ZPRAVODAJ
INFORMAČNÍ SÍTĚ PRO MLÁDEŽ V ČR

Květen 2017

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

Tým NICM se v máji účastnil akcí pod širým nebem
Zájemce se tak dozvěděli nejen
něco o tom, co sami nabízíme a
čemu se věnujeme, o síti ICM v
ČR, ale také více o tom, jak fungují
sítě, se kterými spolupracujeme.

NICM oslavilo Majáles v Praze
spolu se studenty
Majáles zahrnuje širší program studentských oslav a každoročně vrcholí v podobě majálesového průvodu a velkého open-air festivalu.
27. dubna se na pražském letňanském výstavišti konal již 13. ročník
této studentské slavnosti, jejíž tradice sahá až do středověku.
Letošní pražský Majáles připomínal
festival ve Woodstocku. Ne proto,
že by tam kvetla volná láska a lehké
drogy, ale protože kombinace dešťů
a rozbrázděné půdy po těžkých vozech s technikou vytvořily bahenní
lázně. Spolu s Europassem jsme se
také zúčastnili tohoto „adrenalinového zážitku“, který nám připravilo
počasí. Naši misi ulehčoval velký
krytý stan, který byl pro nás i naše
návštěvníky útočištěm před pravidelně se střídajícími větry, přívalovými dešti, ostrým sluncem a rozbahněnou půdou.
Jako hlavní aktivitu jsme pro zájemce měli připravený kvíz na evropské
sítě a programy „Sbírej éčka“. Za
vyplnění kvízu od nás mladí dostali
teplé deky nebo ponča proti dešti,
které nám daroval Eurodesk.

NICM prezentovalo svoji činnost
na Dni Evropy

Majálesoví návštěvníci vyplňují náš kvíz.

Majáles v plném proudu.

Den Evropy, který připadá
na 9. května, je jedním ze symbolů
Evropy a Evropské unie. Je připomínkou 9. května 1950, kdy francouzský ministr zahraničních věcí
Robert Schuman představil myšlenku mírové spolupráce v Evropě.
Na pražském Střeleckém ostrově
se Den Evropy slavil v předstihu
již ve čtvrtek 4. května. Ani NICM
na této akci samozřejmě nemohlo
chybět. Sdíleli jsme stánek s týmem
Europassu a Euresu. Společně jsme
tak mohli komplexně poradit každému zájemci o informace či radu
a prezentovat naši činnost i ISM
v širší perspektivě.
Na účastníky festivalu čekal bohatý program, řada infostánků členských zemí EU, kvízy, soutěže a hudební a taneční vystoupení.
Pokračování na straně 12.
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Knihobudka

23. duben je symbolickým datem
pro literaturu. UNESCO vyhlásila tento den za Světový den knihy
a autorských práv. K příležitosti
tohoto významného dne Informační centrum pro mládež České
Budějovice slavnostně otevřelo ve
vstupních prostorech Divadla U
Kapličky Knihobudku. Knihobudka je otevřená knihovnička pro veřejnost. K jejímu užívání není třeba
žádná registrace. Knihy si můžete
půjčovat, věnovat, vzít nebo vyměňovat za jiné. A to vše samozřejmě
zdarma. Knihobudka je přístupná
24 hodin denně na adrese Husova
tř. 622/45, České Budějovice. Věříme, že Vám Knihobudka bude
dobrým pomocníkem, Vaší inspirací i zdrojem příjemných prožitků
z četby.
ICM České Budějovice

ICM Český Brod se zapojilo do oslav
ICM Český Brod se připojilo ke 120člennému týmu
složeného z místních spolků, škol, farností, z firmy
Ameba Production spol. s
r.o. a Skybrand s.r.o., českobrodského pivovaru a
ze zástupců města Český
Brod, který v sobotu 13.
května 2017 oslavil 580.
výročí povýšení na Královské město. Pro návštěvníky
bylo připraveno 12 stanovišť pro všechny věkové kategorie s pestrým
kulturním programem. ICM prezentovalo svoji činnost před prostorami informačního centra,
kde tým mladých studentek řídil výtvarnou dílnu
a v městském parku, kde
byl informační stánek.
Účast byla velice pěkná,
slavnosti navštívilo okolo
2 000 návštěvníků.
Zdenka Bočková,
ICM Český Brod
Foto 1. Jakub Červenka, foto 2. Petra Ištvániková

