
NICM s regionálními ICM 
zhodnotí rok 2017 a naplá-
nují 2018
NICM vás zve na celostátní 
setkání vedoucích 
certifikovaných ICM, které se 
koná v úterý 13. února v budově 
DZS Na Poříčí 4. Můžete se těšit 
na vyhodnocení roku 2017, na 
plán aktivit sítě ICM v roce 
2018, na předběžné informace 
k červnovému celostátu a 
Evropskému dni informací či 
na povídání o produktech sítě 
a jejich využití při propagaci. 
V odpolední části setkání se 
dozvíte také o velmi zajímavém 
projektu, na kterém mohou 
ICM participovat, a ke kterému 
vám pár slov řekne Martin 
Andrle. Pokud vás zajímá, 
o co se jedná, vyzkoušejte 
si ochutnávku z demo verze 
chatbotu, o kterém bude řeč: 
https://www.messenger.com/t/
doucmese.cz. 
Na setkání se také dozvíte, jak lépe psát projekty k 
dotacím na podporu vašeho ICM a jaké jsou nejčastější 
obsahové i formální chyby. Navzdory nedostatkům 
bylo letos všech 19 projektů navrženo k realizaci, a to 
v celkové výši 5 035 199 Kč. Loni dotaci získalo 21 z 

23 žádajících ICM ve výši 5 742 150 Kč.  ICM, kterým 
byla schválena nižší dotace, než požadovala, budou 
ministerstvem vyzvána k akceptaci navržené částky. 
Akceptací žadatel potvrdí, že je schopen projekt 
realizovat v nezměněné podobě, případně popíše 

změny, které v důsledku 
krácení požadované dotace 
nastanou. 

Pokud jste ještě 
nezaznamenali, 
že naše nové 
p u b l i k a c e 

Studium a Práce v zahraničí 
a Dobrovolnictví jsou nyní 
k dispozici i v aktualizované 
elektronické verzi, pak je 
najdete na tomto odkazu: 
h t t p : / / w w w . n i c m . c z /
p u b l i k a c e - s t u d i u m - v -
z a h r a n i c i - a - p r a c e - v -
zahranici-volne-ke-staze.

Nezapomeňte, že 
31. ledna 2018 je 
uzávěrka žádostí 
o certifikaci ICM. 

V NICM vám držíme palce a těšíme se na plodný rok 
2018 při spolupráci na rozvoji Informační sítě pro 
mládež.

Tým NICM
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Leden 2018

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

AKTUALITY Z ISM 

Přednáška NICM na téma „Možnosti absolventa po střední 
škole“ na Střední odborné škole a Středním odborném učili-
šti v Městci Králové.
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První prosincovou neděli jsme pozvali děti a paní uči-
telku výtvarného oboru Základní umělecké školy Slo-
vácko na „Plavbu ke všem čertům“.  Tato plavba byla 
odměnou za akci, která vznikla ve spolupráci  Povodí 
Moravy, s.p. s Informačním centrem pro mládež Uher-
ské Hradiště a Základní uměleckou školou Slovácko s 
názvem „Baťův kanál očima dětí“. Šlo o pomalování 
stěny objektu Povodí Moravy, kde žáci výtvarného 
oboru ztvárnili svou představu Baťova kanálu a jeho 

tajuplného života pod hladinou a tím vdechli nový ži-
vot dříve nevzhledné, sprejem zohyzděné stěně. S tím-
to nápadem nás oslovil Ing. Pavel Cenek, ředitel závo-
du Střední Morava a my jsme tento „bojový úkol“ dali 
ZUŠ Slovácko. Nyní se „mistrovským dílem“ může 
kochat každý, kdo si udělá procházku podél řeky Mo-
ravy, nebo se rozhodne udělat si výlet na loďce, jako 
my. Na lodi zvané Noe nás přivítal čert a předal nás 
hlavní čertici, která všechny usadila na teplá místečka 
v podpalubí s výhledem na sněhem poprášené břehy 
řeky Moravy. Děti se zahřály nealkoholickým punčem 
a dospělí svařeným vínem. Z paluby k nám sestoupil 
i Mikuláš s anděly, kterému děti za sladkou odměnu 
zazpívaly, zarecitovaly, někteří to uhráli na vyjmeno-
vaná slova po B a ten nejodvážnější si dokonce skočil 
taneček s čerticí. Celou cestu čertice „válela“ na kytaru 
a společně s dětmi, opatřenými různými hudebními 
nástroji, pěla koledy a jiné vypalovačky. Z vodní hla-
diny jsme si prohlédli i naše společné dílo a cestu jsme 
neukončili v pekle, jak někteří čekali, ale na svatojiř-
ském nábřeží, kde naše cesta i začala.  

