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Agentura Wenku
Jsme cestovní kancelář specializující se na
školní skupiny. Nabízíme mimoškolní programy
kopírující potřeby škol napříč celým školním
rokem i jednotlivými stupni studia. Naše
specializace nám umožňuje lepší znalost
potřeb a požadavků škol i MŠMT, a tím nás odlišuje od konkurence. K provozování cestovní
kanceláře máme koncesní listinu i řádně uzavřené zákonné pojištění proti úpadku
u společnosti Slavia pojišťovna a.s. Nabízíme komplexně zajištěné akce, které
upravujeme na míru dle individuálních požadavků našich klientů.
Podíváte-li se na naše logo, co v něm vidíte? My v něm vidíme třeba cestu. Záleží na části naší nabídky, kterou
zvolíte, zda to bude klikatá cesta za poznáním či spíše poklidnější cesta za zábavou a relaxací, nebo cesta plná
adrenalinových prožitků, které vám rozbuší srdce v rytmu „dvojitého Wé“… Naším hlavním cílem je spokojený
student, spokojený učitel, spokojený ředitel školy a v neposlední řadě spokojený rodič.

Lidé Wenku
Matouš Novák - výkonný ředitel
tel.: 724 623 660, e-mail: matous.novak@wenku.cz
Během studia se věnoval práci se zrakově postiženými jako trasér sjezdového
lyžování. Od roku 2000 se specializuje na práci v cestovním ruchu, od roku
2008 řídí vlastní cestovní kancelář Agentura Wenku s.r.o. se specializací na
školy. Je vášnivým instruktorem lyžování, snowboardingu a jízdy na in-line,
ale potkáte ho i na vodáckých kurzech AW.

Dana Machurková, DiS. - marketing, administrativa
tel.: 727 845 046, e-mail: dana.machurkova@wenku.cz
Po maturitě vystudovala obor Management cestovního ruchu. Miluje cestování,
hlavně poznávací a pobytově-poznávací cesty, proto se s ní občas budete
moci setkat na školních exkurzích a výletech. V AW má na starosti marketing,
komunikaci s klienty a je hlavním zdravotníkem kurzů AW.

Mgr. Jana Lidická - psycholog, garant adaptačních kurzů
tel.: 737 738 809, e-mail: jana.lidicka@wenku.cz
Během studií se věnovala softballu a dobrovolnické činnosti v psychosociálněpreventivním programu pro ohrožené děti. Je absolventkou jednooborové
psychologie na FF UK v Praze se specializací na oblast školní psychologie. Je
metodikem a garantem adaptačních programů, má na starost výběr nových
instruktorů a školení týmu AW.

Instruktoři AW
Samotnou realizaci kurzů zajišťují interně školení instruktoři.
Jsou to převážně studenti pedagogických, lékařských
a dalších fakult a vlastní sportovní i zdravotnické certifikáty
akreditované MŠMT.
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Protože nechceme být specialisty “na všechno”, spojili jsme se s CK Mundo, která se již od roku 1998 zaměřuje
na poznávací zájezdy v celé Evropě. Více informací naleznete na našem webu v rubrice “Poznávací zájezdy”.
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Adaptační kurzy

zábava
seznámení
tým

Přechod na novou školu je pro dospívající
významnou životní změnou. Náročnost této
změny mimo jiné zvyšuje nové sociální prosředí
–

učitelé

a

kolektiv

spolužáků.

Výzkumy

prokazují, že dobré vztahy v rámci třídního
kolektivu, stejně jako dobré vztahy mezi
studenty a učiteli, především pak s třídním
učitelem,

napomáhají

efektivnímu

naplňování

vzdělávacích

cílů

školy

a fungují jako prevence patologických jevů
ve skupině.

Cílem adaptačních kurzů není jen seznámení nových spolužáků,
ale především nastartování procesů potřebných
pro zdravé fungování skupiny.
Během rozličných sociálně-psychologických, tvůrčích i zážitkových aktivit studenti poznají
své nové spolužáky více do hloubky, naučí se spolu komunikovat, lépe si vzájemně rozumět
a vycházet spolu, hledat společná řešení a spolupracovat. Několikadenní kurz nevytvoří

Adaptační kurzy

dobře fungující skupinu na dlouhá léta, dá však studentům velkou výhodu do začátku
zvládání nároků nové školy a utvoří prostor pro snadnou navazující práci na fungování
skupiny.

Pro koho jsou AK určeny?
•

Prvním ročníkům SŠ a víceletých

		

gymnázií.

•

Žákům ZŠ při přechodu na II. stupeň,

		

při slučování tříd či nástupu nových

		

žáků do kolektivu.

Proč na AK s námi?
•

Připravíme vám adaptační kurz dle vašich

potřeb, včetně zajištění dopravy, ubytování
i pojištění. Komplexní adaptační program vedený zkušenými instruktory je samozřejmostí.
•

Jaké kurzy nabízíme?
• Nejčastěji třídenní nebo pětidenní.
• „Intimní“ kurzy pro jednu třídu
i kurzy pro všechny třídy ročníku
současně na jednom místě.
• V případě zájmu připravíme
i jednodenní adaptační program
v místě školy.
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Učitelé se mohou věnovat jen a jen po-

znávání svých studentů a přípravě budoucí
spolupráce.

