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Květen 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 

Vernisáž výstavy Ivy Žůrkové
16. května 2018 v 17:30 jsme na Poříčí otevřeli výstavu fotografií talentované fotografky Ivy Žůrkové. Ver-
nisáž zahájila autorka osobně a návštěvníkům povyprávěla o svém dvanáctiměsíčním pobytu v Estonsku. 
Právě v tomto období vznikly fotografie k výstavě „My Year in Estonia“. Iva nám prozradila: „O Estonsku 
jsem začala snít po setkání s Indrekem v Polsku. Když mluvil estonsky se svou přítelkyní, znělo to tak krásně, že 
jsem se rozhodla naučit se tento pro mě zcela neznámý jazyk. O rok později jsem byla na studiích ve Varšavě 
a jako volitelný předmět jsem si vybrala právě estonštinu. Vyučující Svetlana ve mně ještě více probudila zvě-
davost a já přešla k dalšímu snu – o cestě do Estonska. Ten se mi splnil další léto, kdy jsem se mohla zúčastnit 
dvoutýdenního jazykového kurzu estonštiny přímo v Tartu. Při zpáteční cestě mi už bylo jasné, že toto není 
konec a že se do Estonska potřebuji vrátit – nejlépe tak na rok, žít tam a poznat lépe jazyk, kulturu, zvyky i lidi.“

V únoru 2016 odjela na rok do Estonska díky EVS (European Voluntary Service) a pracovala jako dobrovol-
ník v kulturním centru v malém městečku na jihu země, kde je opravdu nutné mluvit estonsky. Kde tradice 
a folklor stále žijí a kde je příroda na dosah ruky a WiFi úplně všude. Iva říka, že začala fotit proto, že se 
opičila po starší sestře, která s tím přišla jako první. Nejraději fotí detaily, portréty, drobnosti ze všedních 
dnů. V Estonsku se víc zaměřila na krajinu a architekturu, aby mohla ukázat krásy Estonska všem doma. 
Výstava fotografií potrvá do konce prázdnin. Můžete ji navštívit od pondělí do čtvrtka od 12:00-17:00.

NICM Praha
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Každý z nás občas bojuje se svým osudem. Jdeme 
sami proti sobě a proti tomu, co už je vlastně předem 
dané. Když něco chceme, chceme to hned teď. Nějaká 
delší doba prostě nepřipadá v úvahu. V ten moment 
je nám naprosto jedno, že některé věci prostě chtě-
jí čas. Dobře, sama jsem dříve nesnášela, když jsem 
musela čekat na to, co chci. Proč? No bylo to nejspíše 
kvůli tomu, že jsem dlouhou dobu vlastně ani ne-
věděla, co právě chci. Můj život byl jeden velký ste-
reotyp. Žádné cíle, žádné touhy. Je tohle život, nebo 
pouhé přežívání? Oficiálně můžu říct, že až jsem si 
stanovila, co vlastně v životě chci, a teprve v ten mo-
ment jsem začala žít. Samozřejmě, bezstarostný ži-
vot je sice fajn, ale kdo chce celý svůj život jen tak 
promarnit? Představa, že jednou zemřeme a po nás 
nezůstane vlastně skoro vůbec nic? Dobře, neříkám, 
že si život nemáme užívat. Ale život bez závazků, bez 
starostí a bez takových těch „real“ věcí mi nepřijde 
zrovna jako plnohodnotný život.  Je to pouhé přeží-

vání. I když se člověk cítí, že pořád něco dělá, nedělá 
nic pro sebe a nedělá nic pro ostatní. Vlastně vůbec 
nežije. Život by měl být o tom, že najdeme ve svém 
okolí lidi, kvůli kterým žijeme raději, než kvůli sobě. 
Děláme je šťastnější a snažíme se nežít  jen spolu, ale 
žít spolu a pro sebe. Když si uvědomíte, co vlastně 
chcete, a malými krůčky se budete posouvat blíže ke 
svému cíli, budete mít naráz úplně jiný život. Budete 
mít radost ze sebe a radost z věcí, které se dějí. Život 
bez snů, je jako život bez života. Těžké není dosáh-
nout svého cíle. Těžké je určit si, co od života chcete 
a co jste pro svůj cíl schopni udělat. Je to váš život a 
měl by tak i vypadat. Určete si, co chcete, a přestaňte 
se tady snažit o zábavný život bez starostí. Život je 
zábavný právě, když přichází starosti.  

