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Duben 2017

Národní informační centrum pro mládež vám přináší novinky z domova  
i ze zahraničí, nejen pro pracovníky informačních center pro mládež.

ZPRAVODAJ
INFORMAČNÍ SÍTĚ PRO MLÁDEŽ V ČR

Evropský den informací v NICM
Evropský den informací (EDI), kte-
rý se tradičně slaví 17. dubna, jsme 
v NICM letos slavili až ve středu 19. 
dubna. Na 17. dubna totiž připadlo 
Velikonoční pondělí a s ním samo-
zřejmě i státní svátek. 
Naší oslavě EDI předcházely pečlivé 
přípravy. Na počítačích jsme měli na-
chystán online kvíz na otestování me-
diální gramostnosti, který je dostupný 
také na tomto odkazu: https://goo.gl/
5FgHxn. Dále si na počítačích mladí 
zájemci mohli vyzkoušet tvorbu ob-
rázkových memů se sloganem: „Who 
told you that“ („Kdo ti řekl, že...“). Za-
dání této aktivity bylo součástí letošní 
kampaně Evropské informační a pora-
denské agentury pro mládež (ERYICA) k Evropskému 
dni informací. V pozadí celé kampaně stála role in-
formačního pracovníka a spolehlivost informací. Své 
memy mohli tvůrci sdílet na Facebooku s připojený-
mi hashtagy #CHECKYOURSOURCE #EYID2017 
(hashtagy jsou křížkem označené kategorie, které k 
sobě sdružují ob-
sah ve stejné kate-
gorii). Vytvořené 
memy si tak nyní 
každý může pro-
hlédnout na této 
stránce: https://
facebook.com/

EuropeanYouthInformationDay.
Ačkoliv každé regionální ICM oslavilo EDI po svém, 
jednotícím mottem pro celou síť bylo letos: „Právo na 
informace? Právě teď!“. Kromě online kvízu a vytváře-
ní memů jsme proto měli pro návštěvníky připraveny 
další aktivity z oblasti mediální gramotnosti. Prvním 
úkolem bylo vytvořit novinový článek s titulkem: „Je 
hra Modrá velryba hrozba, nebo fikce?“ Účastníci se 
měli v této aktivitě naučit hledat důvěryhodné zdro-
je, analyzovat získané informace, srozumitelně a ve 
správně pořadí je formulovat a také se přitom naučit 
správně citovat zdroje. V druhém úkolu s názvem 
„Pravda, nebo lež?“ obdrželi seznam pěti tvrzení, kte-
rá měli potvrdit, nebo vyvrátit. 

Pokračování na straně 10.
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Největší novinkou v našem ICM je Filmový klub, kte-
rý pořádáme každý měsíc. Promítáme filmy z filmo-
téky Člověka v tísni, které byly vysílány i na festivalu 
Jeden svět. Tématy jsou zejména lidská práva, uprch-
lická krize, LGBT nebo občanský aktivismus. Kluby 
jsou zdarma a pro všechny, konkrétní datumy najdete 
na naší Facebook stránce.
Náš tým se školil ve Francii. Hlavním tématem kurzu 
byla mobilita. Bavili jsme se o tom, co pro nás mobili-
ta znamená, jak důležitá je pro mladé lidi a co pro ně 
v tomto směru můžeme udělat my, pracovníci s mlá-
deží. Mimo to jsme byli proškoleni v oblastech grafiky, 
videa a managementu od profesionálů. Vytvořili jsme 
spoustu hezkých projektů, na které se můžete podívat 
na našem webu icmslany.cz nebo na našich Facebook 
a Youtube stránkách.
Z čeho jsme opravdu nadšení, je pečeť kvality, kterou 
dostalo naše ICM od Národní agentury: „Ocenění 

dobré praxe Erasmus+ projektů“. Moc si toho vážíme 
a děkujeme! V současnosti nám byl schválen projekt 
Evropské dobrovolné služby (EDS), takže v červenci 
očekáváme dva nové dobrovolníky. Už se jich nemů-
žeme dočkat a vás budeme zase o všem informovat.