Program

Program je připravován podle potřeb konkrétního kolektivu. Aktivity přechází
postupně od her pro seznámení až po náročnější techniky na celoskupinovou
spolupráci, komunikaci a vzájemné porozumění.

Ukázka programu pro třídenní kurz

1.

den

2.
den

Přesun do místa pobytu, ubytování, seznámení s programem a pravidly
kurzu, aktivity na rychlé zapamatování jmen, hry zaměřené na hlubší
poznání spolužáků. Večer se věnujeme navázání bližšího seznámení
s třídním učitelem a posedíme u ohně.
Dopoledne nízkých lanových překážek. Tato aktivita je zaměřena
nejen na společný zážitek, ale především na spolupráci uvnitř
skupiny a podporu vzájemné důvěry. Odpoledne jsou na programu
psychosociální aktivity zaměřené na podporu komunikace a spolupráce
skupiny. Večer se věnujeme dalšímu poznávání sebe i svých spolužáků
a učíme se nahlížet na druhé tak trochu jinak.

3.

Co navíc nabízí pětidenní kurz?

Celodenní výlet, noční hru, další aktivity na podporu komunikace a spolupráce ve
skupině, více času na zbavení se zábran, vzájemné oťukání i porozumění, a tím
i efektivnější naplnění cílů kurzu.

Cena

Doprava
Vlakem či autobusem dle zájmu a vybrané lokali-

Cena: od 1 990 Kč pro třídenní kurz

ty.

(cena se odvíjí od minimálního počtu studentů a počtu
zúčastněných pedagogů a instruktorů)

Ubytování
Máme osvědčené areály, které jsou vhodné
pro potřeby kurzu, ale rádi kurz zrealizujeme
i v jiném místě dle vašeho zájmu.

Stravování
Vždy formou plné penze včetně svačiny a pitného

•
•
•
•
•
•

Adaptační kurzy

Vyvrcholením skupinové spolupráce je náročnější aktivita, při které je
třeba postavit pevný vor a společně na něm vyplout do nového
školního
roku. Technika je zaměřená na skupinovou spolupráci
den
a přesné plnění úkolu v rámci zadání, v neposlední řadě pak velký
společný zážitek nově vzniklé skupiny. V samotném závěru kurzu
vytvoříme společnou kresbu a zreflektujeme celou akci.

Uvedená cena zahrnuje

dopravu na místo a zpět,
ubytování,
stravování formou plné penze,
počet doprovázejících pedagogů dle dohody,
služby organizátora a instruktorů po celou dobu kurzu,
materiální zajištění všech bodů programu včetně
bezpečnostních pomůcek,
• pojištění klientů u společnosti Generali,
• pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.

režimu po celý den.

Návaznost formou třídnických hodin
Možnou formou návaznosti na adaptační kurz jsou společné třídnické hodiny, strukturovaný prostor setkání
třídy s třídním učitelem mimo běžnou vyučovací hodinu. Smyslem třídnických hodin je společné zastavení
v běhu školního roku, otevření otázky „jak se daří“, zmapování atmosféry v kolektivu i řešení
aktuálních „provozních záležitostí“. Třídnické hodiny vede zprvu psycholožka Wenku ve spolupráci
s třídním učitelem a postupně aktivní podíl na vedení hodin přebírá učitel spolu se třídou. Veškerá náplň
a průběh jsou připravovány dle potřeb konkrétní třídy.
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Lyžařské kurzy

zábava
pohyb
výuka

Komplexně
zajištěné
lyžařské
kurzy
připravujeme dle individuálních požadavků
škol v ČR i zahraničí. Vyberte si středisko,
zvolte kvalitu ubytování, počet nocí, objednejte
formu stravování i počet instruktorů.

S čím můžete na lyžařském
kurzu Wenku počítat?
• Kompletní zajištění lyžařského kurzu včetně
dopravy, ubytování, stravy i pojištění.
• Za samozřejmost považujeme výuku sjezdového lyžování i snowboardingu, v případě zájmu zapojíme i výuku běžeckého lyžování.
• Možnost vyzkoušení freestylových disciplín.
• Služby instruktorů s licencí MŠMT na sjezdovce i v průběhu teoretické výuky.
• Večerní program teoretických přednášek samozřejmostí.
• Doplnění výuky o videocoaching – rozbor techniky jízdy pomocí videozáznamu.
• Relaxační program pro odpočinkový den.
• Organizace závěrečného závodu.
• Služby organizátora po celou dobu kurzu.

Lyžařské kurzy

Vítkovice v Krkonoších

Klasický lyžařský kurz
v ČR tak, jak jej znáte,
rozšířený o výuku
freestylových disciplín.

