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Úvod  

Ve dnech 1. února až 4. března se v Brně a blízkém okolí započala nová realizace projektu 

EDISON. Tentokrát zde přijelo 20 stážistů, kteří vyučovali na 16 základních a středních 

školách. Možnost je spoznat a dozvědět se něco nového o cizích kulturách mělo více než 

3000 studentů.  

 

Základní školy 

 Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29 

 Základní škola Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace 

 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace 

 Základní škola Němčice nad Hanou 

 Cyrilometodějská církevní základní škola Brno, Lerchova 65 

 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, příspěvková organizace 

 Základní škola Brno, Laštůvkova 77, příspěvková organizace 

 Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace 

 Základní škola Sirotkova 36, Brno, příspěvková organizace 

 Tyršova základní škola, Brno, Kuldova, příspěvková organizace 

 Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 

 

Střední školy 

 Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 

 Katolické gymnázium Třebíč 

 Střední škola polytechická Brno, Jílová, příspěvková organizace 

 Gymnázium Třebíč 

 Gymnázium T.G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, příspěvková 

organizace 
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Projekt EDISON  

EDISON je vzdělávací projekt pro základní a střední školy, který funguje pod záštitou MŠMT 

(Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) a jeho cílem je především podpora 

mezikulturního vzdělávání dětí a mládeže. Celý týden mají žáci a studenti možnost strávit 

neobvyklé vyučovací hodiny s cizinci, dozvědět se zábavnou formou mnohé informace  

o vzdálených zemích a navázat kontakty se zajímavými lidmi. Poznají jiné, často exotické 

kultury, učí se aktivně používat anglický jazyk a získají motivaci ke studiu jazyků i v jejich 

budoucím životě. Škola získá nejen týden zajímavé výuky, ale také prestiž a možnost ukázat 

se jako aktivní škola, doplňující běžnou výuku netradičními metodami a činnostmi. Aktivity 

projektu navazují na Rámcový vzdělávací plán a setkávají se s kladným ohlasem rodičovské 

veřejnosti.  

Žáci a jejich rodiny mají navíc možnost praktikanty ubytovat u sebe doma a fungovat jako 

tzv. host families. Celý týden je pak pro všechny zúčastněné příležitostí ke vzájemné 

intenzivní komunikaci v cizím jazyce a poznávání odlišné kultury. V mnohých případech 

dochází k navázání dlouhodobějšího kontaktu, případně vzniku přátelství, a dopisování 

pokračuje ještě dlouho po skončení projektu. 
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AIESEC 

AIESEC je největší mezinárodní studentská organizace působící již ve 126 zemích světa  

a na 2 400 univerzitách. Vznikl po 2. světové válce roku 1948 s vizí spojit studenty  

a vzájemně porozumět cizím kulturám za účelem celosvětového míru. V České republice 

má již 12 poboček. AIESEC přistupuje inovativním způsobem k zapojení a rozvoji mladých 

lidí. Je otevřen pro všechny VŠ studenty, kteří chtějí aktivně pracovat na svém osobním 

rozvoji, jsou flexibilní, komunikativní, rádi pracují v týmu a nemají problém s kulturním 

porozuměním. 
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Průběh projektu 

Oficiální začátek projektu se datuje k 25. lednu 2016, přesněji jeden týden před začátkem 

realizace na školách. Důvodem dřívějšího začátku byl tzv. přípravný týden, kdy se 

zahraniční stážisti seznamovali s českou kulturou, způsobem výuky na českých školách, 

přípravou jejich vyučovacích metod a seznámení s případnými problémy, které mohou 

během vyučování nastat. Přípravný týden nebyl však zaměřen pouze na vzdělávání 

stážistů, ale také na jejich seznamování se skupinou, s kterou následně trávili zbytek 

realizace. 

 

Program přípravného týdne 

 

 

Součástí přípravného týdne byly také semináře s externisty, například s Teddym Rogersem 

Mohammedem, který stážistům ukázal, jakým způsobem vést poutavé hodiny. Další 

součástí přípravného týdne bylo setkání se zástupci škol, kteří měli možnost stážisty poznat 

před realizací a zároveň je připravit na některá očekávání, která škola může mít. Právě toto 

setkání stážisté velmi oceňovali, neboť se jednalo o jejich první setkání se školami a utvořili 

si lepší přehled o tom, co je v následujících týdnech čeká. 