Pro ICM Uherské Hradiště Alex

Sny

Rozhovor s letošní maturantkou Bárou.

Jak ses připravovala/připravuješ na maturitu?
No, abych pravdu řekla, přípravu na písemnou ma-
turitu jsem tolik neprožívala. Ve škole jsme dělali di-
daktické testy z angličtiny i češtiny od začátku roku. 
Trénovali jsme pořád dokola psaní slohových prací, 
což mi hodně pomohlo. Koupila jsem si sice knihu 
didaktických testů, abych se mohla připravovat i 
doma, ale ani jsem ji neotevřela. 

S ústní částí je to horší, konečně jsem dočetla všech-
ny knihy a vypracovala otázky. 
Nyní jsem si udělala plán, podle kterého se mám 
denně naučit 6,5 otázky, abych to všechno stihla. Sa-
kra :D 

Jak se cítíš po napsání didaktických testů a slohovky?
Didaktický test a slohovka z angličtiny dopadly dob-
ře, díky tomu, že jsem 4 roky chodila na jazykové 
kurzy angličtiny a na léto jezdila do Anglie jsem s an-
gličtinou neměla žádný problém 
(naštěstí). 

Didaktický test z češtiny sice nebyl 

nejlepší, ale nejhorší taky ne. U slohové práce mi sed-
lo téma, mám ráda psaní vypravování, protože mám 
bujnou fantazii, takže „Dobrodružství s piráty“ pro 
mě bylo jasnou volbou.

A jak to vypadá s tvým plánem 6,5 otázky za den?
No, zatím mi to vychází, ale je to dřina. Nejhorší je, 
že je venku krásně a tím pádem je to učení otravnější 
ještě víc.

Jaké jsou tvoje plány po maturitě?
Chtěla bych jít na vysokou. Hlásím se na lékařskou 
fakultu v Praze, tak uvidíme, jestli to vyjde. Pevně vě-
řím, že ano!  Pokud ne, půjdu na rok na jazykovou 
školu a potom to zkusím znovu.

Děkuji Báře za rozhovor a přeji hodně štěstí při úst-
ní části maturity i přijímacích zkouškách na vysokou 
školu.

Michala Bisová, ICM Ivančice

Maturita 2018
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Jak to vůbec bylo? Určitě si vzpomínáte na začátek tohoto příběhu  zrozeného v Hodině H. Byla jednou 
jedna budka, ale nebyla to obyčejná budka, byla to knihobudka. Knihobudka neboli malá veřejná knihovna, 
kam knihy můžete dát, vzít si knihu nebo si ji jen půjčit a zase vrátit. První knihobudka v Pelhřimově 
byla zasazena na pelhřimovském autobusovém nádraží za podpory pelhřimovského podnikatele pana 
Hájka. Druhou a třetí knihobudku jsme zasadili ve čtvrtek 3. května v Městských sadech a u rybníka Stráž.
A to všechno díky partnerům, kteří stáli na počátku projektu. Hodina H, SPŠ a SOU Pelhřimov, kteří odvedli 
veškerou práci na samotných knihobudkách a Knihkupectví U Vrány – skvělý partner, bez kterého bychom 
knihobudky nezaplnili. Díky patří i Městu Pelhřimov a panu starostovi Františku Kučerovi, který se o podporu 
čtenářské gramotnosti prostřednictvím schválení a oficiálního přestřižení mašle na knihobudce zasloužil.
Hodina H děkuje všem partnerům a podporovatelům a knihobudkám přejeme mnoho štěstí a hlavně hodně 
čtenářů! Čtení přináší poučení i potěšení. Také se těšíme na zpětnou vazbu samotných občanů a jejich 
příspěvky do knihobudek. Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.cz nebo přímo v jejím sídle 
v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.

Eva Havlíčková, Hodina H

Informační centrum pro mládež Český Brod bylo spolupořadatelem Festivalu neziskových organizací „FE-
NEG“ , který se uskutečnil v sobotu 12. května v městském parku u Pivovarského rybníka. Desítky nezisko-
vek v jeden den a na jednom místě chtěly ukázat, co se všechno se dá zažít v našem městě. Akce se zúčastnila 
široká veřejnost - děti se svými rodiči, kamarády a prarodiči, dohromady prožili den plný zábavy a radosti.  
Program se rozeběhl úderem dvanácté a trval do sedmnácté hodiny, kdy na závěr hasiči pro přítomné při-
pravili hasící pěnu, ve které se nejen děti opravdu vyřádily. Na postaveném pódiu se střídaly školy a krouž-
ky s vystoupeními. Po celém parku si mohli návštěvníci zkoušet svoji zručnost, přes lezení po horolezecké 
stěně, přejití po laně, po dovednosti ve skládání hlavolamů nebo stavbě z dřevěných cihel, ale i znalosti 
v určitém oboru. Počasí nám přálo a akce se zúčastnilo cca 800 návštěvníků. Tak snad zase někdy příště!

Ivana Nývltová, ICM Český Brod

V Pelhřimově vyrostly další knihobudky

FENEG - festival neziskových organizací

http://www.hodinah.cz 
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I letos se podařilo Informačnímu centru pro mládež 
Uherské Hradiště zařídit 
příjezd zástupců Asociace 
studentů pro mezinárodní 
otázky, která mimo jiné or-
ganizuje Pražský student-
ský summit a již podruhé 
zorganizovat diplomatic-
kou simulaci politického 
jednání Rady bezpečnosti 
OSN. Je to zároveň nefor-
mální vzdělávání budou-
cích politiků, aktivních 
občanů a hlasů z lidu. V 
loňském roce se řešila krize 
na Ukrajině, letos válka v Sýrii. Žáci tak měli mož-
nost vžít se do role velvy-
slanců jednotlivých zemí 
a zastupovat jejich zájmy.
Simulace se uskutečnila v 
druhé polovině dubna ve 
Felixově sále a v Komor-
ním sále v bývalé Jezuitské 
koleji v Uherském Hradišti 
a program zabral celý den. 
Dopoledne čekala na tři-
cítku „odvážných“ účast-
níků – členů žákovských 
parlamentů z Domu dětí 
a mládeže Šikula, ZŠ Sportovní UH, ZŠ Za alejí, ZŠ 

Unesco, Academic School, Gymnázia Uherské Hra-
diště a Střední odborné ško-
ly a Gymnázia Staré Měs-
to - příprava na odpolední 
jednání. Sedm pražských 
delegátů je seznámilo s pro-
blémovou situací a pozadím 
jednání, k němuž odpoled-
ne jednotliví členové zaují-
mali stanoviska a obhajovali 
své názory vůči druhým. 
Někteří účastníci ze svých 
rolí nevypadli dokonce ani 
během přestávek a s tvaro-
hovými šátečky v ruce se 

ve skupinkách procházeli studenými chodbami Je-
zuitské koleje a probírali 
situaci v Sýrii a její řešení.
Největším přínosem pro 
mládež byla především 
možnost vyzkoušet si po-
litické jednání nanečisto a 
zjistit vlastní limity i mož-
nosti. Přece jen ochota zají-
mat se o okolí a měnit svět 
je idea, která by se mladým 
měla neustále předávat.

ICM Uherské Hradiště

I prosluněný květen jsme prožili pracovně. Na základě úspěchu předchozí přednáš-
ky „Jak se učit jazyky“  uspořádal náš externista Míla Ježek další vzdělávací setkání, tento-
krát s názvem „Skandinávské jazyky“.  I tato přednáška proběhla v kladenské vědecké knihovně.
Bohužel tento externista odchází z našeho týmu, nicméně jazykové přednáš-
ky bude vést dál. Proto jsme rozjeli pátrání po nové pracovní síle, která by doplnila náš tým.
Další realizovanou akcí byl „Workshop programování“. Tuto akci organizujeme pravidel-
ně proto, že V ČR je akutní nedostatek programátorů. Firmy jsou tak nucené přijímat i lidi 
s minimální znalostí programování a nebojí se investovat peníze na jejich další vzdělávání.
Poslední akcí tohoto měsíce byl „Den dětí“, který pořádal náš zřizovatel Labyrint Kladno. Děti, ale také do-
spělí, si mohli vyzkoušet speciální brýle navozující stav únavy. S těmito brýlemi pak musely děti proběhnout 
krátkou překážkovou trasu. Hlavním smyslem úkolu bylo upozornit na časté ponocování dětí u počítačů.