(6 dní / 5 nocí / 5 dní lyžování)

Vítkovice v Krkonoších jsou „středisko“ jako
stvořené pro potřeby školního kurzu. Ubytováni
budeme v místní škole, která leží v blízkosti
sjezdových i běžeckých tratí a již léta se
specializuje na pobyty školních skupin.
Díky propojení sjezdovek Jizerka a Aldrov
je možné využít lanovky známé jako
„prezidentský express“. Všechny svahy jsou
uměle zasněžované a poskytují dostatek
sněhu po celou zimní sezónu. Na vleku
Jizerka se nachází snowpark evropské
úrovně, postavený pro potřeby začátečníků
i pokročilých.
Během celého kurzu se účastníkům budou věnovat zkušení instruktoři. Účastník během
týdne získá základní dovednosti ve zvolené disciplíně (lyže nebo snowboard), včetně základů
běžeckého lyžování. Program na svahu je rozšířen o večerní přednášky na související témata
doplněné o videocoaching (rozbor jízdy jednotlivce pomocí videozáznamu).
Celý program kurzu směřuje k závěrečným dvěma dnům, ve kterých mají zájemci možnost
vyzkoušet si moderní freestylové disciplíny, které v poslední době neodmyslitelně patří
k zimním sportům.
Vyvrcholením kurzu je „freestylový sranda závod“ o sranda ceny.
Cena: od 5 300 Kč
(Kompletní cena včetně plné penze i skipasů)
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Lyžařský kurz v Italské Aprice
(7 dní / 5 nocí / 6 dní lyžování)

Severní Itálie nabízí dostatek slunce i v zimě. Lyžařské středisko
Aprica (1 182 m – 2 300 m) se nachází v regionu Lombardie.
Nabízí přes 50 km sjezdovek, které uspokojí jak začátečníky,
tak i velmi náročné milovníky zimních sportů. Středisko
je vybaveno kabinkovými i sedačkovými lanovkami. Umělé
zasněžování pokrývá 86 % sjezdových tratí, místní atrakcí je
mimo jiné 6 km dlouhá modrá sjezdovka „Panoramica“.
Ubytováni budeme v dochozí vzdálenosti od sjezdovky, dle
vašeho přání vám můžeme nabídnout hotel s polopenzí a obědem
v restauraci na svahu, nebo apartmá s vlastní kuchyňkou, kam
vám každé ráno přinesou čerstvé pečivo.
Cena: od 6 990 Kč
(nezahrnuje náklady na skipas )

Nízkonákladové
zahraniční
lyžování

Lyžařský kurz Flachau a okolí
(6 dní / 5 nocí / 4,5 dne lyžování)

1. den:
2. den:

3. den:
4. den:
5. den:

6. den:

Senzační ubytování
přejezd do Rakouska.
s lyžováním v TOP
pro poklidné seznámení se svahem a rozdělení do družstev
rakouských
střediscích
navštěvujeme nenáročné, ale přesto atraktivní středisko
Radstadt – Altenmarkt.
zamíříme do „mateřského střediska“ Hermanna Maiera
s názvem Flachau, které je snad přímo stvořené pro nácvik carvingového oblouku.
během „kritického“ třetího dne lyžování se projedeme v romantickém středisku Zauchensee
s rozmanitými terény a odpoledne si odpočineme v místním Aquaparku.
vyzkoušíme možnosti Flachauwinkl, střediska s jedním z TOP snowparků v Evropě, ve kterém
si najdou svoji stopu ti nejnáročnější i ti, kterým postačí pár terénních vlnek a dětská skicrossová
dráha.
lyžování ve středisku, které si všichni společně odhlasujeme. Po lyžování návrat zpět do ČR.

Lyžařské kurzy

Region „Salzburg“ nabízí lyžařské terény té nejvyšší kvality. Z hotelu nás na svah přepravní autobus,
který s námi zůstává po celou dobu pobytu. Doba jízdy je v rozmezí 10 - 20 minut. Během kurzu navštívíme
hned čtyři unikání resorty.

V areálu hotelu máme k dispozici společenskou místnost,
promítací místnost pro video coaching, stolní tenis
i fotbálek. Snídaně i večeře probíhá formou švédských
stolů. K večeři má každý k dispozici výběr ze dvou hlavních
jídel, salát a dezert.
Cena: od 8 990 Kč

•
•
•
•
•

Uvedené ceny nezahrnují

• náklady na skipas mimo LK ve Vítkovicích,
• náklady na vstupy do bazénu/aquaparku.

(nezahrnuje náklady na skipas)

Uvedené ceny zahrnují

dopravu autobusem,
ubytování,
stravování,
počet doprovázejících pedagogů dle dohody,
služby organizátora a akreditovaných
instruktorů po celou dobu pobytu,
• večerní program v podobě přednášek
a videocoaching,
• pojištění klientů u společnosti Generali,
• pojištění CK proti úpadku dle zákona
č. 159/1999 Sb.
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zábava
poznání
vzdělání

Vzdělávací exkurze

Vzdělávací programy mimo školu
jsou dnes již nezbytnou součástí
školního roku. Kromě praktických
ukázek a výuky zážitkem nabízí
vzdělávací
exkurze
možnosti
multikulturní výchovy a výchovy
k
myšlení
v
evropských
a globálních souvislostech.
Nabízíme osvědčené programy, které
vycházejí z předchozích požadavků
našich klientů. Rádi pro vás nicméně
připravíme jakkoli upravenou či
rozšířenou exkurzi nebo doplníme
nabídku o zcela nový program dle
vašich požadavků.

S čím můžete na exkurzích Wenku počítat?

Vzdělávací exkurze

•
•
•
•

Komplexně zajištěná akce včetně dopravy, ubytování a pojištění klientů.
Zajištění programu a služeb profesionálních průvodců samozřejmostí.
Služby organizátora po celou dobu akce.
Otevřenost přizpůsobit program potřebám konkrétní skupiny.