Během přípravného týdne byli stážisté rozděleni do tří skupin po sedmi a šesti lidech. 

V rámci své skupiny si vždy zvolili team leadera skupiny, na kterého se mohli následujících 

5 týdnů působení na školách spolehnout. 

Zároveň v rámci projektu byla každé skupince přidělena zodpovědná skupina osob 

z projektu EDISON, která se většinou skládala ze tří osob, které projekt od začátku 

zabezpečovali.  
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Jak je vidět v programu přípravného týdne výše, každý den byl zaměřen na jinou aktivitu. 
První den týdne byl zaměřen na obecné informace o Brně a seznamovací aktivity mezi 
stážisty, neboť pro správný průběh projektu bylo potřeba i vzájemného seznámení všech 
stážistů mezi sebou. Druhý den byl zaměřen na první přípravné aktivity, a to přesněji 
seminář o zvládání různých lidských povah a první prezentování připravených aktivit 
stážistů. Třetí den byl tvořen semináři externistů a stmelování týmů, neboli skupinek 
stážistů, do kterých byli přiřazeni. Čtvrtý den přípravného týdne byl věnován prohlídce 
Brna a setkáním se školami a jejich zástupci. Poslední den celého týdne byl zaměřen 
finálním prezentacím a aktivitám stážistů, aby stážisté věděli vše potřebné a projektový 
tým EDISONu se ujistil, že vše je připraveno na začátek realizace projektu na školách.  
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Skupina I. 

První skupina byla složena ze stážistů z Brazílie, Jordánska, Turecka, Číny, Indonésie a 

Gruzie.  

 

 

Partnerské školy: 
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Masarykova základní a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29 

První týden realizace projektu EDISON na jaře 2016 v Brně proběhnul na Masarykově 

základní škole, kde stážisti měli hodiny s dětmi od 6 do 15 let. Realizace proběhla hladce a 

bez problémů, ať už z naší strany anebo ze strany školy. Spokojenost byla zřejmá ze strany 

dětí i učitelů, kteří to brali jako příjemné zpěstřední vyučování.  

Značné byly pozitivní ohlasy hostitelských rodin, ale také jiných rodičů, kteří si chválili efekt, 

jenž stážisté měli na jazykové schopnosti jejich dětí, a to zejmnéna na to, jak se jejich děti 

„rozhovořily“. Na koncí týdne pozvali učitelé stážisty na večeři a 

posezení v pohostinství, přičemž poté proběhlo loučení ve škole.  

Škola jednoznačně s budoucí realizací počítá. Kromě jiného 

chválili také rychlou odezvu na e-maily a posílali i automaticky 

ujišťovací zprávy. Bylo zjevné, že během předchozí realizace se 

vyskytlo více problémů, a to především s komunikací a 

dostupností z naší strany. 

   

 

Základní škola Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace 

Druhý únorový týden strávila šestice stážistů prezentováním svých zemí a kultur na Základní 

škole Hudcova. Týden se nesl ve znamení hodin zaměřených na specifické témata, škola 

byla na projekt již předem velmi dobře připravená, její zástupci byli přítomni i na setkání se 

stážisty v průběhu přípravného týdne.  

Stážisté měli prostor trávit vyučovací hodiny se žáky i v tělocvičně, a také využít školní 

kuchyňku při společné přípravě tradičních jídel. Žáci prvního stupně si dokonce předem 

připravili projekty, které stážistům prezentovali v anglickém jazyce v rámci vyučovacích 

hodin, a které je velmi mile překvapily, protože si dali žáci na tom patřičně záležet. Ve čtvrtek 

škola uspořádala unikátní a velmi inspirativní událost "Hudcova má talent", kde žáci 

prezentovali své talenty, ať už tanec, zpěv, hru na hudební nástroj nebo dokonce 

gymnastické kousky.  
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Celý týden byl plný zážitků a aktivit, 

včetně připraveného odpoledního 

programu pro naše stážisty. V pátek byla 

realizace projektu EDISON završena 

školní Global Village, kde každý stážista 

měl stanoviště o své zemi. Budeme se 

těšit na další realizace projektu EDISON 

na ZŠ Hudcova i v budoucnosti.  

