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Březen 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 

Za účelem šíření povědomí o důležitosti informačních 
služeb pro mládež slaví 17. dubna různé organizace 
v Evropě Den informací pro mládež (EDI). V rámci 
oslav tohoto významného dne pořádají informační 
centra pro mládež v Evropě rozličné akce - besedy, vý-
stavy, internetové služby zdarma apod.
V Národním informační centrum pro mládež (NICM) 
se u příležitosti Evropského dne informací pro mládež 
zaměříme na informační gramotnost a digitální kom-
petence. V NICM nyní připravujeme sadu materiálů, 
kterou následně rozešleme regionálním informačním 
centrům pro mládež, aby jej mohla využít jako sou-
část svého programu v rámci EDI.
V přímo v prostorách NICM předvedeme mladým 
návštěvníkům během výstavy On-line pasti šest obra-
zových panelů. Každý panel se bude věnovat jednomu 
tématu z oblasti kybernetické kriminality a bude ob-

sahovat text spolu s ukázkou konkrétního problému. 
Pravidla prevence a seznam kontaktních organizací se 
objeví na posledním, šestém, panelu. Výstavu dopro-
vodí on-line kvíz.
Výstava bude pokrývat tato témata:
1. kyberšikana
2. phishing
3. kybergrooming
4. kybernetické útoky
5. spam – hoax, scam, podvodné nabídky
Některá regionální ICM připraví do společné sady pro 
síť také vlastní produkty, například ICM Jindřichův 
Hradec přispěje seznamem deseti zásad bezpečnosti 
na internetu a ICM Petrovice u Karviné vytvoří video, 
které by mělo podpořit propagaci EDI v Česku.

Tým NICM

Co chystáme k Evropskému dni informací 2018

Veletrh fiktivních firem2018
Od 21. do 23. března se konal Ve-
letrh fiktivních firem 2018 v praž-
ských Holešovicích. Návštěvníci 
tam mohli utratit imaginární peníze 
například za fiktivní kávu, domácí 
sýry, knihy či degustační menu ve 
vietnamské restauraci, ale odnesli 
si přitom reálné faktury a paragony. 
Někde dokonce dostali ochutnávku 
skutečné kávy či sýru a mohli i vy-
hrát knihu.

Fiktivní firma je školní předmět, ve 
kterém se žáci při simulaci reálného 
chodu firmy učí prakticky využívat 
své znalosti ekonomie, účetnictví, 
práva či marketingu. Na mezínárod-
ních veletrzích fikivních firem pak 
mohou žáci obchodovat mimo škol-
ní prostředí, s veřejností i se zahra-
ničními fiktivními firmami. 

-jb-
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Už když byla Puntíkatá Taylor malá, ráda poslouchala 
vyprávění svých tatínků o radostných a sytě barevných 
místech, která často navštěvovali. V porovnání s vy-
bledlými stěnami, domy i ulicemi, se tato místa zdála 
být výjimečná, kouzelná a neuvěřitelně veselá. Toužila 
je navštívit, a proto mnohokrát prosila své tatínky, aby ji 
příště vzali s sebou. A nebylo tomu jinak ani tentokrát, 
když jí opět vyprávěli o barvách a lesku záhadných zá-
koutí. Jako pokaždé ji i tentokrát tatínkové řekli, že ji 
sebou vzít nemohou, že navštívit tato místa nesmí. To 
Taylor velice rozesmutnilo a tatínkům to bylo tak líto, 
že se rozhodli, jako se rozhodli již několikrát před-
tím, darovat jí alespoň jednu temperu, kterou pro ni 
na těchto místech koupili a kterou by jí dávat neměli.

„Namaluj si obrázek, ale nenos ty tempery mezi ka-
marády,“ řekl Tay-
lor jeden z tatínků 
a oba odešli z je-
jího pokoje. Tay-
lor nová barvička 
potěšila, přesto se 
ale cítila smutná, 
protože chtěla po-
znat barevné světy 
ve skutečnosti, ne 
jen na papíře.  Aby 
se alespoň maličko 
rozveselila, pozva-
la si na návštěvu 
svou nejlepší ka-
marádku Puntíka-
tou Sáru a ukázala jí sbírku svých barevných temper. 
Měla světle modrou, tmavě modrou, světle zelenou, 
tmavě zelenou, žlutou, červenou, oranžovou, růžovou, 
tyrkysovou, béžovou, bordovou i fialovou. A všechny 
byly krásně syté a veselé. Vybledlý svět, ve kterém 
obě děvčata žila, se proti nim zdál být velice smutný.

„Vyzkoušíme ty barvičky? Namalujeme si něco koneč-
ně?“ zeptala se s nadějí Sára. Moc toužila vidět bar-
vičky na papíře, Taylor je ale ještě nikdy nepoužila.

