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Ahoj,
dnes přeposílám informace o zajímavé přednášce o Islandu a zaslané informace ze SPEKTRA

Diashow s Jiřím Kolbabou - 7 divů Islandu

Kino Hvězda, středa 12.02. 17:00, 130,- Kč

Jiří Kolbaba – cestovatel a fotograf
Jiří Kolbaba je vicepresident Českého klubu cestovatelů, je náruživý cestovatel a
fotograf. Navštívil již přes 130 zemí světa na všech kontinentech planety. Ze svých
cest zpracoval několik emotivních cestovatelských besed a diashow. Pořad je dlouhý
120 minut, doplněný o prostor pro otázky a odpovědi. Cestovatel se snaží předat
divákům co nejvíce pozitivních inspirací i strategických informací pro vlastní
cestování. Forma prezentace je nesmírně sugestivní, plná historických, politických,
geologických a praktických informací a zkušeností. Pořady Jiřího Kolbaby akcentují
tradičně prvky svobody, všeobecné tolerance, ochrany fauny a flóry celé planety.
Často zbývá i prostor pro malý kvíz, při kterém prezentátor odmění správné odpovědi
cestovatelskými cenami.
Island
Osamělá pevnina v severovýchodním Atlantiku je druhým největším ostrovem
Evropy. Dynamická geologie z něj dělá ojedinělé, mimořádně fotogenické místo.
Objevíme termální prameny, gejzíry, bouřlivé vodopády, třpytivé ledovce, vulkanickou
barevnou půdu i svěže zelené nekonečné plochy. Sugestivní krajina, ve které
potkáme spíše zbloudilé koně nebo ovce, připomíná peklo i ráj. Autor byl na
oblíbeném Islandu již šestkrát.
Pořadatel akce: REC Group s.r.o., generální partner: Městská kina Uherské Hradiště
Oficiální webová stránka: http://www.theworld.cz
IMDB: http://www.recgroup.cz

Milí přátelé ve sdruženích a organizacích pracující s dětmi a mládeží,

dovolujeme si Vám zaslat nejnovější informace ze SPEKTRA – Krajské rady dětí a
mládeže Zlínského kraje:

1.

Nabídka spolupráce na projektu 4R4I

Spektrum – Krajská rada dětí a mládeže nabízí spolupráci na projektu „4 regiony pro
inovaci v oblasti zaměstnanosti mládeže“, který realizuje ve spolupráci s krajskými
radami mládeže Jihomoravského, Trnavského a Trenčínského kraje a který byl
podpořen z Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika –
Česká republika 2007 – 2013. Aktivity projektu mají podpořit mladé lidi do 24 let při
hledání uplatnění na trhu práce.
Hledáme organizace, které mají zájem v období od února do srpna 2014 přijmout
českého stážistu v délce 15 pracovních dní a slovenského stážistu v délce 5
pracovních dní na krátkodobou praxi v organizaci. Na režijní náklady zajištění stáže
obdrží organizace finanční příspěvek. Cílem stáže je navýšení praxe zapojením
dobrovolníka do odborných pracovních činností v subjektu pracujícím s dětmi a
mládeží. V případě zájmu doporučujeme, aby organizace vyslala pracovníka na
seminář, který se bude věnovat práci se stážisty (dobrovolníky), který proběhne od 7.
– 8. 2. 2014. v Trnavě ve Slovenské republice. Doprava, ubytování a strava jsou
zajištěny. Více informací o projektu naleznete na webových stránkách: 4r4y.eu. Více
informací v příloze a na webové adrese:
http://www.4r4y.eu/sk/news/showDetail/a-4-regiony-pro-inovaci-v-oblasti-zamstnanosti-mladeze

2.

