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Zpravodaj
oddělení mládeže a sportu
Vážení přátelé a kolegové,
podzim se na našem oddělení stal časem změn. Brzy se změní místo
našeho působení, mění se politická reprezentace kraje a změnilo se
moje příjmení. Servis, který jsme vám dosud poskytovali, však v plném
rozsahu poskytujeme nadále a tak je i dnešní číslo našeho zpravodaje
přímo napěchované informacemi. Příjemné počtení!
Klára Lysová
oddělení mládeže a sportu

Důležité upozornění!
6. a 7. listopadu 2008 se bude celý odbor školství,mládeže a sportu,
tedy i naše oddělení mládeže a sportu, stěhovat do nových prostor.
Nově nás najdete ve Věžní ulici (č.p. 28) v Jihlavě.
Nové kontaktní údaje na nás:

Mgr. Petr Panovec,
tel. 564 602 938, mob. 724 650 179, panovec.p@kr-vysocina.cz

Mgr. Klára Lysová,
tel. 564 602 939, lysova.k@kr-vysocina.cz

PhDr. Věra Trávníková,
tel. 564 602 942, travnikova.v@kr-vysocina.cz

Ing. Vilibald Prokop,
tel. 564 602 940, prokop.v@kr-vysocina.cz

Mgr. Petr Horký,
tel. 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz
(I na starých telefonních číslech se nám ještě po nějakou dobu
dovoláte).

Finance
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propagaci účelného trávení volného času, spolupráci jednotlivých
organizací působících v oblasti dětí a mládeže, rozvoji materiálně
technické základny, aktivnímu zapojení široké veřejnosti. Finanční
příspěvek od kraje Vysočina může být 10 – 100 tis. Kč. Žádosti
o příspěvek se přijímají prostřednictvím podatelny Krajského úřadu
kraje Vysočina nebo poštou do 21. 11. 2008. Formulář žádosti a další
informace jsou umístěny na internetové adrese www.fondvysociny.cz.
Více informací: Věra Trávníková, tel.: 564 602 842, travnikova.v@kr-vysocina.cz

Vzdělávací akce
Seminář Youth for Youth 5
Pelhřimov, 21. – 23. 11. 2008
Ve spolupráci s Občanským sdružením Hodina H organizujeme již
popáté seminář určený pro mládež z Vysočiny ve věku 15 – 18 let.
Během víkendu účastníci získají důležité informace o možnostech
mezinárodní spolupráce, programu EU Mládež v akci a zahraničních
pobytech. Pozvánku na seminář s podrobnějšími informacemi
i s přihláškou si budete moci stáhnout v nejbližších dnech na našich
webových stránkách v části Semináře.
Více informací: Klára Lysová, tel.: 564 602 842, lysova.k@kr-vysocina.cz

Seminář Neformální a interkulturní vzdělávání
Pelhřimov, 5. – 7. 12. 2008
Víkendový seminář je určený pracovníkům s mládeží, ale
i pedagogům, kteří by se chtěli dozvědět více o tom, jak mladé lidi
vzdělávat a vychovávat neformální cestou a prostřednictvím
objevování cizích kultur. Pozvánku na seminář s podrobnějšími
informacemi i s přihláškou si budete moci stáhnout v nejbližších dnech
na našich webových stránkách v části Semináře.
Více informací: Iva Havlíčková, tel.: 777 129 257, hodinah@hodinah.cz

Z rozpočtu kraje
Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací
na uspořádání krajských a vyšších kol postupových
soutěží a přehlídek pro děti a mládež
Od 30. 9. 2008 vstoupila v platnost nová Pravidla Rady kraje Vysočina
pro přidělování dotací na uspořádání krajských a vyšších kol
postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež. Aktualizována byla
část, ve které jsou vymezeny pojmy týkající se postupové soutěže.
Zároveň jsou konkrétněji vymezeny povolené náklady. Dále došlo na
základě zkušeností z praxe k několika malým úpravám týkajících se
formální stránky pravidel, jako např. drobná úprava formuláře,
smlouvy, atd. Nové znění pravidel najdete na našich webových
stránkách.
Více informací: Věra Trávníková, tel.: 564 602 842, travnikova.v@kr-vysocina.cz

