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Únor 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 

V úterý 13.2.2018 se uskutečnilo Setkání vedoucích 
Informačních center pro mládež, které ve svých pro-
storách hostilo Národní informační centrum pro mlá-
dež. Na setkání přijelo              22 zástupců z 18 ICM.  
Na úvod přivítala Martina Borovská z NICM všechny 
účastníky, seznámila je s plánovaným průběhem se-
tkání a stručně doplnila program. Následně požádala 
o krátké představení ka-
ždého z účastníků, hlav-
ně proto, že je mezi nimi 
více nových „tváří“ a to i 
v rolích vedoucích ICM. 
O koho konkrétně se jed-
ná a která ICM povedou?  
V Teplicích se novým ve-
doucím stal Pavel Ondřej 
Biak, Jindřichův Hradec 
povede Zuzana Gerlová, 
Petra Heřmanová přebí-
rá štafetu v Ivančicích, v 
Kladnu nahradila Patrika 
Veltruského Lucie Bene-
schová a České Budějovice vede nově Dana Vitásková.
Dopolední část programu jsme věnovali hodnocení 
činnosti a zejména výstupů činnosti celé sítě za uply-
nulé období. Shrnuli jsme si, čím je naše činnost urče-
ná a z jakých dokumentů vycházíme při jejím pláno-
vání a následném hodnocení a také jsme si připomněli 
termíny hodnocení i důležitost kvality jeho zpracová-
ní. Z podkladů ICM připravila Natalie Jogheeová sou-
hrn činnosti ISM v číslech a prostřednictvím jednotli-

vých výstupů (např. propagační materiály, publikace, 
videa ad.).     
V následující části byl hlavním tématem plán činnos-
ti na letošní rok. Jaké aktivity plánují „íčka“ ve svých 
regionech a u čeho se sejdeme společně, abychom se 
inspirovali navzájem a také propagovali naši síť? Sa-
mozřejmostí je zajištění standardní informační a po-

radenské činnosti. Pořádaní  
různých besed, přednášek, 
workshopů, soutěží – i to je 
náš téměř denní „chléb“. Kaž-
dé ICM se již tradičně zapojí 
do oslav Evropského dne in-
formací (EDI), sejdeme se v 
červnu v Plzni na Celostátní 
výměně zkušeností, o jejímž 
připravovaném programu in-
formovaly v odpolední části 
programu vedoucí ICM Pl-
zeň Simona Andersová a ře-
ditelka SVČ Radovánek Eva 
Tischlerová, a potkáme se 

také na podzimním Celostátním setkání. Síť budeme 
prezentovat na výstavách a veletrzích (zejména s téma-
tikou vzdělávání a práce) jak regionálních, tak s celo-
státní působností. Při všech našich aktivitách můžeme 
využívat propagační nástroje sítě, kterými jsou např. 
stánky, roll upy, „křídla“ a také připravovaný skládací 
leták ISM s vloženými listy o jednotlivých ICM. 

Po obědové pauze byla na řadě část programu věno-

Setkání vedoucích Informačních center pro mládež
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vaná informacím k certifikaci ICM a dotaci MŠMT 
na podporu ICM. Účastníci setkání si připomněli 
dílčí kroky procesu certifikace a ke každému z nich 
se dozvěděli všechny nezbytné informace – přesné 
termíny, co a jakým způsobem je třeba dokladovat, 
jak plnit a splnit jednotlivé požadavky Metodiky cer-
tifikace Informačních center pro mládež v ČR platné 
pro r. 2018, včetně nově přiřazené priority bodu 1.2 
„ICM provozuje vzdělávací aktivity pro cílovou sku-
pinu, které podporují kompetence mladých lidí pro 
práci s informacemi a jejich využití v reálném životě 
(přednášky na školách a v ICM, workshopy, webináře 
a další). Doložení minimálně 3 aktivit ročně (jednot-
livé aktivity se dokládají prostřednictvím programů, 
pozvánek, tiskových zpráv, fotodokumentace apod.)“.

Projekt k žádosti o dotaci MŠMT. Jak by měl být na-
psán, co vše by měl obsahovat, jaké cíle by jeho re-
alizace měla splnit? To vše jsme probrali v bodu 
programu Dotace věnovaného shrnutí formálních a 
administrativních náležitostí týkajících se dotačního 
titulu pro Informační centra pro mládež. Mluvili jsme 