„Dnes ještě ne, Sáro. Myslím, že ještě nenastal ten 
správný čas,“ odpověděla Taylor a schovala tem-
pery zase zpátky do kufříku, který na ně měla při-
chystaný. „Co to asi je za kouzelné pokoje, kam 

někteří lidé smějí jít!“ řekla Taylor po chvíli Sáře.

„To skutečně nevím, ale maminka mi říkala, že mě 
do nich tatínek vodil, když jsem se ještě jmenova-
la Samuel. Pak ale přestal. Tatínek tam chodí dál. 
Můj strýc, Proužkovaný Jack, tam ale prý také ne-
smí. Maminka a teta také ne,“ odpověděla Sára.

„Moji tatínci by tam také správně neměli chodit, ale 
mají příbuzného, který jim v tom pomáhá. Oni jsou 
vždycky moc smutní, že mě nemohou vzít s sebou.“

„Můj tatínek také.“

„Nerozumím tomu, proč nemůžeme jít. Chtěla bych 
vidět všechny ty barvičky. Jen si zkus představit to ve-

selo,“ zasnila se 
na chvíli Taylor 
a to Sáru rozpla-
kalo. Chtěla moc 
vidět všechno to, 
co někteří vídají 
zcela běžně. Ta-
ylor se ji snažila 
utěšit, ale vodo-
pád slz byl k ne-
zastavení. Rozu-
měla tomu, také 
chtěla vidět ta 
tajemná, kouzel-
ná místa. Venku 
byly vybledlé a 

ošklivé ulice. Podívala se na kufřík s temperami a něco 
ji napadlo. „Přestaň už plakat, Sáro. Mýlila jsem se, ty 
barvičky dneska vyzkoušíme,“ pověděla Taylor, vzala 
Sáru za ruku, popadla kufřík a obě děvčata vyběhla na 
večerní ulici. Tam z kufříku vybalila štětce a barvičky 
a začala malovat na domy, auta i chodníky. Když se 
pak ráno město probudilo, bylo od začátku až do kon-
ce poseto veselými barevnými obrazci. Lidem se tato 
změna velice líbila, byli radostní, usměvaví, spokojení.

Ovšem kdo spokojený nebyl vůbec, byl Puntíka-
tý starosta, který se zlobil, že teď každý může vidět 
barvičky z tajemných míst, která byla určená jen pro 
některé vyvolené. Rozhodl se proto, že musí okamži-
tě potrestat viníky. Zavolal si policii a nakázal jí, aby 

Děvčata, která změnila svět (pohádka)
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viníky našla a přivedla mu je. Pro ochránce zákona 
nebylo vůbec složité zjistit, kdo měl malování na svě-
domí. Obě děvčata měla totiž po celém těle různě 
barevné puntíky a ještě stále držela kufřík s barvička-
mi. Policisté je proto popadli a odvedli za starostou.

„Když jsem se probudil, byl jsem velmi rozčilený z 
toho, co jsem viděl,“ pravil starosta, který stál u okna 
a pozoroval smějící se dav. Tu najednou v davu uvi-
děl svou dceru se širokým úsměvem na tváři, který 
ho zahřál u srdce. Už roky ji neviděl takto se usmívat.  
„Chtěl jsem vás potrestat. Ale jak se teď rozhlížím 
po svém městě, musím uznat, že to byl opravdu vy-
nikající nápad. Všichni jsou tak šťastní. Dlouho 
jsem neviděl takové úsměvy na tvářích. Lidé se na-

jednou mají tak rádi! Rozhodl jsem se proto, že vás 
nepotrestám. Naopak – udělím vám veřejně po-
chvalu, uspořádáme velkou oslavu a barevná místa 
budou odteď otevřena úplně pro každého. A to na-
vždy,“ rozhodl se starosta a jak řekl, tak také udělal.

Oslava na počest obou děvčat trvala tři dny a tři noci. 
A přišli všichni lidé z města; tatínkové, maminky, ba-
bičky, dědečkové, strýčkové a tetičky i dokonce úplně 
cizí lidé. Celé město se radovalo z nového zákona, lidé 
oslavovali veselé a syté barvy, které teď mohl vidět úplně 
kdokoliv. A radostně vykřikovali jména Taylor a Sáry.  