 

 

 

 

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková 

organizace 

Třetí týden jarní realizace projektu EDISON  bylo našich šest stážistů na Střední škole umění 

a designu a Vyšší odborné škole v Brně. Realizace na této škole probíhala poněkud jinak, 

neboť byli stážisti po třech rozděleni na rozdílné budovy v centru Brna.  

Tento týden byl celkově výzvou pro stážisty, neboť si škola vyžádala jiný přístup 

k vyučování. Základem byl jen omezený počet prezentací, zato větší počet debatních hodin, 

kdy stážisté společně chodili do hodin angličtiny a se skupinkami studentů probírali své 

země a zodpovídali předpřiravené otázky. Dle informací stážistů se jednalo o vítanou 

změnu, neboť stážisté mohli více improvizovat a ne se zaměřovat na své prezentace. 

Během náhledů bylo vidět, že studenti jsou zabaveni, ať se jednalo o kteroukoliv budovu 

školy. Nechyběly občasné technické problémy, ale i tyto stážisté bez problému vyřešili 

improvizačními hrami, např. soutěž v předávání věcí s čínskými hůlkami, či vzájemné 

seznamovací hry.  

Třetí týden byl velmi dobře ohodnocen také ze strany profesorů, kteří byli s projektem velmi 

spokojeni a s budoucí realizací počítají. 
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Základní škola Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace 

Předposlední týden jarní realizace projektu EDISON probíhal právě na Základní škole na 

Slovanském náměstí. Tato škola, sídlící v stoleté historické budově, se pyšní historií, 

s kterou je spjatá. A právě tu měli naši stážisté možnost poznat. 

Zodpovědnost za fungování projektu na škole delegoval pan ředitel na velmi milou učitelkou 

anglického jazyka, která byla vždy ochotná pomoct a neustále se ujišťovala, jestli je vše 

v pořádku a naši stážisté jsou spokojeni.U dětí byla odezva velmi dobrá, možná i díky jejich 

dobrému jazykovému základu. Velice si chválili především 

interaktivní aktivity jako tance a tai-chi. Ubytování 

fungovalo tentokrát formou kolejí a ne hostitelských rodin, 

ale vzhledem na to, že byly velmi blízko škole, nejednalo se 

o žádnou překážku.  

Komunikace se školou je občas problematická pro časovou 

vytíženost pana ředitele, ale zdá se, že všichni byli 

maximálně spokojení.  
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Katolické gymnázium Třebíč 

Poslední týden jarní realizace projektu EDISON se odehrával mimo Brno, neboť v této době 

se zde konaly jarní prázdniny. Dvě ze skupin trávily čas v Třebíči a třetí v Ústí nad Orlicí.  

Našich šest stážistů se nacházelo na Katolickém gymnáziu Třebíč. Pro stážisty, už kvůli 

umístění, byl tento týden něčím jiným a zajímavým. Neboť se jednalo o první realizaci na 

této škole, snažili se zástupci školy vycházet stážistům vstříc i mimo školní hodiny a 

připravovali pro ně mimoškolní zábavu, například večeři s učitelským sborem, či oficiální 

představení stážistů na škole. Týden stážistů byl zaplněn hodinami angličtiny, kdy se 

představovali studentům tohoto gymnázia pomocí prezentací, ale také diskusních kroužků. 

Stážisté si pro tento týden nemuseli připravovat speciální prezentace, neboť škola neměla 

speciální požadavky, avšak navzájem si vycházeli velmi vstříc. To především pomocí 

vyučování i mimo jejich rozvrh, neboť zájem o stážisty byl na celé škole. Občas stážisté učili 

na hodinách, které neměli v rozvrhu, avšak to vše jen z jejich vlastního popudu, když jim 

byla tato možnost nabídnuta.  

Stážisté ocenili zájem školy, avšak 

nezakrývali větší únavu. Jak však sami 

zhodnotili, únava nebyla kvůli extra 

hodinám, ale kvůli poslednímu týdnu jejich 

realizace. Škola byla s realizací velmi 

spokojena a uvažuje o zapojení na podzim.    
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Skupina II. 

Druhá skupinka se skládala ze stážistů z Pákistánu, Číny, Vietnamu, Taiwanu, Gruzie, 

Turecka a Indonésie. 