ICM Uherské Hradiště

Jestli se nám při vaší návštěvě v íčku válejí cáry látek, 
nelekejte se. Nikdo se tu neporval, až by létaly vzdu-
chem rukávy. Všichni jsou tu mírově naladěni!  
Neutíkejte… Když vydržíte, můžete se u nás dokonce 
i něco naučit. Informační centra jsou sice experty v 
hledání jehel v kupce sena při tom množství informa-
cí, jaké se nyní vznáší někde v ob-
lacích – či cloudech – nad námi, 
málokdy se ale Íčka dostanou i k 
navlékání nití. 
Už jistě chápete, co se snažím říct: 
máme v Těšíně mladé, kteří u nás 
uspořádali workshopy šití. Nejde 
přitom jen o to, naučit se rozumět 
šicímu stroji a všem druhům ste-
hů – což se ovšem v kontextu ne-
dávné publikace „Opouštím ma-
mahotel“ může hodit na ponožky 
– ale také se naučit, jak se oblékat etičtěji, ekologičtěji 
a upcyklovat. Můžeme ulehčit planetě různě – v ob-
lékání zejména výběrem opravdu kvalitních kousků, 
které vydrží řadu let a u kterých víme, jak vznikly, a 

dá se předpokládat, že tomu, kdo je ušil, nebylo méně 
než 15; Alternativou je pořízení skvostů z druhé ruky, 
což současně téměř vylučuje možnost potkat někoho 
ve stejných šatech na ulici. 
Co ale znamená ta upcyklace, ptáte se? Inu, to už ne-
musíme mluvit jen o šití. Upcyklace je jako recyklace, 

ale s tím rozdílem, že nevy-
robíme to stejné znovu a v 
trochu horší kvalitě, ale že 
dokonce hodnotu věci zvýší-
me – a to naším kreativním 
nápadem a kombinací s ji-
nými materiály, čímž vznik-
ne zaručený originál. Takto 
si tu šijeme, přešíváme věci 
ze sekáčů, a pokud budete 
hodně pozorně sledovat náš 
facebook, uvidíte tam brzo 

harémové kalhoty, které si i sami ušijeme! 

Katarzyna Gattnar
ICM Český Těšín

Plavba ke všem čertům

S těšínským ICM to ŠIJE!
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V období 5. – 6. ledna 2018 ICM Jindřichův Hradec 
z. s. uspořádalo vzdělávací projekt v rámci Erasmus+ 
strukturovaný dialog na téma „Zvol si svého prezi-
denta“. Tímto projektem jsme chtěli vytvořit další pří-
ležitost pro strukturovaný dialog s mládeží a dát jim 
tak možnost využít svůj potenciál, který v sobě mají 
a uvědomili si svou „sílu“ reálně participovat. Projekt 
navazuje na projekt Erasmus+ „Tvůj hlas může roz-
hodnout“, který se týkal voleb do PS ČR.
Projekt „Zvol si svého prezidenta“ umožnil mladým 
lidem odpovědět si na tyto 4 základní otázky:
1. Jaké jsou pravomoci prezidenta České republiky?
2. Jaký dokument určuje pravomoci prezidenta v 

České republice?
3. Jaké vlastnosti, kompetence a zkušenosti by měl 

mít prezident státu obecně?
4. Jak může mladý člověk participovat na dění kolem 

sebe?