nejen o projektu, ale také o systému ISPROM, povin-
ných přílohách k projektu, novince, kterou je Akcep-
tační protokol (v případě udělení nižší částky než byla 
požadována), Rozhodnutí o přidělení dotace a také 
o vyúčtování. Každý, kdo měl zájem, dostal všechny 
probírané informace v listinné podobě, v souhrnném 
dokumentu.
Pozvání na naše pracovní setkání přijala zástupkyně 
organizace Eurodesk, Michaela Ducháčková. Ve svém 
vystoupení představila činnost a organizační schéma 
Eurodesku a nabídla všem ICM možnost spolupráce a 
případného financování jejich projektů v rámci zapo-
jení ICM do aktivit/kampaní Eurodesku.
Závěr jsme věnovali debatě k připravovaným aktivi-
tám a projektům jednotlivých ICM na podporu digi-
tálních gramotností v letošním roce a také individu-
álním konzultacím účastníků setkání s pracovnicemi 
NICM.
Děkujeme všem za účast, podnětné připomínky a ná-
měty a těšíme se na další, ať již individuální nebo spo-
lečná, setkání. 

Martina Borovská, NICM

V Itálii plyne život pomalu, 
tak jsem odjela do Ivančic
V Itálii plyne život pomalu, tak jsem odjela do 
Ivančic, říká dobrovolnice ze Střediska volného času 
Horizont v Ivančicích

Do Ivančic přijede letos celkem šest mladých lidí v 
rámci Evropské dobrovolné služby. Během násle-
dujících tří let se v Ivančicích vystřídá šestnáct lidí 
z evropských zemí. Tito zahraniční dobrovolníci 
se zapojují do aktivit ICM a Střediska volného času 
Ivančice.
Zapojili jsme se do tříletého projektu strategické 
Evropské dobrovolné služby programu Erasmus+. To 
znamená, že k nám mohou přijet mladí lidé z Evro-
py, my je ubytujeme, postaráme se o ně a oni u nás 
pracují, zapojují se do aktivit, do kroužků, připravují 
s námi akce. Projekt funguje i opačným směrem. 
Mladí lidé od nás mohou vycestovat do zahraničí. 
Musím přiznat, že zájem českých mládežníků z okolí 
Ivančic je zatím malý. 

K Němci Lennertovi a Italce Annalise se přidají další 
dobrovolníci

V ICM,  kroužcích a na akcích Střediska volného 
času Ivančice se účastníci potkávají s mladými lidmi 
z různých států Evropy. Jako první přijel z němec-
kého Karlsruhe osmnáctiletý Lennert. „Těším se, že 
tu poznám nové lidi. Stal jsem se dobrovolníkem, 
protože jsem se doma nudil a chtěl jsem zažít něco 
jiného. Doufám, že se během osmi měsíců, co tady 
budu, naučím nové věci, poznám lépe sebe a také 
život v České republice.“  Lennert chce pracovat s  
mladými lidmi, protože chce zjistit, jestli jsou stejní, 
nebo jiní než v Německu. 
Druhou dobrovolnicí je Annalisa z italského měs-
tečka Monte San Savino. Je jí 23 let a ráda cestuje. „U 
nás v Itálii plyne život příliš pomalu, tak jsem se roz-
hodla přijet do Ivančic. A také mám ráda mladé lidi a 
tady s nimi mohu pracovat.“ Annalisa se zaměřuje na 
kreativní i sportovní aktivity. 
Třetí dobrovolnicí je Mariam z Arménie. Těší se na 
práci v ICM a klubu mládeže FreeZ. 
 Další dobrovolníci ještě přijedou. Čekáme 
dobrovolníka z Turecka a dobrovolnice ze Španělska, 
Ruska. Dobrovolnice žijící ve Španělsku je původem 
Brazilka, takže se těšíme na seznámení s novou kul-
turou, zvyky a tradicemi.

Petra Heřmanová, ICM Ivančice
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Games for Change
Od 3.2. – 11.2.2018 proběhl vzdělávací projekt v rám-
ci Erasmus+ „Games for Change“ v Praze, kterého se 
účastnila vedoucí Informační centrum pro mládež a 
ICM Jindřichův Hradec z.s.
Projekt měl při-
spět ke zvýšení 
dopadu a kvality 
práce s mládeží 
prostřednictvím 
rozvoje kompe-
tencí 24 pracov-
níků s mládeží z 
České republiky, 
Polska, Itálie, Lit-
vy, Estonka, Špa-
nělska, Turecka a 
Slovenska.
Tento projekt byl 
zaměřený na po-
užití her jakožto 
účinný nástroj 
pro učení se spo-
lupráce, respektování, začlenění se apod. Hry nebyly 
jen o zábavě, nýbrž o jejich využití pro osobní a soci-
ální rozvoj mladých lidí. Ve hrách je totiž stále vyso-
ká škála nevyužitého potenciálu, který se dá využít k 
řešení vážných problémů jako jsou např. problémy ve 
společnosti (strach z „cizích/jiných“ národností, ne-
návist, diskriminace, útlak či vyloučení ze společnosti 
apod.)
Každý den byl jiný, a jinak náročný. Projekt totiž trval 