Šperkařský drátenický kroužek
Informační centrum pro
mládež České Budějovice se vrhlo na drátenické
řemeslo a otevřelo své
brány nejen mládeži, ale
také dospělým. Lektorka
Mišulka_X přivítala na
šperkařském drátenickém kroužku 8 účastnic.
Ze čtyř lekcí si účastnice odnášely nejen sadu
drátovaných šperků, ale
také nové známosti a
dobrý pocit z příjemně
strávených chvil. Šperkařský kroužek probíhal od 12. 4. do 3. 5. 2017.
ICM České Budějovice
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Evropský týden informací a mládeže v ICM Petrovice
V rámci Evropského
níků – 10 statečných.
týdne mládeže a inKromě toho, že jsme se
formací
uspořádalo
po celý poslední dubInformační centrum
nový víkend věnovali
pro mládež Petrovice
budování
komunitu Karviné v karvinní bylinkové zahrady,
ském coworkingovém
téma víkendu bylo jascentru Gate besedu o
né: dobrovolnictví a soEvropské
dobrovollidarita. S dobrovolníky
né službě. Mladí lidé
jsme vedli diskuzi, proč
z Karviné a okolí se
se právě dobrovolnictak mohli dozvědět o
tví věnují, co je k tomu
možnostech programu
vede, co dobrovolnictví
Erasmus+ a Evropské
obnáší. Naše poznatky
dobrovolné služby. Akce se účastnil i Sergej - dobro- se budeme snažit předat dál i našim návštěvníkům involník z Ruska. Pro Sergeje to byla premiéra, protože formačního centra pro mládež a budeme doufat, že
z nich vzniknou stejně tak úžasní dobrovolníci jako
jsou ti z organizace Tamjdem.

do ČR přicestoval před necelým měsícem. Mohl tak
předat mladým lidem své popříjezdové pocity, poradit
jim, podle čeho si vybíral svou dobrovolnou službu a
co musel absolvovat. Účastníky jsme zároveň vyzva- V rámci Evropského týdne mládeže vzniklo video,
li, aby se k nám přijeli podívat na víkendovku s Tam- které dokumentuje obě tyto akce:
jdem, o.p.s. Ta se konala v sobotu 29. dubna a neděli https://www.youtube.com/watch?v=mfirt2xAkVo&t=58s
30. dubna.
Z Tamjdem k nám do Petrovic dorazilo 10 dobrovolZa ICM Petrovice Markéta Nováková

Recyklujeme, co se dá!

V turnovském ICM se snažíme vést mládež hlavně k
ekologii. Často jsou na to zaměřené i naše akce. Přímo
v sálku, kde se scházíme, máme kontejnerek věnovaný Odborem životního prostředí města Turnova, v
němž třídíme všemožný drobný odpad. Z vyhozených
PET lahví všech možných barev a z papírů z rozpadlých a vyřazených knížek našeho zřizovatele, Městské
knihovny Antonína Marka, jsme si během jednoho
odpoledne navyráběli spoustu krásných věcí: brože,

prstýnky, náušnice, sponky do vlasů a krabičky na
všechny drobnosti. A jak? Jednak papírovou technikou origami, a jednak tavením plastů nad plamenem
svíčky. Nechali jsme se inspirovat knížkou Tvoříme
šperky z PET lahví (HARTINGEROVÁ, Irena Marie,
CPress 2016) i pravidly požární bezpečnosti :) Doporučujeme tuto aktivitku do dalších ICM, účastníky ten
oheň fakt bavil.
ICM Turnov
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TC Intercultural Competences – Poronin, Polsko
Od 31. března (kdy bylo stále ještě jaro) do 7. dubna (kdy jsme se probudili v zimě) proběhl další nezapomenutelný tréninkový kurz na téma Intercultural
competences v polském Poroninu, zprostředkovaný
Informačním centrem pro mládež Jindřichův Hradec.
Osobně jsem jela sice jako náhradník, nicméně jakmile jsem viděla téma ve spojení s účastnickými zeměmi, věděla jsem, že by bylo velkou chybou na projekt
nejet. Projektu se účastnili kromě Poláků (organizátorů) a nás Čechů také Španělé, Makedonci, Moldavané, Gruzíni a Arméni, vždy 4 účastníci z každé země.
Musím říct, že projekt svedl dohromady neuvěřitelné
množství úžasných lidí, více než otevřených k diskuzi
o svých kulturách.

Jak již téma kurzu napovídá, hlavní náplní projektu
bylo neformální vzdělávání v oblasti rozdílných kultur. Všechny workshopy, např. komunikace v konfliktních situacích, umění správně
poskytovat zpětnou vazbu, ale také tradičně přednáška o tajích a možnostech neformálního vzdělávání skrze Erasmus+, byly
doplněny velkým množstvím zábavných
energizerů. Z hlavních diskutovaných témat
pak nejživější diskuzi podnítily stereotypy a
rasismus. Co se týče stereotypů, zvláštní zjištění bylo, že všechny národy mají tendenci
vnímat spíše negativně nejen sebe, ale i ostatní. To
bude možná jeden z důvodů, proč spolu národy občas nemohou vyjít. V rámci rasismu jsme diskutovali
tento fenomén na základě jeho definice z Amnesty International, která se nám všem zdála být příliš široká
(definice pod rasismus řadí vše, co je jiné než člověku