Tento projekt probíhal v Muzeum fotografie a mo-
derních obrazových médií, o. p. s. a v kanceláři ICM 
Jindřichův Hradec z. s., nám. Míru 7. Tohoto projek-
tu se účastnili známí hosté jako např. pan PhDr. Sa-
lim Murad, Ph.D. či pan Mgr. Lukáš Jelínek. Obě tyto 
známé osobnosti našim prvovoličům vysvětlili, jaké 
pravomoci či kompetence by měl prezident státu mít, 
nahlédli a vrátili se o 500let př. n. l. zpět ke známému 
filosofovi Platónovi a vysvětlili si také podle jakého 
dokumentu prezident státu např. jmenuje a odvolává, 
rozpouští poslaneckou sněmovnu či odpouští a zmír-
ňuje tresty. Studenti na některých středních školách 
v Jihočeském kraji mají „manuál“ pro prvovoliče, do 
kterého mohou kdykoliv nakouknout.

ICM Jindřichův Hradec

Pelhřimovský model Veletrhu mezinárodních příleži-
tostí se stal vzorem pro další akce tohoto typu v okres-
ních městech Kraje Vysočina. Po pelhřimovském ve-
letrhu v listopadu roku 2017 vznikla 
myšlenka akci realizovat napříč celým 
Krajem Vysočina. Turné Veletrhů 
mezinárodních příležitostí bylo za-
hájeno v Jihlavě. Ve středu 17. 1. 2018 
uspořádal Kraj Vysočina s neziskovou 
organizací Hodina H, Zdravým kra-
jem Vysočina a městem Jihlava další 
z Veletrhů mezinárodních příležitostí, 
který byl tentokrát určen pro studenty 
středních škol z Jihlavy a okolí. Vele-
trh během jediného dne navštívilo 
210 studentů. V únoru veletrh zavítá 
do Havlíčkova Brodu, v březnu se pře-
sune do Žďáru nad Sázavou a v dubnu 
uzavře cestu po regionu v Třebíči.
Studenti se s nabídkou prezentujících 
mohli detailně seznámit v malých 
diskusních skupinkách. Hodina H za pomoci zahra-
ničních dobrovolníků ze Španělska a Maďarska přiblí-
žila Evropskou dobrovolnou službu a programy pro 
mládež Erasmus+. Kraj Vysočina a Evropský region 
Dunaj-Vltava a město Jihlava představily svoji nabíd-

ku mezinárodních aktivit, stipendijních programů a 
soutěží. Nebyly opomenuty ani anglicky orientované 
příležitosti, a tak se studenti dozvěděli mnoho zají-

mavých informací od Fulbrightovy 
nadace a CTM Academy. Jak sehnat 
brigádu, práci v zahraničí nebo se 
zúčastnit dobrovolnických work-
campů, takové informace získali 
studenti u stolečků Eures - Evrop-
ská síť pracovních míst, Inex-SDA 
– Sdružení dobrovolných aktivit a 
Tamjdem. Záležitosti ohledně Ev-
ropské unie a evropských fondů dis-

kutovali studenti u stánku Eurocent-
ra Jihlava a Europe Direct Jihlava.
Reakce studentů byly velmi pozitivní 
a ochotně se zapojovali do diskuse. I 
pedagogové, kteří studenty doprová-
zeli, byli spokojeni s formou a obsa-
hem veletrhu.

Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.
cz nebo přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v 
Pelhřimově.

ICM Pelhřimov

Veletrh mezinárodních příležitostí v Jihlavě

„Zvol si svého prezidenta“
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Od 20. – do 24. listopadu pro-
bíhalo v estonském městě Tartu 
školení pro pracovníky s mlá-
deží. Tartu je estonské student-
ské město, kde je koncentrace 
mladých lidí opravdu vysoká. 
Ústředním tématem školení bylo 
využití improvizace při práci s 
mládeží. Toto školení bylo uspo-
řádáno v rámci Erasmu+ a účast-
nili se ho pracovníci z ČR, Eston-
ska, Slovinska a Španělska. ICM 
Petrovice u Karviné bylo partnerem projektu.
Program celého školení byl velmi nabitý, nechyběly 
workshopy s pracovníky s mládeží z různých eston-
ských institucí – škola, volnočasové centrum, cent-
rum pro mládež. Celým programem nás doprovázeli 
dva zkušení herci, kteří se věnují stand-up comedy. Na 
samotný závěr školení jsme si mohli sami vyzkoušet, 
jak využívat tyto metody v praxi, protože do come-
dyclubu dorazila parta estonských mladých lidí. Podí-
vali jsme se také do estonského volnočasového centra, 
ochutnali místní speciality a navázali nové kontakty 
pro budoucí spolupráci. S účastníky jsme se shodli, že 
nejtěžší pro nás bylo improvizovat/hrát v angličtině. 
O to snazší pro nás bude tyto metody využívat v rod-
ném jazyce.

