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BESEDY& EXKURZE 
pro 2. stupeň ZŠ na Rychnovsku a SŠ 

 

BESEDY 
Lékaři bez hranic * Člověk v tísni * Koordinační centrum pro cizince 
v průmyslové zóně Kvasiny * EU pohledem Eurocentra Hradec 
Králové * O práci a životě diplomata 
 
EXKURZE 
Pobytové středisko Kostelec n. O. – Správa uprchlických zařízení 
ministerstva vnitra * Okresní soud * Charita * Od 5 k 10 + Občanská 
poradna * PRO-SEN sociálně zdravotní služby  

 

ZÁŘÍ 2021–LEDEN 2022 
 
Chceme v žácích povzbudit principy vzájemného 
dialogu, solidarity a zodpovědnosti. Posílit v nich 
zájem o potřeby místa a komunit, kde se pohybují. 

 
 
 

 

Zájem o besedu či exkurzi potvrďte ZDE nebo na QR kódu do 30. září. 
Více informací na map@sdruzenisplav.cz, tel. 777 309 803. Akce je pro 
účastníky zdarma a koná se v rámci Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání II. v SO ORP Rychnov nad Kněžnou. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL6LWHEnAXweIl64tpZmT8F7KmQAT01s4BFZqlGLGCf484tw/viewform
mailto:map@sdruzenisplav.cz
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BESEDY 
Lékaři bez hranic Beseda se zástupcem humanitární organizace. Lékaři bez hranic se 

zaměřují na poskytování humanitární a zdravotní pomoci v 70 zemích světa. V roce 1999 získali 
Nobelovu cenu za mír. Na misích se opírají z 90 procent o místní spolupracovníky.  
 

Člověk v tísni Beseda se zástupcem organizace. Člověk v tísni pomáhá lidem zasaženými 

válečnými krizemi, přírodními katastrofami i těm, kteří žijí dlouhodobě v chudobě. Zabývá se i 
dlouhodobými problémy jako je nedostupnost kvalitního vzdělání a zdravotní péče, nebo degradací 
životního prostředí. Humanitární a rozvojovou pomoc poskytla organizace ve více než 50 zemích 
Evropy, Asie a Afriky.  
 

Koordinační centrum pro cizince v průmyslové zóně Kvasiny Rodina 

v čase a prostoru. Povídání a diskuse se třídou o proměnách a formách rodiny tak, jak se v průběhu 
věků formovala na našem území ve srovnání s tvářností rodiny na různých světadílech. Projdeme si 
poučky o stolování rodiny ze šlechtického prostředí ze středověku v Čechách, srovnáme stolování 
rodiny v Číně a nyní u nás. Projdeme si povinnosti tatínka, který se doma stará o dvě maminky a 
srovnáme s naší praxí z rodin. Podíváme se na tradiční specifika, historii a zkušenosti rodiny ve 
východní Evropě a srovnáme s rodinou na Západě. Cílem besedy by mělo být zjištění, zamyšlení nad 
tím, že rodina a kultura může mít po světě různé formy a v historii se může měnit.   
Ukrajinské tradice a kultura. Moderované setkání s ukrajinským občanem k tématu Ukrajina: 
hladomor ve 30. letech pohledem vnučky, jejíž babička hladomor zažila, ukrajinská kuchyně a co se 
dá nyní koupit v supermarketu, ukrajinská móda, Vánoce a odlišný kalendář, úplatky-součást 
ukrajinského koloritu a subjektivní pohled ukrajinského občana na současný rusko-ukrajinský konflikt. 
 

EU pohledem Eurocentra Hradec Králové 
Evropská unie v kostce. Historie Evropské unie, členské státy, symboly, instituce, ČR v EU. 
Cestujeme po Evropě. Členské státy EU, Schengenský systém, Eurozóna, jazyky EU, evropské 
symboly. Přednášku určenou pro starší ročníky (8. - 9. třída) je možné doplnit o informace o studiu, 
dobrovolnictví a o krátkodobých pracovních příležitostech (brigádách) v jiných evropských zemích. 

O práci a životě diplomata  
Beseda s bývalou diplomatkou Ing. Hanou Havlovou o diplomacii: Válka nebo diplomacie? Co je 
diplomacie, co je jejím cílem? Kdy vznikla a jaké jsou druhy diplomacie? Významné historické 
mezníky diplomacie v novověku-s přihlédnutím k zemím českým, k významným diplomatům 
minulosti, šlechta českých zemí v evropské diplomacii, české osobnosti 20. století/nová doba. 
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Konec třicetileté války a mírová jednání: Vestfálský mír (1648); Klemens Václav Metternich: od 
Napoleonova spojence po Vídeňský kongres (1815); Vznik československé diplomacie 1918; 
Proměny diplomacie ve 2. polovině 20. století /vznik mezinárodních organizací; Porevoluční 
diplomacie České republiky; Diplomatická služba Evropské unie. Diplomat: Kdo je kdo? Kdo má 
jaké agendy? Jak se stát diplomatem? Diplomatický sbor a diplomaté, jejich výsady a imunity, 
hodnosti a role/agendy diplomatů; Velvyslanectví – vyslanectví – generální konzulát – konzulát; 
Velvyslanec a hlava státu – vysílajícího a přijímajícího; Obsah a forma práce diplomata. Pros and 
Cons práce diplomata; Liší se práce českého diplomata a zahraničního diplomata? Jaké by měly být 
kompetence diplomatů? Existují školy pro diplomaty? Diskuse otázky a odpovědi.  

EXKURZE 
Pobytové středisko Kostelec n. O. – Správa uprchlických zařízení 
ministerstva vnitra Třída rozdělená na  2 – 3 skupiny se postupně zúčastní: 1. prohlídky 

areálu spojené s výkladem o průběhu pobytu klientů od podání žádosti o azyl; 2.  multikulturního 
kvízu, kterého se účastní i děti z Pobytového střediska; 3. tvorby ve výtvarné dílně - výroba 
jednoduchého předmětu  na památku (korálkový náramek apod.). 
V případě zájmu mohou na exkurze žáků v Pobytovém středisku volně navázat besedy ve školách na 
téma imigrace, multikulturalismus.  
 

Okresní soud Náslech veřejného občanskoprávního či trestního jednání (celé dopoledne 

nebo jedno jednání-trvá cca 1,5 hodiny), max. počet dětí 20. Domlouvejte přímo s paní Vernerovou, 
ředitelkou správy okr. soudu: vvernerova@osoud.rkn.justice.cz, tel. 494 548 327. 

 

Charita Třída rozdělená na dvě skupiny si projde prostory Farní charity Rychnov a dozví se o 

zaměření a službách této organizace. Maximální počet žáků v jedné skupině je 15.  
 

Od 5 k 10 + Občanská poradna Žáci si prohlédnout zrenovované prostory 

nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Centrum 5KA, které pomáhá dětem a mládeži od 6 do 
26 let ve složité situaci. Diskutovat budou s pracovníky centra. Součástí exkurze může být také 
představení Občanské poradny.  

 
PRO-SEN sociálně zdravotní služby Prohlídka domova pro seniory s výkladem o 

službách PRO-SEN sociálně zdravotní služby, o.p.s. Jde o největší organizaci v regionu poskytující 
služby sociální péče. Ukázka péče v praxi. 