Stravování

Doprava
Autobusem, který je k dispozici po celou dobu

Programy nabízíme standardně pouze se

trvání akce.

snídaní, na vaši žádost rádi libovolnou

Ubytování

formu stravování zajistíme.

V penzionech či mládežnických ubytovnách
na vícelůžkových pokojích.

Koncentrační tábory
v Osvětimi a Krakov
Dvoudenní exkurze do někdejších vyhlazovacích
táborů v Osvětimi a Březince, rozšířená
o prohlídku neméně zajímavého města Krakov.
Program je možné rozšířit o návštěvu solných dolů Velička.

1.

den

• V brzkých ranních hodinách přesun autobusem do polského Krakova.
• V odpoledních hodinách tříhodinová prohlídka historické části města
s profesionálním česky nebo slovensky mluvícím průvodcem.
• Ubytování v hostelu v centru města, večerní volný program dle domluvy.

2.
den

• Snídaně, přesun autobusem do Osvětimi.
• Prohlídka tábora v Osvětimi (KL Auschwitz I.)
a Březince (KL Auswitz II. - Birkenau),
česky (příp. slovensky) mluvící průvodce.
• Přesun autobusem zpět do místa odjezdu.
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Cena

od 1 990 Kč

Linz a Muzeum budoucnosti
Jednodenní exkurze do evropského města kultury 2009 je zaměřena nejen na poznání tohoto
jedinečného města, ale zejména nabízí možnost zažít fascinující výlet do světa moderních technologií
a výzkumů. Vám i vašim studentům umožní interaktivní a hravou formou objevit taje moderní vědy ve
zvoleném oboru.

Orientační program dne

Odjezd od školy v brzkých ranních hodinách, přesun autobusem
do rakouského Lince. Tříhodinová návštěva Ars Electronica
Center – průvodcovaná prohlídka po největších zajímavostech muzea a návštěva konkrétní interaktivní exhibice dle
vlastního výběru (např. testování DNA, Nový pohled na lidstvo,
Bionika a robotika a mnohé další).
V odpoledních hodinách prozkoumáme s místním profesionálním průvodcem město báječných lineckých koláčků,
někdejší zbrojnici Hitlerova impéria, dnešní Mekku elektroniky a umění. Ve večerních hodinách návrat do ČR.

Uvedené ceny zahrnují
• dopravu autobusem tam i zpět a během

od 1 200 Kč

Cena

programu,
a Krakova),
• počet doprovázejících pedagogů dle dohody,
• služby organizátora po celou dobu akce,

Uvedené ceny nezahrnují
• náklady na stravování mimo snídaně v hostelu
v Krakově.

• průvodcovské služby uvedené v programu,
• pojištění klientů u společnosti Generali,
• pojištění CK proti úpadku dle zákon 159/1999 Sb.

VÁNOČNÍ TRHY
Novinkou letošního katalogu jsou jednodenní výlety na
vánoční trhy konající se kousek za hranicemi České republiky.
Během jednoho dne nakoukneme do historie dané země v podobě
návštěvy vybrané památky a současně se nadýcháme
předvánoční atmosféry na vánočních trzích. Můžete se s námi
vypravit do adventní Vídně, Lince, Drážďan nebo Regensburgu.

Vánoční trhy ve Vídni

Vánoční trhy v Regensburgu

Vídeň, město Sacherova dortu, valčíku,
císaře Františka Josefa I. a jeho ženy Sisi, se
v předvánočním čase promění v místo největších
a nejkrásnějších vánočních trhů Rakouska.
Kromě vánoční trhů navštívíme vybranou památku,
Schönbrunn, Hofburg nebo chrám sv. Štěpána
i zábavní park Prater.

Malebné středověké město, řeka Dunaj a kamenný
most tvoří kulisy okouzlujícího adventu v bavorském
Regensburgu, městě zapsaném v seznamu
Světového dědictví UNESCO. Čeká tu na nás vánoční
atmosféra několika trhů, nejstarší uzenářská
dílna na světě i nejvýznamnější gotická památka
Bavorska dóm sv. Petra.

Cena: od 990 Kč

Cena: od 900 Kč

Vánoční trhy v Linci

Vánoční trhy v Drážďanech

Jednodenní vánoční exkurze do evropského města
kultury roku 2009 nabízí možnost zažít fascinující
výlet do světa moderních technologií a výzkumů
doplněného návštěvou vánočního trhu. Dopoledne
navštívíme moderní muzeum Ars Electronica
Center s oslňující 3D projekcí a odpoledne strávíme
na romantickém vánočním trhu.

Navštívíme nejstarší a největší adventní trh
v Německu Striezelmarkt a dalších několik menší
trhů v samotném srdci Drážďan. Neopomeneme
ani na kousek historie v podobě prohlídky města
s průvodcem, návštěvy světoznámé galerie Zwinger
nebo expozice v Rezidenzschloss.

Cena: od 850 Kč

Vzdělávací exkurze

• ubytování se snídaní (v případě Osvětimi

Cena: od 750 Kč

tel.: +420 222 365 709 | mobil: +420 724 623 660 | mail: uplne@wenku.cz | www.wenku.cz

9

Sportovní kurzy

zábava
pohyb
relaxace

Připravíme sportovní kurz dle vašeho přání
i potřeb. Vyberte si sport nebo kombinaci
sportů, jaké chcete do kurzu zahrnout. Zvolte
si, zda chcete být ubytováni na jednom místě,
nebo byste rádi kurz putovní. Určete si počet
nocí i formu stravování. Zajištění již můžete
nechat na nás a v klidu se věnovat svým
studentům a sportu, který vás baví.