celkem 7 dní po 12hodinách denně. (2 dny byly vy-
hrazené na příjezd a na odjezd).
Probírali jsme také formální a neformální vzdělávání, 
no-hate speech, Albatros kulturu, funkčnost tzv. „živé 
knihovny“, stereotypy a mnoho dalšího.   
Při tomto projektu jsem se naučila spoustu nových 
věcí. Nejen z pohledu pracovního, ale i osobního. Po-

znala jsem spoustu 
nových lidí, načerpa-
la spoustu inspirace 
a zlepšila tak své ko-
munikační doved-
nosti v cizím jazyce. 
Konkrétně anglic-
kém. 
Výstupem tohoto 
projektu bylo vy-
tvoření vlastní hry v 
malých skupinách po 
3. Našim výstupem 
je karetní aktivita 
„Card Ex-In“. Tato 
hra byla tématicky 
zaměřená na sociální 

exkluzi. Šlo o porovnání jednotlivých výroků a posu-
zování, zda je výrok pozitivní, či negativní a následně 
byla karta přiřazena buď na stranu + nebo -. Závěrem 
této hry byla skupinová diskuze, při které každý oko-
mentoval, jaká má hra výhody a nevýhody, co se jim 
líbilo a co by šlo naopak udělat lépe, podle čeho se 
rozhodoval/a, a jak se při této hře cítil/a.

Zuzana Gerlová, ICM Jindřichův Hradec z.s.

Třetí španělský večer v ICM 
Slaný

Jak už jsme vás informovali v předešlém čísle, v lednu 
proběhl v ICM Slaný Jordánský kulturní večer, který 
nám jedině potvrdil, že tyto večery jsou u místních 
stále více oblíbené.
Proto jsme ani v únoru nelenili a uspořádali další! Ze-
jména náš dobrovolník Diego je čiperný jako rybička 
a uskutečnil tak pro Slaňáky již třetí Španělský večer.
Tentokrát povídal o východní části, konkrétně o mís-
tech: Cataluña, Aragón, Valencia a Islas baleares. Sa-
mozřejmě nechyběly pravé španělské pochoutky.
Příští měsíc nás čeká slíbený Arménský večer v podá-
ní Nshteho, a sice 16.3. od 18:30 hodin.

Kateřina Jandová, ICM Slaný
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Zapojte se do soutěže ke Dni 
bezpečnějšího internetu 2018, 
můžete vyhrát krásné ceny
Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) 
pořádá je Dni bezpečnějšího internetu 2018 soutěž. 
Vyzýváme všechny organizace, které pracují s mláde-
ží, aby se do soutěže zapojily. Soutěž je dotována krás-
nými cenami, mezi které patří devět tabletů, pět selfie 
tyček s power bankou, USB reproduktor apod. 
K zapojení do soutěže stačí zorganizovat např. be-
sedu, diskuzi s dětmi, hru anebo kreativní soutěž 
na téma Dne bezpečnějšího internetu 2018, kterým 
je letos „Chraň svá data, chráníš tím sebe a své blíz-
ké“, informovat o akci na svých webových stránkách, 

přidat logo Dne bezpečnějšího internetu 2018 a na-
konec poslat informaci i nám do NCBI. Zajímavá by 
také mohla být diskuze s dětmi na téma jejich vnímá-
ní nastavení věkového limitu, kdy mohou používat 
služeb informační společnosti bez souhlasu rodičů, 
např. Facebooku. To velmi souvisí s novým nařízením 
GDPR, které vejde v platnost už 25. května 2018 a za-
tím není jasné, jak to s nastavením věkového limitu 
dopadne. V ostatních státech Evropské unie je situace 
dost roztříštěná, v některých státech je limit nastaven 
na 16 let, jinde na 14 nebo 13 let. Pokud byste uspo-
řádali besedu s dětmi na toto téma a informovali nás 
o jejím výsledku, nejen že to pro nás bude velmi hod-
notná informace, ale také budete do soutěže zařazeni.
Těšíme se na vaše příspěvky, více informací najdete na 
webu http://saferinternetday.cz v sekci Soutěž.