V roce 2018 plánujeme využít 
naše nově získané zkušenosti 
a rádi bychom je předali ostat-
ním pracovníkům s mládeží. 
Na workshop ComedyPower se 
můžete těšit také při nějakém 
dalším setkání sítě ISM. 
Na video z celého školení se 
můžete podívat na našem you-
tube kanále:
https://youtu.be/ja-GkdEzvuQ

Markéta Nováková
ICM Petrovice u Karviné

ComedyPower – síla improvizace

Hodina H vyslala během listopadu a prosince pracov-
níky s mládeží nejen z Pelhřimova a Kraje Vysočina 
na dva různé projekty ve Španělsku - jeden byl zamě-
řen na zviditelňování projektů pro mládež a druhý na 
genderovou problematiku.
První projekt se konal na konci listopadu v části Bar-
celony Mollins de Rei. Projekt byl realizován v rámci 
programu EU Erasmus+ pro pracovníky s mládeží a 
hostitelskou organizací byla místní organizace Radi-
kal Rekords. Školení se zúčastnilo deset organizací z 
deseti zemí EU: Belgie, Bulharsko, ČR, Itálie, Kypr, 
Německo, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko, z 
každé organizace dva zástupci. Jedním z výstupů celé-
ho projektu je i příručka s návodem na zviditelňování 
projektů, šíření a využívání jejich výsledků ke sdílení 
pro ostatní organizace.
Druhý projekt s názvem „Gender Violence Among 

Youth and Teenagers“ se konal v prosinci ve Valencii. 
Program se skládal z prezentace zapojených organi-
zací a sdílení zkušeností. Účastníci navštívili centrum 
pomoci pro ženy v problematických životních situa-
cích v městečku Picassent, ve Valencii se pak zúčast-
nili setkání s místní zástupkyní organizace za práva 
žen. Dále se zabývali problematikou genderově orien-
tovaného násilí, šikany a problémů v LGBT komunitě. 
Oba projekty přinesly mnoho nových poznatků, zku-
šeností, kontaktů a zajímavých nápadů, jak podpořit 
neformální vzdělávání a řešení jednotlivých témat.

Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.
cz nebo přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v 
Pelhřimově.

Eva Havlíčková
ICM Pelhřimov

Projekty pro pracovníky s mládeží ve Španělsku
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V lednu proběhl ve slánském íčku další úspěšný kul-
turní večer. Náš EDS dobrovolník Nshteh mluvil o ži-
votě v Jordánsku. O tom, jaké to bylo vyrůstat v mus-
limské kultuře, o upadajícím turismu, ale i o krásách 
Petry a Ammánu.
Při ochutnávce pochoutek z Blízkého východu, jako je 
například Zatar, Falafel nebo Hummus, se návštěvníci 
pustili do debaty o tom, co viděli v prezentaci a velká 

část z nich se nechala přesvědčit k návštěvě Jordánska.
Vyprávění našich dobrovolníků o zemích, ze kterých 
pochází, se stává u obyvatel Slaného velice oblíbeným. 
A protože Nshteh zastupuje ještě arménskou kulturu, 
úplně se nabízí uskutečnění dalšího večera. A ano, 
plánujeme i Arménský večer v íčku!

