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Naše město Úsov se může pyšnit tím, že patří mezi první města, 
ve kterých vznikl klub CoderDojo v České republice, a stalo se 
tak jedním z měst, které přispělo ke vzniku právní entity spol-
ku CoderDojo Česká republika z.s., který se stal v loňském roce 
také členem České rady dětí a mládeže. V Úsově je klub aktivní 
již druhým rokem. 
A než budu pokračovat s představováním našeho klubu, chci 
poděkovat řediteli ZŠ Úsov Ing. Davidu Kalouskovi za poskyt-
nutí prostor a základního technického zázemí (počítače a inter-
netové připojení), bez kterého bychom nemohli fungovat. 
Dále chci poděkovat za pomoc s organizací paní učitelce Mgr. 
Janě Koštovalové, která nám dělala tlumočníka angličtiny, když 
jsme měli v klubu návštěvu Camila Parry z Kolumbie, který 
nám přijel představit robota OTTÍKA.
Poděkování také patří paní Lence Hodinové, která nás doprová-
zí na výletech a také Mgr. Martině Poláchové, jenž je mentorem 
CoderDojo Úsov od ledna tohoto roku. Máme v klubu hodně 
dětí a mentorů by bylo potřeba i víc, každá výpomoc je vítána.
Co je to CoderDojo ?
CoderDojo je celosvětové hnutí založené na programovacích 
klubech pro mladé lidi ve věku od 7 do 17 let. V těchto klu-
bech se děti a mladí lidé za pomoci mentorů vzdělaných v ob-
lasti IT učí, jak například postavit roboty, vytvořit webové strán-
ky, vytvořit mobilní aplikaci, naprogramovat počítačovou hru, 
vytvořit animaci a mnoho dalšího. Jako bonus získávají děti 
schopnost spolupráce a sociální interakce. Kluby musí dětem 
poskytovat vzdělání ZDARMA, je to hlavní podmínkou celé-
ho programu. Program CoderDojo vznikl v roce 2011 ve měs-
tě Cork v Irsku a dnes existuje více než 2 100 zaregistrovaných 
CoderDojo klubů ve více než 108 zemí po celém světě.Myšlen-
ku vzniku CoderDojo do České republiky převedl europoslanec 
Luděk Niedermayer, který se zároveň stal jeho ambasadorem. 
Jak naše CoderDojo funguje?
CoderDojo funguje na základě dobrovolnické práce tzv. šampi-
onů, kteří zabezpečují organizaci a mentorů, kteří mají technic-
ké schopnosti a učí děti programovat. Mentoři mohou být z řad 
expertů v IT, studentů IT, ale i rodičů dětí. Za CoderDojo Úsov 
jsem šampionem a mentorem v jedné osobě já, Dagmar Pode-
švová a druhým mentorem je Mgr. Martina Poláchová. Schá-
zíme se každou středu od 14:30 do 16:00 v učebně výpočetní 
techniky na ZŠ Úsov. Materiály k výuce jsou k dispozici v ang-
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Vážení spoluobčané a příznivci stolního 
tenisu,

V souvislosti s koronavirovou nákazou na 
území České republiky rozhodl výkonný 
výbor Šumperk o ukončení všech soutě-
ží v sezóně 2019-2020. Konečné pořadí 
bylo stanoveno pořadím po 20. kole. Na 
základě problémů způsobených korona-
virem jsme zrušili turnaj o pohár staros-
ty města, který se měl konat 10. 4. 2020.
Rozpis regionálních soutěží družstev 
mužů na soutěžní sezonu 2020-2021 po-
dle termínové listiny (termíny utkání září 
2020 - duben 2021). Podrobný časový 
pořad bude uveden v rozlosování soutěží 
v srpnu 2020.

SPORT – stolní tenis

Žebříček jednotlivců – pořadí úsovských 
hráčů, hodnocení dle získaných bodů za 
jednotlivé zápasy: Jan Fialek 131-160, 
Radek Iša 131-160, Josef Kondler 161-
200, Filip Kočka 201-250, Martin Pospí-

šil 201-250, Ivan Iša 201-250, František 
Pavlík 201-250, Tomáš Hýbl, Radim Hu-
sárek, Michal Švihel, Milan Langer a Ja-
kub Nedvěd - všichni 251-306.

Josef Kondler

Více o našich aktivitách se dozvíte na Facebooku: 
 https://www.facebook.com/CoderDojoUsov/
Partneři CoderDojo Česká republika
Partner projektu CoderDojo v České republice je Svaz knihovní-
ků a informačních pracovníků ČR, Digikoalice, IBM, RPishop.
cz, Saar GumiCzech s.r.o., Aktive24 s.r.o, FG Forest, Microsoft, 
Česká asociace manažerů a další sponzoři, kteří sponzorují pří-
mo jednotlivé kluby.
CoderDojo Úsov svého místního sponzora zatím nemá, ale co 
není, může jednou být.
Více informací o projektu CoderDojo najdete zde:
 https://coderdojo.com/
 https://coderdojocesko.cz/                    Dagmar Podešvová

Šampion CoderDojo Úsov

ličtině online pro všechny členy komunity. Materiály jsou vět-
šinou upravovány podle potřeb dětí a mají je k dispozici v češ-
tině na našich stránkách. S mladšími dětmi programujeme ve 
Scratchi, v Kodu, obojí je blokové programování a se staršími 
dětmi se učíme programovat hry a webové stránky za pomocí 
programovacího jazyka JavaScript.
Díky sponzorskému daru od IBM se nám podařilo v lednu po-
řídit kapesní počítače Micro:bit. Nyní se s nimi seznamujeme, 
čekají nás naše první projekty, jedním z nich je „automatická 
pokladnička“.
Co dalšího mohou děti s CoderDojo Úsov zažít?
V říjnu jsme s dětmi jeli do Prahy na výstavu For Games. Kde si 
děti zasoutěžily o hodnotné ceny, vyzkoušely si virtuální realitu, 
seznámily se s 3D tiskem, setkaly se s youtubery (např.: s Naka-
šim) a mnoho dalšího.
Děti také mohou se svými projekty reprezentovat naše Coder-
Dojo Úsov na několika celorepublikových a mezinárodních sou-
těžích. V Doju máme i své vlastní soutěže. Za účast v těchto 
soutěžích, děti vždy dostanou odměnu a 3 nejlepší čekají hod-
notné ceny.