Jasmin Ježková, ICM Slaný

V březnu nastal čas hodnocení mezinárodních pro-
jektů v Déčku v Náchodě a prezentace jejich výsled-
ků. V průběhu minulého roku část našeho SVČ „žila“ 
mezinárodními výměnami a prací s dobrovolníky. Na 
jaře jsme oslavili 10 let Evropské dobrovolné služby 
v Náchodě výstavou na radnici a v dalších měsících 
pokračovali novými projekty.
První část projektu Let´s Save Safe Cyberspace pro-
běhla v listopadu 2016 českou částí výměny. Do Ná-
choda přijeli účastníci z Polska, Portugalska, Litvy a 
Řecka. V červnu 2017 od-
jeli čeští účastníci do řec-
kého města Kato Poroia, 
kde pokračovala druhá 
část. Během těchto měsíců 
se účastníci zabývali vlastní 
existencí nejen v kyberpro-
storu, jeho nebezpečím, ale i 
výhodami. Výsledkem toho-
to projektu jsou prezentace, 
návody pro učitele a v ne-
poslední řadě komiks, kte-
rý bude v brzké době volně 
dostupný.
Dalším projektem byla mezinárodní výměna Coope-
ration againist radicalization na začátku července 
2017. Setkání proběhlo na táborové základně Déčka 
pár stovek metrů od Náchodského zámku. Nádherný 
výhled, dostupnost vlaku, autobusu a centra města 
předurčuje tohle místo jako ideální k tomuto úče-
lu. Této výměny jsem se společně s českou skupinou 

zúčastnila i já. S projektem uspěla naše dobrovolni-
ce Cristina Faura a podle mého názoru se jí i celému 
týmu velmi povedl. V průběhu týdne jsme si vyzkou-
šeli mnoho kooperativních her, diskutovali jsme nad 
aktuálními tématy, získali jsme plno nových přátel, a 
i přes některé zdravotní komplikace jsme si to všichni 
moc užili. Výsledky budou opět brzy k dispozici.
Třetí velkou akcí loňského roku byla první část semi-
náře Gamifikace jako nové metody vzdělávání. Semi-
nář proběhl v listopadu v Déčku, kde jsme uvítali nové 

přátele – účastníky z Ivančic, 
Rychnova nad Kněžnou a 
hlavně z několika spřátele-
ných organizací na Sloven-
sku. Byly to nabité čtyři dny, 
kde jsme společně s výbor-
nou lektorkou Bárou Rodi 
prošli dějiny her a herních 
principů až do současnosti. 
Naučili jsme se využívat růz-
né kvízy, kódy, mobilní apli-
kace, Action Bound, geoca-
ching. Velmi nás to chytlo a 
od té doby se všichni snažíme 

zařazovat tyto aktivity nejen do výuky angličtiny, ale 
i do práce s dětmi a mládeží. Na začátku dubna nás 
čeká druhá část semináře, tentokrát ve Staré Lubovni 
na Slovensku. Jsme plni očekávání, těšíme se na sdíle-
ní získaných zkušeností a hlavně na nové nápady.

Helena Koutská, ICM Náchod

Mezinárodní aktivity v Déčku



16. – 17. února 2018 ICM Jindřichův Hradec z. s. 
uspořádalo vzdělávací projekt v rámci Erasmus+ 
strukturovaný dialog na téma „Zvol si svého prezi-
denta – Naše vize“. Studenti měli opět možnost reálně 
participovat a sdílet své zkušenosti. Cílem tohoto pro-
jektu bylo vytvoření platformy mládeže pro Jihočeský 
kraj. Projekt navazuje na projekt Erasmus+ „Tvůj hlas 
může rozhodnout“, který se týkal voleb do PS ČR a na 
projekt „Zvol si svého prezidenta“, který se týkal pre-
zidentských voleb. Projekt „Zvol si svého prezidenta“ 
„Naše vize“ umožnil mladým lidem odpovědět si na 
tyto 2 základní otázky:
1. Jak může mladý člověk participovat na dění kolem 
sebe?

2. Na koho se obrátit, kdo mi pomůže a kde vezmu 
peníze?
Tento projekt probíhal v Muzeu fotografie a moder-
ních obrazových médií, o. p. s. a v kanceláři ICM Jin-
dřichův Hradec z. s., nám. Míru 7. Účastnilo se 30 
mladých lidí a tohoto projektu se účastnili také známí 
hosté jako např. pan PhDr. Salim Murad, Ph.D. či pan 
Ing. Jan Bartošek. Obě tyto známé osobnosti zde měly 
také své slovo a diskutovaly se studenti o tom, jak je 
důležité vystupovat ve veřejném dění, co se tím dá 
změnit a jaké kompetence by měl mladý člověk mít, 
pokud se rozhodne jít touto cestou. 