NCBI, info@saferinternet.cz

Únor je časem prázdnin, 
ale i praxí studentů

V rámci dlouhodobé spolupráce mezi městem Český 
Brod a SOŠ Liblice každoročně začátkem roku probí-
hají praxe studentů, kdy se aktivně zapojuje i ICM a 
část své odborné praxe studenti stráví u nás na Íčku. 
ICM je nejoblíbenější část, protože s některými stu-
denty se již známe ze Dnů otevřených dveří a několika 
společných akcí.  Každý týden jeden „ekonom“ a jeden 
„Iťák“ mohou v několika blocích blíže poznat jak eko-
nomiku ICM tak i jeho virtuální prezentace. Zatímco 
ekonomové se seznamují s tím, jak je íčko financo-
váno, jaké má náklady a výnosy, „iťáci“ porovnávájí  
weby íček, vyzkoušeli si i novou mobilní aplikaci „ 
iQčka“ a za naše ICM doplnili údaje. Kompletně se 
seznamují s naší činností, co naše ICM nabízí, proč 

tu vlastně jsme a mohou u nás konzultovat podklady 
pro svou seminární práci. Tím, že v klidu mají mož-
nost seznámit se s kategoriemi ICM i produkty – Info-
absolvent, Europass apod. při závěrečném pohovoru 
často přiznávají, že o této oblasti informací vědí jen 
málo. A to je i pro nás důvod, proč se znovu připo-
mínáme s tím, že je třeba informace o ISM rozšířit do 
informačních center měst.
V únoru rovněž proběhla další koordinační schůzka k 
celoměstské akci Festival neziskových organizací (FE-
NEG) a tak se začínají rýsovat okruhy prezentací jed-
notlivých sdružení a i mapa jejich umístění v parku. 

Zdenka Bočková, ICM Český Brod
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Únor v Uherském Hradišti
Baťák story v Uherském 
Hradišti

Informační centrum pro 
mládež Uherské Hradiště ve 
spolupráci s Povodím Mo-
ravy, s.p. vyhlásilo 1.února 
výtvarnou soutěž k 80. vý-
ročí Baťova kanálu. Jak jsme 
se přesvědčili již v minulých 
letech, při pořádání jiných 
výtvarných soutěží, u nás na 
Slovácku je spousta šikov-
né mládeže a byla by škoda, 
kdyby svůj talent „zavírali do 
šuplíků“. Tématem soutěže 
je „Příběh odehrávající se na 
Baťově kanále“ – může být 
strašidelný, humorný, zami-
lovaný,…představivosti se meze nekladou, ztvárně-
ný jako komiks, nebo fotostory. Soutěž  potrvá až do 
31. května 2018. Zapojit se mohou všechny základní 
školy, střední školy, základní umělecké školy, zájmové 
kroužky i jednotlivci, kteří své podepsané práce po-
šlou na adresu Informačního centra pro mládež Uher-

ské Hradiště. V červnu budou vyhlášeni tři vítězové 
v kategorii „Fototstory“ a tři vítězové v „komiksové“ 

kategorii. Slavnostní vyhlášení a výstava 
výherních prací proběhne u příležitosti 
oslav 80. výročí Baťova kanálu v červnu.

Živá knihovna v UH

I naše hradišťské Íčko se pustilo do pro-
jektu „Živých knihoven“.  Tyto se budou 
konat každou poslední středu v měsíci a 
vždy nám svůj netradiční příběh, život, či 
zájem představí jiná „živá kniha“. Na pro-
jektu  spolupracujeme s knihovnou Bedři-
cha Beneše Buchlovana, ve které se besedy 
budou pravidelně konat. Akce je určena 
především pro žáky druhého stupně zá-
kladních škol a žáky středních škol, ale 
přijít může i široká veřejnost. První „Živá 
knihovna“ se uskuteční ve středu 28. úno-
ra a tématem bude: Život s handicapem.

Otevřený klub pro mládež UH by potřebo-
val nafouknout

Otevřený klub se dostává čím dál více do povědomí a 
obliby mládeže z místních škol. Z pěti dětí, které sem 
přišly trávit volné chvíle v první dny nového roku, 
se jich na konci měsíce prostřídalo denně až dvacet 
tři. Původní očekávání bylo alespoň deset  dětí , kte-
ré by klubem denně prošly, ale každý den jich klub 
„hostí“ jednou tolik.  Zatím zde převažují spíše kluci 
-holky se trochu stydí, ale po pár návštěvách kolektiv 
návštěvníků začíná komunikovat mezi sebou a ostych 
jde stranou. Sprostě se tu nemluví! Děti si radí při hra-
ní počítačových her. Starší mladším, zkušenější začá-
tečníkům. Jsou tu také skupinky dětí, které diskutují 
o zpěvácích, sportu, filmech v TV, pouští si muziku, 
hrají společně hry přes WIFI, ale i jednoduchou pin-
kanou s balónkem, hry s kamínky nebo deskové hry, 
které jsou zde k dispozici. Ten, kdo má chuť a čas, stih-
ne napsat i domácí úkol, aby měl doma klid. Děti zde 
čekají na kroužky či rodiče, kteří jsou dlouho v práci, 
na autobus anebo jen proto, že si mohou v klidu a teple 
popovídat mimo školu s kamarádkou či kamarádem. 

