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Národní informační centrum pro mládež přináší aktuality
z oblastí vzdělávání, práce, soutěží a volnočasových aktivit,
a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Pošlete si video do budoucnosti
Kdybyste měli možnost říci
něco svému budoucímu já,
co byste si řekli? Futurello je originální neziskový
projekt českých vývojářů,
který posílá video vzkazy
až 10 let do budoucnosti.
Princip je naprosto jednoduchý: nahrajete až minutové
video s pozdravem, zprávou
nebo dokonce poselstvím,
které pak sami sobě či přátelům pošlete do budoucnosti. Je možné zvolit jak
daleko (maximálně deset
let). Soubor se pak skrytě
uloží na váš Google Dri-

ve, kde k němu nemá nikdo přístup, dokonce ani vy
sami. Po uplynutí patřičné
doby vám přijde na e-mail
odkaz pro přehrání videa.
„Znáte ten pocit, když
na půdě najdete krabici plnou
zapomenutých fotek? Tak
přesně tohle zažijete s Futurellem, s tím rozdílem, že si
pustíte rovnou video,“ popisuje aplikaci otec myšlenky
Jan Valuštík. Teď už si stačí
jen rozmyslet, jakou zprávu
si pošlete do budoucnosti.
Futurello je ke stažení
zdarma na Google Play.

Juvenes Translatores 2015
Střední školy se mohou
od 1. září hlásit do soutěže
Evropské komise Juvenes
Translatores.
Soutěž je určena pro 17leté
studenty (narozené v roce
1998), kteří budou v jeden
den překládat text z jednoho jazyka Evropské unie do
druhého. Texty se budou tematicky týkat letošního Ev-

ropského roku pro rozvoj.
Práce budou posuzovat překladatelé z Evropské komise
a za každou zemi vyberou
jednoho vítěze, kteří pak budou na jaře 2016 v Bruselu
oceněni.
Další informace naleznete na
www.nicm.cz/juvenes-translatores-2015.

Šumavský FotoMaraton
5. Šumavský FotoMaraton proběhne
v sobotu 12. 9. 2015. Úkolem soutěžících je nafotit za 5 hodin 5 témat
v zadaném pořadí. Registrace je od 9:00
v Infocentru NP Šumava a Infocentru
Radnice. Výsledky a předání cen jsou
již večer, od 17:00 do 18:00 v Horském
klubu Kašperské Hory.Startovné je
po předchozí online registraci za polovinu, tedy za 50 Kč. V jeho ceně je
i doprovodný program. Registrovat pro
slevu se můžete zde: http://www.fotomaratony.cz/sumava/registrac. Novinky
a možná i nápovědy můžete sledovat
na www.facebook.com/FotoMaratony.
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Den otevřených dveří ve „Švanďáku“
Oblíbený Den otevřených
dveří proběhne ve Švandově divadle ve čtvrtek 10. září
od 9 do 19 hodin. Prohlídkový den bude tentokrát laděn
podle not muzikálu Popeláři
s hudbou Romana Holého. Protože kdo jako malý nechtěl být
popelářem? A kdo by nechtěl
vidět, co se děje za divadelní
oponou? Rolí průvodců se ten
den opět ujmou herečky a herci, kteří jsou v divadle doma –
osobně se můžete setkat třeba
s Klárou Cibulkovou, Robertem Jaškówem, Tomášem Pavelkou nebo novou posilou
hereckého souboru Evou Josefíkovou.
Prohlídky divadla jsou zdarma

a začínají každou celou hodinu. V čase od 9 do 12 hodin
jsou zadány především pro
školní výpravy starších dětí,
od 15 do 18 hodin se pak dveře divadla otevřou dalším zájemcům. Prohlídka v 10 hodin
je určena pro neslyšící diváky
a bude ji doprovázet tlumočník do znakové řeči. Švandovo
divadlo totiž začalo jako první
divadlo v Praze pravidelně nabízet také představení opatřená
speciálními titulky právě pro
diváky se sluchovým hendikepem.
Informace o programu a naleznete na www.nicm.cz/svandovo-divadlo-zve-na-den-otevrenych-dveri-v-rytmu-popelaru.
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Výběrové řízení
do gymnázia v SRN

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že se uvolnila stipendijní studijní místa pro české žáky/
žákyně ke studiu v 10. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou po dvanáctém roce školní docházky, tedy o rok dříve než v České republice. Maturitní zkouška opravňuje
žáky v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy ke vstupu jak
na vysoké školy v České republice,
tak na vysoké školy ve Spolkové republice Německo.
O přijetí do 10. ročníku se ve školním roce 2015/16 mohou ucházet žáci
z 5. ročníku osmiletého gymnázia nebo
3. ročníku šestiletého gymnázia. Podmínkou je výborná znalost německého
jazyka a anglického jazyka.
Přihlášku je třeba zaslat co nejdříve,
nejpozději však do 31. 10. 2015. Další
informace se dočtete na www.nicm.cz/
dodatecne-vyberove-rizeni-do-10-rocniku-bilingvniho-studia-na.

