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Základní údaje 

Vznik: 23. 6. 1992, registrace MV VSC/1-12037/92-R ze dne 23. 6. 1992 

Od roku 2014 zapsaný spolek Spisová značka: L 3503 vedená u Městského soudu v Praze  

IČO: 45771529, DIČ: CZ45771529 

 

Počet stálých členů v roce 2019: 

 
 

Organizační struktura 

Statutární zástupce: předseda KD, DTA PaedDr. Ladislav Hrzal 

Rada KD, DTA: Ladislav Hrzal (předseda), Jiřina Vrbová (místopředseda, anketa Zlatý Ámos), Dalibor 

Nigrin (program Tonda Obal), Soňa Kernerová (Expedice Mars), Tomáš Policer (Rádio Slovanka), Jana 

Trpišovská, Miloš Frajer 

 

Sídlo: Jašíkova 1536, 149 00 Praha 11 

Kontaktní adresa a klubovna: Na Nivách 314, 141 00 Praha 4  

Regionální redakce: Praha a Česká Lípa 

 

 

Úvod – stručně 27 let od založení 

V roce 2019 Klub Domino, Dětská tisková agentura, z.s. oslavil 27 let činnosti. Za tu dobu 

prošlo naší organizací téměř 750 dětí. Mnohem více dětí se pravidelně zúčastňovalo a zúčastňuje 

našich akcí pro veřejnost. 

Náš spolek v roce 1992 vznikl z dětských spolupracovníků rozhlasového klubu dětí DOMINO. 

Zpočátku byla naše činnost převážně v kroužcích malých novinářů. Založili jsme jedno z prvních 

internetových rádií v ČR a první dětské internetové noviny. Později jsme začali pracovat i s videem a 

založili dětskou internetovou televizi. Během několika málo let jsme založili regionální dětské redakce 

v Brně, Vratimově, Lánově a v České Lípě. 

Už od počátku naší činnosti jsme pořádali akce pro veřejnost. Byly to především jarní a letní 

novinářské tábory, ze kterých jsme živě vysílali na vlnách Českého rozhlasu pořad Domino nebo Rádio 

na polštář. Organizovali jsme oslavy Dne dětí, loučení s prázdninami, dětské tiskové konference a 

reportážní výpravy do zajímavých míst. Od vzniku Klubu Domino, DTA jsme spolupracovali s firmou 

EKO-KOM, a.s., pro kterou jsme připravili a realizovali program nazvaný Tonda Obal na cestách, se 
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kterým stále objíždíme školy a vysvětlujeme dětem smysl třídění a recyklace odpadů. V roce 1992 

jsme začali organizovat anketu o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos. O několik let později vznikla 

naše další velká akce pro veřejnost - simulovaný let do vesmíru, Expedice Mars. 

Akce pro veřejnost postupně získávaly popularitu, zúčastňovalo se jich stále víc dětí a 

mládeže, začala si jich všímat média a rostla i podpora státních orgánů. Dnes je organizování těchto 

akcí naší hlavní činností. Vedle toho však dále působí redakce DTA v Praze a v České Lípě. 

Plně uplatňujeme náš slogan O dětech, pro děti, ale především s dětmi. 

Neuzavíráme se do sebe, všechny naše akce jsou otevřené, všech se zúčastňují i děti, které 

nejsou kmenovými členy našeho spolku. Samozřejmostí je, že se našich akcí zúčastňují i děti 

hendikepované či ze sociálně slabšího prostředí. 

 

REGIONÁLNÍ REDAKCE: 

V roce 2019 měla DTA dvě regionální redakce (dílčích článků). Malé (ale naše) 

noviny a Radio Domino v Praze (vedoucí Slávek Hrzal), Rádio Slovanka - Česká 

Lípa (vedoucí Tomáš Policer). 

