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Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. 

O dětech, pro děti, ale především s dětmi! 

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 2021: 
6-18: 23 
19-26: 6 
nad 27: 13 
 

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),  
 
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 29 let od založení 

V roce 2021 Klub Domino, Dětská tisková agentura, z.s. oslavil 29 let činnosti. Za tu dobu 
prošlo naší organizací téměř 800 dětí. Mnohem více dětí se pravidelně 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 spolupracujeme s firmou EKO-
KOM, a.s., pro kterou jsme připravili a realizovali program nazvaný Tonda Obal na cestách, se 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. 



Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. 

O dětech, pro děti, ale především s dětmi! 

 

ROK S COVIDEM 
Téměř celý rok 2021 jsme museli činnost přizpůsobovat aktuální situaci 
způsobenou pandemií Covid-19. Téměř celý rok jsme pracovali on-line. 
Novinářské kroužky se scházely pouze na internetu, veřejné finále 28. ročníku 
Zlatého Ámose a Galavečer se nekonalo. Vítěze zvolili semifinalisté tajným 

hlasováním, vyhlášení proběhlo on-line, Zlatého Ámose jsme korunovali v červnu na škole, kde 
působí. Také výstavy a besedy Tonda Obal jsme přenesli do internetového prostředí. Za úspěch 
považujeme skutečnost, že se nám podařilo činnost udržet a všechny naše pravidelné akce se konaly 
v tradičních termínech. Připojili jsme se k výzvě MŠMT a o prázdninách jsme zorganizovali 50 letních 
kempů. 
 
REGIONÁLNÍ REDAKCE: 

V roce 2021 měla DTA dvě regionální redakce. Malé (ale naše) noviny a Radio 
Domino v Praze (vedoucí Slávek Hrzal a Venetia Garaiová), Rádio Slovanka - 
Česká Lípa (vedoucí Tomáš Policer). 
 
 

Pražská regionální redakce 

Základem činnosti je kroužek mladých novinářů, který měl v roce 2021 
  pouze 3 členy. 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. Pokračovala 

spolupráce s projektem Amos vision. Jde o audiovizuální panely na školách (v současné chvíli na cca 
110 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, dělali on-line rozhovory se zajímavými osobnostmi, psali recenze. 

Výsledky naší činnosti pravidelně zveřejňujeme na webu DTA, Facebooku a You Tube. 
 
Malé (ale naše) noviny 

V roce 2021 vycházel již 21. ročník těchto dětských internetových novin. Malé (ale naše) 
noviny jsou nejdéle vycházející dětské internetové zpravodajství v ČR.  

 
Internetové Radio Domino 

Ukončili jsme celodenní rozhlasové vysílání na serveru AB Radia. Nové rozhlasové 
příspěvky vysíláme samostatně v rámci našeho webu. Bohužel vzhledem 
k pandemii vzniklo rozhlasových pořadů málo, jen 3. 
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Rádio Slovanka (Česká Lípa) 
Pandemie a vládní opatření se promítly i do činnosti novinářského kroužku v České 
Lípě. Vycházel dál internetový časopis Slovanka, vysílalo školní Rádio Slovanka  
 
 
 
 

 

Zlatý Ámos – finále 28. ročník a zahájení 29. ročníku 

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 2021 se konalo finále 28. ročníku, v říjnu 
pak byl zahájen 29. 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. 

Finále 28. ročníku proběhlo podle tradičních pravidel, vysílali jsme ho živě na internetu 
(YouTube, Facebook). Do 29. ročníku nominovali žáci 80 pedagogů. Přihlášky pedagogů podepsalo 
celkem 8 212 žáků.  
 
Letní kempy MŠMT 

Připojili jsme se k výzvě MŠMT a v průběhu letních prázdnin jsme zorganizovali celkem 50 
letních kempů pro děti. Připravili jsme široké spektrum aktivit a zábavou nabitý program, při kterém 
mimo jiné jsme si stanovili, že posílíme sociální vztahy s vrstevníky a vzájemnou spolupráci, 
podpoříme jejich duševní pohodu a zdraví, návyky zdravého životního stylu, zájem o vzdělávání a 
pohybové aktivity. Naše Letní kempy byly vhodné jak pro žáky prvního, tak i druhého stupně 
základních škol. Během programu bylo propojeno formální a neformální vzdělávání s důrazem na 
doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky. 
 
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. Po většinu roku jsme program realizovali přes internet. 
Vytvořili jsme v klubovně malé studio, ze kterého se lektoři připojovali do online 

vyučování. 
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Dětská chuťovka 

V roce 2021 naše děti opět zasedly v dětské porotě soutěže Česká chuťovka a 
hodnotily potravinářské výrobky určené dětem. Hodnocení proběhlo tradičně na 
střední potravinářské škole Podskalská. Slavnostní vyhlášení výsledků v Senátu PČR 
se však neuskutečnilo, proběhlo online na internetu. 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, tonda-
obal.cz, ceskachutovka.cz). Ke každé akci je také stránka na sociálních sítích (facebook, youtube). Své 
webové a facebookové stránky má každá regionální redakce. 

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 2021 jsme zaznamenali k anketě Zlatý Ámos 375 mediálních výstupů. 

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



Daňový subjekt: Klub Domino. Dčlská tisková a1?.cntura 

lČ / DIČ: 45771529 I CZ4577 l 529 

Sídlo účetní icdnotkv: Jašíkova 1536/ 10, 14900 Praha 11 

Výkaz zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v plném rozsahu 

ke dni 31.12.2021 

(v celých tisících Kč) 

Název položky činnost činnost celkem 
hlavní bosnodářs ká 

1 2 3 

A.I. Sooti-ebované nákunv a nakunované služby 6534 300 6835 

A.I.I. Sootřeba materiálu enerníe a ostatních neskladovaných dodávek 142 156 298 

A.1.3. Ooravv a udržování 2 2 

A.1.4. Náklady na cestovné 171 171 

A.I.S. Náklady na reorezentaci 2 2 

A.1.6. Ostatní služby 6217 145 6362 

A.IV. Daně a ooolatkv 1 I 

A.IV.15. Daně a ooolatkY 1 1 

A.V. Ostatní nákladv 4 4 

A.V.22. Jiné ostatní náklady 4 4 

A.VIL Poskvtnuté nřísoěvkY I 1 

A.VIl.28 Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními l I 
složkami 

Náklady celkem 6536 304 6840 

B.11. Pi-íiaté nřísněYkv 1 1 

IJ.Il.4. Pfoaté členské ořísoěvkv 1 1 

B.lll. Tržbv za vlastní vvkonv a za zboží 3622 3622 

I3.IV. Ostatní vvnosY 3025 3025 

B.IV.9. Zúčtování fondů 3025 3025 

Vvnosv celkem 6649 6649 

C. Vvsledek hosoodaření ořed zdaněním 112 -304 -192 

D. Výsledek hosnodaření oo zdanění 112 -304 -192 



Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. 

O dětech, pro děti, ale především s dětmi! 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


	Základní údaje
	Organizační struktura
	Úvod – stručně 29 let od založení

	REGIONÁLNÍ REDAKCE:
	Pražská regionální redakce
	Malé (ale naše) noviny
	Internetové Radio Domino

	Rádio Slovanka (Česká Lípa)
	Zlatý Ámos – finále 28. ročník a zahájení 29. ročníku
	Tonda Obal na cestách
	Dětská chuťovka
	Prezentace spolku na veřejnosti, propagace:



