
              

PROGRAM PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

 

„KOLUMBUS A OBJEVENÍ AMERIKY“  
aneb  

„OBJEV I TY SVOU AMERIKU…“ 
 

Motto: …každý má svou Ameriku…a každý k objevení té své Ameriky potřebuje: 

 Svůj sen a víru v něj, prostě pozitivní myšlení 

 Cílevědomost 

 Vytrvalost 

 Pracovitost 

                 … a to bez ohledu na věk 

Cíle: 

Formou hry a pocitového zážitku dětem předat víru v to: „Že mohou dosáhnout všeho, co chtějí… 

pokud za tím půjdou, budou na sobě pracovat a nenechají se odradit.“ 

Zážitek pro děti musí být maximálně „autentický“, proto jsou součástí programu mapy, glóbus, 

lodní lana i kostýmy. A program povede i skutečný mořeplavec, který obeplul svět. 

 

Z programu „Pohádkového příběhu o Kolumbovi“: 

 Seznámení s mapou 

 Seznámení s globusem 

 Seznámení se s kompasem 

 Příběh o Kolumbovi, který není pohádkou, přestože to tak vypadá 

 Kresba lodě 

 Námořnické dovednosti a chuť se učit: jak napnout plachtu, vázání uzlů, určení směru 

 Měl Kolumbus strach? A jak si s ním poradil? A je třeba být opatrný? 

 Co všechno dokázal Kolumbus 

Pracuje se s projekcí nebo s velkoformátovými fotkami Kolumba, králů, lodí, objevených zemí i bouří.   

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Závěr:  

I vy děti můžete být Krištofem Kolumbem! Co k tomu potřebujete? 

 Sen a věřit v něj – to je loď, která vás poveze 

 Rád se učit se nové věci a pracovitost  

 Trpělivost a vytrvalost 

 Překonávat překážky, nemít strach a být opatrný 

 

Každé dítě dostane na památku: 

 Výkres se svou namalovanou lodí, námořnický náramek z provázku  

 Pokud si děti donesou bílé tričko nebo šátek, mohou si je orazítkovat razítky lodí, kotev, 

lan, kompasů,  

 V případě zájmu i fotografii s kapitánem 

 

Doba trvání:   1,5 hodiny včetně her 

Cena:              50,-Kč/dítě (+ mimo Brno cestovní výlohy 4,50 Kč/km) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programem děti provede Jiří Denk - mořeplavec, cestovatel, manažer a zkušený lektor.  

Se svojí plachetnicí Altego obeplul v letech 2007 – 2010 svět tou nejnáročnější možnou trasou. Doplul i 
na Mys Horn, Mys Dobré Naděje, Antarktidu, Falklandy či nehostinné souostroví Jižní Georgie. Od roku 
2010 pluje se svou manželkou Petrou a od roku 2014 plují společně se svou pětiletou dcerkou 
Haničkou. Svým cestováním do odlehlých krajin jsou příkladem překonávání hranic možného 
v cestování dospělých i v cestování s dětmi. Tím se jim daří inspirovat i ostatní.  

 
 

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 
 
 
 
 

mailto:jiri.denk@seznam.cz
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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. 
 


