.30 hod. z parkoviště u obchodního domu OBI u metra Roztyly
ZASEDACÍ POŘÁDEK v autobuse
V autobuse bude zasedací pořádek, který je nutné dodržet. Místa je možné si vyměnit pouze po
dohodě mezi sebou.
UBYTOVÁNÍ
Ve třílůžkových pokojích hotelu Formule 1 v Londýně.
Bude stanoven ubytovací pořádek a místa v pokojích je možné si vyměnit pouze po dohodě mezi
sebou.
9.9.2010
Se zrychlujícícm se časem, který zbývá do odjezdu na seminář v Anglii, se množí dotazy účastníků.
Škoda, že nevyužíváte možnost KOMENTÁŘŮ, protože většina z nich se opakuje a není snadné
odpovídat neustále na podobné otázky.
KOLIK SI MÁM VZÍT S SEBOU PENĚZ ?
To je asi nejfrekventovanější dotaz a není na něj taky snadná odpověď. Kromě stravy a vstupného do
muzea voskových figurín Mdm.Tussauds, je vlastně všechno placeno.
Navíc chtějí navštívit toto muzeum pouze čtyři zájemci. Předpokládám, že se cestou domluvíme tak,
abychom jim návštěvu umožnili a ostatním rozšířili program jinými zajímavostmi.
Nároky má asi každý jiné... kolik tedy s sebou? Osobně si myslím, že 100 GBP by mělo
bohatě stačit, pokud se nechcete stravovat v hotelu Hilton.
Předpokládám, že většina z účastníků má nějakou osobní platební kartu, kterou je možné použít při
naprosté většině plateb.
Vzhledem k nezodpovědnosti některých účastníků nemáme ještě stále úplně kompletované informace

v seznamu.
Nejpozději týden před odjezdem zveřejníme na těchto stránkách poslední informace, především k
místu nástupu jedotlivých míst, případně další.
Horkou novinkou nás jistě mile potěši pan Mike Conn, který připraví pro debrujáry večeři v Bexhill
High School v pátek.
Určitě by nebylo od věci, připravit pro jejich prezentace zahraničních kontaktů, i nějakou drobnou
pozornost z míst působení vašich klubu, co říkáte?
Těším se, že si do autobusu na cestu přiberete také zajímavosti z vašich debrujárských aktivit - k
dispozici bude i DVD přehrávač.
Jo a na odpočívadlech přes Německo je nutné na toaletách uhradit 0,50 euro, za které dostanete
kupón a při eventuelním nákupu v místním obchůdku vám potom tuto částku zase odečtou.
Doporučujeme si vzít s sebou nějaké drobné mince euro...
POZVÁNÍ M.P.CONN - Bexhill High School (původní znění)
Dear Colleague,
I am delighted to be able to offer you a visit to our brand new school in Bexhill On Sea. This school is the
result of much planning involving transformational education. the design is built around a new understanding of
how young people learn and is based on teachers working in teams. There is much innovation in curriculum as well
as building design, allowing us to deliver an education fit for the 21st century.
I look forward to showing you the building and sharing our ideas on curriculum development. You will be able to
spend a day looking at our system, receiving a detailed explanation of how we designed the curriculum and the
building, how we prepared our teachers and students for the new experience and the plans for the future. You will
have many opportunities to ask questions and meet teachers and students as well as senior leaders within the
school.
I Look forward to welcoming you on September 28.9th.
best wishes
Mike Conn, Director, Bexhill high School.

Cíle semináře:
- umožnit společný výjezd, výměnu zkušeností a konzultace
mezi vedoucími klubů AMD ČR
- blíže se seznámit s jedním se zajímavých, zahraničních programů využívaných kluby
- navštívit letecké muzeum Duxford a Muzeum vědy v Kensingtonu
- v rámci exkurze do Bexhill High School
diskutovat a seznámit s nově se tvořícím školským systémem v Anglii
- dobře se pobavit a získat díky britským partnerům exkluzivní informace
RÁMCOVÝ PROGRAM
23.09. čtvrtek

9.00 odjezd společným autobusem z Uherského Hradiště

cca 10.30 přistoupení a odjezd účastníků z Brna
cca 13.30 přistoupení a odjezd účastníků z Prahy
cca 14.30 Kařez , možnost oběda v restauraci U Kroftů
18.00 hraniční přechod Rozvadov, dále Kolín, Aachen, Busel, Dunkerque
24.09. pátek
7.05 Calais, trajekt do Doveru
10.00 Cambridge, procházka městem a prohlídka univerzitního komplexu
14.00 DUXFORD- letecké muzeum (vstupné hrazeno)
18.00 příjezd do hotelu, ubytování ve třílůžkových pokojích, volno

25.09. sobota

26.09. neděle
Benn,

27.09. pondělí

8.00 odjezd do centra Londýna
10.00 Science Muzeum Kensington - prohlídka(vstupné hrazeno)
odpoledne - Muzeum Madame Tussauds nebo Greenwitch, Cutty Sark,
observatoř, Island Garden, Docklands, Tower (vstupné není v ceně),
Towerbridge, loď Belfast, Monument, Bank Centrum City Of London, St.Pauls
- podvečerní návrat do hotelu
8.00 odjezd do centra Londýna, pěší prohlídka centra Londýna, Parlament, Big
Westminster Abbey (vstupné není v ceně ), Downing Street, Trafalgar Square,
Covent Garden, Soho, Čínská čtvrť, Laicester Square, Piccadily, volno,
Mayfaire, Hyde Park
- podvečerní odjezd do hotelu
7.30 odjezd z hotelu
9.30 příjezd k moři do Hastingsu, historická část města a pláže, volno
14.30 odjezd vlakem do Bexhill on Sea (cca 2,5 GBP hradí sami účastníci)
prohlídka města
16.00 program ve škole, exkurze objektem, výklad a diskuze s ředitelem Mikem

Connem

28.09. úterý

19.00 odjezd na trajekt do Doveru
22.40 trajekt Dover - Calais
… příjezd do ČR v odpoledních hodinách

Program: je variabilní, po dohodě s vedoucím skupiny lze před odjezdem specifikovat
Pojištění: si zajišťuje každý skupina individuálně !

V ceně je zahrnuto:
-

doprava autokarem během celého zájezdu

-

trajekt Calais-Dover a zpět

-

3 x ubytování ve 3lůžkových pokojích v hotelu - bez snídaně

-

vstupné do Muzea v Duxfordu

-

vstupné do Science Muzea Kensington

-

průvodce/tlumočník

-

vlak z Hastingsu do Bexhill on Sea (cca 1,5 GBP) si hradí sami účastníci

Předpokládáme účast cca 40 členů AMD ČR
Podmínky pro zařazení:
- řádné vyplnění návratky a úhrady zálohy ve výši 1 000 Kč do 30.4.2010
- každý vedoucí může přihlásit za svůj klub jednoho zájemce nad 18 let, který se zásadním způsobem

podílí na činnosti debrujárů
(při případných volných místech, mohou být zařazeni na akci)
Cena pro členy AMD ČR - vedoucí klubu: 3 500 Kč
Cena pro případně zařazené
: 5 700 Kč

NÁVRATKY - PŘIHLÁŠKY

Řádně vyplněnou NÁVRATKU odešlete na zapletal@adam.cz
Záloha na akci ve výši 1 000 Kč musí být uhrazena nejpozději do 30.4.2010

Zájemci si mohou otevřít, případně stáhnout programy AMD ČR, "Cestování za vědou" tady stáhni.
(704 kB).