Vaše ICM Slaný  

Duben v ICM Slaný

Už od roku 2008 se 17. duben slaví jako Evropský den 
informací pro mládež. Datum nebylo vybráno ná-
hodně. 17. 
dubna 1986 
byla založe-
na Evropská 
informační 
a poraden-
ská agentura 
pro mládež 
(ERYICA). 
Při této pří-
ležitosti sa-
m o z ř e j m ě 
slaví i Infor-
mační cent-
ra pro mlá-
dež, to naše 
prostějovské 
si v rámci 
k a m p a n ě 
„Právo na 
informace? 
Právě TEĎ!!!“ připravilo mimo jiné i 4denní soutěž 
o tematické termohrnky s drobnými propagačními 
předměty. Soutěž probíhala na webu – kde bylo po-

třeba vyplnit křížovku – i na Facebooku ICM Pros-
tějov, kde na soutěžící čekala slepá mapa. Každý ze 

soutěžních dnů 
měl za cíl na-
vést mladé lidi 
k dalším infor-
mačním zdro-
jům, například 
poukázat na 
všechna ICM 
díky Informač-
ní síti pro mlá-
dež a Asociaci 
pro podporu 
rozvoje ICM, 
rozšířit pově-
domí o mož-
nostech získat 
informace o 
Evropě a Ev-
ropské unii ve 
střediscích Eu-
rope Direct a 

MEIS v Olomouckém kraji nebo přiblížit Evropskou 
dobrovolnou službu a program Erasmus+.

ICM Prostějov

Evropský (tý)den informací pro mládež v ICM Prostějov
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Během již deváté Noci s Andersenem navštívili Infor-
mační centrum pro mládež (ICM) Prostějov Fifinka, 
Pinďa, Myšpulín i Bobík ze Čtyřlístku, aby si mezi 
dvaadvaceti malými nocležníky našli nové kamarády 
a společně si užili spoustu her, tvoření a 
pohádek. 
Poslední březnový večer navštívila pro-
stějovské ICM nečekaná návštěva – na 
děti, které chtěly v jeho prostorách na 
Cyrilometodějském gymnáziu strávit 
tajemnou Noc s Andersenem, se přijely 
podívat postavičky z legendárního časo-
pisu Čtyřlístek.
Nejdřív bylo důležité se pořádně seznámit, a to jak 
mezi sebou, tak i s komiksovými postavičkami, kte-
ré si pro děti připravily kvíz. Po společné večeři na-
stal hlavní bod programu – čtyřlístková parta se totiž 
rozhodla rozšířit své řady o další členy. „Pro děti jsme 
připravili zajímavé úkoly podle povahy hlavních po-
stav – tak třeba Bobík je docela jedlík a silák, takže si 
děti vyzkoušely lov rybiček,“ řekla Ivana Kocourková, 
dobrovolnice ICM Prostějov. „S Fifinkou zas děvča-
ta vyráběla mašličky do vlasů, kluci motýlka; Pinďa si 
jako rychlík připravil běhání s různými překážkami a 
s Myšpulínem děti vynalézaly a zkoušely 3D brýle,“ 
doplnila.
Kdo splnil všechny úkoly, stal se čestným občanem 
Třeskoprsk, členem Čtyřlístku, a získal speciální ko-
miksové číslo, které časopis Čtyřlístek vydal právě ku 
příležitosti Noci s Andersenem.
Po večerní svačince se Pinďa rozhodl překonat spolu 
s dětmi svůj strach a vydal se s nimi na krátkou stez-
ku odvahy do tmavého lesa za světýlky. Potom už byl 

čas pustit se do dalších her a tvoření. „Někdo si vybral 
tvoření z korálků, někdo skládal origami žabky, malo-
val záložky nebo hrál deskové hry,“ přiblížila pokra-
čování večerního programu Anna Müllerová, vedoucí 
ICM Prostějov. Kolem půlnoci pak nastal čas pohá-
dek, nejprve těch animovaných a potom také čtených, 
ale to už všichni leželi zavrtaní ve svých spacácích. 
Ráno se pak mnohým ani odcházet nechtělo – k sní-
dani byly dobré muffiny a štrůdly, které napekly ma-
minky, a než se začali objevovat rodiče, ještě se někteří 
vrhli na další vyrábění a tvoření. Pak už ale nezbývalo 
nic jiného než sbalit batůžek, karimatku a spacák a vy-
dat se k domovu. 
Informační centrum pro mládež Prostějov působí v Pro-
stějově od roku 2001. Sídlí v budově Cyrilometodějské-
ho gymnázia, ZŠ a MŠ v Prostějově. Jeho posláním je 
poskytovat bezplatně informace a poradenství mladým 
lidem a pracovníkům s mládeží (ale i široké veřejnosti) 