 

 

Pražská regionální redakce 

Základem činnosti je kroužek mladých novinářů, který měl v roce 2019 

  šest členů. Pravidelné schůzky byly 1x týdně a pak podle potřeby. Kromě  

  tematicky zaměřených her, mluvních cvičení a teoretické přípravy se děti  

  podílely na vydávání internetových Malých (ale našich) novin a na vysílání 

internetového Radia Domino. V pololetí jsme navázali spolupráci s projektem Amos vision. Jde o 

audiovizuální panely na školách (v současné chvíli na cca 100 školách). Na obrazovce si žáci mohou 

zobrazit zpravodajství, které připravují naši členové. Zároveň se šéfredaktorka tohoto zpravodajství 

ujala vedení kroužku malých novinářů v DTA. 

Během roku se členové redakce podíleli na přípravách a mediální propagaci našich akcí pro 

veřejnost, zúčastňovali se tiskových konferencí, novinářských projekcí, psali recenze na knihy, filmy, 

divadelní hry, občas podnikli reportážní výpravu do zajímavých míst. 

Výsledky naší činnosti pravidelně zveřejňujeme na webu DTA, Facebooku a You Tube. 

 

Malé (ale naše) noviny 

V roce 2019 vycházel již 19. ročník těchto dětských internetových novin. Malé (ale naše) 

noviny jsou nejdéle vycházející dětské internetové zpravodajství v ČR. V archivu máme téměř 6 500 

článků. Za rok 2019 jsme zveřejnili 103 článků. 

Po vzniku nových webových stránek se z Malých (ale našich) novin stal multimediální 

zpravodajský server. Pravidelně uveřejňujeme nejen psané materiály, ale také audio a video 

zpravodajství. 

 

Internetové Radio Domino 

Ukončili jsme celodenní rozhlasové vysílání na serveru AB Radia. Rádio Domino na 

tomto serveru stále vysílá, ale prezentujeme tam pouze starší pořady. Nové 

rozhlasové příspěvky vysíláme samostatně v rámci našeho webu. 
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Rádio Slovanka (Česká Lípa) 

leden 2019 - účast na Tříkrálové sbírce 

únor 2019 - natáčení filmu na Febiofest - dětská soutěž - Krkonoše 

Duben 2019 - videoreportáž z Ostravy - národní florbalové finále 

Duben 2019 - Den Země - fotosoutěž přírody, úklid v okolí České Lípy, návštěva 

Ekocentra Brniště 

Květen 2019 - reportáž z finále v minikopané v Turnově 

Květen 2019 - Reportáž z národního finále ČEPS florbal v Plzňi 

Červen 2019 - Moderování školní akademie  

Červen 2019 - Noc snů - organizace charitativní akce v ZOO Děčín 

Červenec - srpen 2019 - pomoc a asistence na příměstských táborech 

Červenec - srpen 2019 - natáčení videa - Nebelvír s dětmi na příměstském táboře 

Září 2019 - Moderování a pomoc při organizaci rodinného čtyřboje 

Září 2019 - účast v muzeu - Výstava hub 

Září 2019 - duben 2020 - natáčení pravidelných Zpráviček ze školy 

(např.: https://www.youtube.com/watch?v=pWOx_mZrW_Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR08vmb

3p_sR22RPYM6kCEaNdnLI58rXd-jOqzeVwo871SLtV4bhj2UXmqg) 

Září 2019 - duben 2020 - vydávání školního měsíčníku (https://zsslovanka.cz/pro-zaky/skolni-casopis) 

Celý rok - vedení facebookových profilů a webové příspěvky na školní stránky 

Září 2019 - březen 2020 - kroužek robotiky a programování - stavebnice robotiky Lego 

Říjen - 2019 - účast v porotě Chuťovka a Dětská chuťovká - Praha, Senát ČR 

Říjen 2019 - účast a reportáž na veletrhu v Liberci EDUCA MY JOBS 

Říjen 2019 - účast v projetku 72 hodin 

Listopad 2019 - organizace projektu Strašidelné školy 

Prosinec 2019 - organizace Mikuláš a čert - vystoupení 

Prosinec 2019 - Vánoční vystoupení na nám. T. G. M. Česká Lípa - 10 osob 

Prosinec 2019 - Soví akademie - Reportáž a živé vysílání - 27 dětí 

Prosinec 2019 - soutěž o nejlepší graficky zpracované přání a animace tříkrálová 

 

Zlatý Ámos – 27. ročník 

Anketa o nejoblíbenějšího učitele ČR je naší nejznámější a nejvíce 

medializovanou akcí. Do ankety nominují své pedagogy žáci a studenti. Na nich 

záleží, jestli jejich učitel postoupí z regionálního kola, musí nominaci před 

porotou obhájit. Do semifinále pak musí žáci a studenti své učitele vybavit třemi 

věcmi, které dokumentují jejich vzájemný vztah. A ve finále soutěží děti společně 

se svými pedagogy. 

