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ZPRAVODAJ
SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ  V ČR

Nová agenda dovedností a strategií pro Evropu 

Priority Nové agendy dovedností: 
•	 	 Podpora	podnikatelských	dovedností	
•	 	 Kvalita	dovedností	–	spolupráce	škol	a	firem,			

	 učení	se	prací	
•	 	 Podpora	duální	odborné	přípravy	prostřednic-		

	 tvím	učňovského	vzdělávání	a	stáží	
•	 	 Vzájemné	uznávání	kvalifikací	v	rámci	EU	
•	 	 Nedostatky:	silnější	zaměření	na	předvídání		 	

	 budoucích	požadavků	na	dovednosti	–	užší		 	
	 partnerství	a	komunikace	mezi	školami,	podni	
	 ky	a	státní	správou	

Výsledky:		Je	nutná	aktivní	role	členských	států	
V	České	republice	dosahuje	nezaměstnanost	mladých	
okolo	 11%	 -	 přesto	 jsou	 stále	 v	 některých	 oblastech	
nedostatky	–	např.	digitální	dovednosti	(nové	projekty	
na	podporu	strojírenství	a	kybernetiky,	podpora	učňov-
ského	vzdělávání	 v	oblasti	 technického	vzdělávání	 –	

2,6	mil	EURO	pro	rok	2016)	
Tato	agenda	vychází	z	předchozí	agendy	dovedností	
pro	 práci	 (New	Skills	 for	 Jobs)	 a	 cílí	 na	možnosti	
zlepšit	a	zdokonalit	dovednosti	Evropanů	především	
v	oblasti	gramotnosti,	jazykové	vybavenosti	a	digi-
tálních	dovedností.	Dle	odhadů	více	než	20	%	Evro-
panů	nemá	odpovídající	dovednosti	ve	čtení	a	psaní,	
25	%	v	matematice	a	ještě	více	(40	%)	v	digitálních	
znalostech.	
Na	 podporu	 je	 stanoveno 8 kompetencí v rámci 
Klíčového rámce kompetencí: 
-	 Komunikace	v	mateřském	jazyce	
-	 Komunikace	v	cizím	jazyce	

-	 Matematické	a	vědecké	kompetence	
-	 Digitální	kompetence	
-	 Učením	k	poznání
-	 Sociální	a	občanské	kompetence	
-	 Smysl	pro	iniciativu/	podnikání	
-	 Kulturní	povědomí/	vyjádření	
Bude	více	kladen	důraz	na	podporu	učňovského	vzdě-
lávání	 (podpora	 EQAVET)	 a	 mistrovské	 zkoušky.	
Podpora	bude	ve	výši	13	miliard	Kč.	Aby	bylo	možné	
dovednosti	více	srovnávat	bude,	nutné	sjednotit	jejich	
popis	(nástroj	EQF).	Budou	zaváděny	on-line	jazyko-
vé	 nástroje	 pro	 cizince,	 které	 umožní	 snadnější	 výu-
ku	cizího	 jazyka	a	 rychlejší	začlenění	do	pracovního	
procesu.		Za	hlavní	problém	považuje	EU	fakt,	že	část	
firem	nemůže	najít	kvalifikované	zaměstnance	a,		zá-
roveň	určitý	počet	nemůže	najít	práci	ve	svém	oboru,	
vykonávají	tedy	práce,	pro	které	nezískali	kvalifikaci.		