ICM Slaný

Jordánský večer

Dnes už existuje celá řada online nástrojů, které nám 
mohou být velice užitečná.
Na našich webových stránkách jsme se nabídli několik 
tipů, zejména z tematické oblasti Občan a společnost 
http://icmprostejov.cz/mladi-on-line-obcan-
spolecnost  a Volného času http://icmprostejov.cz/
mladi-on-line-volny-cas
Poradíme, kde se seznámit s aktuálním zněním 
zákonů, seznámíme vás s projektem NapišteJim.cz 
který umožňuje e-mailovou komunikaci mezi občany 
a konkrétními politiky zasedajícími v městských a 
obecních radách. Máme i několik tipů na aplikace 
umožňující v případě volání neznámého mobilního 
čísla  podívat se na hodnocení daného čísla od 
ostatních uživatelů, takže pak snadno zjistíš, jestli 
hovor vzít, nebo ne.
Pokud hledáš nový podnájem či bydlení může být 
pro tebe zajímavý web BezRealitky.cz či Flatio.cz. 
Při stěhování či zařizováni se mohou hodit inzertní 
portály darujizaodvoz.cz nebo vsezaodvoz.cz. 
Pokud hledáš opraváře či naopak nabízíš pomoc 
při drobných závadách v bytě, využiješ portál Super 
Soused, Opravárna či odkazy na službu Hodinový 
manžel podle místa bydliště.

Klikni a pomáhej, i tak se dá jednoduše charakterizovat  
GIVT, což je internetový projekt, který umožňuje 
přímou podporu neziskových organizací. Při nákupu 
nezaplatíš ani o korunu navíc, ale přesto jde část z tvé 
útraty neziskové organizaci, kterou si zvolíš. 
Milovníkům audioknih doporučujeme Audioteka.cz , 
kde si vybereš titul, který tě zajímá, zaplatíš, stáhneš 
si ho do počítače nebo využiješ dostupnou mobilní 
aplikaci a pak už si jen můžeš užívat mluvené slovo. 
U každé knihy najdeš vždy informaci, kdo knihu čte, 
jaká je celková délka a mnohdy také ukázku, která je 
zdarma ke stažení.

Tolik malá ochutnávka z webu Informačního centra 
pro mládež v Prostějově. Výše zmíněné příspěvky byly 
součástí kampaňe Mladí on-line, která probíhala 
v podzimních měsících roku 2017 a navazovala na 
předcházející kampaně: 2016 – EDS? Pojeď taky!, 2015 
– Zcestuj Evropu jinak, 2014 – Právo na informace 
právě teď! Co ti brání v podnikání?

Stanislava Rotterová
ICM Prostějov

Mladí on-line
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Podobně jako v mi-
nulých letech se i 
letos bude konat 
mezinárodní oslava 
„Dne bezpečnější-
ho internetu 2018“, 

a to v úterý 6. února 2018. Aktivita má za cíl upo-
zornit všechny uživatele na skutečnost, že bezpečnost 
internetu není samozřejmostí. Každodenním použí-
váním Facebooku, Instagramu, SnapChatu a dalších 
online aplikací a sociálních sítí internet plníme obrov-
ským množstvím dat. Často si ani neuvědomíme, kdo 
všechno a jak může tyto informace použít proti nám.
Letošní aktivity Dne bezpečnějšího internetu 2018 
budou mít společné motto: „Tvořte, připojte se a sdí-
lejte s respektem: Lepší internet začíná u každého z 
vás!“. A právě možné změny využívání internetu dět-
mi a mládeží, které letos přinese implementace obec-
ného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR), 
jsou jeho hlavním tématem v České republice. Kam-
paň tak navazuje na loňské téma ochrany osobních 
dat a soukromí na internetu.
Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) 

pořádá v rámci aktivit Dne soutěž, do které se mohou 
zapojit všechny organizace pracující s dětmi a mláde-
ží. Cílem soutěže je uspořádat jakoukoliv osvětově-in-
formační akci s tématem Dne bezpečnějšího internetu 
2018, informovat o ní na vlastních webových strán-
kách, přidat logo Dne bezpečnějšího internetu a in-
formovat o akci i NCBI. Akce mohou mít mnoho růz-
ných podob, ať už jde o besedy, zábavné hry, kreativní 
soutěže pro děti, semináře apod. Soutěž je dotována 
mnoha atraktivními cenami, ke kterým patří tablety, 
selfie tyčky s integrovanou power bankou, přenosný 
USB reproduktor, USB flash paměti atd. 
Soutěž bude spuštěna v termín Dne bezpečnějšího in-
ternetu 6. února 2018 a potrvá do 31. března 2018. 
Poté bude provedeno její vyhodnocení a losování vý-
herců atraktivních cen.
Pojďte do toho s námi, stačí uspořádat některou ze 
zmíněných aktivit, dát nám o ní vědět a při troše štěstí 
bude jedna z výher Vaše.
Bližší detaily o soutěži budeme průběžně zveřejňovat na 
internetových stránkách http://www.saferinternetday.
cz.