Příprava a realizace ankety zabere celý rok. V březnu 2019 se konalo finále 26. ročníku, v říjnu 

pak byl zahájen 27. ročník. Na přípravě i realizaci spolupracují dospělí členové našeho spolku se členy 

dětských redakcí. Malí redaktoři připravují články, rozhovory, reportáže z průběhu jednotlivých kol 

ankety. 

Do 27. ročníku nominovali žáci 68 pedagogů. Přihlášky pedagogů podepsalo celkem 7 251 

žáků. Na veřejném finále cca 350 diváků. Finále živě vysíláno na ivysílání ČT. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pWOx_mZrW_Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR08vmb3p_sR22RPYM6kCEaNdnLI58rXd-jOqzeVwo871SLtV4bhj2UXmqg
https://www.youtube.com/watch?v=pWOx_mZrW_Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR08vmb3p_sR22RPYM6kCEaNdnLI58rXd-jOqzeVwo871SLtV4bhj2UXmqg
https://zsslovanka.cz/pro-zaky/skolni-casopis
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Expedice Mars 2019 

V roce 2019 proběhl již 16. ročník projektu Expedice Mars, který byl 

podpořen MŠMT z programu „Podpora nadaných žáků základních a 

středních škol“. Do programů Expedice Mars se zapojilo na 800 žáků 

středních a základních škol, formou jarmarků a festivalů bylo zapojeno na 3 000 lidí a na sociálních 

sítích bylo osloveno 60 000 lidí. V rámci Expedice Mars 2019 jsme uspořádali, nebo se organizátorsky 

podíleli, na dalších akcích, například na veřejných přednáškách, vědeckých jarmarcích, nebo 

vzdělávacích kurzech. 

Naše partnery doplnil startup inkubátor Evropské kosmické agentury, který nám nejen 

poskytoval prostory pro průběh soutěže, ale i nás propojil s významnými firmami v oblasti českého 

vesmírného průmyslu, což nám umožnilo zapojit naše účastníky do reálného výzkumu a inovací 

v oblasti kosmického prostoru. Spolu s Fyzikálním ústavem Akademie věd jsme připravili třídenní 

kurz, který vzdělával vědecké pracovníky Akademie věd v oblasti popularizace vědy, díky čemuž jsme 

mohli předat naše vzdělávací metodiky.  

Byl vypuštěn stratosférický balón se studentskými experimenty. Výsledky těchto experimentů 

prezentovali naši tři zástupci na mezinárodní vědecké konferenci. 

Na koci ročníku proběhla studentské simulovaná mise, které se účastnil i reportér dětského 

kanálu České televize. Jako již tradičně se tato mise těšila velkému zájmu médií i veřejnosti. 

 

Tonda Obal na cestách 

Velký význam pro fungování našeho sdružení má spolupráce se společností  

 EKO-KOM a.s. Zajišťujeme pro ni školní program o recyklaci obalů s názvem  

 Tonda Obal na cestách (TO).  

Organizačně výjezdy zajišťuje Dalibor Nigrin. Podařilo se mu sestavit  

 kvalitní tým mladých lektorů. 

 

Statistika 2019 

723 výstav TO; 

115 akcí malý TO; 

107 venkovních akcí; 

118.647 dětí proškoleno. 

 

Dětská chuťovka 

V roce 2019 podesáté naše děti zasedly v dětské porotě soutěže Česká chuťovka a 

hodnotily potravinářské výrobky určené dětem. Dětská chuťovka vznikla na náš 

návrh jako součást soutěže Česká chuťovka. Podobná soutěž neexistuje nejen v ČR, 

ale ani v Evropě. 