známá „bublina“ kolem něj), čímž jsme strávili hodně času diskuzí, co tedy rasismus je a co už ne. I zde
se projevily rozdílné názory a vnímání. Každopádně
všichni jsme se utvrdili v jednom, nesoulad (ať už v
názorech či v čemkoliv jiném a nemusí se to týkat
jen mezikulturních kompetencí) se dá konstruktivně
vyřešit jen jedinou cestou: komunikací a diskuzí nad
různými úhly pohledu.
A právě komunikace by měla být klíčem k poznání, že
žádná kultura není černobílá, ale velmi barevná, a jen
skrze komunikaci s lidmi různých národností člověk
pozná, že se vlastně není čeho bát (pakliže je zachována oboustranná tolerance). Naopak, dovolím si tvrdit,
že komunikací s lidmi člověk objevuje další rozměr
světa. Komunikace rovněž boří stereotypy, což se nám
potvrdilo, když jeden Makedonec prohlásil, že jsme
mu úplně změnili pohled na Čechy, z poměrně negativního na velmi pozitivní. Tohle považuji za jeden z
úspěchů při plnění cíle celého projektu.
Bylo by chybou nezmínit naprosto dokonalou organizaci celého projektu. Obrovský dík patří všem třem
polským facilitátorům z organizace Green Elephant.
Tohle nebyl můj první projekt, ale byl to první projekt,
kde se organizaci nedá nic vytknout. Snad jen krátká
(byť intenzivní a poměrně vyčerpávající) doba projektu. Co mě naprosto uchvátilo, byly každovečerní reflexe celého dne, skrze něž si člověk uvědomil, co se
vlastně za ten den naučil a dozvěděl nového. A věřte
mi, každý den bylo něco, v čem se snad každý vědomostně, intelektuálně či osobnostně zdokonalil, obohatil či poznal.
Tyto kurzy jsou kouzelné nejen z hlediska zajímavých
témat, ale (a dle mého názoru především) i z hlediska účastníků. Od každého
člověka jsem si odnesla
něco (a není to jen nové
mezinárodní přátelství)
a zároveň mi hodně lidí
sdělilo, že si odnesli i něco
ode mě, což mě jen utvrdilo, že na těchto projektech jsme všichni ti, kdo se učí, a zároveň ti, kdo učí.
Za celý český tým bych tímto ráda poděkovala ICM
JH za příležitost účastnit se projektu a doufám, že pro
nás nebyl poslední!
Lenka Martináková, ICM Jindřichův Hradec
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Into the World - Mezinárodní školení v Rumunsku

Na začátku května vyslalo Informační centrum pro
mládež Prostějov dvě pracovnice s mládeží na mezinárodní školení „Into the World“ do Rumunska, které pořádala jejich partnerská organizace Actions for
Change v rámci programu Erasmus+.
Sedmidenní školení probíhalo v útulném penzionu
s příznačným názvem Valea Paradisului, uprostřed
lesů, nedaleko obce Măguri Răcătău. Čistá příroda,
hluboký les a šumějící řeka všude kolem podporovali
atmosféru školení, během kterého se účastníci snažili o svůj osobnostní i profesionální rozvoj za pomoci
holistického přístupu.
Projektu se účastnilo celkem 25 pracovníků s mládeží,
kteří přijeli rozvíjet a předávat své zkušenosti z různých koutů Evropy. Zastoupeny byly Česká republika,
Kypr, Chorvatsko, Francie, Itálie, Litva, Malta, Slovinsko, Španělsko, Irsko a samozřejmě i Rumunsko. Nabitý program s cílem podpořit a rozvíjet kompetence

pracovníků s mládeží si připravili celkem tři školitelé,
kteří byli nejen z hostitelské země, ale i z Kypru.
Během školení si účastníci vyzkoušeli různé typy práce s vlastními pocity, myšlenkami a cíli tak, aby byli
schopni po svém návratu podporovat a motivovat
mládež v různých oblastech jejich života. Po úspěšném týdenním školení, kdy všichni účastníci ušli
pomyslnou „hero's journey“ jim byl vydán certifikát
Youthpass – Mobility of youth workers s celoevropskou platností.
Prostějovské Informační centrum pro mládež také
plánuje besedu s jednou z účastnic školení, kde se
můžete dozvědět bližší informace o proběhlém kurzu.
Tak se nezapomeňte zastavit 6. června 2017 v 16 hodin do ICM Prostějov!
Ivana Kocourková, ICM Prostějov
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ZPRÁVY ZE ZAHRANIČÍ - ERYICA

