
DofE expedice 

Expedice je v rámci programu DofE posledním krokem k dokončení vybrané úrovně. Nejprve se koná tzv. cvičná 

expedice, v rámci níž si účastníci vyzkouší, co obnáší pobyt v přírodě „na vlastní pěst“, a na ni navazuje tzv. ostrá 

expedice, která těží z toho, co si účastníci osvojili na cvičné expedici, a také na sebe váže úkol, jehož splnění si 

účastníci předsevzali. Mezi takové úkoly může patřit např. sběr odpadků v průběhu cesty, tvorba expedičního 

deníku, mapování konkrétních prvků v rámci cesty atd. 

Květen 2017 - první cvičná expedice v historii naší školy 

Prvních sedm statečných dofáků vyráží směr Ledeč nad Sázavou, odkud pokračují proti proudu řeky Sázavy, až do 

podhradí tajemné Lipnice, které ukrývá mnoho zatopených lomů. 

 

 

Červen 2017 - první ostrá expedice v historii naší školy 

Sedm statečných si již vyzkoušelo, jaké to je, přečkat noc v divoké přírodě, a proto nyní vyráží na výpravu ještě 

delší a významem důležitější, jelikož se zavázali sbírat během expedice nepořádek z okolní přírody. A že naplnili 

mnoho odpadkových pytlů! Putování po Kokořínsku se nakonec „zvrhlo“ v třicetikilometrový pochod s plnou 

bagáží, ale odolní účastníci vše s úsměvem zvládli bez ztráty květinky. 



 

 

 

  



Květen 2018 – druhá generace bronzových dofáků 

Náš nový supertým složený ze studentů napříč ročníky vyrazil na cvičnou expedici do nedalekých Břežan, kde si 

vyzkoušel radosti i strasti volného táboření.  Dokonce nás navštívila první generace dofáků a došlo na výměnu 

zkušeností a zážitků z programu. Všichni výpravu přežili ve zdraví, až na jeden ešus, který byl totálně na odepsání… 

 

 

 

 



Červen 2018 – druhá ostrá expedice v historii naší školy 

Obohaceni o nové zážitky, vyrazili členové ostré expedice vlakem do Benešova, odkud putovali pěšky do Týnce 

nad Sázavou a zpět na trať do Čerčan. Počasí bylo parádní, nálada výborná. Na začátku se vyskytly mírné 

komplikace, když část členů vedená zkušenou koordinátorkou nastoupila do vlaku, který odjížděl do depa, a ne do 

Benešova, nicméně druhá část skupiny srdnatě nasadila všechny své síly a pomohla jim z rozjíždějícího vlaku včas 

bezpečně vyskákat. Opět všichni došli ve zdraví, puchýře na nohou byly krásnou památkou na vydařený výlet. 

 



 



 

 



Květen 2019 – cvičná expedice našich nejmladších dofáků, tou dobou kvartánů 

Cvičná expedice opět zamířila do lomu u Břežan, aby se pocvičila v tábornických dovednostech. Tentokrát se nám 

do sestavy přihlásil jen jeden silný muž, zbytek byla totálně dámská jízda. Holky se ale nedaly a s nocováním si 

velmi dobře poradily, až na to, že s sebou na louku přinesly polovinu maminčiny kuchyně. Tak velké kastroly 

nemají snad ani ve školní jídelně. Ale chybami se člověk učí a přesně od toho se pořádá cvičná expedice. 

 

 



 

Červen 2019 – třetí ostrá expedice do Posázaví 

Tentokrát se dofáci vypravili znovu do Posázaví, s cílem zakempovat na Stvořidlech a posbírat cestou odpadky, 

které odpadly z rukou nepořádným turistům. Počasí bylo aprílové – chvíli se koupeme v řece, chvíli nám prší do 

vaření. Nikomu to ale náladu nezkazí, protože víme, že lidská kůže je nepromokavá a každý mrak někdy přejde. 

 



 