z oblastí, jakými jsou vzdělávání, práce, 
cestování, volný čas, sociálně patologic-
ké jevy, občan a společnost, mládež a 
EU. Doplňkovými službami, které mo-
hou návštěvníci ICM Prostějov využít, 
je přístup na internet, tisk a kopírování, 
vazba dokumentů, prodej slevových ka-
ret ISIC/ITIC aj.
ICM Prostějov je členem Asociace pro 

podporu rozvoje informačních center pro mládež v 
České republice a od roku 2010 je držitelem certifikátu 
kvality poskytovaných služeb, uděleným Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Anna Müllerová, ICM Prostějov

Postavičky ze Čtyřlístku našly nové kamarády
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Jak už jsme avizovali v předešlém čísle zpravodaje, 
měsíc duben byl a je u nás v Petrovicích opravdu na-
bitý akcemi.
Máme za sebou vernisáž dalšího místního uznávané-
ho umělce – pana Waltera Taszka. 
11. dubna k nám zavítali představitelé neziskovek Oce-
án dětem a Prales dětem. Milan Jeglík nás seznámil s 
vizemi a aktuálním stavem projektů Green Life a Blue 
Life. Zuzana Koloušková nám promítla překrásné fo-
tografie z akcí v divočině. Všichni, kdo dorazili, mohli 
shlédnout následující krátké filmy: GREEN LIFE – 
MYŠLENKA PRO BUDOUCNOST (nejaktuálnější 
snímek o projektu Green Life), STRÁŽCE PRALESA 
2014 – 2016 (film o monitorovací akci 2014 – 2016 
za pomoci fotopastí v ekosystému Leuser) a S BLUE 
LIFE ZA ŽELVAMI A KROKODÝLY (film o projektu, 
který uklízí oceán, připravuje cestu k ochraně moř-
ských želv a krokodýlů).
V rámci Evropského týdne informací jsme se zamě-
řili na informovanost ohledně HOAXŮ. Kdokoliv ve 
věku do 30 let, kdo k nám do íčka dorazil, mohl získat 
více informací ohledně této problematiky a navíc zís-
kat drobný dárek. 
Momentálně nás čeká další přednáška. Tentokrát se 
bude jednat o besedu „Afrika černá i barevná“ se zná-
mým karvinským fotografem, milovníkem přírody 
a držitelem ocenění National Geographic Silvestrem 
Szabó. Ten se ze své poslední expedice do Afriky vrátil 

v březnu, takže jeho zážitky i fotografie budou oprav-
du živé.
Nejvíc se však těšíme na poslední dubnový týden. Ve 
středu se vydáme do karvinského coworkingového 
centra Business gate, kde uspořádáme besedu o Ev-
ropské dobrovolné službě. Dorazí i Sergej – doboro-
volník z Ruska. 
O víkendu pak za námi dorazí dobrovolníci z organi-
ce TAMJDEM, o.p.s. Pomůžou nám dobudovat naši 
bylinkovou komunitní zahradu. Celý víkend bude 
věnován dobrovolnictví, solidaritě a environmentální 
tématice. Na víkendovku bude moct dorazit kdoko-
liv. Každý tak bude mít možnost seznámit se s dobro-
volnickou prací, promluvit si přímo s dobrovolníky a 
zjistit, co dobrovolnictví obnáší a naopak taky co při-
náší. O tom, jak akce proběhla, vás budeme informo-
vat zase příště :)

Markéta Nováková, ICM Petrovice u Karviné

Informace, informace, informace… a nejlépe přímo 
od zdroje. Setkání školních parlamentů ve středu      
19. 4. 2017 se zástupci studentů z gymnázia a SOŠ Li-
blice bylo velice plodné. 
Studenti živě diskutovali a vznes-
li i řadu dotazů a podnětů, jak by 
mohla lépe probíhat spolupráce 
mezi školou a městem, ze které 
by mohly všechny strany čer-
pat v co možno nejkratší době.  
Po přestěhování ICM možná už 
na podzim tohoto roku bude 
prostor pro besedy, přednášky 
a setkání se zapojením práce studentů. Dohoda zně-
la pořádat praktické přednášky, které něco přinesou 
do života (např. finanční gramotnost, otázky ohled-

ně pronájmů bytů, pracovních smluv apod.). Dalším 
zajímavým podnětem ze strany studentů bylo i větší 
využívání a umisťování QR kódů na plakátech pro ve-