Zuzana Gerlová, ICM Jindřichův Hradec z.s.
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Začátek roku v ICM Petro-
vice se nese v uměleckém 
duchu. První letošní výsta-
vu v Galerii Rotigel jsme za-
hájili v únoru. Výstava byla 
dvougenerační, představili 
se nám otec se svou dce-
rou. Návštěvníci výstavy tak 
mohli sledovat, jestli se na-
příč generací dědí umělecké 
vlohy. V březnu jsme se již 
třetím rokem stali pořada-
teli oblastního kola pěvecké 
soutěže „Zpěváček 2018“. 
Soutěže se zúčastnilo cel-
kem 11 mladých pěveckých 
talentů. Vítě-
zové si budou 
moci poměřit 
své výkony v 
regionálním 
kole, které se 
bude konat v Karviné a po-
kud budou úspěšní, mohou 
postoupit až do celorepubli-
kového kola. V současnos-
ti se už chystáme na další 
akce. Na konci března se u 
nás uskuteční beseda o tom, 

jak přizpůsobit svůj jídel-
níček jarnímu počasí. Po-
slední březnový víkend se 
pak nadobro rozloučíme se 
zimou v rámci komunitní 
akce „Vítání jara“. 
V plném proudu jsou také 
přípravy na natáčení vi-
dea, které bude zaměřené 
na mladé lidi a informace. 
Výsledné video budou moci 
využít všechna ICM v ČR 
jako pozvánku na Evropský 
den informací 2018. 
V únoru jsme se zúčastnili 
besedy „Jak cestovat rychle, 

snadno a často“ s 
cestovatelkou Ha-
nou Machalovou. 
Nebáli jsme se 
Hanku oslovit, a 
pokud vše vyjde, 

beseda s Hanou Machalo-
vou se uskuteční v květnu i 
u nás v Petrovicích. 

Markéta Nováková, ICM 
Petrovice u Karviné

 

První čtvrtletí v ICM Petrovice 
u Karviné Poslední středu v měsíci únoru jsme předsta-

vili v knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v 
Uherském Hradišti první „živou knihu“ Dani-
elu Hladíkovou, která žákům ze ZŠ UH Spor-
tovní, a ne jen jim, přiblížila život nevidomého 
člověka. Daniela nejen, že zbourala předsudky, 
jako například že nevidomí vidí tmu, ale „čte-
náře“ ohromila i svými trofejemi a medailemi z 
kuželek a rychlým čtením v knize psané Brai-
llovým písmem. Mě osobně dostala svými his-
torkami z rodinného života. Žáci měli možnost 
si sami vyzkoušet čtení Braillova písma a po-
těšilo je, když se jim podařilo „rozluštit“ slovo, 
které dostali vytištěné na kousku fólie. Na konci 
března bude hostem „Živé knihovny“ profesi-
onální kouzelník a iluzionista a už teď se těší-
me, co zajímavého ze svého soukromí nám na 
sebe prozradí a jestli má opravdu nadpřirozené 
schopnosti?

ICM Uherské Hradiště

První Živá knihovna v UH
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V pořadí už čtvrtý Veletrh mezinárodních příležitostí 
se konal ve čtvrtek 8. 3. 2018 ve Žďáru nad Sázavou a 
uspořádal jej krajský odbor školství, mládeže a sportu 
ve spolupráci s Hodinou H, Zdravým krajem Vyso-
čina a městem Žďár nad Sázavou. Akce se tentokrát 
zúčastnilo zhruba 170 studentů středních škol. Nej-
početnější skupinou byli studenti z Gymnázia Žďár 
nad Sázavou, kteří využili 
domácího prostředí a zá-
zemí své auly. Nicméně na 
veletrh dorazili i zástup-
ci Biskupského gymná-
zia, žďárské průmyslové i 
zdravotnické školy a také 
jednotlivci z gymnázia v 
Novém Městě na Moravě.
Jednotlivé organizace 
opět prezentovaly nabíd-
ku svých aktivit v malých 
diskusních skupinkách a 
mohly tak bezprostředně 
reagovat na otázky stu-
dentů. U krajského stolku se studenti seznámili s na-
bídkou studia v partnerských regionech Kraje Vysoči-
na, např. programem Rok v Champagne-Ardenne, a 
na to navazujícím systémem stipendií. Nezůstal opo-
menut ani program eTwinning, který nabízí školám 
a jejich pedagogům možnost zařadit do běžné výuky 
nefinanční typ evropského projektu a studentům tak 
výuku zpestřit. Evropský region Dunaj-Vltava poskytl 
informace o tomto partnerském svazku, oblastech, ve 
kterých působí, a studijních i pracovních možnostech 

v rámci tohoto regionu. Na to navazovala i prezentace 
zástupce projektu Do Rakouska na zkušenou a jeho 
nabídka studijních a pracovních příležitostí v Rakous-
ku, resp. Německu.
Velký zájem opět vyvolali dobrovolníci při Hodině 
H, kteří si se studenty anglicky povídali o Evropské 
dobrovolné službě. Hodina H představila také mno-
ho možností, jak vycestovat do zahraničí například v 
rámci Erasmus+ nebo Eurodesk. O brigádách nebo 
dobrovolnických workcampech se studenti dozvěděli 
u organizací Inex-SDA – Sdružení dobrovolných akti-
vit a Tamjdem. Eurocentrum Jihlava a Europe Direct 
Jihlava si zase připravily informace ohledně Evropské 
unie a evropských fondů. O příležitostech pracovat v 
zahraničí se diskutovalo u zástupce Eures - Evropská 
síť pracovních míst a Centrum pro talentovanou mlá-
dež se prezentovalo s nabídkou on-line kurzů.
Ke studentům z dalšího koutu Vysočiny se tak dostalo 
mnoho důležitých a potřebných informací, které mo-
hou využít nejen během studia na střední škole, ale 
také v navazujícím vysokoškolském studiu nebo ve 
svém volném čase. Z reakcí bylo patrné, že o někte-