ICM Uherské Hradiště



AKTUALITY Z REGIONU / OCHUTNÁVKA REMIXU

6

AKTUALITY Z REGIONU

Únor v Déčku

Únor patří v Déčku a ICM k nejnáročnějším měsícům 
v roce. Všichni dodělávají závěrečné zprávy, zpracová-
vají projekty, připravují svoje oddělení na různé kon-
troly, ale i po stránce velikosti a množství akcí je toho 
hodně. 
V neděli 4. února 2018 proběhl již 27. 
ročník Náchodského Klondiku. Jedná 
se o recesní zlatokopecký závod pro 
rodinné týmy a dvojice soutěžících, 
kteří během dopoledne zdolávají tra-
su dlouhou asi 4 km a cestou plní zla-
tokopecké úkoly. Naše akce byla inspi-
rována zlatou horečkou na Klondiku, 
kdy v letech 1896–1899 putovalo přes 
100 000 lidí za velmi náročných pod-
mínek do blízkosti tehdejšího kanad-
ského města Dawson City v teritoriu 
Yukon s cílem zbohatnout. Tento 
vzácný kov zlatokopové rýžovali na 
řece Yukon a jejích přítocích. Bohužel 
jen velmi málo lidí v tehdejší době opravdu zbohatlo. 
Mnozí touto cestou podlomili své zdraví, zadlužili ro-
diny nebo dokonce zemřeli. 
V průběhu našeho závodu rozhodně soutěžící o život 
nepřišli, ale užili si cestou mnoho zábavy a hlavně se-
tkání s kamarády, kteří každoročně na Klondike přijíž-
dí mnohdy i z opačné strany republiky. Proti minulé-
mu roku pod sněhem nás tentokrát provázelo doslova 
jarní počasí. Každý účastník odnesl suroviny potřebné 
k registraci zlatokopeckého claimu, vyrýžoval nějakou 
tu zlatinku nebo valounek v našem Bonanza Creek, 
vystřelil z luku a vzduchovky a nakonec získal pamět-

ní medaili. Pro všechny děti byly připravené balíčky se 
samolepkami, hrou a pexesem, vítězná dvojice a rodi-
na získala sadu deskových her. Oslavili jsme vítězství 
výborným zlatokopeckým fazolovým gulášem a po-
kračovali odpoledním programem – Nerfková bitva 
pro kluky a tatínky a vyrábění plstěných srdíček pro 
holky a maminky.

Další víkend následoval Masopust ve spolupráci s 
partnerským městem Kudowa Zdrój. V pravé poled-
ne se vůz tažený koňmi a průvod masek odebral od 
státní hranice s Polskem směrem k centru města Ná-
chod. Průvod byl letos o něco menší než vloni, ale o to 
větší radost to udělalo dětem, pro které se našlo mís-
to na vozu a střídaly se na kozlíku. Všichni dorazili 
kolem půl druhé na náměstí, kde následoval koncert 
sboru Hejšovina, plavání otužilců a scénka skupiny 
Erasmáci. Stánek ICM fungoval jako navigace pro 
návštěvníky, koordinace pro dobrovolníky, občerst-
vení zmrzlých účastníků průvodu a také zázemí pro 
všechny účinkující. Následující etapou tohoto dne byl 
dětský karneval v divadle Beránek pro děti a rodiče, 

večer Ples teenagerů v Déčku a pro ty 
dospělejší Masopustní bál opět v Be-
ránku. Nároční den nejen na přípravu, 
úklid, ale i na koordinaci všech akcí.

Poslední velkou akcí měsíce byla taneč-
ní soutěž Hvězda orientu, která má ně-
kolikaletou tradici a počet návštěvníků 
i účinkujících se každým rokem zvyšu-
je. Vystoupení probíhaly po celý víkend 
a hlavní cena byla vyhlášena až v neděli 
večer. Soutěž provázela výborná kuchy-
ně, barmanská show a hlavně spokoje-
né úsměvy všech tanečnic i diváků. 
 
Po tomto maratonu čekají Déčko jarní 

prázdniny. Pro někoho pořádání příměstského tábo-
ra s Tlapíky, pro někoho opravdu prázdniny. Snad 
si všichni odpočneme, abychom po jarničkách plni 
energie zase naskočili do víru akcí.
Tímto díky všem zaměstnancům, dobrovolníkům 
z Déčka, pracovníkům ICM, dobrovolníkům EVS a 
ostatním pomocníkům, bez kterých by nebylo možné 
tyto akce uskutečnit.