řejnost. 
 Akce Informačního centra pro 
mládež uspořádaná v rámci Ev-
ropského dne informací pod 
názvem Setkání školních parla-
mentů aneb Strukturální dialog 
v Českém Brodě proběhla v IT 
učebně městského úřadu, čas vy-
pršel tak rychle, že se diskutovalo 
ještě cestou.

Za ICM Český Brod 
Zdenka Bočková a Ivana Nývltová 

Nabitý petrovický duben

EDI ICM Český Brod

AKTUALITY Z REGIONU   
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V následujících měsících se toho u nás v íčku 
bude dít hodně a také se ukážeme na mnoha dal-
ších akcích v Kladně a okolí.
Čeká nás například již tradiční Kladenský Majá-
les, pořádaný Fakultou biomedicínského inženýr-
ství ČVUT v Kladně, na kterém vystoupí řada ka-
pel, nebo Den Země našeho zřizovatele Labyrintu 
Kladno.
 Kromě pravidelných klubů v íčku také 
připravujeme již druhý ročník úspěšného projek-
tu Literární noc. Tentokrát se bude odehrávat v 
rámci Muzejní noci v prostředí hornického skan-
zenu Mayrau, který je nedaleko Kladna. Herci 
Městského divadla Kladno budou opět předčítat 
na několika stanovištích z vybraných knih, kte-
ré návštěvníkům umožní užít si atmosféru místa 
ještě víc. 
 Také jsme navázali novou spolupráci s ne-
ziskovou organizací Diakonie – Středisko huma-
nitární a rozvojové spolupráce. Její pracovníci v 
našem íčku uspořádají dvě přednášky na aktuální 
témata. První přednáška „Ukrajina je dnes jiná“ 
o rozvojové a humanitární pomoci na Ukrajině 
proběhne na konci května.

V Turnově se v březnu a dubnu cestuje. Nejprve jsme 
do ICM pozvali čtveřici mladých světoběžníků (do-
slova), které nebavilo sedět osm hodin denně v práci, 
a tak se vydali na cestu kolem světa. Domů do Liberce 
a Turnova se vrátili až po dvou letech. Teď objíždějí 
region se svojí úžasně barvitou a energickou přednáš-
kou plnou fotek, videí a hlavně neuvěřitelných zážitků. 
Máte-li zájem, honem je kontaktujte na travel4ever.cz, 
než zase někam odjedou! V Turnově vystupovali už 
třikrát: poprvé muselo kino s kapacitou 100 osob sou-
běžně promítat pro přebývajících 30 diváků ve foyer, 
podruhé nám skoro prasklo ICM ve švech a potřetí 
cestovatelé uchvátili žáky ZŠ Žižkova, kteří toto před-
stavení hodnotili jako nejlepší ze zeměpisných pořadů 
za několik školních roků.
Druhou šancí, jak se někam podívat, byly celodenní 
přednášky zástupce Student Agency, který mládeži 
přijel nabídnout možnosti letních brigád či jazyko-
vých kurzů v zahraničí. Pro odvážnější měl v nabídce 
i roční pracovní pobyty. Důležité bylo, že všem zájem-
cům i jejich rodičům vysvětlil postup, jak se přihlásit 
do konkrétního programu, a jak být co nejvíc připra-
ven na proces přijímání a samotné vycestování. Jsme 
rádi, že se dost turnovských studentů o tyto možnosti 
zajímá.

A výlet do třetice: prázdniny dvou mladoboleslav-
ských vysokoškolských studentů do Gruzie a Arménie. 
Dva Jakubové jsou odrostenci bývalého boleslavského 
ICMka, které nám je „půjčilo“ na promítačku o jejich 
cestě ne úplně známými končinami a za netradiční 
kulturou. Jejich dobrodružství jsou až neuvěřitelná, to 
se musí slyšet! 
Máte-li zájem o kontakty na všechny výše zmíněné 
přednášející, ozvěte se mi do ICM Turnov! 