ICM Kladno

Diplomati v chodbách jezuitské koleje

Květen v ICM Kladno
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V Náchodě se od 14. 5. 2018 do18. 5. 2018 tradičně konal 21. ročník studentského festivalu tvořivosti, kte-
rý byl založen jako pocta rodákovi a spisovateli z Náchoda Josefu Škvoreckému. Festival nese název po-
dle povídek Josefa Škvoreckého ,,Prima sezóna“. Tento festival, na kterém vystoupili účinkující z celé re-
publiky, nabízí širokou škálu uměleckých vystoupení studentů ze středních škol. Ti se mohli představit v 
oborech, jako např. výtvarná tvorba, film, divadlo, hudební vystoupení, literární tvorba nebo fotografie.
Celý festival se odehrával na různých místech. Pod širým nebem jsme si mohli poslechnout účinkující na 
Masarykově náměstí, kde je situována socha Josefa Škvoreckého.  Festivalový program byl připraven také  
v prostorách Městské knihovny Náchod, ZUŠ Náchod, Městského divadla Dr. Josefa Čížka a kina Vesmír.
Zahájení festivalu proběholo ve 14:00, kde se účastníci dozvěděli detaily programu, seznámili se s cho-
dem celého festivalu a setkali se s patronem Ondřejem Kepkou. Program festivalu obohatila řada známých 
osobností. Na Masarykově náměstí proběhl např.  workshop a koncert Tiny Beat - dvojnásobný mistr ČR v 
beatboxukterý je dvojnásobný mistr ČR v beatboxu. V ZUŠ Náchod se známá česká herečka Simona Bab-
čáková pokusila naučit návštěvníky festivalu improvizaci. Zakončení festivalu proběhlo na Masarykově ná-
městí, kde se od sedmé hodiny večerní do půl dvanácté konaly koncerty hudebních skupin a ohnivá show.
Věříme, že vás nás článek zaujal a příští rok tento festival navštívíte. Každý si  tam přijde na své! 

ICM Náchod

Náchodská Prima sezóna

Mezinárodní den tance na Horizontu
V neděli 29. dubna 2018 proběhl ve venkovních 
prostorách SVČ Ivančice již 3. ročník Dne tan-
ce, v tento den se svátek tance slaví po celém svě-
tě. Přišlo jej oslavit 140 diváků a svým tanečním 
a pohybovým vystoupením nejrůznějších stylů 
(street dance, mažoretky, parkour a free run) pod-
pořit kolem 100 vystupujících. Tito mladí tanečníci 
a tanečnice společně s diváky se pustili do nácvi-
ku společné taneční choreografie flashmob. Po ce-
lou dobu akce byl připraven doprovodný program, 
jako malování na obličej, tvořivá dílna, dětský kou-
tek, skákací hrad, fotokoutek s polaroidem, malý 
jarmark připravený dětmi a vedoucími z tanečních 
kroužků a občerstvení. Nádherné počasí podpo-
řilo příjemnou atmosféru nedělního odpoledne.

ICM Ivančice
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Evropský parlament pořádá ve dnech 1. – 2. červ-
na 2018 ve Štrasburku už potřetí Evropské setká-
ní mládeže - EYE. Díky finanční podpoře  projek-
tu v rámci vzdělávacího programu ERASMUS+ 
se 40 mladých lidí z jižních Čech může  tohoto 
setkání účastnit. Přípravy jsou v plném proudu.
Pro účastníky není před-
pokladem mít zvláštní 
znalosti. Jediným po-
žadavkem je aktivně 
se dorozumět jedním 
ze tří hlavních jazyků 
akce (anglicky, fran-
couzsky, německy).
Evropského setká-
ní mládeže se mohou 
účastnit Evropané ve 
věku od 16 do 30 let, 
kteří dosáhli tohoto 
věku k červnu 2018. Se-
tká se 8000 mladých lidí z EU i odjinud. 
EYE 2018 zahrnuje širokou škálu aktivit v angličtině, 
francouzštině a němčině, které běží pod mottem „The 
plan is to fan this spark into a flame“  (Hamilton,  My Shot).
Činnosti se zaměřují na pět hlavních témat:

• Young and old: Keep-
ing up with the digital revolution

• Rich and poor: Calling for a fair share
• Apart and together: Wor-

king out for a stronger Europe
• Safe and dangerous: Staying alive in turbulent times

• Local and global: 
Protecting our planet
Dvoudenní akce nabízí ši-
rokou škálu aktivit s poli-
ticky a inspirujícími osob-
nostmi na evropské scéně,
koncerty a umě-
lecké představení.
O průběhu setkání bu-
deme referovat 6. 6. 2018 
na setkání realizátorů 
projektů KA3 v rámci 
vzdělávacího programu 
Erasmus+, které se usku-

teční v Praze. Účast na tak velké akci umožní získat 
nám všem nové znalosti, dovednosti a zkušenosti.

ICM Jindřichův Hradec

O víkendu 11. – 12. května za námi již druhým ro-
kem dorazila parta dob-
rovolníků z organizace 
Tamjdem. Letos byla 
sestava mezinárodní 
- Česko, Francie, Ru-
munsko, Rusko. Někte-
ří ze zúčastněných se k 
nám přijeli podívat již 
podruhé. Dobrovolní-
ci u nás odvedli obrov-
ský kus práce! Během 
víkendu tak u nás byla 
postavena komunitní 
pec a po zimě obnove-
na bylinná zahrádka. Komunitní pec u nás vyrostla 
díky projektu „Na dědině“, který je financován Mo-
ravskoslezským krajem a také díky projektu „Pečem 
pecen“, který se dostal mezi 3. nejlepší projekty v naší 

oblasti. O tom, na jakém místě se náš projekt umís-
tí, momentálně rozhodují 
návštěvníci karvinského 
Teska.  Děkujeme také Eu-
rodesku, díky kterému jsme 
mohli během víkendovky 
uspořádat besedu o dob-
rovolnictví a v rámci kvízu 
obdarovat naše dobrovolní-
ky malými dárky, které jistě 
využijí při další dobrovol-
nické činnosti.  Odměnou 
byla pro dobrovolníky také 
návštěva ateliéru místní 
malířky Renaty Filipové. 

Těšíme se zase za rok!

Markéta Nováková, ICM Petrovice u Karviné

Víkendovka s Tamjdem podruhé

Přípravy na Evropské setkání mládeže EYE 2018
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Fashion Week
Celý minulý týden se v ICM Český Těšín nesl ve zna-
mení Fashion Weeku. Projekt vznikl díky našemu 
dlouhodobému zájmu o přírodu 
a udržitelnost, v minulosti už jme 
u nás měli promítání Greenpeace 
o plastu v oceánech, recyklační 
dílny Up Clothes i tvoření kolá-
ží ze starých novin a časopisů.
Ostatně zelený trend lze vnímat 
a pozorovat napříč naší cílovou 
skupinou;  jsou to mladí lidé, 
kdo chodí na eko happeningy 
a volají po společenské odpo-
vědnosti firem. Jiná není ani 
Martina Kyselá, která chodí do 
Mládežnické rady a rozhodla se 
uspořádat charitativní bazárek. 
Kromě toho, že jsme ale vybírali oblečení, rozhod-
li jsme se přidat  i doprovodný program na téma 
módy, textilu a recyklace. Název celé akce jsme po-

stavili na kontrastu normálních pompézních týdnů 
módy proti tomu našemu.  Vyvolalo to i zájem lo-

kálních médií, nahlédněte sami!
V programu nechyběl designový 
upcycling, tipy na život bez obalu 
ani šití zero waste pytlíků na ovo-
ce, zeleninu a pečivo, ale nejzají-
mavější byla přednáška Fast Fashi-
on – Undressing Misconceptions 
Mony Bickel, aktivistky z Němec-
ka. Mona přijela do Česka minulý 
rok a vede neformální vzdělávací 
aktivity na nejrůznější témata jako 
je sociální spravedlnost, udrži-
telnost, mezikulturní dialog a to 
napříč věkovými skupinami, od 
mládeže až po seniory. Už téměř 

tři roky se soustředí na ekologii a environmentální 
témata a problémy, mezi které rychlá móda patří.