Národní informační centrum pro mládež vám přináší novinky z domova  
i ze zahraničí, nejen pro pracovníky informačních center pro mládež 
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Dle	odhadů	se	jedná	až	od	40	%	zaměstnanců.
3 oblasti priorit: 
I. Zlepšování kvality a relevance nabývaných do-
vedností 
-	Návrh	na	záruku	dovedností	
-	Návrh	na	přezkoumání	klíčových	kompetencí	
-	Digitální	dovednosti	a	sjednocení	zaměstnání	
-	Návrhy	na	tvorbu	VET	jako	první	možnosti			 	
		(např.	revize	EQAVET	a	ECVET)	
II. Tvorba dovedností a kvalifikací s důrazem na 
možnost porovnávání 
-	Návrh	na	 revizi	EQF	–	 snaha	o	 stanovení	základní	
hranice	EQF	(návrh	EQF	4,	v	ČR	EQF	3)	
-	Nástroj	pro	zisk	dovednostního	profilu	pro	ciznce	
III. Zlepšování znalostních dovedností a informace 
pro lepší volbu povolání 
-	Návrh	pro	revizi	rámce	Europassu	(zlepšení	prezenta				
ce	dovedností	a	získání	aktuálních	užitečných	informa-
cí	o	potřebných	dovednostech	a	tendencích)	
-	 Spolupráce	 odvětví	 (výběr	 sektoru	 –	 celoevropské	
partnerství-	národní/regionální	partnerství)	–	konkrétní	
zlepšení	dovedností	ve	specifických	odvětvích	
-	Analýza	a	sdílení	osvědčených	postupů	proti	odlivu	
mozků	
-	Návrh	na	sledování	absolventů	(schopnost	uplatnění	
absolventů)
Hlavní cíle: 
1.	 Shromáždění	 k	 doporučení	 Záruky	 dovedností	
(Skills	guarantee)	–	červen	2016
2.	Revize	rámce	klíčových	kompetencí	–	rok	2017	
3.	Tvorba	VET	jako	první	volby	-	rok	2017	
4.	Koalice	digitálních	a	pracovních	dovedností	–	konec	
2016	
5.	Revize	Europassu	–	2.	polovina	2016	(nástroje	pro	
dokumentaci	osobních	informací	v	různých	formátech	
+	sebehodnocení,	otevřený	standard	ESCO	pro	nabíd-
ku	a	hledání	zaměstnání,	informace	o	dovednostech
a	kvalifikacích,	praxích	a	možnostech	rozvoje	kariéry)	
6.	 Sdílení	 osvědčených	 postupů	 na	 konkrétní	 odliv	
mozků	–	rok	2017	
7.	 Spolupráce	 odvětví	 v	 konkrétních	 oborech	 -	 rok		
2017	
8.	Iniciativa	sledování	absolventů	-	rok	2017	
9.	Revize	Evropského	kvalifikačního	 rámce	 (EQF)	–	
červen	2016	(závazek	k	pravidelné	regulací	národních	
kvalifikačních	rámců,	ověřování	systému	kreditů,	pod-
pora	EQF,	koordinace	s	třetími	zeměmi)	
10.	Nástroj	dovednostního	profilu	pro	expaty	–	2.	po-
lovina	2016	

Revize evropského rámce kvalifikací:	
-	Podpora	pravidelné	aktualizace	vnitrostátních	systé-
mů	kvalifikací	
-	 Zajištění,	 aby	 kvalifikace	 vycházely	 ze	 společných	
zásad	pro	zajišťování	kvality
-	Zajistit,	aby	kvalifikace	s	uznanou	úrovní	EQF	byly	
založeny	na	kreditních	systémech	
-	Povzbudit	k	používání	evropského	rámce	kvalifikací	
sociální	partnery,	veřejné	služby	zaměstnanosti,	posky-
tovatele	vzdělání	
Záruka pro získání dovedností 
V	 současné	 době	 je	 třeba	 dle	 CEDEFOP	 (Evropské	
středisko	pro	rozvoj	odborné	přípravy)	80	miliónů	lidí	
s	dovednostmi	na	vyšší	úrovni,	110	miliónů	s	doved-
nostmi	na	střední	úrovni	a	48	miliónů	na	nízké	úrovni.	
První	cestou,	jak	získat	základní	dovednosti	je	vzdělá-
vání	organizované	státem	a	bude	zaměřené	na	konkrét-
ní	pozice.	Místo	označení	„záruka“	je	vhodné	používat	
adresné	specifická	doporučení.	
Z	tohoto	vyplývá,	že	základní	dovednosti	budou	před-
pokladem	dalšího	vzdělávání,	fungování	ve	společnos-
ti	a	získání	zaměstnání.
Růst	a	produktivita	bude	v	Evropě	stále	více	záviset	na	
pracovní	síle	s	odpovídajícími	digitálními	dovednostmi	
a	schopnostmi.	Dle	plánu	bude	roce	2025	90	%	všech	
pracovních	míst	potřebovat	určitou	úroveň	digitálních	
dovedností	a	bude	nutné	je	rozlišovat	dle	sektorů.	Vět-
ší	propojení	digitálních	dovedností	s	rozvojem	STEM	
(vědy,	technologie,	inženýrství,	matematiky)	by	mělo	
být	prvořadou	součástí	Agendy.	Bude	také	podporován	
program	E-učňovství	a	je	nutné	posílit	VET	(Program	
odborného	vzdělávání)	 pro	 trh	 práce	 statistikami	 do-
kládajícími	umístitelnost	absolventů	na	trhu	práce.	
Priority pro ČR: 
Zlepšení	jazykových	schopností	a	podpora	gramotností	
Zlepšení	digitálních	schopností	
Podpora	Evropského	kvalifikačního	rámce	–	EQF	2	→	
EQF	3,	rekvalifikační	kurzy	
Zaměření	se	na	dlouhodobě	nezaměstnané	
Absence	finančního	zajištění	iniciativy	ze	strany	EK	
Podpora	EQF	a	posilování	spolupráce	mezi	členskými	
státy	v	této	oblasti	