Bára, ICM Turnov

Jarní akce v ICM Kladno

Cestování s ICM Turnov
V pondělí 3. 4. 2017 se v ICM České Budějovice 
konala již druhá beseda na téma Kyberšikana a vir-
tuální svět. Besedy se zúčastnilo 14  dětí a mladist-
vých ze Střediska výchovné péče pro děti a mládež 
v Českých Budějovicích. Za zajímavý program, 
který aktivně zapojil všechny zúčastněné, děkuje-
me Mgr. Nicole Zvoníčkové z organizace THEIA.

Kyberšikana a virtuální svět

AKTUALITY Z REGIONU   
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I když ICM Ostrava funguje již nějakou dobu, roz-
hodla jsem se uspořádat akci, která by existenci ICM, 
služby a naše prostory zviditelnila a oslavila otevření 
ICM pod novým vedením.
Slavností otevření ICM Ostrava proběhlo v sobotu  
22. 4. 2017 a zájem lidí o akci převýšil má očekávání. 
Na programu bylo představení služeb a prostor ICM, 
vernisáž Lindy Masudové na africké motivy (výsta-
va potrvá až do 18. 5. 2017) a celou akci zpestřily a 
lidi pobavily společenské hry od firmy YOGI, které si 
mohli zájemci koupit.

Linda je první studentkou, která u nás využila příleži-
tosti se zviditelnit, využila zdarma prostory ICM, kte-
ré jsou poskytovány všem nadaným mladým lidem, 
ICM celou akci propagovalo (články do regionálních 
časopisů, plakáty) a první vernisáž mohla začít.
Poděkování patří všem, kteří se přišli podívat. Svou 
přítomností jste vytvořili úžasně milou a přátelskou 
atmosféru, díky které byla celá akce jedinečná! 
                                                                                                                                     

ICM Ostrava

Duben v ICM Ostrava byl pestrý 

Vernisáž Lindy Masudové

Vernisáž Lindy Masudové

Společenské hry YOGI

Vernisáž Lindy Masudové

Společenské hry YOGI

Galerie: 
Duben v ICM Ostrava obrazem
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On-line dotazník o in-
formacích pro mládež
Eryica, stejně jako jeden z jejích 
hlavních partnerů Eurodesk, 
věří, že správné informace rozši-
řují lidem obzory, zvyšují zaměst-
navatelnost, stimulují kreativitu a 
rozvíjí kompetence potřebné pro 
život v dnešní době. 
Jako stěžejní v mobilitě mladých 
lidí vidí Eurodesk právě získává-
ní správných informací ve správ-
ný čas. Proto Eurodesk otevřel 
on-line dotazník, který má zjistit, 
jaké jsou skutečné potřeby mla-
dých lidí hledajících informace o 
mobilitě.
Pokud chcete společně s Euro-
deskem zlepšit poskytování tako-
výchto informací, zúčastněte se 
tohoto průzkumu. 

Dotazník najdete na stránce: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/
runner/EurodeskSurvey2017. A 
to hned v několika jazycích. Bo-
hužel, čeština mezi nimi není. 

Více na: http://eryica.org/news/
take-part-eurodesk-sur vey-
-youth-information 

Youth Worker 2.0: 
řešení problémových 
situací
Projekt Erasmus+ „Youth worker 
2.0“, koordinovaný českou orga-
nizací INEX-SDA, má za cíl zvý-
šit  profesní kompetence pracov-
níků s mládeží.
První školení tohoto projektu se 
zaměřilo na řešení problémových 
situací, které se mohou při práci 
s mládeží vyskytnout. Výsledkem 
je praktický průvodce, který má 
pracovníky s mládeží na takovéto 
situace připravit. 

Průvodce je zdarma ke stažení 
na http://eryica.org/sites/default/
files/YW2.0%20OUTPUT%20
FINAL.pdf. 

Více na: http://eryica.org/news/
youthworker-20-dealing-compli-
cated-situations 

We Can! manuál pro 
„mírumilovný“ boj 
s nenávistnými pro-
jevy na internetu
Rada Evropy zveřejnila manu-
ál „We Can!“, který nabízí různé 
metody práce se skupinami mla-
dých lidí (cca od 13 let). Manuál 
je zaměřen na boj proti nenávist-
ným projevům na internetu a je 
určen všem pracovníkům a akti-
vistům pracujícím s tématem lid-
ských práv. 