Národní centrum bezpečnějšího internetu, z. s.

Den bezpečnějšího internetu 2018 – internet lepším 
a bezpečnějším místem pro všechny z nás

ICM Český Brod v novém roce do nového!
ICM Český Brod nově podává žádost o certifikaci a 
chystá se na změny v letošním roce. Od 4. ledna od-
startovalo další kolo Infoabsolventa pro studenty po-
sledních ročníků ZŠ a zároveň byly v tento den zahá-
jeny stavební práce na budově v č. p. 1.
 Rekonstrukce původního infocentra bude rozsáh-
lá, během loňského podzimu proběhl v památkově 
chráněné budově archeologický průzkum a během 
jednoho týdne od zahájení prací zůstaly holé zdi a 
vykopaná podlaha až k základům.  
Předpokládané dokončení je 30. 
května, kdy Íčko získá větší a lépe 
vybavené prostory včetně malého 
upraveného dvorku.  Po přestěho-
vání zůstane zachován osvědčený 
systém 3 v 1 tj. sloučené činnosti 
ICM, TIC, IC a bude k tomu pa-
třičně vybaven.  Návrh pochází 
od mladého místního architekta, 
který nejlépe dovedl posoudit po-

třeby vyladění prostor pro následující činnost. Práce v 
současném Íčku je díky omezeným prostorům někdy 
složitá a nelze realizovat některé nápady a akce, tak už 
se na nové prostory moc těšíme.
V lednu proběhla také první organizační schůzka k 
velké celodenní městské akci FENEG 2018 (Festival 
neziskových organizací), na které je naše ICM spolu-
pořadatelem. Akce je obdobou Bambiriády, proběhne 
12. května za účasti místních i přizvaných organiza-

cí z okolí a zástupců NNO z 
partnerských Brodů.  Všich-
ni v duchu zasíláme sv. Pet-
rovi objednávku na počasí a 
těšíme se, že se nám poda-
ří překonat účast loňských 
městských slavností.

Zdenka Bočková
ICM Český Brod
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Letošním maturantům nastalo 
opravdu náročné období. Jen přešlo 
pololetí, musí se už opravdu reálně 
rozhodovat, na které vysoké školy si 
podají přihlášku. Termín odevzdá-
ní přihlášek je nejčastěji stanoven 
na poslední únorový den. Na jaře 
přijdou maturity, což je zásadní bod 
k tomu, aby studenti mohli na pod-
zim na nějakou vysokou školu vůbec nastoupit. Ne-
oddělitelnou součástí přijímacího řízení na VŠ jsou 
samozřejmě i přijímací zkoušky, probíhající zpravidla 
v červnu.
I proto jsme v Íčku uspořádali akci, která nesla název 
Kam na vejšku?. Během čtyř dnů vysokoškoláci před-
stavili na desítku zajímavých oborů, které právě studu-
jí. Zájemci o studium se tak mohli 
dozvědět nejen to, jak je těžké se na 
obor dostat a dále ho studovat, ale i 
jaké je studentské zázemí v jednotli-
vých městech nebo co mohou dělat 
ve volném čase. Pro jednodušší ori-
entaci jsme každý den rozdělili mezi 
dva až tři obory. V pondělí to byly 
přírodní vědy, medicína a sportovní 
fakulty, v úterý filozofické a pedago-

gické fakulty, ve středu přišla na 
řadu ekonomie a také jazyky a 
ve čtvrtek jsme zakončili právy 
a technickými obory. Dle počtu 
středoškoláků můžeme soudit, 
že největší zájem je o psycholo-
gii a různé obory pedagogiky.
Na úvod vždy vybraní předná-
šející svůj obor studia představi-

li v krátké prezentaci. Poté už se zájemci o informace 
rozdělili do skupinek a mohli v Íčku libovolně deba-
tovat o věcech, které je na daném oboru zajímaly. Pro 
ty nerozhodnuté byl každý den na místě i náš íčko-
vý kariérový poradce, který byl připraven se studenty 
probrat obecnější otázky ohledně studia a profesního 
směřování. 