ICM Náchod
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DOTACE NA MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Dotační program MZV Polské republiky: Česko-polské fórum 2018
Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci Polsko-českého 
fóra 2018. Máte-li zajímavý projekt budující a posilující česko-polskou spolupráci a dobré sousedství, 
neváhejte se přihlásit. 
Způsobilí žadatelé: neziskové organizace, vyšší odborné školy a vědecké instituty.
Uzávěrka: 6. 3. 2018 (16:15 hod)
Více zde: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/forum_polsko_
czeskie_2018;jsessionid=168BFC0584DE3771BCD74EA1EDF9EDCA.cmsap1p

KRAJSKÉ DOTACE

MAS Šumavsko: Komunitní centra II
Prioritní osou dotační výzvy je sociální začleňování a boj s chudobou.
Způsobilí žadatelé: právnické i fyzické osoby
Uzávěrka: 15. 3. 2018 (12:00 hod)
Více zde: http://www.massumavsko.cz/OPZ-VYZVA-C-5-MAS-
SUMAVSKO-KOMUNITNI-CENTRA-II/

Fond Vysočiny: Ekologická výchova 2018
Prioritní osobu výzvy je zdravé životní prostředí a udržitelný venkov.
Způsobilí žadatelé: právnické a fyzické osoby 
Lhůta pro podání žádosti: 12. 3. 2018 – 20. 3. 2018
Více zde: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/

Krajský úřad Královéhradeckého kraje: Rozvoj podmínek pro vzdělávání
Dotace může být použita na polytechnickou výchovu a vzdělávání a rozvoj talentů.
Způsobilí žadatelé: právnické osoby vykonávající činnost škol nebo školských zařízení
Uzávěrka: 22. 3. 2018 (14:00 hod)
Více zde: http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=2

Dotace Jihočeského kraje v rámci Koncepce MŠMT
Záměrem je podpořit práci s mládeží a neformální vzdělávání na krajské úrovni.
Způsobilí žadatelé: právnické osoby zaměřující se na práci s dětmi a mládeží (6-26 let)
Lhůta pro podávání žádostí: 19. 3. 2018 – 29. 3. 2018 (12:00 hod)
Více zde: http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm

MAS Mladoboleslavský venkov
Prioritní osou dotační výzvy je sociální začleňování a boj s chudobou.
Oprávnění žadatelé: právnické a fyzické osoby
Uzávěrka: 29. 3. 2018 (12:00 hod)
Více zde: http://www.mladoboleslavskyvenkov.cz/vyzvy/vyzvy-opz/1-2018-podpora-rodiny-i/dokumenty-
vyzvy/

Nemělo by vám uniknout

TIPY PRO PRACOVNÍKY ICM
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OSTATNÍ DOTACE A FONDY

Nadační fond GSK
V roce 2018 budou podpořeny projekty zaměřené na seniory a 
hendikepované osoby.
Uzávěrka přihlášek: 12. 3. 2018 (12:00 hod)
Více zde: http://www.gskfond.cz/komupomahame.html

Nadace O2: SmartUp
Podpora zajímavých projektů.
Způsobilí žadatelé: týmy (2-5 členů) mladých lidí od 15-29 let
Uzávěrka přihlášek: 30. 3. 2018
Více zde: https://www.o2smartup.cz/pravidla/

SOUTĚŽ

Přeměna odpadů na zdroje
Ministerstvo průmyslu a obchodu oceňuje inspirativní projekty, které dávají druhotným 
surovinám další šanci. Cílem soutěže je hledat nové cesty k šetrnému nakládání se zdroji a 
jejich opětovnému využívání.
Uzávěrka přihlášek: 31. 3. 2018
Více zde: https://druhotnasurovina.mpo.cz/

Monika Plisková, NICM

Dejte vysvědčení k ledu
V pátek 2. února se u příležitosti pololetních prázdnin 
uskutečnila na Letenské pláni vedle ledové plochy akce 
Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy a 
dalších pražských DDM „Dejte vy-
svědčení k ledu“. Na akci se podílelo 
i ICM při DDM hl. m. Prahy.
Kromě bruslení, které probíhá na 
tomto místě každodenně, si děti 
mohly zasoutěžit na několika stano-
vištích. 
Stanice techniků přichystala zatlou-
kání hřebíků na čas, u stánku Klubu 
Klamovka jste si mohli zahrát cur-
ling či zazávodit na opičí dráze, Sta-
nice přírodovědců měla připravený 
pokus z oblíbené pavědy. Tentokrát 
se jednalo o nepropustnost vosko-
vek, kterými jste si nejdříve vybarvili 
sněhuláka a poté ho nastříkali připravenou tekutinou. 
Dále bylo možné zasoutěžit si ve hře pukec.
Velmi krásně vypadali sněhuláci, které si mohly děti 
vyrobit na zastřešeném stanovišti, kde bylo zároveň 

možné se ohřát. Připravené různobarevné ponožky se 
naplnily vatovou výplní a poté se provázkem oddělilo 
tělo a hlava sněhuláka. Pak už stačilo jen vybarvit ob-
ličej a přivázat na krk ozdobnou mašli. Výtvory byly 