Manuál je ke stažení zde: https://
rm.coe.int/CoERMPublicCo-
mmonSearchServices/Displa-
yDCTMContent?documentId=-
09000016806fe7ed 

Více informací najdete na strán-
ce Rady Evropy: http://www.coe.
int/en/web/no-hate-campaign/
we-can-alternatives

Zdroj: http://eryica.org/news/
we-can-alternatives 

Julie Menšík Čákiová, NICM

ZPRÁVY ZE ZAHRANIČÍ - ERYICA   
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Po návratu z Rumunska si plním svůj sen

Tento rozhovor měl být pokračováním 1. části, kde jsem 
Petru Svobodovou vyzpovídala ohledně roční Evropské 
dobrovolné služby (EDS), kterou prožila v Rumunsku. 
Měly jsme se spolu bavit o tom, co se stalo po jejím pří-
jezdu zpět do ČR. Z rozhovoru se nakonec stal spíše člá-
nek. To je tak, když děláte rozhovor s někým, kdo rád 
mluví a taky se velmi dobře poslouchá, tak jdeme na to. 

Petru Svobodovou zpovídá Markéta Nováková z ICM 
Petrovice u Karviné

Ahoj Petro, v první části rozhovoru jsme se bavili o 
tvé EDS, která se odehrála v Rumunsku. Náš rozho-
vor skončil tím, že jsi řekla, že si momentálně plníš 
svůj podnikatelský sen. Co se stalo po tvém příjez-
du do ČR?

Ahoj, již během EVSky jsem přemýšlela, co budu dě-
lat, až se vrátím z Rumunska. Hledala jsem práci, ale 
popravdě jsem si nedokázala přestavit, že bych měla 
sedět někde v kanceláři, ačkoliv jsem „na to“ studova-
la. Navíc jsem chtěla zůstat u mládežnických projektů, 
dobrovolnictví a ERASMU+. Byla jsem plná elánu a 
nadšení, ale brala jsem to jako koníček. Jednou jsem 
jela do Prahy na nějaké školení a zaujalo mě Infor-
mační centrum pro mládež v Praze. Dala jsem se do 
řečí s pracovnicí tohoto ICM a domů jsem se vracela s 
myšlenkou otevřít toto centrum v Přerově.

No a tady se to zvrhlo :) Z Prahy mě poslali k vám 
do Petrovic u Karviné. Moc se mi líbilo vaše ICM a 
zejména ta malá kavárnička, kterou máte vedle ICM. 
Tiše jsem vám ji záviděla, protože to byl vždy můj sen. 
Opět jsem se vracela s hromadou myšlenek a nápa-
dů, ale kdyby mi tenkrát někdo řekl, že o pár měsíců 
později začnu budovat kavárnu, považovala bych ho 
za blázna.

A ano, teď si plním svůj sen. Na jaře 2017 budu oteví-
rat svou malou kavárničku s workshopovou místností 
pro veřejnost, jejíž součástí by bylo také Informační 
centrum pro mládež.

Spousta lidí se mě ptá, co si mají představit pod malou 
kavárničku s workshopovou místností pro veřejnost. 
Vždy říkám, že se jedná o obyčejnou kavárnu, jejíž 
součástí je místnost, kterou si mohou nejen mladí 
lidé vypůjčit. Bude zde volně k dispozici velkoplošná 
obrazovka pro přednášky a prezentace, malá knihov-
nička či nástěnka pro inzeráty. Dále zde budou volně 
k zapůjčení deskové hry. Chtěla bych, aby se zde v bu-
doucnu pořádaly různé semináře, workshopy, cesto-
vatelské přednášky, promítaní atd. Tady se kreativitě 

OCHUTNÁVKA REMIXU   
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Líbil se vám rozhovor s Petrou Svobo-
dovou? Další podobně zajímavé člán-
ky najdete na: remix.nicm.cz.

Dne 10. 4. 2017 navštívily Informační centrum 
pro mládež v Českých Budějovicích děti z Dět-
ského diagnostického ústavu. Tvořily netradiční 
dekorace a přáníčka pro své blízké. Při práci se 
učily trpělivosti a vzájemné spolupráci. Z výtvar-
ného odpoledne odcházely s obrazem, kterým si 
vyzdobí společenské prostory domova.