Rámec kvality vzdělávací mobility v oblasti mládeže
Organizace „The European Platform for Learning
Mobility“ (EPLM), zabývající se mobilitou za vzděláním, vydala novou publikaci. Ta obsahuje 22
principů, které pomohou lidem vytvořit kvalitní
projekty vzdělávacích mobilit. Publikace vyzdvihuje přínos neformálního
učení.
Uvedené principy mají širokou škálu
zaměření. Od principů, zabývajících se
cíli vzdělání po zodpovědnosti organizátorů. Mladí lidé jsou, v těchto principech, podporováni k aktivnímu občanství, mezikulturnímu učení a dialogu.
Velký důraz je kladen i na odbornou
přípravu organizátorů projektů.
Tato nová publikace také přibližuje
různé příklady projektů, jako jsou výměny mládeže, workcampy či stáže středoškolských studentů.
Publikace si můžete stáhnout z odkazu na stránce:
http://er yica.org/news/quality-frameworklearning-mobility-youth-field

Seminář „Ready for world“ –
průvodce mladých lidí jejich
budoucností
Organizace SALTO chystá seminář o informačních
a poradenských službách pro mládež. Seminář proběhne ve Finských Helsinkách 12. – 15. září 2017.

Seminář se chce podívat na budoucnost mladých
lidí, jaké jsou trendy společnosti, kam směřuje a
jaké problémy či výhody mladým lidem z těchto
trendů vyplývají. Témata semináře jsou různá. Od
mezinárodní mobility, přes zaměstnanost, zdravý
životní styl, až po média a život v digitálním světě.
Ve článku na http://eryica.org/news/ready-worldtools-guide-young-people-their-future-life najdete
odkaz na podrobnější informace.
Seminář je otevřen i účastníkům z České
republiky, uzávěrka přihlášek je 15. července 2017.

Systémy kvality v práci
s mládeží
Evropská komise vydala novou příručku s
názvem „IMPROVING YOUTH WORK
Your guide to quality development“. Příručka je jednoduchým pomocníkem při práci s
mládeží. Je určena všem lidem, kteří pracují s mladými lidmi, a čtenářům poskytuje vhled do práce s
mládeží a zabezpečení její kvality.
Sebehodnotící dotazník, který vznikl v rámci Eryica a na jehož vzniku jsme se také podíleli, je v příručce také představen. Cílem příručky je totiž jak
zvýšení kvality práce s mládeží, tak i informačních
a poradenských služeb pro mladé lidi.
Publikace je zdarma ke stažení z odkazu, který
najdete v článku na: http://eryica.org/news/youthwork-quality-systems-and-frameworks-europeanunion-out
Julie Menšík Čákiová, NICM
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Evropský týden mládeže v ICM Uherské Hradiště
V rámci Evropského týdne mládeže se v našem hradišťském Íčku uskutečnila poslední květnovou středu
akce „Staň se diplomatem“.
V Uherském Hradišti již 10 let funguje Dětský a žákovský parlament pod vedením Domu dětí a mládeže Šikula. Jeho
členové se vybírají z řad členů
žákovských parlamentů přímo
na základních a
středních školách v Uherském
Hradišti. Žákovské parlamenty
slouží jako prostředník
mezi
vedením školy a
žáky a cílem parlamentů je možnost účasti na rozhodování o žácích,
jichž se týkají různé plánované změny, případně různých setkání s politiky na městské úrovni a zastupování ostatních dětí, jejich názorů a přesvědčení. Samozřejmostí je také organizace různých akcí a aktivit
pro vrstevníky, naposledy třeba akci YoUHtube 2016
v říjnu loňského roku, na niž získal dokonce záštitu
pana starosty, a která se pro velký úspěch bude opakovat i letos, a to 24. června. Dále
se třeba parlament aktivně podílí
na zřízení Otevřeného klubu pro
mládež v centru Uherského Hradiště.
Protože však je dobré členy parlamentu odměnit za jejich aktivitu
a činnost, podařilo se letos zařídit příjezd pěti zástupců Asociace
studentů pro mezinárodní otázky,
která mimo jiné organizuje Pražský studentský summit, i k nám do Uherského Hradiště, a zorganizovat diplomatickou simulaci politického
jednání. Je to zároveň takové neformální vzdělávání
budoucích politiků, aktivních občanů nebo hlasů z
lidu.
Simulace se uskutečnila u nás v Íčku ve Felixově sále
v Centru slováckých tradic a program zabral celý den.
Zde se 15 členů parlamentu z 8. a 9. tříd základních
škol a nižšího gymnázia připravovalo na odpolední
jednání – seznamovali se s problémovou situací a po-