Jakub Klesal, NICM
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AKTUALITY Z REGIONU

Festival obcí Mikroregionu Ivančicko

První	zářijovou	neděli	se	v	areálu	Střediska	volného	
času	Ivančice	sešli	zástupci	organizací	a	spolků	obcí	
Mikroregionu	Ivančicko.	Konal	se	zde	celodenní	Fes-
tival,	 první	 akce	 tohoto	 druhu	 a	 zároveň	 startovací	
akce	SVČ	 Ivančice	 v	 novém	 školním	 roce.	 Pro	 ná-
vštěvníky	byla	připravena	pódiová	vystoupení	a	ne-
spočet	 zábavných,	 tvořivých,	 sportovních	 aktivit	 v	
celém	areálu.	
V	 jedenáct	 hodin	 se	 zahajovacího	 slova	 ujala	 	 Jana	
Heřmanová,	 ředitelka	SVČ	Ivančice,	představila	sa-
motnou	akci	a	program.	Návštěvníky	také	přivítal	ta-
jemník	Mikroregionu	Ivančicko	Bohumil	Smutný	
a	představil	prezentující	se	obce.
První	 vystoupení	 si	 připravily	 Mažoretky	 Berušky,	
dále	 vystoupila	 taneční	 skupina	 T.A.D.	 crew-Co-
ol	 kids,	mažoretky	Mini	Baby	Daisy	 a	 závěrečným	
vystoupením	kroužků	SVČ	Ivančice	bylo	 seskupení	
T.A.D.	crew-Gloomy	Knock.	Poté	se	na	pódiu	před-
stavila	 kapela	 Bezkofeinu,	 která	 perfektně	 odehrála	
téměř	 dvouhodinový	 koncert.	 Vystřídalo	 je	 divadlo	
z	Dolních	Kounic	s	muzikálem	o	Karlu	IV.	Dalšími	
hudebníky	 byla	 kapela	 Loud	Music	 základní	 školy	
z	Nových	Bránic	a	kapela	Rock	String.	Ta	měla	vy-
stoupení	na	dvě	části.	V	mezičase	se	představil	Dům	
dětí	 a	mládeže	z	Oslavan	vystoupením	 taneční	 sku-
piny	Wanny	Dance,	mažoretek	Hvězdiček	 a	 krouž-
kem	historického	šermu	Vikingové.	Svými	písnička-
mi	 ukončila	 kapela	Rock	String	 nedělní	 vystoupení		
na	pódiu,	někteří	účastníci	si	s	nimi	i	zatančili.
Ve	venkovních	prostorách	měly	své	stánky	obec	Nová	
Ves,	 Oslavany,	 ZŠ	 Moravské	 Bránice,	 Senior	 klub	
Ivančice	a	další,	kde	prezentovali	svoji	činnost,	úspě-