Velikonoční tvoření

meze nekladou. Navíc chceme s kamarád-
kou současně rozjet ICM a naším plánem do 
budoucna je sem dostat i Evropskou dobro-
volnou službu či nějakou výměnu mládeže, 
ale to předbíhám.

Co všechno jsi musela začít zařizovat?

Jako první jsem samozřejmě musela vyřešit 
prostory, živnostenský list a to nejdůležitěj-
ší – finance. Jako téměř čerstvá absolventka 
vysoké školy jsem zjistila, že nemám nárok 
na žádný úvěr. Bez pomocí rodičů, kteří si 
vzali úvěr na sebe, bych nemohla ani začít.

Od toho rozhodnutí, kdy jsem společně s 
mamkou podepsala smlouvu v bance, uply-
nulo již spoustu týdnů.  Nacházím se ve fázi 
rekonstrukce prostor, hledání dodavatelů, nákupu 
spotřebičů, nádobí, ale také seznamování se s hygi-
enickými normami a jinými zákony. Stala jsem se 
OSVČ, začala platit sociální a zdravotní a jsem také 
plátce DPH a každý měsíc musím odevzdávat přísluš-
né papíry finančnímu úřadu. A to je jen zlomek věcí, 
co mě momentálně napadá. Neustále se objevují nové 
věci, které mě třeba ani nenapadly, anebo jsem s nimi 
ani nepočítala. Pořád se učím.

Nejsem navíc vyučena v oboru pohostinství. Učím se 
připravovat nápoje, kávu a zejména své oblíbené ca-
ppuccino. Kavárnu ještě nemám hotovou, ale doma 
přes celou kuchyňskou linku mám profesionální ká-
vovar. Všichni si ze mě dělají srandu, že vařím doma 
nejdražší kafe. 20 minut nahřívám stroj a poté první 
3 kávy vyliji a uvařím si konečně dobrou kávu. Už mě 
rodina, přátelé, ale i sousedé nenávidí, protože jim 
pořád nutím kávu.

Dělám si samozřejmě srandu. Je to dřina, pot a někdy 
i spousta slz. Přiznávám se, že jsem si už několikrát 
říkala, proč jsem se do toho pouštěla, že místo toho 
abych někde ležela u moře, vyvážím kolečka se sutí, 
nebo místo nových bot se raduji z nových futer.

Ale vždy si vzpomenu na to, že si plním svůj sen.

Petro, děkuji za rozhovor a držím ti palce! Doufám, 
že už na podzim bude mít i Přerov své informační 
centrum pro mládež a jako bonus výborné kafe k 
tomu. Drž se! 

OCHUTNÁVKA REMIXU   

remix.nicm.cz
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Abychom mladé moc neuna-
vili a nepřipadali u nás si jako 
ve škole při maturitní písemce, 
měli jsme pro ně připravené i 
oddechovější aktivity. Mohli si 
vyzkoušet například takzvané 
„klíčování“. Když se vyfotili před 
„greenscreenem“ (= zelené po-
zadí, které se používá při natá-
čení filmových triků), mohli pak 
zelené pozadí na své fotografii 
nahradit jakýmkoliv jiným obra-
zem, třeba scenérií z oblíbeného 
filmu. Návštěvníci si u nás mohli 
vyrobit také vlastní designovou 
placku na plackovači. Motivy na 
placky si mohli sami namalovat 
nebo vytvořit v grafickém pro-
gramu a vytisknout. Plackovač 
nám zapůjčili pracovníci z DDM 

Karlín Praha, kterým za to velmi 
děkujeme.
Účelem oslavy EDI v našem 
NICM bylo kromě reflektování 
a rozvoje informačních kom-
petencí především představení 
našich prostor a služeb cílové 
skupině. Mladí se mohli ptát 
na možnosti studia, cestování 
či práce, prohlédnout si naše 
multimediální studio Mixér s 
výkonnými počítači, profesio-
nálními grafickými programy a 
dalším vybavením na střih zvu-
ku a obrazu nebo si rozebrat ně-
které naše časopisy.

Jana Beničáková, NICM

Pokračování ze strany 1.

Křížovka ICM Prostějov k Evropskému dni informací

AKTUALITY Z ICM   

Foto vpravo: Během EDI nás 
v NICM navštívily i „naše děti“ .