Novela vyhlášky o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Od nového roku nabyla účinnost novela vyhlášky o hygienických požadavcích
na zotavovací akce pro děti, nově pod č. 422/2013 Sb. Na odkazu níže
naleznete okomentovaný soubor s vyznačenými změnami oproti minulému
znění.
http://www.crdm.cz/download/mailing/20140117/1401_vyhl422_2013_novelizac
e106_komplet.pdf
Zde přikládáme souhrn zásadnějších změn:
· Proběhly změny rozsahu školení pro zdravotníky zotavovacích akcí, kde
došlo k změnám v hodinové dotaci v jednotlivých částech školení, např. se
již dle vyhlášky nebude vyučovat záchrana tonoucího, větší důraz je naopak
kladen na teoretickou a praktickou část výuky první pomoci.
· Vyhláška upravuje „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte“. Vzor
naleznete přímo v komentovaném znění vyhlášky, nebo je k dispozici na
adrese:
http://www.crdm.cz/download/mailing/20140117/posudek-o-zdravotnizpusobilosti.docx

· Upravil se rovněž minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací
akce pro děti a pro školy v přírodě, kde došlo k vypuštění:
o tablety nebo čípky proti bolestem hlavy, zubů (analgetika)
o tablety nebo čípky ke snížení zvýšené teploty (antipyretika)
o živočišné uhlí
o nosní kapky na uvolnění nosních dýchacích průchodů
(otorinolaryngologika)
o kapky, roztok (sirup) nebo tablety proti kašli (antitusika,
expektorancia)
o mast nebo sprej urychlující hojení, např. popálenin (dexpantenolový
sprej)
o dezinfekční prostředek na okolí rány
o lopatky lékařské dřevěné
o dlahy pro fixaci, různé rozměry
Lékárnička však musí nově obsahovat:
o přípravky proti teplotě a bolestem (antipyretika, analgetika)
o přípravky k užití při průjmu
o přípravky proti kašli (antitusika, expektorancia)
o obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm)
Mnohde jde však o pouhou změnu názvů užívaných léků
3. Cena Karla Velikého: svůj projekt můžete přihlásit do 10. února
Cílem "Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany" je podpořit mezi mladými lidmi
rozvoj evropanství a podnítit je k zapojení do projektů evropské integrace.
Cena se uděluje projektům, které realizují mladí lidé a jež prohlubují vzájemné
pochopení, podporují rozvoj společného smyslu pro evropskou identitu a uvádějí
reálné příklady Evropanů žijících v jednom společenství.
"Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany" každoročně uděluje Evropský
parlament společně s Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách.
Cena Karla Velikého pro mladé Evropany Nejlepší projekt získá 5 000 EUR,
druhý nejlepší 3 000 EUR a třetí 2 000 EUR. Kromě finančního ocenění bude
třem konečným vítězům předána pozvánka k návštěvě Evropského parlamentu (v
Bruselu nebo Štrasburku). Představitelé všech 28 vybraných národních projektů
budou pozváni na čtyřdenní návštěvu německých Cách.
Ceny pro tři nejlepší projekty předá předseda Evropského parlamentu a zástupce
Nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách.
Podání přihlášek bylo prodlouženo až do 10. února 2014. Informace o
předchozích ročnících, pravidla soutěže i přihlašovací formulář najdete
na: http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/cs/

4. Festival deskových her ve Slovenské republice
Ve dnech 7. – 8. 2. 2014 proběhne v Trnavě ve Slovenské republice festival
deskových her. Více informací naleznete: www.festhry.sk.

V případě, že si nepřejete dostávat od nás informace a nabídky, prosím kontaktujte
nás.

Přejeme Vám pěkný víkend.

Tým SPEKTRA
Spektrum – Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje
Nábřeží 599
760 01 Zlín – Prštné

www.krdmzk.cz
www.4r4y.eu
M: + 420 608 783 745

Činnost Spektra – Krajské rady dětí a mládeže Zlínského kraje finančně podporuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj

ČR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Zlínský
kraj, Statutární město Zlín a E.ON Česká republika, s.r.o.

S modrou oblohou

Bob