Společně se studenty jsme 
vytvořili příjemnou atmo-
sféru, pohodový pokec a 
my jen doufáme, že mají le-
tošní maturanti více jasno 
o tom, kam na konci února 
pošlou přihlášku ke studiu.

Lenka Vaníčková
ICM Třebíč

Kam na vejšku? To jsme radili studentům v Íčku Třebíč

Afghánistán je těžce postižen téměř čtyřiceti lety neutu-
chajících bojů. Francouzská fotografka zachytila svědectví 
zapomenutých Afghánců, jejichž životy se zastavili a nyní 
čekají na naději. Výstava fotografií v NICM končí už 31. 
ledna 2018. Máte poslední možnost se přijít podívat!

Výstava Příběhy Afghánistánu: Čekání 
na naději
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Rozhovor Heleny (ICM Náchod) s Petrem, který se 
jako někdejší student kombinovaného studia rekreo-
logie dostal k práci ve Švédsku.
 
Jak jsi se k té práci dostal?
Dělal jsem před 12 lety instruktora na SNB a při jed-
nom rozhovoru s kamarádem jsme se dostali na práci, 
kdy se mi přiznal, že byl pracovat ve Švédsku. No a 
slovo dalo slovo a za půl roku jsem si balil batoh.

Co tam děláš?
Pracujeme pro firmu, která zajišťuje 
výstavbu stožárů, antén a optických 
sítí pro mobilní operátory. My kon-
krétně stavíme ty stožáry a montujeme 
antény.

Kde jsi všude byl?
Myslím, že mám projeté celé Švéd-
sko. Od jihu na sever a od východu 
na západ. Když se bavím se Švédem o 
nějakém místě, většinou je překvape-
ný, protože vím, kde to je a většinou 
už jsem tam byl. Už tam jezdím 12 
let. Průměrně jsme na 20 místech po 
Švédsku během měsíce. Jezdíme 4x-5x 
za rok. Takže jsem za tu dobu byl cca 
na 1000 stožárech po celé zemi.

Kam by se měl člověk podívat?
Určitě doporučuju oblast kolem Abisko, Nikkaluok-
ta. Je tam nádherná příroda, hory. Dokonce je tam 

i trek, který prochází od jihu na sever a má asi 400 
km. Je tam spousta losů, sobů… V zimním období je 
to ideální oblast pro skialpy, heliskiing… Další bych 
určitě zmínil loď Vasa, která má své muzeum přímo 
ve Stockholmu. Potopila se v 17. století a vyzvednuta 
byla v roce 1961. Rozhodně stojí za to ji vidět.

Jaké je tam počasí?
Počasí ve Švédsku není nikdy ideální :) V létě jsou 
všude mračna komárů a much a zima bývá velmi stu-
dená. Někdy se teploty dotknou i  -35°C a méně. Ale 

obojí má své kouzlo. Výhoda severu 
v létě je polární den, slunce zapadne 
na 1-2 hodiny a ani tam není tma, 
takže toho člověk může hodně stih-
nout. Naopak zima a polární noc je 
pro nás poměrně únavná. Zima a 
tma téměř celý den je náročná.

Poradil bys, jak nejlépe cestovat?
Vzdálenosti ve Švédsku jsou veliké, 
takže doporučuji auto. Cesty jsou 
skvělé a místní řidiči jsou velmi ohle-
duplní. Dodržují předpisy a totéž je 
očekáváno od Vás. Pokuty jsou velmi 
vysoké, takže si nikdo nic nedovolí.
Pokud chce někdo vidět jen Stock-
holm, doporučuji letět. Cena letenek 
v předprodeji je nízká a dopravu po 
městě zvládne každý metrem.

ICM Náchod

Práce za polárním kruhem