Sportovní kurz moderních disciplín

V naší standardní nabídce naleznete vodácké
kurzy, kurzy in-line bruslí, windsurfingu
či kurzy cyklistické. Vyrazit můžeme také
za pěší turistikou. Rádi pro vás připravíme
i kurz zahrnující kombinaci více sportů, kurz na jednom místě i kurz putovní. Na
kterémkoliv z našich kurzů je možné připravit ochutnávku moderních zážitkových disciplín
jako sedmimílové skákací boty, kiting a geocaching. Záleží na vás, zda budeme sportovat
v Čechách či zahraničí.

S čím můžete na sportovních kurzech Wenku počítat?
• Kompletní zajištění kurzu včetně dopravy, ubytování, stravy, pojištění a samozřejmě
programu.
• Služby organizátora po celou dobu kurzu.
• Služby instruktorů s akreditací MŠMT dle zvoleného
sportu.
• Zapůjčení sportovního vybavení.
• Zapůjčení ochranných pomůcek i bezpečnostní instruktáž.
• Za samozřejmost považujeme doplňkový program
v podobě společenských, sportovních i vzdělávacích her.
• Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku.

Sportovní kurz moderních disciplín
- windsurfing, cyklistika, kiting a geocashing

Pětidenní intenzivní sportovní kurz zahrnuje zejména výuku
windsurfingu a cyklistické výlety po okolí doplněné o 2x
tříhodinnový kurz kitingu a improvizovanou ukázku geocachingu.
Případné volné chvíle vyplníme ochutnávkou chůze na skákacích
botách či míčovými hrami.
Kurz pořádáme tradičně na vodní nádrži Nové Mlýny, ale rádi jej
pro vás připravíme na Seči, Slapech, Lipně, Nechraních či úplně
jinde. Cena: od 2 900 Kč

Oblastí Lužických jezer
na in-line bruslích
Během pětidenního kurzu se můžeme projíždět na více než 100 km in-line stezek mezi
Berlínem a Drážďanami. Stezky nabízí rovinatý terén, hladký asfalt i dostatečnou šířku cest
(2,5 m) pro ideální zážitek z jízdy na in-line bruslích.
Výchozím bodem vyjížděk bude pro nás kemp na břehu jezera Geierswaldersee, kde budeme
ubytováni ve vlastních stanech a v naší polní kuchyni pro vás budeme připravovat bohaté
snídaně.
Součástí kurzu je také výlet do nedalekých Drážďan či k těžebnímu mostu F60, přezdívanému
„ležící Eiffelovka“. Doprovodný program míčových či jiných her je samozřejmostí. Kurz je možno
propojit také s výukou windsurfingu, případně kitingu, a také s vyzkoušením skákacích bot.
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Cena: od 3 000 Kč

Cena: od 4 000 Kč v výukou kitingu

Vodácké kurzy
Vyberte si z naší standardní nabídky, nebo si zvolte vodácký zážitek dle vašich konkrétních přání. Vyberte si řeku,
zvolte si typ lodí, určete, na kolik chcete jet dní, vyberte si oblíbené kempy, objednejte formu stravování, počet
vodáckých instruktorů, přepravu zavazadel během dne i doplňkový program.

S čím můžete na vodáckém kurzu Wenku počítat?
•
		
•
•
•
•

Kompletní zajištění vodáckého kurzu včetně dopravy,
zapůjčení lodí a potřebného vybavení i pojištění klientů.
Přeprava zavazadel během jízdy vlakem a během jízdy na vodě.
Služby instruktora na vodě.
Služby organizátora po celou dobu kurzu.
V případě zájmu stravování v polní kuchyni formou plné penze.

Sázava - třídenní kurz

Zlenice – Týnec nad Sázavou – Pikovice
Řeka Sázava je vodácky velmi atraktivní,
nabízí poklidné úseky i úseky plné peřejí.
Nabízíme Vám základní variantu kurz s ubytováním na jednom místě – v kempu Týnec
nad Sázavou, kde se první den ubytujeme
a můžeme navštívit Vojenské technické muzeum. Druhý den si sjedeme úsek Zlenice –
Týnec nad Vltavou. Třetí den nás čeká úsek
z Týnce nad Sázavou do Pikovic a následně
přesun vlakem domů.
Cena: od 2 100 Kč

Vltava - pětidenní kurz

Vyšší Brod - Boršov
Možnost doplňkového sportovního programu i návštěvy množství kulturních památek
(hrad Rožmberk, Český Krumlov, klášter ve
Zlaté Koruně a další).
Cena: od 3 500 Kč

Ohře - pětidenní kurz
Kynšperk nad Ohří – Kadaň
Možnost doplňkového sportovního programu i návštěvy množství kulturních památek
(Karlovy Vary, Chlum, hrad Loket a další).
Cena: od 3 500 Kč

Doprava

Stravování

Vlakem či autobusem, možnost přepravy zava-

Formou polopenze či plné penze dle vašeho

zadel doprovodným vozidlem v průběhu cesty

výběru,

vlakem i v průběhu celého putovního kurzu

a zvolené formy ubytování

Ubytování
Dle vašeho výběru ve stanech, chatkách,
penzionu či hotelu s vyšším standardem
V případě putovního kurzu a ubytování
v kempech nabízíme možnost stravování
v polní kuchyni Wenku, kde příprava jídel
probíhá za asistence studentů a sportovní
kurz se tak stává pro některé i kurzem
sebeobsluhy. Stravování v polní kuchyni
znamená snídani formou švédského
stolu, oběd formou balíčku a k večeři se
podává vždy polévka a teplé hlavní jídlo.