rých příležitostech dosud 
nevěděli a se zájmem se 
dotazovali na podrobnosti.
Simona Dvořáková a Te-
reza Dvořáková (Gymná-
zium Žďár nad Sázavou): 
„Jsme mile překvapeny, ko-
lik nových informací jsme 
na tomto veletrhu získaly 
a kolik máme příležitostí 
vycestovat a naučit se cizí 
jazyk. Přemýšlely jsme o 
nějakém dobrovolnickém 
workcampu a až tady zjis-
tily, kolik různých nezisko-

vých organizací se dobrovolnictvím zabývá.“
Veletrh mezinárodních příležitostí zakončí svoji sé-
rii prezentací pro studenty středních škol v Třebíči ve 
čtvrtek 5. 4. 2018.
Více o Hodině H se dozvíte na: www.hodinah.cz nebo 
přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.

Jana Čermáková, Eva Havlickova, ICM Pelhřimov

Veletrh mezinárodních příležitostí ve Žďáru nad Sázavou

http://www.hodinah.cz
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DOTACE A GRANTY

Fond Vysočiny

Celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handi-
capované 2018
Účelem poskytnutí dotace je podpora a rozvoj celo-
ročních sportovních a volnočasových aktivit pro han-
dicapované děti, mládež a dospělé.
Uzávěrka: 31. 3. 2018
Více zde: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/

Informační a komunikační technologie 2018
Cíl programu: Podpora zvýšení úrovně využití ICT v 
Kraji Vysočina s důrazem na bezpečnost prostředků 
ICT, lepší využívání IT nástrojů při zvyšování infor-
movanosti občanů a vzdělávání v oblasti ICT.
Uzávěrka: 9. 4. 2018
Více zde: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/

Dotace města Plzeň

Dotační program Komise pro partnerská města a ev-
ropské záležitosti v roce 2018
Komise poskytuje peněžní prostředky na projekty, 
které mají vztah k Plzni, dále na projekty, které tvůr-
čím způsobem přispějí k seznámení se s historií a tra-
dicemi města Plzně či přispějí k  prohloubení styků 
města Plzně s partnerskými městy.
Uzávěrka: 30. 4. 2018
Více zde: https://www.plzen.eu/obcan/urad/granty-
-a-dotace/dotacni-program-komise-pro-partnerska-
-mesta-a-evropske-zalezitosti-v-roce-2018.aspx

Dotace Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Podpora vzniku a činnosti destinačních organizací v 
turistických oblastech Jihomoravského kraje v roce 
2018
Cílem dotačního programu je podpořit vznik a čin-
nost i již vzniklých destinačních organizací v turistic-
kých oblastech Jihomoravského kraje za účelem zlep-
šení řízení a koordinace rozvoje cestovního ruchu.
Uzávěrka: 30. 4. 2018
Více zde: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grant-
s/5969-506-Podpora+vzniku+a+cinnosti+destinac-
nich+organizaci+v+turistickych+oblastech+Jihomo-

ravskeho+kraje+v+roce+2018.aspx

Grant Nadace Via

ViabilityNet 3.0
Program je určený jednotlivcům, kteří dělají změny 
ve své místní komunitě v regionu střední a východní 
Evropy. 
Uzávěrka podávání žádostí: 10. 4. 2018
Více zde: http://www.nadacevia.cz/en/viabilitynet/

SOUTĚŽE

Mezinárodní studentská soutěž 2018
14. mezinárodní ročník studentské soutěže o nejlepší 
Multi-Komfortní dům
Uzávěrka registrace do soutěže: 5. 4. 2018 (do 14:00 
hod)
Více zde: https://www.isover.cz/aktuality/mezinarod-
ni-studentska-soutez-2018

Cena Shimadzu 2018
Soutěž pro mladé nadějné vědce do 30 let v oblasti 
chemie
Uzávěrka odevzdávání abstraktů: 30. 4. 2018
Více zde: https://www.lf1.cuni.cz/cena-shimad-
zu-2018-souteze-pro-mlade-nadejne-vedce-do-
-30-let-v-oblasti-chemie