chy	i	zajímavosti	obce.	Po	celou	dobu	akce	měly	děti	
možnost	pohrát	si	v	dětském	koutku,	využít	skákací	
hrad	a	trampolínu,	ve	tvořivé	dílně	se	vyráběly	šňůrky	
na	klíče,	malbou	zdobily	skleničky	a	vyráběly	se	oz-
doby	ze	smršťovací	fólie.	Větší	děti	si	mohly	vyzkou-
šet	různé	netradiční	sportovní	aktivity,	florbalové	ak-
tivity,	lukostřelbu,	zapojit	se	do	NERF	arény,	zahrát	si	
pétanque,	obří	pexeso	i	člověče	nezlob	se.	Připravena	
byla	cesta	za	pokladem,	představila	se	družina	Freezt-
ko,	nový	kroužek	My	Little	Pony,	aktivity	a	činnost	
klubů	pro	mládež,	v	Informačním	centru	pro	mládež	
byly	připraveny	mapky,	kde	si	zájemci	mohli	ověřit	
znalost	o	mikroregionu.	K	tomuto	tématu	byl	také	při-
praven	vědomostní	kvíz	pro	děti	i	dospělé,	ze	správ-
ných	 odpovědí	 byli	 vylosováni	 výherci,	 kteří	 obdr-
želi	věcné	ceny	od	Mikroregionu	Ivančicko	a	Města	
Ivančice.	Neméně	zajímavá	stanoviště	byla	v	zadních	
prostorách	za	budovou.	Svůj	stánek	zde	měla	Policie	
ČR,	Sbor	dobrovolných	hasičů	z	Němčic	a	Městská	
policie	Brno	s	autobusem	MOBIDIK.
Návštěvníci	 Festivalu	Mikroregionu	 Ivančicko	měli	
jedinečnou	možnost	shlédnout	různá	vystoupení	a	vy-
zkoušet	si	spoustu	aktivit	v	jeden	okamžik	na	jednom	
místě.	

ICM Ivančice
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Štěstí s překážkou v Českých Budějovicích

V Petrovicích děláme radost a zakládáme nové akce a tradice!

Děti	 z	 petrovického	 jazykového	
centra	Fabule	si	od	září	užívají	nově	
zrekonstruovanou	 učebnu,	 která	
vznikla	 díky	 pracovníkům	 a	 dob-
rovolníkům	 našeho	 informačního	
centra	 pro	mládež.	Věříme,	 že	 ra-
dost	jsme	udělali	také	petrovickým	
prvňáčkům,	pro	které	jsme	na	prv-
ní	školní	den	připravili	 informační	
balíčky.	Za	sebou	máme	také	akci,	
která	se	v	Petrovicích	konala	od	re-
voluce	 vůbec	 poprvé	 –	Petrovické	

dožínky.	Doufáme,	že	se	nám	poda-
ří	z	 této	akce	znovu	udělat	 tradici.	
Momentálně	 se	 připravujeme	 na	
akci	 další,	 a	 sice	 Petrovické	 jabl-
kobraní.	Nebudou	 chybět	 jablečné	
speciality,	 soutěže	 jako	 například	
soutěž	o	nejlepší	jablečný	štrúdl	
a	další.	Na	jablkobraní	vystoupí	náš	
folklórní	soubor	Petrovická	beseda,	
který	je	právě	po	soustředění.	V	září	
také	 otevřeme	 výstavu	 významné-
ho	 karvinského	 umělce	 Oldřicha	
Kodeše.	

Markéta Nováková
ICM Petrovice u Karviné

V	neděli	25.9.2016	se	již	po	třetí		Informační	centrum	pro	mládež	České	Budějovice	zúčastnilo	spolu	s	Radou	
dětí	a	mládeže	Jihočeského	kraje	akce	Štěstí	s	překážkou,	která	je	místem	setkání	zdravých	a	handicapovaných	
dětí.	Akce	se	konala	již	tradičně	na	českobudějovickém	náměstí.	U	našeho	stánku	si	děti	vyráběly	maskota	RA-
DAMBUK	–	čápa	Klapíka	a	chytaly	rybičky.	Informační	centrum	pro	mládež	rozdávalo	mapy	use-it,	katalogy	
Kapka	a	informační	brožury	o	činnosti	členských	spolků	RADAMBUK.		Každé	dítě	si	za	svou	snahu	odneslo	
malou	odměnu.	Potěšilo	nás	setkání	se	zlatým	paralympionikem	Arny	Petráčkem.	Za	doprovodu	skupiny	Ne-
zmaři	či	NEBE,	ale	i		dalšího	bohatého	programu	jsme	strávili	příjemné	slunečné	nedělní	odpoledne.