opravdu krásné a potěšily všechny děti, 
stejně jako oblíbené balónky naplněné 
héliem, které si bylo možné nejprve po-
kreslit černou fixou a následně nafouk-
nout. 
Hobby centrum mělo připravený sla-
lom s gameballem mezi kužely, DDM 
Praha 8 Spirála vzala zájemce na ledo-
vou plochu, kde si společně ukázali růz-
né bruslařské techniky. Nejen pro kluky 
byly velkým tahákem puky s potiskem 
DDM, které si všichni, kdo si zasoutěži-
li, mohli odnést domů.
Přestože se jednalo pro děti o volný den 
a mnozí Pražané opustili naši metropoli 
na prodloužený víkend, akce se zúčast-
nilo okolo 150 dětí, které díky ní strávily 

příjemný páteční den.   

Štěpánka Friedrichová, ICM DDM hl. m. Prahy

http://www.gskfond.cz/komupomahame.html
https://www.o2smartup.cz/pravidla/
https://druhotnasurovina.mpo.cz/
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Městské evropské informační 
středisko (MEIS) Prostějov 
 
Při Informačním centru pro mládež působí  Městské 
evropské informační středisko (MEIS) Prostějov od 
roku 2006.

Činnost tohoto střediska je zaměřena na podporu a 
rozšíření povědomí o Evropské unii, o možnostech 
mobility (nejen) mladých lidí a také o evropské in-
formační síti Europe Direct v regionu Prostějovska, 
zprostředkovávání aktuálních ev-
ropských i regionálních informací o 
dění v EU a o možnostech, které se 
mladým lidem nabízejí, způsobem, 
který je mladým lidem blízký, např. 
prostřednictvím internetových strá-
nek a internetových soutěží.
 Vedle propagace vlastních aktivit 
informuje i o činnosti informač-
ního střediska Europe Direct Olo-
mouc i celé sítě za využití již exis-
tujících akcí na Prostějovsku, které 
umožňovaly oslovit jak mladé lidi, 
tak širokou veřejnost, a nabídnout 
jim zajímavé evropské informace a 
materiály.
Mezi tradiční aktivity MEIS Pros-
tějov patří internetová soutěž Ev-
ropská unie v otázkách (10 roční-
ků). Probíhá na přelomu měsíců května a června k 
připomenutí vstupu ČR do EU. Soutěž je určena pro 

žáky ZŠ a studen-
ty SŠ ve věku od 12 
do 19 let (včetně), a  
je rozdělena na pět 
kol po jednotlivých 
týdnech. Z každé-
ho kola je vyloso-
ván jeden výherce z 
došlých správných 
odpovědí na tři sou-
těžní otázky. Na zá-
věr celé soutěže je ze 
všech správných od-
povědí, které jsme 

obdrželi během trvání soutěže, vyloso-
ván jeden výherce – držitel hlavní ceny. 
            MEIS Prostějov se pravidelně 
účastní prezentačních akcí, například 
Dne Evropy či Setkání všech generací 
(pořadatel: Prostějovská koalice nezis-
kových organizací – PRKNO za pod-
pory Unie neziskových organizací Olo-
mouckého kraje – UNO). Na stánku 
MEIS Prostějov na Dni Evropy v Olo-
mouci na Horním náměstí, si mohli zá-
jemci poskládat puzzle Olomouckého 
kraje s jednotlivými MEIS středisky. 
Byly zde též připraveny zajímavé mate-
riály o EU a odznáčky MEIS Prostějov. 
Pro širokou veřejnost je určen Den ote-
vřených dveří MEIS Prostějov.

ICM Prostějov

Valentýnské tvoření
Na začátek února připravilo naše 
ICM České Budějovice Valen-
týnské tvoření. 
5.2.2018 nás navštívilo 15 dětí 
se 2 sociálními pracovnicemi z 
Nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež V.I.P. Městské 
charity v Českých Budějovicích 
a 12.2.2018  15 dětí se 2 vycho-
vateli  z Dětského diagnostické-
ho ústavu a Dětského domova v 
Homolích. 

Akci připravili 4 dobrovolníci z ICM České Budějo-
vice.

Děti si vyrobily valentýnská 
přáníčka, krabičky na dárky z 
lásky a zápichy ve tvaru med-
vídka nebo berušky ozdobené 
srdíčky. Všechny výrobky se 
jim moc povedly a děti od-
cházely s úsměvem a radostí z 
dárků, které darují o letošním 
Valentýnu pro své blízké.

ICM České Budějovice



Proč Korejci stříhají maso 
nůžkami?