Mezinárodní soutěž obalového designu Model Young 
Package 2018: Coffee mania
Letos mohou zvítězit obaly na kávové zákusky, šálky, 
podšálky, kávové sety, ale například i obaly na oblíbe-
ný produkt s motivem kávy, který se objeví v grafice. 
Uzávěrka odevzdávání soutěžních prací: 14. 5. 2018
Více zde: http://www.czechdesign.cz/souteze/mezina-
rodni-soutez-obaloveho-designu-model-young-pac-
kage-2018-coffee-mania

Studentská soutěž Spotřeba pro život 2018
Studenti se letos již po desáté utkají v tvorbě vzorové-
ho čísla spotřebitelského časopisu.
Uzávěrka odevzdávání soutěžních prací: 15. 5. 2018
Více zde: https://www.spotrebaprozivot.cz/zucastne-
te-se-studentske-souteze-spotreba-zivot-2018-186.
html

TIPY PRO PRACOVNÍKY ICM

Nemělo by vám uniknout
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Svět mých radostí 
Soutěž pro handicapované výtvarníky
Uzávěrka odevzdávání soutěžních prací: 30. 5. 2018
Více zde: http://www.helpnet.cz/aktualne/svet-mych-
-radosti

Studentská soutěž Stavby s vůní dřeva 2018
Téma: Dřevo je naše budoucnost
Uzávěrka odevzdání soutěžních děl: 30. 6. 2018
Více zde: https://www.drevoprozivot.cz/stavby-s-
-vuni-dreva/chci-se-prihlasit-do-souteze

AKCE 

5. 4. 2018 – Internet Advertising Conference 2018, 
Vysočany
https://iac.spir.cz/akce/internet-advertising-confe-
rence-2018/

7. 4. 2018 – Plzeňský Barcamp 2018, Vědeckotechnic-
ký park, Plzeň
https://www.plzenskybarcamp.cz/

11. 4. 2018 – NGO Market 2018, Forum Karlín, Praha
https://www.forum2000.cz/projekty/ngo-market

14. 4. 2018 – Pražský Barcamp 2018, Vyskočilova 
1561/4a, Praha
https://prazskybarcamp.cz/

17. 4. 2018 – Newsfeed Day, Štěpánská 35, Praha
https://day.newsfeed.cz/

28. 4. 2018 – Veletrh pro programátory, Výstaviště 
Holešovice, Praha
https://www.jobsdev.cz/?gclid=EAIaIQobChMIy4_
bs4nf2QIVkzDTCh3kdwD-EAEYASAAEgJoNfD_
BwE

Monika Plisková, NICM

Po rušném únoru, kdy odešel náš skvělý Patrik Vel-
truský a jeho místo ve-
doucího převzala neméně 
skvělá Lucka Beneschová, 
se naše ICM opět rozjelo 
na plné obrátky. 
Na začátku března jsme 
uspořádali besedu na 
střední škole v Kladně, 
která tamním studentům 
očima vysokoškoláků, kte-
ří se na besedě podíleli, po-
mohla lépe se zorientovat 
ve výběru škol a vysoko-
školském životě jako tako-
vém. Toto setkání bylo velmi úspěšné a tak plánujeme 
hned další.
Již tradičně proběhl ve spolupráci se spolkem Živé 

vobrazy náš pravidelný Cestovatelský klub. Tentokrát 
nám velký cestovatel Aleš při-
blížil své několikaleté cesto-
vání po Indonésii, indonéské 
pláže, hory a zajímavou fau-
nu.
A nakonec nám držte pal-
ce. Nejen, že nám v srpnu 
přijedou dva dobrovolníci z 
Arménie díky programu Ev-
ropské dobrovolné služby, ale 
pomalu se nám rýsuje nový 
člen týmu, talentovaná dob-
rovolnice přímo z Kladna, od 
které si brzy všichni budeme 

moci přečíst zajímavý článek v Remixu.

ICM Kladno

Březen v ICM Kladno

http://www.helpnet.cz/aktualne/svet-mych-radosti
http://www.helpnet.cz/aktualne/svet-mych-radosti
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https://www.plzenskybarcamp.cz/
https://www.forum2000.cz/projekty/ngo-market
https://prazskybarcamp.cz/
https://day.newsfeed.cz/
https://www.jobsdev.cz/?gclid=EAIaIQobChMIy4_bs4nf2QIVkzDTCh3kdwD-EAEYASAAEgJoNfD_BwE
https://www.jobsdev.cz/?gclid=EAIaIQobChMIy4_bs4nf2QIVkzDTCh3kdwD-EAEYASAAEgJoNfD_BwE
https://www.jobsdev.cz/?gclid=EAIaIQobChMIy4_bs4nf2QIVkzDTCh3kdwD-EAEYASAAEgJoNfD_BwE


Dne 8. března proběhlo 
v prostorách ICM v SŠ 
Albrechtová na Frýdec-
ké ulici vyhlášení vítězů 
fotografické soutěže za-
měřené na krásy a zvlášt-
nosti města Český Těšín, 
která probíhala od lis-
topadu do konce ledna. 
Soutěž byla podpořena z 
programu Mládež kraji, 
který realizuje Rada dětí 
a mládeže Moravsko-
slezského kraje, z.s. za 
finanční podpory Minis-
terstva školství, mládeže 
a tělovýchovy a města Český Těšín. 