 

Prezentace spolku na veřejnosti, propagace: 

Na veřejnosti se spolek prezentuje především svou činností, akcemi. Prezentujeme se také 

webovými stránkami jak celého spolku (www.dta.cz), tak jednotlivých akcí (zlatyamos.cz, 

expedicemars.eu). Ke každé akci je také stránka na sociálních sítích (facebook, youtube). Své webové 

a facebookové stránky má každá regionální redakce. 
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O naší činnosti a akcích pravidelně informujeme prostřednictvím tiskových zpráv. Mediálními 

partnery Zlatého Ámose jsou: Česká televize, PRÁVO, Týdeník školství, Naše rodina, Řízení školy.  

V roce 2018 jsme zaznamenali k anketě Zlatý Ámos 382 mediálních výstupů. 

Velmi dobře byla v médiích prezentována i Expedice Mars. Na propagaci pracoval speciální PR 

tým. Velké články otiskly Hospodářské noviny, řadu informací přinesly regionální deníky, finále 

prezentoval ČRo - Rádio Junior, ČT :D, jehož redaktor byl členem posádky simulovaného letu, krátké 

vstupy byly i v televizních zpravodajských relacích. 

Další propagace: plakáty, letáčky, na některé akce rollup, banner, velké logo, placky, trička, 

kombinézy.  
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Příjmy a výdaje 2019 

 

DTA 2019     

Výdaje celkem s DPH: 5 074 704 bez DPH: 5 001 022 

Kč bez DPH Kč s DPH   

Tonda Obal lektoři     

4 522 240     

DPP, DPČ     

77 000     

Spoje     

21 633 26 182   

Nájemné     

70 993 85 896   

Voda     

7 909 9 095   

Elektřina, plyn     

93 149 112 711   

Odpad     

1 394 1 688   

Cestovné     

8 452 8 501   

Poštovné     

279 335   

Ostatní služby     

40 250 42 192   

Vybavení     

79 305 94 848   

Materiál     

11 921 14 249   

Kancelářské potřeby     

19 965 24 147   

Provozní náklady     

13 100 15 569   

Opravy a údržba     

31 610 38 249   

Repre     

1 122     

Poskytnuté čl. příspěvky     

700     

      

Příjmy celkem celkem 5 877 563   

Dotace     

364000     
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Čl. příspěvky     

8560     

Prodej služeb     

4 561 735 5 505 003   

      

Expedice Mars 2019     

Výdaje celkem s DPH: 333 938,02 bez DPH: 330 271,72 

Honoráře-DoPP     

80500     

Spoje     

219 265   

Cestovné     

87 326,58 90 907,15   

Nájemné     

12 272     

Provozní náklady     

1 929,95     

Jiné ostatní náklady     

148 243 148 328   

      

Příjmy celkem s DPH: 315 500 bez DPH: 315 500 

Dotace     

315 500 315 500   

      

Zlatý Ámos 2019     

Příjmy celkem s DPH: 1 425 250 bez DPH: 1 285 600 

Dotace     

570000     

Tržby z reklamy     

685 000 824 650   

Prodej služeb     

30 600     

      

Výdaje celkem s DPH: 1 337 235 bez DPH: 1 180 967 

Doprava     

28 254 30 796   

Ubytování     

62 319 71 332   

Pronájmy     

221 079 252 808   

Osobní náklady -     

182 950     
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Propagace     

20 500 24 805   

Poštovné     

208     

Spoje     

2 774 3 357   

Ostatní služby     

500 283 580 564   

Materiál     

4 864 5 874   

Stravování     

152 600 175 655   

Repre     

5 136     
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Poděkování 

Jménem všech členů našeho spolku, ale i dětí, které se účastní našich akcí, děkuji všem 

jednotlivcům, organizacím a firmám, které nás podporují a naši činnost umožňují. Vážíme si toho. 

 

PaedDr. Ladislav Hrzal předseda KD, DTA, z. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