•	 Duben byl pro naše NICM velmi hektický. Naštěs-
tí náš tým v novém roce doplnily dvě kolegyně - 
Eva Tesařová (od ledna) a Martina Borovská (od 
března). Eva rozumí novým trendům a technice, 
je kreativní a obohacuje naše NICM o různé „vy-
lepšováky“. Díky ní máme teď v íčku také spoustu 
zajímavých časopisů k roze-
brání, ze kterých jsou naši 
mladí návštěvníci nadšení. 
Martina, která doplnila náš 
tým v březnu, zařídí vše 
takřka „rychlostí světla“, a 
přitom dokáže myslet na 
deset věcí zároveň. Díky její 
pečlivosti a pořádkumilov-
nosti často nacházíme to, co 
jsme mě měli již za dávno 
ztracené :) Nové posily nám 
dodaly novou energii a 
elán do naší práce.

•	 Květen je 
obdobím au-
ditních cest do regi-
onálních ICM. Kontrolní 
komise navštívila již ICM 
v Šumperku a dále ji čeká 
Jilemnice, Kladno, Slaný, 
Brno, Prostějov, Cheb, Ho-
lešov a Uherské Hradiště. 
Dokumentaci k auditům 
připravuje a komunikace s „íčky“ vyřizuje Natalie.  

•	 Náš tým již také připravuje program na Celostát-
ní výměnu zkušeností (CVZ) pracovníků ICM, 
která se koná v červnu v Ivančicích. Těšíme se na 
vaše příspěvky, zkušenosti a workshopy. Přihláše-
ných aktivit je zatím méně, než bychom si přáli, 
ale věříme, že se s námi se všemi nakonec o své 
know-how ve formě podělíte a dojde ke skutečné 
„výměně zkušeností“.  

•	 V našem NICM se také konečně uskutečnila 
kompletní výměna všech počítačů pro veřejnost 
včetně multimediálního studia Mixér. Do Mixéru 
putoval nejvýkonnější počítač plný kvalitních gra-

fických programů, programů na střih videí, mixo-
vání hudby a dalšího.

•	 Dne 24. dubna se v Domě zahraniční spolupráce 
(DZS) uskutečnilo tradiční setkání zástupců ev-
ropských sítí. Bára zde prezentovala naši síť ICM. 

Přítomné posluchače překvapil rozsah 
naší sítě a šíře aktivit všech informač-
ních center. Cílem síťování bylo sezná-
mit se s aktivitami a plány ostatních ev-
ropských sítí a navázat mezi sebou užší 
spolupráci. Setkání se kromě NICM 
zúčastnili také zástupci sítě Europass, 
EQF, ECVET, EQAVET, Refernet, EPA-
LE, Eurodesk, Euroguidance, Eurydice, 
EURES a zástupce Zastoupení Evropské 
komise v ČR a Eurocenter.  

•	Navštívili nás studenti z pedagogické-
ho lycea v Berouně, aby zjistili, co všech-
no jim můžeme nabídnout a především, 
aby se dozvěděli o svých možnostech, 
jak vyjet do zahraničí. O vycestování 
do zahraničí byl mezi nimi velký zájem. 
Ocenili proto nejen přednášku a výčet 
našich služeb, ale i naše brožury o stu-
diu, práci a dobrovolnictví v zahraničí.  

•	Máme již hotové prvky nové grafiky 
ISM. Jsou ke stažení na Disku Google 
na odkazu, který byl již rozeslán na e-
-mailové adresy „íček“. Pokud odkaz již 
nemůžete dohledat či máte na grafiku 
jiné specifické požadavky, kontaktujte 
prosím Báru nebo Natalii. 

•	 ICM Uherské Hradiště již dokončilo své spoty, 
včetně grafiky, na podporu ISM. Zájemci si mo-
hou zažádat o odkaz na Úschovnu nebo počkat na 
DVD, která s sebou pracovníci ICM UH přivezou 
na červnovou CVZ do Ivančic.   

•	 Pro velký zájem nechal Eurodesk dotisknout bro-
žury Studium v zahraničí, Práce v zahraničí a 
Dobrovolnictví. 

•	 Máme  za sebou také účast na letošním pražském 
Majálesu. O reportáž z průběhu oslav se s vámi 
podělíme v květnovém čísle. 

  (jb)
11

KRÁTCE Z NICM   