Z rozhovoru s Monou...
Co ale ten „fast fashion“ vlastně znamená?
Rychlá móda je koncept zrychleného střídání sezón 
oproti tradičnímu cyklu nových kolekcí, které dříve 
přicházely dvakrát ročně, což vede k mnohonásob-
nému zrychlení produkce a spotřebovávání módy. 
Můžeš to vysvětlit na příkladu?
Tak například Zara, velká společnost ze Španělska, 
nenabízí nové kolekce dvakrát ročně, ani dvakrát 
měsíčně, ale dvakrát každý týden. To je 104 sezón za 
rok! Tento proces má hrozivé následky pro planetu 
i pro zaměstnance u šicích strojů. Máme potřebu 
kupovat víc a víc oblečení, abychom vypadali dobře 
a byli šťastní, ale neustálý kolotoč nákupů na jedno 
použití má negativní dopad na naši psychiku. 
Zmínila jsi zaměstnance velkých módních řetězců. 
Jaká je jejich situace?
Jednoduše tito lidé pracují v podmínkách, které 
bychom v naší společnosti jednoznačně odsoudili 
jako nepřijatelné. Bezpečnostní opatření neexistují, 
lidem jejich platy nevystačí jako existenční mini-
mum a nemají žádnou možnost, jak se z tohoto 
cyklu vymanit. 
A co planeta?
I ta vážně trpí pro naši potřebu obklopovat se ne-

ustále novými věcmi. Bavlna, převažující materiál 
v našich skříních, spotřebovává 24 % všech insek-
citidů a 12 % pesticidů užívaných v zemědělském 
průmyslu, přičemž bavlna tvoří jen 2,4 % vypěsto-
vané produkce.  Barvení a také naopak zesvětlování 
oblečení pro efekt „sepraného“ vzhledu zase vypou-
ští spoustu toxinů, které pak znečišťují naše řeky a 
vesnická pole, kde se oblečení vyrábí. 
Je něco, co může udělat každý z nás, aby tomu bylo 
jinak?
Vědět o tom je začátek, ale samozřejmě to ke změně 
nestačí. Je dobré si uvědomit, že poptávka určuje na-
bídku a průmysl vyrábí to, co poptáváme. Co kupu-
jeme, není jedno, vlastně hlasujeme svými penězi. 
Mezi alternativní volby patří fair trade značky, 
kterým záleží na zaměstnancích v každém místě 
obchodního řetězce a většinou se více soustředí i na 
ekologické dopady své produkce.  Nákupy z druhé 
ruky mohou být také zelenější a zároveň levnější 
cestou, jak si obstarat něco na sebe. 
Nemusíme vše měnit ze dne na den, ale je důležité 
začít a inspirovat se ke změně – malý krok novým 
směrem nás může posunout blíže na cestě k lepší 
budoucnosti. 

ICM Český Těšín
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AKTUALITY Z REGIONU

09/05/2017, it was the day of Europe and we the ICM 
Prostejov team, together with me, Maria Hretcule-
sei, an EVS volunteer from Romania, we celebrated 
this event in the central square from Olomouc, whe-
re together with Europe Direct Olomouc, Dům dětí 
a mládeže Olomouc and 
United Games of Nations-
-Czech Republic we prepa-
red different activities for 
the people present there. 
For me it was the first 
time when I had partici-
pated at an event orga-
nized with this occasi-
on and I really enjoyed 
it, both from the part of 
the organizers side and 
also from the part of the participant.
As part of the ICM Prostejov team my task it was 
to present my home coun-
try, Romania, through di-
fferent activities that the 
public could experience. 
So, for this I choose to pre-
pare a crossword with ge-
neral cultural knowledge 
questions about Romania. 
I was really happy to see 
that people, mostly adults 
enjoyed and accepted the 
challenge to complete it. 
And I’ve also prepared 
some “Mărțișoare” sam-
ples that people could 
learn how to create them 
and take them as a sou-
venir together with a flyer 
with information about 
this Romanian tradition.
“Mărțișor” is a Romania 
holiday that we celebrate in the 1st of March, as a 
symbol of celebrating Spring and the revival of the 
nature. With this occasion there is a red and whi-
te string that people give as gift one to another to-
gether with a small spring symbol that they create 
or buy, for example a flower or a ladybug etc. The 
tradition says that this piece of cotton is believed to 