Fond Vysočiny
Grantový program – Volný čas 2009
Zastupitelstvo kraje Vysočina vyhlásilo grantový program Volný čas
2009. Podpora programu je zaměřena především na pravidelné
a dlouhodobé aktivity pro děti a mládež. Účelem poskytovaných
finančních
prostředků
je
zajistit
spolufinancování
rozvoje
dlouhodobých
volnočasových
aktivit
v regionu
pořádaných
a vedoucích k vytváření nabídky volnočasových a dalších aktivit pro
organizované i neorganizované děti a mládež, široké a účinné

Vzdělávací programy EU
Uzávěrky
Mládež v akci
program na podporu neformálního vzdělávání, který je určen
neziskovým organizacím, pracovníkům s mládeží a mládeži
více informací na www.youth.cz
1. 11. 2008 Akce 1: Mládež pro Evropu
1.1 Výměny mládeže
1.2 Iniciativy mládeže
1.3 Projekty participativní demokracie
Akce 2: Evropská dobrovolná služba
Akce 3: Mládež ve světě
3.1 Spolupráce se sousedními partnerskými zeměmi
Akce 4: Systémy na podporu mládeže
4.3 Vzdělávání a vytváření sítí mezi pracovníky
s mládeží
Akce 5: Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže
5.1 Mezinárodní a národní semináře mládeže

Oddělení mládeže a sportu, Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad kraje Vysočina
adresa pro zasílání pošty: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
pracoviště: Tolstého 15, Jihlava / od 10.11. 2008 Věžní 28, Jihlava
www: mladez.kr-vysocina.cz
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Program celoživotního učení
program na podporu formálního vzdělávání,
určený školám, učitelům a žákům
více informací na www.naep.cz
15. 11. 2008 SVES 2 – Organizace studijních návštěv v ČR
16. 1. 2009 Comenius - Další vzdělávání pedagogických...
30. 1. 2009 Comenius - Asistentský pobyt Comenius
Comenius - Hostitelské instituce
13. 2. 2009 Jean Monnet - Termín pro předložení žádostí
20. 2. 2009 Comenius - Projekty partnerství škol

Odjinud
Soutěž Školní časopis Vysočiny
Obecně prospěšná společnost Centrum Vysočina, o. p. s. vyhlašuje
druhý ročník soutěže Školní časopis Vysočiny. Soutěž je rozdělena do
kategorií:
1. Základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií
2. Střední školy
Soutěž začíná 30. září 2008 a její uzávěrka bude 31. března 2009.
Během této doby mají zájemci z celého kraje Vysočina možnost
přihlásit jedno vybrané aktuální číslo svého časopisu, případně
webových stránek časopisu.
Přihlášku a další informace k soutěži najdou zájemci na
www.centrumvysocina.cz.
Hodnocena bude celková úroveň časopisu, jazyková úroveň, grafická
stránka, nápaditost a pestrost témat a jejich zpracování. V každé
kategorii bude vybrána nejlepší redakce, resp. časopis, jehož autoři
získají ocenění od pořadatelů a partnerů akce. Vyhodnoceno bude
také pořadí na druhém a třetím místě. Práce bude hodnotit odborná
porota složená ze zástupců vyhlašovatele a partnerů akce.
Pro vítěze obou kategorií bude zorganizována stáž v regionálních
médiích a odborný seminář v den vyhlášení výsledků, které bude
spojeno s udílením cen Karla Havlíčka Borovského v květnu 2009 ve
velkém sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Na slavnostní
vyhlášení a předání cen budou pozváni všichni účastníci soutěže.
Více informací: Centrum Vysočina, o. p. s, www.centrumvysocina.cz, Milan Pilař,
tel. 724 767 164, milan.pilarhb@centrum.cz

Sedmikvítek 2008
Ve dnech 14. – 16. listopadu 2008 se koná VII. ročník setkání
nejmenších zpěváků, tanečníků a výtvarníků – Sedmikvítek.
Sedmikvítek je kulturně-umělecká soutěž pro kolektivy a jednotlivce.
Jedná se o postupovou soutěž od základních kol až po republiková
finále, která zahrnuje spektrum aktivit rozdělených do sedmi
základních oblastí: Dětská porta, Divadlo, Film, foto – video, Hudba,
Tanec, Výtvarná a rukodělná činnost a Pro Rock. Pionýrská skupina
Kamarádi cest Okříšky v jejím rámci připravuje pro rok 2008 již VII.
ročník krajského kola v oborech: Dětská porta, Hudba, Tanec a
Výtvarná a rukodělná činnost.
Více informací: http://www.kamaradicest.wz.cz/, pionyrvysocina@volny.cz