zadím jednání, k němuž odpoledne jednotliví členové
zaujímali stanoviska, své názory vůči druhým obhajovali, a vyjadřovali solidaritu s jinými. Naučili se tak
komunikovat, řešit vypjaté situace diplomaticky, používat argumentaci, ale i se umět vcítit do opačného
názoru.
Další akcí, která ještě určitě
stojí za zmínku je bezpochyby i beseda o možnostech
dobrovolnictví v Uherském
Hradišti a okolí – „DOBROŠEM V UH“, kterou naše
Íčko organizovalo.
Ta se odehrála 4. května v
komunitní kavárně Cafe
21 v Uherském Hradišti. Besedy se krom našeho
Íčka účastnila dobrovolnická centra Oblastní charity
Uherské Hradiště, Maltézské pomoci, o.p.s. a DDM
Šikula, a výstup z akce byl zpracován a umístěn i na
naše webové stránky. Věříme, že přehled všech možností ke konání dobra motivuje další občany k zapojení se.
V příjemné přátelské atmosféře, v kruhu lidí se společným zájmem – ochotou nezištně pomáhat druhým
jen pro dobrý pocit, či úsměv – se hovořilo o možnostech dobrovolnictví, jeho
radostech, ale i strastech.
Dobrovolníci se podělili o
své zážitky a zkušenosti a
přiblížili i nám, s tichým obdivem přihlížejícím „obyčejným“ lidem, proč má
smysl pomáhat jiným. Dozvěděli jsme se, jak je možné se zapojit coby dobrovolník, jaké jsou dobrovolnické
programy a cílové skupiny. Zjistili jsme, jaké jsou nejběžnější aktivity, které dobrovolník vykonává, kdo se
jím může stát, a co nabízí dobrovolnické centrum.
Domů jsem odcházela s příjemným zjištěním, že dobří lidé žijí i mezi námi. A i když je na ulici možná na
první pohled nepoznáte, tak vězte, že jsou i v Uherském Hradišti a jeho okolí.
Za ICM Uherské Hradiště
Jaroslava Krmela Vacková a Lenka Kodrlová
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Květnové nasazení
Konečně se oteplilo a sluníčko nás teď provází doslova
na každém kroku. My v Íčku
to pociťujeme hlavně tak, že
máme mnohem více energie
a nápadů, které chceme realizovat.
První takovou novinkou je
kariérové poradenství, které jsme zařadili do našich
služeb. V oblasti kariérového poradenství nabízíme
individuální poradenství pro žáky základních škol. O
co jde? Když budete tápat, na jakou střední školu se vydat, stačí za námi zajít a my
se pokusíme Vám s tím poradit. Vyplníte
si u nás test osobnosti a společně ho spolu probereme. Je v podstatě nemožné, aby
dítě v deváté třídě mělo jasnou představu
o tom, kde by chtělo později pracovat. Při
kariérovém poradenství nedáváme dětem
jasné odpovědi. Naším cílem je pouze to,
aby si děti sami uvědomily, v čem jsou
dobré a jaké mají předpoklady.
Této oblasti se bude věnovat Nikola Sobotková, která spolupracuje s Íčkem v Českých Budějovicích, kde
se učila od samotného Dušana Brodského. Mockrát
děkujeme za tuto spolupráci a moc se těšíme, až načerpané zkušenosti využijeme v praxi :).Jak už jste
si mohli všimnout na našem facebooku a webových
stránkách, tak jsme začali dělat placky! Celá výroba
i s případným vlastním návrhem nezabere ani deset
minut a máte vlastní placku. Už jsme měli možnost
vyrábět placky na velikonoční výpravu, Voříškiádu,
předtáborový sraz a pro děti do MŠ Duha. Šikovné

věcičky!
V květnu jsme také instalovali novou výstavu s názvem „Pssst, o tom se nemluví!“ Autorkou je studentka prvního ročníku Katolického gymnázia Kateřina
Kutinová, která vnímá globální problémy světa, ale
hlavně, jak je na ně nahlíženo. Když jsme se autorky
zeptali, proč si vybrala zrovna toto téma, odpověděla
takto: „Upřímně? Sama nevím. Možná jsem se jenom
podívala kolem sebe a viděla jsem lidi. A viděla jsem
to, jak je každý jiný a někdy může být složité odlišovat se. Chtěla jsem jenom nějakým způsobem ukázat,
že neexistují dvě naprosto identické osoby. Každý je jiný, a to je v pořádku. Lidé
by měli navzájem respektovat to, že každý
má jiné hodnoty, zájmy, vkus atd. Bohužel se to ale ve světě moc neděje.“ Dnešní
mládež chápe svět úplně jiným způsobem,
je více tolerantní a otevřenější jinakosti.
Pořád slýchávám v autobuse: „Ta dnešní
mládež, to je hrůza!“, přitom to jsou právě
mladí lidé, kteří berou v potaz, že lidé se
odlišují a dokáží přijímat lidi, kteří se nějakým způsobem odlišují od společnosti a rozhodnou
se nejít s davem a vybočovat. I kdyby jen tím, že si
obarví vlasy na růžovo.
Na výstavu se můžete přijít podívat do konce května,
budeme rádi, když se zastavíte :)
Koncem května nás čeká veletrh pracovních příležitostí Fortel, kde budeme propagovat hlavně kariérové
poradenství. Akce se koná 26. – 27. 5. už od 9:00 v
areálu Borovina v Třebíči. Budeme se na vás těšit!
Lenka Palánová, Íčko Třebíč