Sportovní a vodácké kurzy

Podrobněji rozepsané nabídky naleznete na našem webu.
Jednotlivé trasy vám rádi upravíme.

podle

zvoleného

druhu

kurzu

Uvedené ceny zahrnují
• doprava na místo a zpět,
• ubytování,
• stravování,
• počet doprovázejících pedagogů dle dohody,
• služby organizátora a instruktorů po celou dobu kurzu,
• zapůjčení sportovního vybavení včetně
bezpečnostních pomůcek,
• zapůjčení map,
• doprovodné vozidlo po celou dobu kurzu,
• pojištění klientů u společnosti Generali,
• pojištění CK proti úpadku dle zákona
č. 159/1999 Sb.

Uvedené ceny nezahrnují
• náklady na stravování, není-li strava objednána.

tel.: +420 222 365 709 | mobil: +420 724 623 660 | mail: uplne@wenku.cz | www.wenku.cz
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Školní výlety

zábava
spolupráce
poznání

Dle vašeho individuálního přání vám připravíme
komplexně zajištěnou tematickou školu v přírodě,
kratší školní výlet nebo jen zážitkový či psychosociální
program v průběhu školy v přírodě či vzdělávacího
kurzu. Stačí určit místo, počet dnů případně rozsah
hodin programu a jeho cíl. Přípravu a organizaci
můžete nechat na nás.

S čím můžete na školní akci Wenku počítat?

Školní výlety, školy v přírodě

• V případě zájmu kompletní zajištění školní akce
v ČR i zahraničí včetně dopravy, ubytování i pojištění.
• Zábavný, sportovní, zážitkový, vzdělávací, tematický či psychosociální program vedený
potřebným množstvím proškolených instruktorů.
• Počet doprovázejících pedagogů dle dohody.
• Zapůjčení potřebného materiálu včetně bezpečnostních pomůcek.
• Služby organizátora a instruktorů po celou dobu programu.
• Možnost přepravy zavazadel a materiálu doprovodným vozidlem.
• Možnost spojení akce s kurzem sebeobsluhy a společné přípravy jídel v polní kuchyni.

Z četných aktivit možného programu můžeme jmenovat:
Stavba voru, nízké lanové aktivity, stavba ropovodu, výtvarné aktivity, stavba padáku pro
vajíčko, kufr, film (natáčení hrané pohádky), venkovní scrabble, chůze na „multi-chůdách“
a mnoho dalšího.

Třídenní výlet do
Prachovských skal
Pro školní výlet jsme zvolili rekreační areál
Eden - Jinolice, který leží na břehu Oborského
rybníka. Areál je vybaven tenisovými kurty,
pingpongovými stoly, beach volejbalovým
hřištěm, minigolfem a dvěma bazény.
Během třech dnů si užijeme koupání, sportovní
aktivity, turnaj v minigolfu, nízké lanové aktivity
a zábavnou orientačně-poznávací hru přímo
v centru Prachovských skal, při níž navštívíme
skalní město s útvary dosahujícími výšky až 50
metrů. Na cestě nás bude navigovat tištěný
průvodce s několika otázkami, který nás
zavede i na několik krásných vyhlídek.
Doprovázet nás budou po celou dobu pobytu
zkušení instruktoři.
Cena: od 1 990 Kč

Jednodenní výlet do
německého Legolandu
Legoland
nedaleko
Mnichova
nabízí
nepřeberné množství atrakcí, na které
je rámci vstupného již vstup zcela zdarma
a jsou s německou precizností uzpůsobeny
pro bezpečný pohyb a zábavu dětí. Těmi
nejoblíbenějšími atrakcemi jsou projížďka
Jeepem po Safari, Legoland X-Treme horská
dráha, Aréna vodní zábavy, Miniland se
zmenšeninami významných památek Evropy
a mnoho dalších.
Cena: od 1 200 Kč
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Školní výlet „Objevování Moravy“
V rámci třídenního edukativně zábavného výletu se nejprve
vydáme na průzkum města Brna, zejména pak katakomb
na hradě Špilberk a unikátního muzea Anthropos, domova
Věstonické venuše i skutečného dobového mamuta. Druhý den
nás čeká průzkum proslulého Lednicko-valtického areálu, kde
navštívíme hrad Lednice, unikátní Minaret, interaktivní formou
prozkoumáme další památky areálu, poplavíme se na lodi po řece
Dyji i se projdeme místní krásnou přírodou. Poté nás bude čekat
další průzkumná procházka po archeologické stezce okolo Dolních
Věstonic a v závěrečný den výletu se vydáme na dno slavné
propasti Macocha a spolu s ní prozkoumáme z loďky i ze souše Punkevní jeskyně, srdce Moravského
krasu. Vlastní autobus, kterým jsme se dosud přepravovali, nás poté odveze zpět do Brna, odkud se vydáme
vlakem zpět domů.
Cena: od 1 990 Kč