Dušan Brodský
ICM České Budějovice
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ICM Prostějov slaví 15. narozeniny

15.	září	oslavilo	prostějovské	Informační	centrum	pro	
mládež	 své	 15	 narozeniny	 Dnem	 otevřených	 dveří.	
Jeho	návštěvníci	si	odnesli	nejen	zajímavé	informační	
materiály,	ale	nazdobili	si	také	perníkové	Íčko,	nama-
lovali	placku	a	prohlédli	si	prostory	ICM	ve	4.	patře	
Cyrilometodějského	gymnázia.
Už	 15	 let	 funguje	 v	 Prostějově	 Informační	 centrum	
pro	 mládež	 –	 nezisková	 organizace	 zřizovaná	 Spol-
kem	přátel	CMG,	která	bezplatně	poskytuje	informace		
a	poradenství	mladým	lidem	a	pracovníkům	s	mládeží	
(ale	i	široké	veřejnosti)	z	oblastí,	jakými	jsou	studium	a	
práce	u	nás	i	v	zahraničí,	cestování	a	volný	čas,	Evrop-
ská	unie	a	mnohé	další.	Mimo	to	ICM	pořádá	besedy	
a	workshopy,	soutěže,	kreativní	dílny	a	jiné	volnoča-
sové	akce,	umožňuje	přístup	na	internet,	nabízí	kopí-
rovací	služby,	skenování	a	prodej	průkazů	ISIC,	ITIC	
a	SCHOLAR.
„Zdá	se	to	jako	dlouhá	doba,	ale	mně	to	neuvěřitelně	
uteklo,“	řekla	Stanislava	Rotterová,	která	v	ICM	pra-
cuje	téměř	od	jeho	založení.	„Za	ty	roky	jsme	se	sta-
li	 členy	Asociace	 pro	 podporu	 rozvoje	 informačních	
center	pro	mládež	a	Informační	sítě	pro	mládež,	získali	
certifikát	kvality	poskytovaných	služeb	a	akreditaci	na	
projekty	Evropské	dobrovolné	služby	a	navázali	spolu-
práci	se	školami	a	organizacemi	v	našem	okolí	i	v	celé	
Evropě,	a	především	rozšířili	nabídku	našich	aktivit.“
A	jak	probíhala	samotná	narozeninová	oslava?	Na	dort	
bylo	sice	teplo,	ale	zato	si	návštěvníci	mohli	pochutnat	
na	 vlastnoručně	 nazdobeném	perníkovém	 Íčku	 a	 od-
nést	balonek,	protože	přece	Informace	letí.	Samozřej-
mostí	byly	také	zajímavé	materiály	o	Evropě,	cestová-
ní	i	práci	a	možnost	namalovat	si	vlastní	placku.	
„V	září	jsme	rovněž	spustili	informační	letákovou	kam-
paň	na	propagaci	Evropské	dobrovolné	služby	a	Měst-

ských	 evropských	 informačních	 středisek,“	 doplnila	
akce	spojené	se	Dnem	otevřených	dveří	Anna	Müllero-
vá,	vedoucí	ICM.	„Evropské	programy	dávají	mladým	
lidem	obrovskou	příležitost	krátkodobě	 i	dlouhodobě	
vycestovat	 na	 mezinárodní	 projekty,	 snažíme	 se	 jim	
proto	 tyto	 akce	přiblížit	 a	 zprostředkovat.	 Ještě	 letos	
vyšleme	dva	pracovníky	s	mládeží	na	školení	na	Kypr	
a	pět	dětí	na	výměnu	mládeže	do	Rumunska.“
A	 co	 plánuje	 ICMko	dál?	 „V	 letošním	 školním	 roce	
určitě	navážeme	na	každoměsíční	kreativní	dílny,	tra-
diční	soutěže	jako	Dobrodružství	s	počítačem	pro	žáky	
ZŠ,	semináře	i	besedy	pro	studenty	ZŠ,	SŠ	a	veřejnost	
i	 zážitkový	 podvečer	 Noc	 s	Andersenem,“	 upřesnila	
Müllerová.

