
Kontaktní údaje s fotografií, která věrně reprodukuje moji současnou podobu   

Pan František Vomáčka 

Student Technické a energetické  školy života  
v Horní Dolní 
Bytem:  Nad  Mostem 24 
684 24  Prostřední pod Bečvou 

Tel. 734 34 24 24 
e.mail: frantisek.vomacka@neznam.cz

web: 
Další kontakt: ………………………………..  

         
Motivační dopis do jednodenního vzdělávacího 
zájezdu ENERGIS 24 – Je sklo vodič, nebo 
izolant?  aneb všechno je jen o úhlu pohledu
V motivačním dopise zodpovězte otázky:    
     
Stručná charakteristika mých zájmů, postojů,  zkušeností a dovedností:    
V čem jsem opravdu  dobrý a co bych mohl případně prezentovat ostatním: 
Fotografie nebo  práce, které charakterizují mé zájmy  a úspěchy:
Co mne nejvíc zaujalo na životě,  díle a způsobu úmrtí Wilhelma Reicha a co jsem se
o něm dozvěděl nebo  nedozvěděl ve škole:  
Co mne nejvíc zaujalo na životě,  díle  a způsobu úmrtí Viktora Schaubergera a co 
jsem se o něm dozvěděl ve škole:   (něco najdete  ve sborníku z Putování po zdrojích II - 2010)     
Co mne nejvíce zaujalo na minulých zájezdech  ENERGIS 24 (kdo se zúčastnil)    
Co je pro mne energie: 
Co bych chtěl vzkázat  ostatním účastníkům, příp. pořadatelům:

Pročetl jsem si sborníky, články a ohlasy účastníků  z minulých  zájezdů umístěných na
http://www.energis24.cz/357/virtualni-univerzita a  vím,  do  čeho  jdu.  Zavazuji  se
respektovat pokyny organizátorů zájezdu a v případě hrubého porušení jejich pokynů beru
na vědomí, že mohu být kdykoliv z projektu vyloučen. Přes všechna varování mám  zájem
o účast na připraveném zájezdu. Seznámil jsem se s programem a tuším, co mne čeká.
 
V Horní Dolní   dne 25. 11. 2018  

  František Vomáčka 
       vlastní rukou

Vaše  motivační  dopisy  ve  formátu  WORD  nebo  PDF  vkládejte  při  registraci  na  webu:
www.energis24.cz nebo   zasílejte  na  elektronickou  adresu:  radsej@energis24.cz  Do  názvu
souboru na  první  místo  uvádějte  Vaše  příjmení  Vomacka_Motivace.doc,  což nám   usnadní
zpracování. Pochopitelně oceníme originalitu, vtipnost a tvořivost. Dejte si tedy záležet, už se na
Vás  moc těšíme.   Ve vazbě na zákon o ochraně osobních údajů se zavazuji, že veškeré údaje
budou použité výhradně pro naši vnitřní potřebu a pro potřebu partnerů projektu.    
   
V Bučovicích dne 25.11.2018

    Mgr. Radovan Šejvl 
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