 

 

Partnerské školy: 
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Základní škola Němčice nad Hanou 

První týden jarní realizace sedm stážistů zamířilo na první školu – Základní školu Němčice 

nad Hanou. Výzvou bylo nejen to, že šlo o jejich premiéru, ale i o to, že museli zaujmout i ty 

nejmenší. Výzvu zvládli velmi dobře, hráli s dětmi různé hry, tancovali, zpívali, chlapci si 

zahráli fotbal a za aktivitu děti odměňovali formou sladkostí.  

Domácí studenti si na oplátku připravili bohatý program, předvedli různé tance jako kankán, 

polku a mazurku, a také hráli na hudební nástroje. Vrcholem týdne byla autogramiáda, kdy 

byli naši stážisté doslova celebritami a každé dítě chtělo mít fotku nebo podpis od skvělého 

studenta z jiné krajiny. 

 První týden realizace plný výzev dopadl na výbornou 

a s výsledkem byli spokojeni učitelé, nadšené děti 

a stážisti plní nezapomenutelných zážitků. 

 

Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace 

Druhý týden stážisté navštívili dlouhodobě 

spolupracující Střední školu polytechnickou v 

Brně. Projekt zde proběhl již popáté. 

Realizaci na této škole odstartovala prohlídka 

školy a uvítaní panem ředitelem, který měl velmi 

inspirující proslov. Mimo vyučování si stážisté 

vyzkoušeli práci v dílnách na dislokacích. Měli 

tak možnost zakusit praktickou součást výuky, 

což brali jako příjemné rozptýlení. Zbytek týdne 

však také nebyl jen o faktech, ale hlavně o 

zajímavostech z různých zemí. Stážistovi 
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z Číny se například podařilo vytáhnout studenty z lavic a nacvičovat s nimi čínské bojové 

umění tai chi, zatímco ostatní 

stážisti studentům předali základy 

hned sedmi různých jazyků.  

 

 

Cyrilometodějská církevní základní škola Brno, Lerchova 65 

Třetí vyučovací týden již po páté navštívil projekt EDISON Cyrilometodějskou církevní 

základní školu, kde měli stážisté šanci týden bydlet ve věřících rodinách a také zjistit 

navzájem více o svých náboženstvích. V pondělí ráno proběhlo oficiální přivítání, které 

začalo vystoupením žáků, které sami nacvičili. Interaktivní výuka probíhala od pondělí od 

rána do pátku do odpoledne, kdy se uskutečnila Global Village, která jak v učitelích, tak ve 

studentech zanechala silné vzpomínky na jednotlivé studenty i země.  

Žáci i učitelé tak měli jedinečnou možnost prověřit své znalosti anglického jazyka a dozvědět 

se velké množství zajímavostí o životě, přírodních podmínkách, ale také o tradicích a 

kultuře. Největší úspěch sklidili stážisté především z Gruzie, Indonésie a Turecka, díky jejich 

jedinečným interaktivním prezentacím. Studenti byli i po páté z projektu velmi nadšeni a 

proto se těší na další spolupráci a nové příběhy dalších stážistů. 
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Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, příspěvková organizace 

Předposlední čtvrtý týden jarní realizace projektu EDISON 2016 stážisti zavítali na Základní 

školu Horácké náměstí v Řečkovicích. V pondělí je studenti na škole přivítali tělovýchovným 

programem. Stážisti mohli vidět, jak šikovní studenti předvádějí kotouly, stojky, přemety 

a skupinové gymnastické choreografie. Pondělní program byl zakončen nadílkou domácích 

koláčů a buchet, po kterých mohlo začít vyučování. 

Zahraniční studenti zavítali do tříd od prvního ročníku až po devátý. Bez ohledu na věk dětí, 

byli všude velmi vřele přijati a při odchodu z třídy zavaleni kupou papírů k podpisům 

a žádostmi o fotky. Studenti byli ubytovaní v hostitelských rodinách, z kterých některé 

vymýšlely kulturní program, například navštívení opery nebo si poprvé vyzkoušet lyžování.  

Týden na Horáckém náměstí proběhl bez problémů, zahraniční i domácí studenti se v pátek 

rozloučili plní nových zkušeností a nezapomenutelných zážitků. 