Fotografie nám zaslalo celkem 18 soutěžících 
(celkem 34 fotografií) a boj o první tři mís-
ta byl velmi těsný. Z užšího výběru fotografií 
byly vybrány tři vítězné. V potaz byla brána: 
kompozice fotografie, ostrost, emoce, které z 
fotky vyzařovaly a hlavně téma soutěže.
Vítězem soutěže se stal Michal Kuzyk z Cie-
szyna s krásným záběrem osvětlené tiskárny 
a českotěšínského nádraží pár minut před 
východem slunce. Michal fotí na fotoaparát 

zn. Canon a je členem sdružení fotografů 
v Cieszynie. Jeho vítězství je zatím prvním 
větším úspěchem v podobné soutěži.
Druhé místo obsadila jedenáctiletá školač-
ka Alicja Siwek z Českého Těšína, která při 
zimní procházce s rodiči udělala krásný zá-
běr zasněžené přírody na břehu řeky Olše. 
Alicja se zatím fotografování nevěnuje a 
zrcadlovku si půjčila od mamky.
Třetí místo pak získala Katarzyna Hara-
simczuk, mladá maminka žijící v Českém 
Těšíně, která porotu zaujala svou moment-
kou dnes již historického mostu, bývalého 
hraničního přechodu z Česka do Polska 
přes okno kavárny Avion.
Vítězové soutěže byli odměněni věcný-

mi cenami a poukázkou 
na zpracování fotografií v 
hodnotě 1000 korun. Foto-
grafie můžete vidět v měst-
ské knihovně ve Svibici od 
1. 3. do 30. 4.2018.

Všem zúčastněním děku-
jeme a výhercům gratulu-
jeme!

Romana Laštůvková
ICM Český Těšín

AKTUALITY ZE ZAHRANIČÍ
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Fotosoutěž: „Poznej Český Těšín a sebe prostřednictvím 
fotografií“
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Náš zřizovatel, Spolek přátel CMG je akreditovanou 
hostitelskou i vysílající organizací programu Eras-
mus+ mládež pro účastníky Evropské dobrovolné 
služby. Přijímá  zahraniční dobrovolníky a umožňuje 
vyslání mladých lidí z ČR do zahraničí. Zahraniční 

dobrovolníci se zapojují i do aktivit a činnosti ICM.
Dobrovolníci v naší organizaci pořádají konverzace v 
cizích jazycích, jazykové tandemy, workshopy a soutě-
že, podílejí se na prezentačních akcích ICM, provozu 
ICM, chodu webových a facebookových stránek, píší 
blog a vydávají měsíčník EVoiceS. Dále spolupracují 
se střediskem volného času OÁZA, multikulturním 
centrem, mateřským centrem a dalšími neziskovými 
organizacemi a školami na Prostějovsku. Mají také 
prostor pro realizaci vlastních (mezinárodních) pro-
jektů, nápadů či vylepšení. 
Celá jejich náplň je dynamická a mění se podle jejich 
zájmů a schopností.
 Od roku 2005 jsme hostili 21 zahraničních dobro-
volníků z 10 zemí a 2 dobrovolnice jsme do zahraničí 
vyslali.

Stanislava Rotterová, ICM Prostějov

ICM Prostějov a Evropská dobrovolná služba

Od 26 .února 2018 hostíme Máriu Hretculesei z Rumunska

V březnu využila další škola pozvání na Návštěvní ho-
dinu ICM, a to ze ZŠ Úvaly.  Děti i paní učitelky se u 
nás seznámily s činností íčka, s informacemi  Infoab-
solventa, diskutovalo se o možnostech dalšího vzdě-
lávání v podobě přestupu dětí na víceleté studium na 
gymnáziu.   Děti si prohléd-
ly informační materiály a 
íčko odpovídalo na jednot-
livé zvídavé dotazy.  
• Proběhly první přípravy 
na další kolo vzdělávacího 
festivalu Učíme se filmem, 
který je ve spolupráci s regi-
onem Pošembeří plánován 
na podzim letošního roku 
a je určen pro základní a 
střední školy.  
• Dalších 6 studentek  SOŠ 
Liblice získalo informace a 
osobní zkušenost s praxí v íčku.
• Proběhlo jednání se zástupcem firmy BDO k řešení 
otázky zákona na ochranu osobních údajů (GDPR) 
aneb jak nakládat s informacemi.
• V KD SVĚT promítáme tento měsíc ještě dvakrát v 