Češi se v recyklaci odpadů lepší každým rokem
Za 10 let působení ASEKOL recykloval již pět Titaniků a uspořil
přes 12 miliard korun.
Před deseti lety začala v Česku
platit povinnost zpětného odběru
elektrozařízení. Češi se evropské
směrnici přizpůsobili velmi rychle: za deset let odevzdali neziskové organizaci ASEKOL 137,4 tisíc
tun vysloužilých elektrospotřebičů. Tedy stejně, kolik by vážilo
5 Titaniků nebo 25 000 afrických
slonů. Recyklací elektroodpadu
došlo také k úsporám přesahujícím
12 miliard korun, což by stačilo
na nákup devíti zbrusu nových letadel Boeing 737. ASEKOL jako

první zavedl speciální kontejnery
na drobný elektroodpad, díky nimž
výběr malých elektrospotřebičů
narostl o 50 procent.
Češi dokázali během deseti let objem vrácených spotřebičů na osobu více než zdvojnásobit, patříme
k jasným leaderům střední a východní Evropy. „Naše zkušenost je
taková, že Češi třídit chtějí – stačí jim poskytnout patřičné zázemí
a informace. A jelikož bereme
osvětu v této problematice velmi
vážně, máme za sebou řadu velmi
zábavných, ale i poučných akcí,“
doplňuje Martina Ďaďová, manažerka komunikace společnosti

ASEKOL. Na náměstí řady měst
tak během let například pochodovali ohromní „šrotozemšťani“, tvořily se světové rekordy v hodu mobilním telefonem a v mateřských
i základních školách se děti soutěživou formou učily chránit přírodu
v rámci programu Recyklohraní.
Od srpna letošního roku Evropská
unie nároky na recyklaci elektrozařízení opět zvyšuje.
Další informace se dočtete
na
www.nicm.cz/cesi-vzali-recyklaci-elektra-za-svou-jsou-v-nicim-dal-lepsi.
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Anděl Fest podpoří dobročinné aktivity

Plzeň 2015 připravuje ve spolupráci s místními partnery druhý ročník festivalu dobrovolnických aktivit ANDĚL FEST.
Uskuteční se od 18. do 26. září
a jeho cílem je zviditelnit dobrovolnictví, podpořit místní neziskové organizace a pečovat o veřejný prostor úpravami jako je péče
o zeleň, úprava lávky či podchodů,
sběr odpadu apod.
Významnou součástí celého An-

děl Festu bude mezinárodní konference Dobrovolnictví v kultuře,
kterou pořádá Plzeň 2015 společně
s Národním dobrovolnickým centrem Hestia ve dnech 18. a 19. 9.
v prostorách DEPO 2015. Konference se zaměří na sdílení zkušeností neziskových organizací z ČR
i zahraničí a na možnosti rozvoje
dobrovolnictví v oblasti kultury.
V rámci Anděl Festu proběhne
také dobročinná dražba obrazů vý-

stavy Tvář Plzně a ocenění nejaktivnějších dobrovolníků Plzeňského kraje cenami Křesadlo, jejichž
veřejné vyhlášení bude probíhat
25. 9. 2015 v areálu DEPO 2015.
Na závěr Anděl Festu se bude konat trh neziskových organizací,
kde budou mít jednotlivé organizace prostor pro propagaci a oslovení nových dobrovolníků.
Program i možnosti zapojení se
naleznete na www.andeleplzen.cz.

Zdravější jídlo ve školách?
MOBILNÍ APLIKCE
NICM KE STAŽENÍ
ZDARMA NA
http://bit.ly/
148SasR

Cyklus školení Zrealizuj
workcamp ve svém městě!

Jezdíte na workcampy a rádi byste si vyzkoušel přípravu vlastního? Víte o místě ve svém okolí, které
by se hodilo oživit a vylepšit? Potom čtěte dál!
Sdružení INEX připravuje na podzim letošního
roku cyklus školení “Zrealizuj workcamp ve svém
městě!”. Akce je určená pro všechny, kteří rádi poznávají nové věci a chtěli by si vyzkoušet organizaci vlastního workcampu. V rámci školícího cyklu
budete moci získat nové zkušenosti v oblasti přípravy a realizace vlastního workcampu pod vedením
osobního mentora.
Online přihlášku, a další informace naleznete
na www.nicm.cz/cyklus-skoleni-zrealizuj-workcamp-ve-svem-meste.

MŠMT jedná s ministerstvem zdravotnictví
ohledně doplňkového prodeje potravin ve školách průběžně, a to v návaznosti na letošní novelu školského zákona. Podle ní by měly školy
a školská zařízení více dbát na výběr sortimentu nabízeného ve školských bufetech a v potravinových a nápojových automatech. Na ten
se totiž nevztahují výživové normy a inspekční
kontroly, které naopak zaručují výživově vyvážené stravování ve školních jídelnách.
O bližších podmínkách upravujících doplňkový prodej potravin ve školních bufetech a automatech bude MŠMT školy a školská zařízení
i odbornou veřejnost informovat po ukončení
jednání s ministerstvem zdravotnictví a po finalizaci podmínek doplňkového prodeje některých potravin tak, aby měly školy a školská zařízení dostatek času nabízený sortiment upravit
v souladu s platnou právní úpravou.

Zastávka volný čas

Přijďte ve středu 9. září na v pořadí již dvanáctý
ročník akce pražských domů dětí a mládeže Zastávka volný čas.
Tato netradiční prezentace činnosti volnočasových organizací proběhne letos jako ostatně již
mnoho let předtím na několika místech našeho
hlavního města – v Karlíně, na Vypichu, na Smíchově, nebo na Náměstí Míru. Bližší informace
k programu naleznete na www.nicm.cz/zastavkavolny-cas-1.
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