   

Gymnázium Třebíč 

V posledním týdnu jarní realizace projektu EDISON od 29.2 do 6.5 se stážisté přesunuli 

z Brna do Třebíče, kde měli možnost prezentovat své země poprvé na této škole. Během 

tohoto jedinečného týdne si mohli stážisté krom klasické výuky vyzkoušet společně se 

studenty gymnázia velké množství volnočasových aktivit, které je spojili a vytvořili tak velké 

množství internacionálních přátelství. V rámci jednotlivých hodin měli žáci možnost zeptat 

se na pohled stážistů na jednotlivá ožehavá témata dneška a diskutovat o nich.  
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Úspěch projektu byl zdokumentován dokonce v místních novinách, kdy největší hrdinkou se 

stala stážistka Megi z Gruzie. Na další zážitky s touto školou se opět těšíme na příští jarní 

realizaci. 
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Skupina III. 

Třetí skupina se skládala ze stážistů z Taiwanu, Německa, Turecka, Kyrgyzstánu, 

Indonésie, Gruzie a Austrálie. 

 

 

Partnerské školy: 
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Gymnázium T.G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, příspěvková 
organizace 

Hned v prvním týdnu zamířila naše odvážná sedmička mimo Brno a to do nedalekých 

Hustopečí. Tam je čekal nezapomenutelný týden na Gymnáziu T. G. Masaryka. V pondělí 

byli stážisté přivítáni ředitelem a celou školou v tělocvičně, to vše pokrývala Hustopečská 

Televize.  

Během týdne bylo o stážisty nadstandardně postaráno. Po výuce pro ně měli vždy žáci 

jednotlivých ročníků připravený program. Užili si například návštěvy vinných sklepů, uvítání 

na Hustopečské radnici, návštěvu Lednic, Valtic a Mikulova a v neposlední řadě tradiční 

masopust. Jak studenti, učitelé a hostitelské rodiny, tak i stážisté jsou z tohoto týdne 

unešení a věří, že se jim povedlo navázat přátelství na celý život.  

 

 

Základní škola Brno, Laštůvkova 77, příspěvková organizace 

Během druhého týdne jarní realizace projektu EDISON roku 2016 se naši stážisté vydali na 

Základní školu Laštůvkova 77 v Brně. Stážisté byli jako jedna velká skupina, ale každý měl 

své hodiny odděleně. Byl to druhý týden projektu a stážisté ještě byli trochu nejistí, co od 

škol očekávat. Ovšem všichni, včetně paní uklízeček je na této základní škole velmi vřele 

přijali. Byla cítit otevřenost a zájem o naše stážisty. 

Stážisté měli k dispozici gauč, který 

byl vyhrazen jen pro ně. Ten byl 

v chodbě a během přestávek se tak 

mohli se studenty bavit, fotit a 

podepisovat se jim. Stážisté si 

pochvalovali rozvrh, který byl 

přehledný, a málokdy se vyskytovaly 

2 vyučovací hodiny po sobě. Tím 

pádem měli stážisté čas na 

odpočinek. Studenti se aktivně 

zapojovali a nenechali se zastavit ani 
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svou někdy lehce limitovanou angličtinou. Toto ocenili jak učitelé, tak stážisté, protože není 

nic horšího než tichá třída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace 

Třetí týden realizace se uskutečnil v Brně. Základní škola na Pavlovské ulici není v projektě 

žádným nováčkem. Třetí ročník organizování se nesl ve znamení příjemné atmosféry 

a skvělé připravenosti. Na škole čekalo stážisty slavnostní 

uvítání a žáci si pro našich sedm odvážlivců připravili vlajky 

jejich zemí. 

Stážistům poskytli sedm místností na učení a jednu na 

odpočinek. Každý den dostali upečenou sladkost od učitelů 

ze školy a mohli si tu také mezi hodinami vydechnout.   

Žáci školy byli nadšení, a tak se každou přestávku opakoval 

stejný scénář. Děti naběhly za stážisty s papíry, perami 

a telefony a prosili je o podpis a společnou fotku. Celý 

učitelský sbor se už nemůže dočkat další realizace 

a spolupráce. Děti se totiž celý rok ptají, kdy už znovu bude 

projekt EDISON na jejich škole. 

 

Základní škola Sirotkova 36, Brno, příspěvková 
organizace a Tyršova základní škola, Brno, Kuldova, příspěvková organizace 

Čtvrtý týden této jarní realizace projektu EDISON 2016 se 7 našich stážistů vydalo hned na 

2 základní školy v Brně. Realizace na této škole probíhala poněkud jinak, neboť byli stážisti 

během týdne rozděleni na odlišné budovy v centru Brna. 

