
              

CESTOVATELSKÉ A ZEMĚPISNÉ PŘEDNÁŠKY 
PRO ŠKOLY 

 

Nabízím Vaší škole interaktivní cestovatelské přednášky z míst, které jsem osobně navštívil se 

svojí plachetnicí během mojí plavby kolem světa. Obsah přednášek je možné uzpůsobit žákům 

prvního i druhého stupně, či studentům středních škol. Promítání o mých plavbách a cestách může 

pomoci učitelům zpestřit jejich hodiny zeměpisu, přírodopisu či jiných předmětů a zajímavou 

formou sdělit žákům a studentům informace a fakta o naší planetě. Žáci či studenti jsou aktivně 

zapojováni do přednášky pomocí otázek ke konkrétnímu tématu a nejaktivnější můžou být i 

odměněni tematickým dárkem (mapou, fotkou, atd.) 

 
 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Témata přednášek:   

 Plavba kolem světa 

 Plachetnicí do Antarktidy a kolem Mysu Horn  

 Plavba Tichým oceánem 

 Austrálie a Nový Zéland 

 Patagonie, Falklandy a Jižní Georgie 

 Autem napříč Afrikou rovníkovými pralesy 

 North West Passage (Grónsko-Severní Kanada-Aljaška) 

 
Všechny přednášky budou navázány na RVP a mohou být dle zájmu zaměřeny na konkrétní 
témata z oblasti přírody, zeměpisu či dějepisu (např. koloniální dobu) i např. na konkrétní živočichy 
(např. velryby, kosatky, tučňáky, apod.); podnebí aj.  
 (anotace k jednotlivým přednáškám je možné na vyžádání zaslat) 
 
Doba trvání:    1-2 vyučovací hodiny, dle požadavku vyučujících 
                          (je možné realizovat i více přednášek během jednoho dne pro různé skupiny) 
 

Cena:                           60 Kč/žáka, minimální účast - 2 třídy (plus mimo Brno cestovní výlohy 4,50 Kč/km) 
                          maximální účast dle prostorů školy (potom cena dle dohody) 

 



 

 

JIŘÍ DENK – mořeplavec, cestovatel, manažer a zkušený lektor 

 
 - Zakladatel vzdělávací a konzultační firmy Altego s.r.o., která se 

zaměřuje na rozvoj manažerských a komunikačních dovedností.     
Od svého založení v roce 1997 firma zrealizovala 9500 školících dní 
pro více než 500 firem a přibližně pro 100 000 účastníků. Mezi 
největší zákazníky patřily např. firmy: Baťa, Barum – Continental, 
Bosch, ČEZ, Honeywell, IBM, Škoda Mladá Boleslav a další. 

 -  Lektor manažerských a obchodních dovedností - zrealizoval více než 
1000 školících dní. 

 - Zakladatel Nadace Altego, která pomáhala převážně dětem z 
dětských domovů v jejich osobnostním rozvoji. 

 -  Lektor cestovatelských přednášek a workshopů pro žáky základních a 
studenty středních i vysokých škol. 

 -  Je autorem knih „S Altegem na plavbě kolem světa“ 
                             „Příběhy mořeplavců – Češi a Slováci, kteří obepluli svět“  

 
 

Se svojí lodí Altego Jiří Denk během let 2007-2010 obeplul celý svět, a ta se tak stala 7. českou 
lodí, které se to v historii naší země podařilo. Pro plavbu si vybral nejnáročnější možnou trasu kolem 
Mysu Dobré Naděje a Mysu Horn, kterou před ním propluly jen 2 české plachetnice. Byl                 
2. českou plachetnicí, jejíž posádka vystoupila na Mys Horn (celkově nyní již 3krát). Mys Horn je 
pro mořeplavce stejně náročným symbolem, jako je Mount Everest pro horolezce... 
 

Je kapitánem 1. české plachetnice, která doplula na Antarktidu a zpět (a potom se do Antarktidy 
ještě 3krát vrátil), jako 1. česká loď doplul i na Jižní Georgii.  Od r. 2010 pluje se svou manželkou 
Petrou a od r. 2014 plují společně se svou 5letou dcerkou Haničkou. Hanička Denková je 
pravděpodobně nejmladší člověk na světě, který vystoupil na Mys Horn z plachetnice, doplul na 
plachetnici na Antarktidu a zpět, a doplul na zcela odloučené, nehostinné souostroví Jižní Georgie. 
Hanička má upluto více než  20.000 Nm, což je 2/3 trasy plavby kolem světa a společně procestovali 
35 zemí. V r. 2019 zdolali jako  1. česká loď v historii, 1. loď světa v r. 2019 a 291. loď v celé 
historii od r. 1906 (první byl Amundsen a ve statistice jsou zahrnuty i ledoborce a velké motorové 
výzkumné lodě) velmi náročnou arktickou Severozápadní cestu (Grónsko-Kanada-Aljaška). 
 
Kromě toho Jiří a Petra autem cestovali Napříč rovníkovou Afrikou (8.500 km - Tanzanie, Uganda, 
Rwanda, Kongo (Zaire), Středoafrická republika, Kamerun). Byla to jejich nejdobrodružnější cesta. 
Tuto extrémně náročnou trasu projeli s největší pravděpodobností jako první Češi. Při své cestě se 
setkali s gorilami horskými, slony, lvy, nosorožci, hrochy, buvoly, gazelami a další zvířenou… a 
hlavně s naprosto nepřístupnými oblastmi. 
 

Celkem Jiří Denk procestoval 93 zemí světa. 

Jeho životní i cestovatelské příběhy jsou konkrétními příklady pro sílu životní vize, schopnosti 
překonávat překážky v pracovním i osobním životě, zdolávání krizových situací (např. při přepadení 
piráty), vytrvalosti a schopnosti se rozhodovat…  Spolu s manželkou Petrou a dcerou Haničkou 
jsou svým cestováním do nehostinných krajin příkladem překonávání hranic možného v 
cestování dospělých i v cestování s dětmi. Tím se jim daří inspirovat i ostatní. 

Díky svým lektorským zkušenostem umí posluchačům poutavou formou tyto příběhy přiblížit a ukázat 
na nich konkrétní životní poučení pro profesní i soukromý život. Toto spojení činí z jeho workshopů či 
přednášek ojedinělou příležitost dozvědět se zajímavosti z různých koutů světa a současně 
rozvíjet kompetence zúčastněných. 

Kontakt: Jiří Denk, tel.: 602 791 820, mail: jiri.denk@seznam.cz 

Více na www.altsea.cz,  www.plavbakolemsveta.cz  
nebo na www.facebook.com/plavbakolemsvetasaltegem 
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