dopoledních hodinách pro školy, pro veřejnost připra-
vujeme další kolo fotografické výstavy Brody v Brodě, 
ladíme termíny v kalendáři akcí…
• V letošním roce íčko odmítlo spolupráci na akci Den 
Země na Klepci a pro změnu potvrdilo účast se stán-

kem na akci rekonstrukce 
bitvy u Lipan.
• Rozloučili jsme se s bri-
gádnicí Bárou, která vy-
létla z rodného hnízda a 
osamostatnila se v praž-
ském bytečku, naše řady 
íčkařek posílila studentka 
gymnázia Míša, která se u 
nás zatím rozkoukává, ale 
nápady jen srší…
• Květnový FENEG 2018 
(Festival neziskových or-
ganizací) se už blíží, pří-

pravy jsou v plném proudu, za naše íčko je koordiná-
torkou Iva Nývltová.

Zdenka Bočková, Ivana Nývltová, ICM Český Brod

Co se děje v ICM Český Brod
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Ve čtvrtek 15. března 2018 proběhlo v ivančickém 
kině Réna oblastní finále preventivního programu 
Rubikon. Z 9 školních týmů se z vítězství nakonec ra-
dovalo družstvo Gymnázia Ivančice, druhý nejvyšší 
počet bodů shodně získaly týmy žáků základních škol 
z Oslavan a Drnovic, ZŠ Střelice - 4. místo, ZŠ Dolní 
Kounice + ZŠ Rousínov – 5. místo ZŠ TGM Ivančice – 
7. místo, ZŠ Vranovice – 8. místo, ZŠ VM Ivančice - 9. 
místo.
Finále bylo vrcholem na školách oblíbeného progra-
mu Rubikon, který žáky upozorňuje na rizika nezod-
povědného sázení. Akci pořádalo ICM a Středisko 
volného času Ivančice a sdružení Aisis, iniciátorem 
tohoto programu byla Asociace 
provozovatelů kursových sázek 
(APKURS). „Jsme rádi, že pro-
střednictvím Rubikonu může-
me oslovit školy, a hlavně žáky a 
představit jim závažný problém, 
se kterým se mohou potkat. Tím 
může být on-line sázení, přede-
vším na nelegálních webech“, vy-
světluje vedoucí Rubikonu Petr 
Vinš z Aisis. „V bezpečném prostředí Rubikonu žáky
seznamujeme s tématem sázení a vysvětlujeme, proč 
je určeno pouze dospělým.“
V soutěžních disciplínách finále si žáci osobně zažíva-
li proces sázky. Poznávali, kdy je sázka ještě hrou a kdy 
se může změnit v problém, který člověk nezvládne. 
Ukázalo se, že týmy byly dobře připravené už ze škol,  
a že body, které v jednotlivých kolech získaly, většinou 
bezhlavě neutrácely v sázkách. Hráči vítězného týmu 
v závěru dokonce odolali i Velké sázce, která každému 
nabízela zbrusu novou outdoorovou kameru. Mezi 
jednotlivými soutěžními koly proběhla sportovní a 

taneční vystoupení, nejdříve trio mažoretek 
Berušek, poté kluci kroužku Parkour a Free 
Run, další dvě si připravily holky z T. A. D. 
crew, také kroužku SVČ Ivančice.
„Naše cesta je vysvětlovat dětem, co zname-
ná zodpovědné rozhodování,“ říká ředitelka 
SVČ Ivančice Jana Heřmanová. „Jen tehdy, 
budou-li mít dostatek informací a vědomos-
tí, mohou zodpovědně posoudit míru rizika 
a vyhnout se mu. A to se netýká jen sázení, 
ale rozhodování v životě obecně.“
„Věřte hlavně sami sobě a buďte sami se-

bou,“ řekl při zahájení soutěžního kola starosta města 
Ivančice Milan Buček. „Iniciovali jsme Rubikon, pro-
tože nechceme, aby kdokoli pod 18 let sázel,“ dodává 
Marek Herman, výkonný ředitel Asociace provozova-
telů kursových sázek (APKURS).
„Sázení je určeno výhradně pro dospělé lidi, kteří si 
plně uvědomují, co znamená svobodné a informova-
né rozhodnutí. Může být zdrojem zábavy, ale nikdy 
nesmí sázejícího ani jeho rodinu nijak ohrožovat.“
Rubikon bude v Jihomoravském kraji pokračovat i 
na jaře, a především na podzim. Organizátoři do něj 
chtějí zapojit další školy a nabídnout jim téměř 80 

výukových programů, videí a ak-
tivit do hodin, on-line programy 
školních kol. V ICM Ivančice již 
od září probíhají a budou nadále 
probíhat výukové programy a her-
na deskových her na téma zodpo-
vědné rozhodování. 

ICM Ivančice

AKTUALITY Z REGIONU

Vítězný tým finále preventivního programu RUBIKON 
odolal i svodům Velké sázky