Tento netradiční krok jim umožnil ovlivnit ještě vyšší počet studentů, než bývá zvykem. První 

dva dny strávili na Tyršově základní škole. Zde bylo přijetí opravdu domácké, kdy na stážisty 

čekala skvělá atmosféra a čerstvě upečená buchta. Studenti byli otevření a velmi zvídaví. 

Zbylé 3 dny strávili stážisté na ZŠ Sirotkova. Tady byla reakce stejná. Stážistům byl 

poskytnut velký prostor, aby se mohli průběžně připravovat na své prezentace. Naše 

německá stážistka měla hodiny v německém jazyce, i když podle ní jich někdy bylo až moc. 
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Děti si vždy důkladně připravily otázky a hodiny tak byly zajímavé pro obě strany. Celkově 

se tento týden velmi vydařil.  

 

 

 

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bartří Čapků 1332 

Poslední týden realizace stážisti strávili na škole mimo Brno. Kvůli jarním prázdninám tak 

objevovali i město Ústí nad Orlicí. Již na stanici je čekalo přivítání od jejich hostitelských 

rodin a pana ředitele.  

Celý týden se nesl v příjemné atmosféře a obě dvě strany, ať 

stážisté nebo škola, byli spokojení. I když se občas projevila 

únava, naši stážisti to zvládli bravurně a někteří z nich 

dokonce už anie nepotřebovali připravené prezentace. 

Věříme, že se projekt na této škole nekonal naposledy 

a budeme společně nadále přinášet dětem celý svět do 

školních lavic. 
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Hodnotící setkání 

 

1. Setkání 

 

V rámci úspěšného fungování projektu proběhly dvě povinná setkání, kde se stážisté sešli 
s týmem projektu EDISON. První týden proběhl po dvou týdnech jejich učení na školách. 
Součástí setkání bylo zpětné ohlédnutí za jejich prvními dvěma týdny, kde byl prostor na 
zhodnocení dosavadního 
průběhu projektu. 
Zhodnotila se práce na 
školách, týmů stážistů, 
práce EDISON týmu, 
jejich vlastní hodnocení a 
hostitelské rodiny. 
Následně byl prostor pro 
osobnostní zhodnocení a 
určení dalšího průběhu 
projektu po následující 
týdny. 

 

 

 

 

 

2. Setkání 

V rámci posledního setkání došlo k finálnímu zhodnocení stážistů fungování projektu 
z více ohledů. Byl zde prostor na návrhy pro zlepšení fungování celého projektu ze strany 
stážistů. Následně stážisté měli možnost podělit se o vlastní zkušenosti a zážitky, které 
během projektu EDISON 
získali. Po předání závěrečných 
informací došlo na několik 
stmelovacích aktivit, kdy psali 
tzv. sugarcubes, neboli vzkazy 
pro ostatní účastníky. 
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Naši stážisté 

Projektu se zúčastnilo 20 stážistů z Turecka, Jordánska, Gruzie, Indonésie, Vietnamu, Číny, 

Taiwanu, Německa, Austrálie, Pákistánu, Kyrgyzstánu a Brazílie. 
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EDISON Tým 
 

                         

Andrea Troppová   Marek Klein         Markéta Grbavčicová 

 

                                         

 Erik Citterberg        Veronika Gálová    Yuliia Kostashchuk   

                      

Kamila Krejčová      Zdenka Loučková             Jiří Mouka 
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  Radka Štůralová             Gabriela Šulová  

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro více informací nás můžete sledovat také na naší facebookové stránce 
https://www.facebook.com/Projekt-EDISON-Brno-1072122492853820/?fref=ts. Zde 
neustále přispíváme s novými informacemi o projektu, fotografiemi z realizací a do 
budoucna se zde budou nadále nacházet nové informace k projektu a chystaným 
realizacím. Velkou součástí jsou také videa, které jsme se stážisty vytvořili. Pro ukázku 
zde máme video s názvem Message to EUROPE. 
(https://www.youtube.com/watch?v=HWkjb33DWAU) 

 

 

https://www.facebook.com/Projekt-EDISON-Brno-1072122492853820/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=HWkjb33DWAU
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DĚKUJEME ZA 

SPOLUPRÁCI! 