Vánoční malování
Dům dětí a mládeže Šumná vyhlašuje XIV. ročník dětské výtvarné
soutěže s vánoční a zimní tématikou „Vánoční malování“. Soutěž
probíhá v oborech kresba, malba a grafika. Soutěž bude posuzovat

říjen 2008

odborná porota, nejlepší práce v jednotlivých kategoriích budou
oceněny a výběr z nich bude vystaven v prostorách DDM Šumná a
následně ve výstavních místech znojemského regionu. Uzávěrka
soutěže je 6. 12. 2008.
Více informací: Dům dětí a mládeže Šumná, 671 02 Šumná, tel./fax 515 291 436
e-mail:ddm.sumna@zn.orgman.cz, http://sis.znojmo.cz/ddmsumna

Příroda kolem nás
Dům dětí a mládeže Šumná vyhlašuje IX. ročník výtvarné soutěže
„Příroda kolem nás“. Soutěž chce upozornit na význam zvláště
chráněných území, zejména národních parků a chráněných krajinných
oblastí, jako ukázek krásné přírody pro poučení všech generací a jako
zdroj inspirace začínajících i pokročilých výtvarníků, fotografů,
hudebníků, literátů a ostatních umělců. Kresby, malby či grafiky s
motivy přírody je nutno zaslat nebo předat do 31. 1. 2009. Výběr
nejlepších prací bude v roce 2009 /duben-říjen/ vystaven v prostorách
Návštěvnického střediska Správy Národního parku Podyjí v Čížově.
Oceněné práce bude také možno shlédnout na internetových
stránkách pořadatelských organizací.
Více informací: Dům dětí a mládeže Šumná, 671 02 Šumná, tel./fax 515 291 436
e-mail:ddm.sumna@zn.orgman.cz http://sis.znojmo.cz/ddmsumna
Správa Národního parku Podyjí, Na vyhlídce 5, 669 01 Znojmo, tel: 515226722
E-mail: info@nppodyji.cz, http://www.nppodyji.cz

Mistrovství ČR ve hrách Osadníci z Katanu,
Blokus a ve skládání puzzle
První listopadový víkend pořádá Občanské sdružení KADET krajský
přebor Mistrovství české republiky ve hrách Osadníci z Katanu, Blokus
a ve skládání puzzle. Jedná se o otevřené mistrovství, které připouští
účast hráčů i z jiných krajů. Zde: http://leteckaposta.cz/682200543
najdete letáček. Podrobné informace najdete na www.mcr-hry.cz nebo
na www.oskadet.cz.

Natural Inquier – časopis pro výuku předmětů
souvisejících se životním prostředím
Časopis Natural Inquirer edice Světové lesy – ročník XI / číslo 1 je
výborným metodickým materiálem pro výuku předmětů souvisejících
se životním prostředím. Jeho cílem je seznámit studenty se
současným stavem lesů na planetě Zemi a s trendy jejich vývoje.
Časopis je psán pro studenty srozumitelným jazykem a faktické
informace jsou doprovázeny obrázky, fotografiemi, grafy a mapami.
Časopis je určen pro studenty základních škol ve věku 11-14 let a také
pro jejich učitele, kteří na konci časopisu naleznou náměty pro výuku a
podrobný metodický popis práce s časopisem.
Českou verzi připravil a vytiskl Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem u příležitosti Evropského týdne lesů, který se
koná od 20. do 24. října 2008.
Časopis Natural Inquier (ve formátu pdf) je možné si stáhnout na
webových stránkách: www.uhul.cz , kde je na hlavní straně
v aktualitách pod odkazem „SVĚTOVÉ LESY v časopise FAO pro děti
v české verzi“.
Více informací: Ing. Lada MATOUŠKOVÁ PRYLOVÁ, Ústav pro hospodářskou
úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL), tel.: 322 319 873, mob.: 724 255 461
E-mail: Prylova.Lada@uhul.cz, www.uhul.cz

Tyto a mnohé další informace najdete na našich webových stránkách.
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