Školy v přírodě
Škola v přírodě - Teambuildingový program
Teambuildingový program je často užívané slovní spojení, pod kterým si mnohdy nesprávně vybavíme
množství adrenalinových disciplín. My Vám nabízíme komplexní program zaměřený na podporu vztahů,
komunikace a spolupráce mezi spolužáky, na schopnost vzájemné tolerance a překračování hranic
a potřeb vlastního „já“. Podpora atmosféry spolupráce a vzájemné tolerance uvnitř skupiny se mimo jiné
ukazuje jako nejvíce efektivní způsob prevence sociálně patologických jevů ve skupině.“
Cena: od 2 900 Kč

(cena se odvíjí od minimálního počtu studentů
a počtu zúčastněných pedagogů a instruktorů)

ŠKOLA V PŘÍRODĚ – TRADICE ZE VSI
Celý program školy v přírodě bude inspirován životem na vesnici
a dobovými tradicemi napříč celým rokem.
Společně prožijeme nejrůznější zvyklosti tak, jak je realizovali naši
předci, ale současně tak, aby nás program bavil, a něco jsme se
naučili. Začneme novoročním předsevzetím, budeme běhat po okolí
jako Tři králové, naučíme se vyrábět hromničky, rozloučíme se se
zimou hozením čarodějnice do vody, zorganizujeme masopustní
průvod, naučíme se plést pomlázky, vyrobíme si malé májky, zažijeme
posvícení a oslavíme Vánoce a mnoho dalšího.
Čeká nás i noční hra při svíčkách. Budeme malovat a tvořit, hrát
divadlo a pracovat i na lepším poznání svých spolužáků.
Pětidenní program je možné přizpůsobit jako odpolední doplněk vyučování či celodenní náplň akce.
Cena: od 1 990 Kč

Školní výlety, školy v přírodě

Hledáte smysluplný výlet pro svou třídu?
Zdají se Vám žáci ve třídě mezi sebou rozhádaní?
Chtěli byste zapracovat na vztazích a atmosféře ve třídě?

(cena se odvíjí od minimálního počtu studentů
a počtu zúčastněných pedagogů a instruktorů)

Uvedené ceny zahrnují
• doprava na místo a zpět,

• materiální zajištění všech bodů programu včetně bezpečnostních pomůcek,

• ubytování,

• v případě dohody možnost zajištění zdravotníka s akreditací MŠMT,

• stravování formou plné penze,

• pojištění klientů u společnosti Generali,

• počet doprovázejících pedagogů dle dohody,

• pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.

• služby organizátora a instruktorů po celou dobu kurzu,

tel.: +420 222 365 709 | mobil: +420 724 623 660 | mail: uplne@wenku.cz | www.wenku.cz
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Programy pro školy v Praze
Prozkoumejte s námi během ojedinělých zážitkově
-vzdělávacích programů matičku Prahu nejen ze země,
ale i z vodní hladiny či ptačí perspektivy.

Na co se můžete na Wenku
programech v Praze těšit?
Zahrajete si zábavně-orientační hru „Objevování
zlaté Prahy“ nebo „Pražské perličky“.
• Kam vás nezavede hra, zavede vás náš delegát
během procházky městem.
• Rozhlédnete se z některé z pražských věží.
• Dle zvoleného programu navštívíte kulturní památky či důležité vzdělávací dominanty Prahy.

Programy pro školy v Praze

•

S čím můžete v Praze Wenku počítat?
• Celou dobu vás bude provázet náš delegát,
který zajistí vstupy, jízdné MHD ad.
• Zajistíme vám ubytování se snídaní.
• Všichni účastníci výletu jsou pojištěni.
• Na požádání vám zajistíme dopravu autobusem.
od školy do místa ubytování a zpět.
• Počet doprovázejících pedagogů dle dohody.

Hledáte zajímavý vzdělávací program v Praze?
Chcete se učit jazyky v praxi bez cestování?

Objevování zlaté Prahy
zahrajte si se
studenty zábavně
orientační jazykovou
i poznávací hru

Objevování zlaté Prahy je hra vhodná pro žáky druhého
stupně ZŠ a studenty nižších ročníků SŠ.
Zábavná hra nenásilnou formou založenou na pravidlech
zážitkové pedagogiky poučí hráče o historii Prahy i různých pověstech a zajímavostech a prověří jejich
schopnost orientace a spolupráce. Během 3-4hodinového Objevování hráči projdou přes nejvýznamnější historické památky Prahy, vystoupí na Staroměstskou mosteckou věž Karlova mostu a za správně vyluštěné heslo
dostanou sladké překvapení.
Cílem hry je mimo jiné procvičit se v orientaci, spolupráci
a komunikaci, podpořit týmového ducha, oživit si své
znalosti o Praze a rozšířit je o nové poznatky.