10 let Evropské dobrovolné služby v Náchodě
Na přelomu dubna a
května se v budově nové
radnice konala výstava
fotografií k příležitosti výročí 10 let Evropské dobrovolné služby v Náchodě.
Vernisáž výstavy zahájila
koordinátorka EDS Kateřina Hiebschová, která shrnula přínosy dobrovolnické práce pro organizace, kde dobrovolníci působí
a zároveň poděkovala za spolupráci zástupcům města
a ostatním zúčastněným stranám. Vernisáž byla do-

provázena klavírně-pěveckým vystoupením a připraveným občerstvením. Pozváni byli současní i bývalí
účastníci, koordinátoři i zástupci města.
Za 10 let EDS v Náchodě se zde vystřídalo několik
desítek dobrovolníků, kteří přinesli do spřátelených
organizací mnoho pomoci a práce, velká přátelství,
svoji kulturu a hlavně mnoho energie a nápadů.
Za Středisko volného času Déčko jim děkujeme a těšíme se na léto, kde se se současnými dobrovolníky
potkáme na dětských táborech :)
Helena Koutská, ICM Náchod
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Vědecká laboratoř pod širým nebem – Lhotka 2017
Každoroční akce pražských domů dětí a mládeže ve
Lhotce u Mělníka proběhla letos v sobotu 13. května.
Přestože předpověď počasí byla více než nepříznivá,
nakonec se nevyplnila a všichni návštěvníci, kteří do
táborové základny Domu dětí a mládeže hlavního
města Prahy dorazili, si mohli užít opravdu úžasné
sportovně-vědecké odpoledne.
Celá akce začala v 10 hodin, kdy do Lhotky dorazily
retrobusy s rodiči
a dětmi z různých
částí Prahy. Tématem letošního ročníku byla Vědecká
laboratoř pod širým
nebem, a na své si
proto přišli všichni
milovníci pokusů a
vynálezů.
Na celkem 22 stanovištích si zájemci mohli vyzkoušet
nejrůznější pokusy:
optiku zrcadla (couvání pomocí zrcátka po vyznačené
trase), katapult, faraónovy hady, nebo si ověřit svoje
vědomosti na stanovišti vynálezy a vynálezci, kde přiřazovali vynálezy k jejich tvůrcům. Stanoviště objevení Ameriky prověřilo pro změnu znalosti zeměpisu
tím, že se na něm poznávali plodiny, které do Evropy dorazily z tohoto kontinentu. Tento úkol se navíc
plnil při plavbě na kánoi
na místním rybníčku, což
bylo vítaným zpestřením
i tak různorodých úkolů. Na své si přišli rovněž
vyznavači sportu. Pro ně
byl připraven skok do
dálky, kde zjistili, jestli
jejich schopnosti odpovídají více skokům rosničky, králíka, klokana nebo
olympijského vítěze ve
skoku dalekém Mika Powella. Ale to nebylo zdaleka vše, příchozí si vyzkoušeli střelbu z děla, drátěné
bludiště, vodní rakety, hlavolamy staré a nové, kladku,
hieroglyfy, nebo legorobotiku, kde si mohli sestavit z
lega libovolného robota. Svůj stánek měla na akci i PaVěda neboli Parádní věda, která dětem hravou formou

zprostředkuje základy chemie, biologie a fyziky.
Malé děti, které ještě nechtěly soutěžit, si mohly zaskotačit na skákacím hradě, projet se na ponících či
si jen pohrát se stavebnicí lego, která byla spolu s dřevěnými vláčky rozmístěna v nedalekém stanu na obří
dece. Pro nadšence do netradičních sportů byl na akci
k vyzkoušení laddergolf, mölky, crocket nebo spikeball. Každý návštěvník si mohl během odpoledne na
připraveném ohništi opéci buřt.
Součástí akce byla
doprovodná soutěž: Poznej tvář.
Všechna stanoviště byla označena
infopanelem, na
kterém byly vyobrazeny tváře významných
osob
na poli vědy. Díky
těmto panelům jste
mohli přiřadit k
obličejům správná jména. Pokud se vám to podařilo,
zjistili jste díky tajence, kam odevzdat soutěžní ústřižek s vaším jménem a zapojili jste se do tomboly o
zajímavé ceny.
Po celou dobu rovněž probíhal pódiový program,
moderovaný Pavlem Wieserem. Ke zhlédnutí bylo vystoupení taneční skupiny Ladné duhy, Improvizační
divadlo Klubu Klamovka, prvky Breakdance a
Moderní gymnastiky z
produkce DDM Praha 5
a dvě představení divadla
Damúza: Deset dvacet
sova a Golem. Pódiový
program byl tradičně uzavřen slosováním
tomboly.
Rodinná akce ve Lhotce
u Mělníka se těší každoročně velkému zájmu a
nejinak tomu bylo i letos.
Ti z vás, kterým se nepodařilo dorazit, máte možnost
zavítat na toto příjemné místo zase příští rok.
Štěpánka Friedrichová DDM hl. m. Prahy
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NÁŠ TIP