Anna Müllerová, 
ICM Prostějov
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Školní	rok	už	nám	zase	začal	a	pro	naše	Íčko	to	zna-
mená	více	studentů	ve	Student	pointu.	Hned	1.	září	k	
nám	v	dopoledních	hodinách	zavítala	jedna	studentka,	
která	zde	čekala	na	spoj.	Dala	si	kávu,	vytiskla	si,	co	
potřebovala	a	s	přáním	pěkného	dne	a	slibu,	že	se	zase	
někdy	 zastaví,	 odešla.	 Super	 začátek	 školního	 roku		
v	Íčku,	nemyslíte?	Přijďte	k	nám	tedy	posedět!	I	přes	
menší	hluk,	který	je	způsobený	přestavbou	železniční	
trati,	je	naše	Íčko	pořád	příjemné	místo,	kde	se	dá	strá-
vit	pár	chvil.	O	tom	se	také	přesvědčila	paní	Martina	
Dvořáková,	 která	 si	 k	nám	druhý	 týden	v	 září	 přišla	
vyzvednout	 poukázku	 do	 knihkupectví	 Trojan.	 Paní	
Dvořáková	se	zúčastnila	naší	soutěže	o	sdílení	íčkové-
ho	příspěvku	na	Facebooku.
Na	začátku	září	jsme	měli	možnost	se	účastnit	veletr-
hu	volného	času	s	názvem	Volný	čas	není	nuda.	Akce	
se	zúčastnilo	celkem	17	organizací,	které	využily	této	
příležitosti	a	prezentovaly	nabídku	svých	kroužků	a	ji-
ných	služeb	široké	veřejnosti.	Tam	jsme	samozřejmě	
nemohli	chybět.	Pro	návštěvníky	jsme	si	připravili	fo-
tokoutek	 s	 komiksovými	bublinami	 a	 letáčky	 s	 naši-
mi	službami.	Zájem	o	fotky	z	našeho	fotokoutku	byl	
vcelku	vysoký.	Fotily	se	nejen	děti,	ale	i	rodiče	i	tře-
bíčští	studenti.	Akci	samotnou	navštívila	celá	tisícovka	
třebíčských	občanů.	Rozhodli	 jsme	 se	proto	veletrhu	
účastnit	i	příští	rok	a	překvapit	návštěvníky	zase	jinými	
aktivitami	u	našeho	stánku.
Akci	s	názvem	Snídaně	do	škol	jsme	se	rozhodli	pře-
sunout	na	přelom	října	a	listopadu,	kdy	už	bude	přeci	
jen	trochu	víc	zima	a	o	teplou	kávu	či	čaj	bude	větší	zá-
jem	než	teď,	kdy	je	ještě	dost	teplo.	Což	nám	dává	čas	
to	všechno	pořádně	připravit.	Zatím	jsme	vybrali	pět	
míst,	 kde	 chceme	 akci	 uskutečnit.	 Centrální	 jídelnu,	
kde	chodí	 studenti	hned	dvou	 středních	 škol	 -	Gym-

názium	Třebíč,	Obchodní	akademie	a	Hotelová	škola	
Třebíč,	 potom	 Katolické	 gymnázium,	 Střední	 školu	
stavební	Třebíč	a	Vyšší	odbornou	školu	a	Střední	školu	
veterinární,	zemědělskou	a	zdravotnickou	Třebíč.	Mo-
mentálně	domlouváme	akci	s	vedením	škol.
Mimo	 to	 připravujeme	přehled	 akcí	 na	 další	měsíce,	
kdy	počítáme	s	dalšími	semináři	a	workshopy	na	růz-
ná	témata.	V	současné	době	řešíme	grafický	seminář	a	
seminář	o	finanční	gramotnosti,	které	by	se	měly	usku-
tečnit	během	října.	Budeme	vás	informovat	a	budeme	
rádi,	když	se	za	námi	přijedete	na	nějaký	seminář	po-
dívat.