Hráči pracují v malých skupinkách a během procházky Prahou hledají odpovědi na rozličné
otázky. Hru Objevování je možno rozšířit o společnou hodinovou plavbu parníkem po Vltavě
(min. 40 platících studentů). Hru je možné absolvovat v šesti jazycích – českém, anglickém, německém, francouzském, španělském a ruském. Pro I. stupeň ZŠ nabízíme
novinku – hru „Po stopách pražských strašidel a pověstí“.
Cena: v ČJ 130 Kč / cizí jazyk 160 Kč

PRAŽSKÉ PERLIČKY
Chcete poznat naše hlavní město „jinak“?
Znáte Prahu dobře, ale zajímaly by vás nějaké ty „špíčky“?
Pojďte s námi po stopách Pražských perliček objevovat Prahu z myší i ptačí perspektivy! V průběhu této zážitkově-vzdělávací
orientační hry se účastníci dozvědí fakta
o pražských památkách, která patří mezi
„povinné znalosti“, ale také objeví mnohé
zajímavosti, které málokdo ví. Kromě toho
se procvičí v orientaci, týmové spolupráci i svých znalostech.
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Hra je určena žákům posledních ročníků ZŠ
a studentům středních škol a je volným pokračováním hry „Objevování zlaté Prahy“.
Hráči pracují v malých skupinkách a během
3-4hodinové procházky Prahou vyhledávají
odpovědi na různé otázky, vystoupí na Prašnou bránu a za správné heslo získají sladkou
odměnu.
Hru Pražské perličky je možné rozšířit o společnou hodinovou plavbu parníkem po Vltavě (min. 40 platících studentů).
Cena: 200 Kč

TŘÍDENNÍ PROGRAMY V PRAZE
Je pro Vás jednodenní výlet do Prahy krátký? Chtěli byste v našem hlavním městě pobýt déle a vidět více? Nabízíme Vám třídenní pobyty v Praze
s programem. Vybrat si můžete variantu pro základní nebo střední školu.

Třídenní zážitkový pobyt v Praze pro ZŠ

Zajistíme ubytování, dopravu, stravování a ještě něco navíc - poznání nejvýznamnějších pražských památek zábavnou formou v podobě hry „Objevování zlaté Prahy“, nebo „Po stopách pražských strašidel a pověstí“. Zahrajete si, něco se naučíte, projedete se lanovkou, parníkem
i metrem. Uvidíte památky, přírodu i zvířata.

Orientační harmonogram:

den

den

3.

Dopoledne si zahrajeme hru „Objevování zlaté Prahy“ (II. stupeň ZŠ), nebo „Po stopách
pražských strašidel a pověstí“ (I. stupeň ZŠ), během níž žáci projdou přes nejvýznamnější
historické památky Starého Města a Malé Strany. Následně se naobědváme v restauraci
McDonald´s a přesuneme se lanovkou na Petřín. Tam bude možnost fakultativně navštívit Petřínskou
rozhlednu a Zrcadlové bludiště. V pozdějších odpoledních hodinách možnost rozchodu v jednom
z pražských obchodních center.

Poslední den v Praze můžeme strávit v pražské ZOO, ze které bude možnost vrátit se do centra
parníkem,
nebo si prohlédnout vybranou expozici Národního muzea.
den
Cena: 1 990 Kč

Třídenní zážitkový pobyt v Praze
pro SŠ

Kromě ubytování, dopravy a stravování zajistíme i něco navíc - poznání
nejvýznamnějších pražských památek zábavnou formou v podobě hry
„Pražské perličky“. Zahrajete si, něco se naučíte, projedete se lanovkou, parníkem i metrem. Uvidíte památky, přírodu i divadelní představení a můžete navštívit největší aquapark v Praze.

Programy pro školy v Praze

1.
2.

Po příjezdu do Prahy a ubytování se společně vydáme na Vyšehrad, kde shlédneme mimo jiné chrám
sv. Petra a Pavla, Slavín, povíme si pověst o kněžně Libuši a jejích proroctvích.

Orientační harmonogram:

1.
2.
3.
den

den

Po příjezdu do Prahy a ubytování se společně projdeme Starým a Novým Městem, vyjedeme
lanovkou na Petřín, kde bude možnost navštívit Petřínskou rozhlednu a Zrcadlové bludiště. Večer
Vám na přání můžeme zajistit představení v Národní divadle, Stavovském divadle, nebo Státní opeře.
Dopoledne si zahrajeme hru „Pražské perličky“, během níž studenti projdou přes nejvýznamnější
historické památky Starého Města a Malé Strany. Odpoledne se projedeme parníkem po Vltavě
a prohlédneme si tak Prahu z jiného úhlu – budeme mít jedinečný výhled na Hradčany, Petřín i Karlův
most zespoda. V pozdějších odpoledních hodinách možnost rozchodu v centru Prahy.
Poslední den v Praze můžeme strávit v Aquapalace Praha, nebo se vydat na procházku po Vyšehradě.

den

Cena: 2 200 Kč

buďte
wenku :)

tel.: +420 222 365 709 | mobil: +420 724 623 660 | mail: uplne@wenku.cz | www.wenku.cz
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Cestovní kancelář
Agentura Wenku s.r.o.
Na Hanspaulce 799/37
160 00 Praha 6 - Dejvice
mob.: +420 724 623 660, +420 727 845 046
tel.: +420 222 365 709
e-mail: uplne@wenku.cz
web: www.wenku.cz
Facebook: Agentura Wenku
Blog: http://agentura-wenku.blogspot.cz/

IČ: 0028431375
DČ: CZ0028431375
ČÚ: 3757491001/5500
IBAN: CZ3055000000003757491001
BIC: RZBCCZPP
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 140998.

www.wenku.cz