Barcamp v Pardubicích
Dobře si zapamatujte to slovní spojení: barcamp v
Pardubicích, http://www.pardubickybarcamp.cz/.
Letos o něm totiž ještě hodně uslyšíte.

16. září se v tomto východočeském městě setkají
mladí lidé od 16 do 30 let a pracovníci s mládeží,
kteří jsou zvídaví. Aktivní. Občansky a politicky.
Mají projekty, kterými obohacují svoje okolí. Jsou
činní ve školní či městské radě mládeže. Přinášejí
změny, které si přejí. Vedle nich se setkají taky mladí, kteří teprve zjišťují, co mohou a chtějí dělat.

Více...
http://www.strukturovanydialog.cz/
c l an k y / b arc amp - o - d em o k r a c i i - p o l iti c e aktivnim-tobe-chces-319
Přivezu program!
Pořádám akce pro mladé, diskuze, reprezentuji
zájmy mladých ve městě nebo dokonce za ČR.
Vyvinul/a jsem aplikaci, můžu doporučit super
hru na občanské vzdělávání. Jsem (skoro) profík
na PR, koučink, fundraising nebo jiný užitečný
obor. Více... http://www.strukturovanydialog.cz/
clanky/prednasej-lektoruj-na-barcampu-promlade-320

S nimi budou diskutovat zkušení lektoři, zajímavé
osobnosti i další mladí lidé, kteří jsou o pár krůčků
dál.
A kde budete vy, vaši kamarádi, oddíly a studenti?
Přihlaste se hned teď, místa rychle mizí: https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNhvY1h
oq1R9y5BY7nfckxTp8u9sl6wwro6FuzmdhU0Yy
3zQ/viewform?c=0&w=1
Proč přijet? Inspirujte se níže a na facebooku:
https://www.facebook.com/strukturovanydialog/
Chci tam být!
Potkám zajímavé lidi. Nasbírám
užitečné kontakty. Dostanu z první
ruky informace, za které se často platí.
Nakopne mě to k tomu být akční.
Nebo být akční ještě víc než doteď.
Program je zdarma. Jídlo v sobotu taky. A bude mě
to hodně moc bavit!
Barcamp 16. září 2017, přihlaste se,
účastníci a lektoři!

Chci pomoci!
Rád/a jsem uprostřed dění aktivně. Můžu přijet už v
pátek odpoledne a odjet v neděli kolem poledne. Je
mi 18+, zvládám zodpovědnost a baví mě vymýšlet
zlepšení. Více... http://www.strukturovanydialog.
c z / c l a n k y / s t a nte - s e - d obro v o l n i k e m - n a barcampu-mladi-politika-325

Lenka Juřenová
Koordinátorka Národní pracovní skupiny
pro strukturovaný dialog s mládeží
-------------------------------Česká rada dětí a mládeže

2. kolo přihlašování končí 11.6.
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OCHUTNÁVKA REMIXU

Sibiřský příběh

Zima, hlad a únava. Utrpení raněných, strach z budoucnosti a vše přebíjející touha vrátit se domů. To
vše prožívali naši legionáři vracející se z Ruska do
nově založeného Československa. Ve školách se sice
učíme o jejich odvaze při
bitvě u Zborova a dalších
válečných střetech, ale jen
málokdy se mluví o problémech, kterým museli
tito muži a ženy, které je
doprovázely, čelit.
A právě to se rozhodlo v
roce 2013 změnit larpové
sdružení Rolling. V jejich
dílně vznikla výpravná
historická hra Legie: Sibiřský příběh. Příběh této
hry se odehrává na Sibiři v době ruské občanské války,
kdy se celá země zmítala v chaosu. Hráči se ujímají
rolí jednotlivých fiktivních československých legionářů a civilistů – dobrovolníků z jednotky, která musí
projít zemí nikoho, aby se
dostala ke zbytku legií a
nakonec snad i domů. Cestu jim kromě drsných přírodních podmínek Sibiře znepříjemňují i jednotlivé
válčící strany, které se je snaží zatáhnout do konfliktu
a získat na svoji stranu.
Pokud se chcete dozvědět něco o naší historii, prožít