Lidé, kteří mě znají, ví, že si vždy dělám věci po svém.  
V pubertě jsem propadla korejskému popu a postavi-
la jsem si hlavu, že se naučím korejsky. A poněvadž 
mě to ani po pár letech nepřešlo, umanula jsem si, že 
pojedu do Jižní Koreje. A ti, kteří mě znají, ví, že jsem 
jela. Díky několika shodám náhod a meziuniverzit-
ním dohodám jsem strávila měsíc na jihu Jižní Koreje, 
kde jsem pečlivě studovala korejskou kulturu a jazyk. 
A ačkoliv jsem se o Korejce zajímala už asi 8 let, stejně 
mě překvapilo, jak moc jsou před námi napřed.

Aby se z Korejské republiky stala země, která diktu-
je směr v mobilním, automobilovém i oděvním prů-
myslu, bylo zapotřebí pověstné asijské pracovitosti 
a Korejcům vlastní efektivity. Uvidíte to všude – ve 
večerkách, kde si můžete vybrat z desítek instantních 
polévek a rovnou si je zde i uvařit a sníst; v autobusech, 
které stojí na zastávce maximálně dvě vteřiny a také v 
restauracích, kde máte místo nože nůžky. Základním 
korejským příborem jsou kovové hůlky a lžíce. Žádná 
vidlička, žádný nůž. Tečka. Chcete si nakrájet maso? 
Použijte nůžky. Jsou vaše nudle moc dlouhé? Použijte 
nůžky. Nejen, že je to snazší, ale i rychlejší než nějaké 
pižlání nožem.

Lidé v korejských městech taky nenosí klíče od bytu. 
Jižní Korea si sice stabilně udržuje nízkou míru kri-
minality, ale není to tak, že by místo dveří měli ko-
rálky. Místo klíčů otevírají pomocí číselného kódu či 
rovnou otiskem prstu. U vybavení domácností ještě 
zůstaneme.  Pro Korejský poloostrov platí zhruba stej-
né podnebí jako u nás, pouze zimy jsou o něco chlad-

nější (vždyť 70 % jejich povrchu tvoří hory) a léto o 
něco tropičtější. Kvůli tomu si oblíbíte všudypřítom-
nou klimatizaci, ale i speciální podlahové vytápění 
zvané ondol. Možná si ještě z hodin fyziky pamatuje-
te, že teplo stoupá nahoru, proto je topení v podlaze 
mnohem efektivnější než topení u stěny.  Pokud si ale 
myslíte, že se jedná o novinku, jste na omylu. Korejci 
začali podlahové vytápění využívat již 1 000 let př. n. 
l. Od té doby v zimě sedí, jí, odpočívají a spí přímo na 
podlaze. Vždyť je tam největší teplo! Pokračujeme do 
typické korejské koupelny.

Města nejsou nafukovací, lidí je hodně, proto i byty 
jsou o dost menší a šetří se prostorem, kde se dá. V 
koupelně najdete umyvadlo, záchod a sprchovou hla-
vici. Ti šťastnější možná i malý sprchový kout, klasic-
ky však sprcha bývá umístěna nad umyvadlem a vy 
se tak sprchujete ve stoje uprostřed koupelny. Voda je 
odváděna odtokem umístěným v podlaze.  Po koupeli 
budete mít sice (téměř) všude mokro, ale zase nemu-
síte tak pracně drhnout a umývat koupelnu. Prostě a 
jednoduše ji celou osprchujete.

Prakticky na to jde i samotný korejský jazyk. Pomine-
me teď, že pro něj používají nejjednodušší písmo na 
světě, a zaměříme se na samotnou gramatiku. Korej-
ština je jazyk orientovaný na kontext, proto se u sloves 
nerozlišují osoby. Pokud tedy řeknete          [čajo], 
může to znamenat, že spím, spíš, spí, spíte, spíme ne-
jen v oznamovacím, ale i v tázacím způsobu.  A to se 
vyplatí!

V Jižní Koreji si tedy každý praktický člověk přijde 
na své. Možná vám na první pohled bude připadat 
zvláštní, ale do dvou týdnů si ji zamilujete. A ti, kteří 
mě znají, ví, že Korea pro mě rozhodně není „jednou 
a dost“… Pokud jsem ve vás vzbudila zájem o tento 
kouzelný jazyk či kulturu, můžete se přihlásit (korej-
stinahancha@gmail.com) na můj kurz korejštiny pro 
začátečníky či individuální lekce (možno i přes Sky-
pe). Ve spolupráci s ICM Ostrava proběhnou také 
přednášky o Jižní Koreji, workshopy kaligrafie a rych-
lokurz korejštiny.

Pro ICM Ostrava, Bc. Marcela Šimonidesová 

Více článků od mladých pro mladé najdete na:
http://remix.nicm.cz/
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