bring protection against evil spirits and good luck, 
strength, and health on the person who’s wearing it.
For this time the kids were mostly the ones how 
enjoyed and participated and this creative activity.
Besides of feeling happy for being able to offer these 

experiences to the pe-
ople that were there, 
another reason of my 
happiness it was to feel 
part of this team and re-
ally enjoy my time the-
re together with them.
As from the side of the 
participant I really en-
joyed the presentation 
of each country present 
there (Spain, France, 

Spain, UK, Hungary, Greece, Italy, Ireland, Holland, 
Slovakia and Czech Republic) and the creativity that 

was put in making this 
presentations and acti-
vities for the public. 
Not to forget I also was 
invited on the stage 
where I had the oppor-
tunity to talk shortly 
about my project and 
my life as a volunteer 
here in Czech Republic 

Maria Hretculesei, ICM Prostějov

Den Evropy 2018 očima dobrovolnice EDS
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Nemělo by vám uniknout
ZAJÍMAVÉ AKCE V ČERVNU

4. česká konference o stresu a vyhoření, Praha
2. 6. 2018, 9:00 – 17:00
Více: https://www.vyhoret.cz/

Barcamp Brno 2018
2. 6. 2018, 9:00 – 18:00
Více: https://www.facebook.com/events/577215792635519/

Social Media Branding, Praha
2. – 3. 6. 2018
Více: https://www.facebook.com/events/168623290487935/

Adiktologická AT konference 2018, Seč-Ústupky
3. – 7. 6. 2018
Více: http://at-konference.cz/program/

Práce s motivací klienta a hranice služby
6. 6. 2018, 8:30 – 16:00
Více: https://www.facebook.com/events/109716956518447/

Jak zvládat stres? (přednáška), Brno
7. 6. 2018, 9:00 – 11:30
Více: https://www.facebook.com/events/1898789750431829/

Největší konference závazkového práva v ČR, Praha
7. 6. 2018, 9:00 – 18: 00
Více: https://www.facebook.com/events/955645904593260/

Jak na projekty?, Praha
8. 6. 2018, 10:00 – 15:30
Více: https://www.facebook.com/events/197021227761305/

Job Fair Czechitas
9. 6. 2018, 14:00 – 18:00
Více: https://www.facebook.com/events/2138330029736281/

Přijímačky na 1. LF UK 2018
12. 6. 2018, 9:00 – 16:00
Více: https://www.facebook.com/events/172080310067871/

Konference Firemní vzdělávání 2018, Praha
13. 6. 2018, 10:00 – 18:00
Více: https://www.firemnivzdelavani.eu/konference
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Forum on Women in Tech, Brno
16. 6. 2018, 10:00 – 18:00
Více: https://www.facebook.com/events/236212970456923/

Sebekoučink - workshop, Brno
16. 6. 2018, 9:00 – 18:00
Více: https://www.facebook.com/events/2120632794884268/?e-
vent_time_id=2120632821550932

Jak vymýšlet obsah na sociální sítě?, Praha
20. 6. 2018, 13:00
Více: https://www.facebook.com/events/157405508301337/

Konference Dobrovolnictví, mezigenerační a komunitní vztahy, 
Liberec
20. – 21. 6. 2018
Více: https://bit.ly/2G7hHqh

GRANTY

Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání v r. 2019 - výzva
Termín uzávěrky: 3. 6. 2018
Více: https://isprom.msmt.cz/

Pro NICM zpracovala Monika Plisková
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