si dva dny plné akce, napětí a nejistoty a zakusit na
vlastní kůži válečné útrapy, Legie jsou pro vás ideální
příležitostí. Rolling pořádá obvykle 4 běhy – dva mezinárodní a dva české. Na výběr je ještě mezi během
běžným a mrazivým, který je
fyzicky náročnější, ale věrohodnější, protože například
zraněné spolubojovníky je
třeba opravdu nosit.
Co se týče žen v legiích, legionářek je ve hře sice jen
málo, ale ani nebojové civilistky či sestry nejsou nijak
ochuzeny o zážitky. Já sama
jsem měla příležitost zahrát
si sestru Červeného kříže a
neměnila bych. Dle mého
názoru byl mnohem větší adrenalin pobíhat po bitevním poli beze zbraně, jen s kusem gázy a lahvičkou
morfia.
Ať už vás tedy zajímá období první světové války nebo
ne, pokud máte rádi drama, adrenalin a silné zážitky,
Legie mohu jenom doporučit. Je o ně však obrovský
zájem a přihlašování na zimní hru začíná většinou
už v červnu, tak si dejte pozor, ať to nepromeškáte.
Všechny potřebné informace naleznete na stránkách
legie: http://www.rolling.cz/
Sabina Žilková, ICM Brno při ASK ČR

Úspěšná slánská mládež – Díl V.: Václav Nágl
Václav Nágl se tanci začal věnovat v brzkém dětství.
Několik let tančil latinsko-americké tance v taneční škole Viola Kladno. Poté se začal věnovat moderním stylům tance jako je Disco dance, Show dance, ale hlavně

Street dance a Street dance show, kterým se věnuje i v
současnosti. (...) Mezi jeho největší úspěchy patří například první místo na World Dance Championship 2014
– Mistrovství světa 2014 federace WADF. (...)
Jakými slovy bys popsal Show Dance a Street Dance
Show těm, kteří netuší, o co jde?
(...) Street Dance Show je moje srdeční záležitost a
moje parketa hlavně v sólovém tanci. Jedná se o propojení tradičních stylů street dance a tématu, děje,
příběhu… jednoduše SHOW. (...)
Zajímá vás celý článek?
Najdete ho na:
http://remix.nicm.cz.
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KRÁTCE Z NICM
Pokračování ze strany 1.

Den Evropy pořádá každoročně na začátku května
Zastoupení Evropské komise v ČR spolu s Informační
kanceláří Evropského parlamentu, Úřadem vlády ČR
a dalšími partnery.
NICM „zažívalo DofE“
23. března 2017 se konala akce „Zažij DofE!“ v pražské Dejvické Klubovně, kde jsme reprezentovali na
stánku
NICM
naši činnost a
služby.
„Zažij
DofE!“, kterou
organizovala
národní kancelář Mezinárodní ceny vévody
z
Edinburghu
(DofE) byla první akcí svého
druhu v České
republice.
Díky pestrému
programu a krásnému počasí v
příjemném prostředí v trávě či Na „Zažij DofE“ byl zájem o náš stánek.

pod stromy se jí
zúčastnilo velké
množství mladých lidí. Zastavovali se také u
našeho stánku
NICM a ptali se
na naši činnost,
na informace o
studiu, dobrovolnictví, výjezdy do zahraničí a
podobně.
Kromě nás se
DofE zúčastnily i
Den Evropy byl pro mnohé příležitostí, jak
další neziskové či se dozvědět více o dobrovolnictví, studiu či
příspěvkové or- práci v zahraničí.
ganizace. Navzájem jsme si mohli popovídat o své činnosti a „spřádat“
plány na další spolupráci. U každého stánku byla připravená zajímavá aktivita. V průběhu celé akce „Zažij
DofE!“ mohli mladí navštěvovat přednášky, workshopy nebo se zúčastnit sportovních aktivit. Kousek od
našeho stánku se například konaly kurzy první pomoci a několikrát denně byl někomu „zachráněn život“ :)
Jana Beničáková, NICM

Krátce z NICM
•

Vydali jsme novou platformu pro pracovníky ICM - občasník Inspiromat. Inspiromat obsahuje nápady a poznatky k
tématům, jež jsou blízká pracovníkům v informačních centrech pro mládež. V prvním vydání se například dozvíte
vše o kariérovém poradenství. Pokud máte nějaké zajímavé
návrhy na témata dalších čísel, váš tip uvítáme.

•

Již je znám program 3. Celostátní výměny zkušeností v
Ivančicích, které se účastní pracovníci certifikovaných informačních center. Účastníky čeká například workshop o
tom, jak natočit dobrý rozhovor, workshop na téma studentské parlamenty a jak na ně či mediální a dabingová
praktická dílna. Na programu budou také přednášky, ať už
třeba o testování v kariérovém poradenství, o tom, kdo jsou
Millenials nebo o tom, jak oslovovat a udržovat vztahy se
školami.
								jb
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