Íčko Třebíč
Lenka Palánová

Hurá do Íčka aneb každodenní provoz v Třebíčském Íčku
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„Víš,	ráda	bych	někam	vycestovala	a	chtěla	bych	si	na-
jít	práci	v	cizině,	poznat	jinou	kulturu	a	tak…,“	prohlá-
sila	moje	kamarádka	jedou	takhle	na	kafi“.	
„Už	mě	to	v	té	Plzni	moc	nebaví…	Maturitu	mám,	stu-
dovat	na	vysoké	škole	se	mi	nechce	a	práce	tady	mě	
taky	moc	neláká.“	Tato	slova	mé	kamarádky	jsem	za-
čala	slýchat	častěji	a	častěji.	
Později	-	asi	za	čtvrt	roku	přišla	s	tím,	že	by	o	letních	
prázdninách	mohla	vycestovat	do	Anglie	jako	Au	Pair.	
Její	kamarádka	tam	strávila	jako	Au	Pair	taky	nějaký	
čas	a	už	tam	dokonce	i	žila,	protože	si	tam	našla	přítele.	
Byl	duben	a	nemohla	se	už	dočkat	na	prázdniny,	až	od-
letí	pryč.	Asi	v	polovině	dubna	mi	Markét	oznámila,	že	
nějaká	rodina	potřebuje	holčinu,	a	že	jí		to	kamarádka	
domluvila	a	odjíždí	za	5	dní.	Bylo	to	celé	hrozně	na-
rychlo,	ani	jsme	se	pořádně	nestačily	rozloučit.	Ozvala	
se	mi,	hned	jak	přiletěla	do	Londýna.	Říkala,	že	jsou	
to	moc	milí	lidé.	Měla	3	děti	na	hlídání.	Byla	to	rodina	
Židů,	 takže	 to	bylo	 trochu	složitější.	Mají	 jiné	zvyky	
než	my	 a	Markét	 se	 musela	 spoustu	 nového	 naučit.		
Nejdříve	šlo	vše	v	pohodě,	ale	pak	mi	kamarádka	vždy	
volala,	že	už	na	to	asi	nemá,	protože	je	hrozný,	jak	jsou	
odlišní,	a	že	i	ty	děti	asi	nezvládá.	Jednou	mi	poslala	vi-
deo,	jak	komunikuje	s	malou	holčičkou.	Malá,	hezká,	
roztomilá	holčička,	řekli	byste	na	první	pohled,	ale	ve	
skutečnosti	hrozná	vzteklice	a	asi	hodně	rozmazlená.	
To,	jakým	způsobem	na	Markét	křičela	a	mluvila	s	ní,	
bylo	opravdu	na	ránu.	
Co	se	týče	jejich	zvyků,	tak	protože	jsou	Židi,	měli	v	
kuchyni	 rozdělená	 místa	 na	 kuchyňské	 lince.	 Jedno	
místečko	je	vyhrazené	jen	pro	maso,	druhé	místo	pro	
ovoce	a	zeleninu,	 třetí	pro	mléčné	výrobky.	To	samé	
platilo	i	u	příborů	a	nádobí.	
Takže	v	žádném	případě	neexistovalo	si	dát	šunku	se	
sýrem	na	jeden	talíř!	Proč?	Protože	byste	tím	talíř	buď	

na	masné	nebo	mléčné	výrobky,		znehodnotili…	
Z	 toho	 byla	 má	 kamarádka	 nešťastná,	 protože	 ona		
si	třeba	ráda	dá	šunkovou	pizzu	se	sýrem,	nebo	rohlík	
se	sýrem	a	šunkou..	
„Kájo,	oni	jsou	úplně	divný!“	říkala	mi.	„Kvůli	mně	už	
museli	vyhodit	asi	tři	talíře	a	misku,	protože	jsem	jim	
to	znehodnotila.	Když	jsem	si	dávala	špagety,	tak	jsem	
si	na	ně	nemohla	dát	sýr.	Vysvětlili	mi,	že	sýr	si	můžu	
dát	extra	vedle	na	talíř	a	nejdřív	sníst	sýr,	pak	špagety,	
a	nebo	naopak.	Jo	a	taky	kvůli	mně	museli	vyhodit	celý	
maso,	protože	jsem	ho	položila	omylem	na	kousek	lin-
ky,	kam	se	pokládá	ovoce	a	zelenina.	Říkala	jsem,	že	
se	to	maso	může	jen	omýt,	ale	prý	se	muselo	vyhodit,	
chápeš	to?!“	
„A	co	když	nejsou	doma?	Taky	 to	dodržuješ?“	Ptala	
jsem	se	kamarádky	zvídavě.	„Ne,	to	na	ně	Kájo	oprav-
du	peču,	takže	už	tam	mají	znehodnocenou	asi	celou	
linku,	ale	psst.“	
Pak	přišla	s	tím,	že	mají	ve	zvyku	o	víkendu	nepoužívat	
žádnou	elektrotechniku.	Markét	o	víkendu	někam	šla,	
ale	Kate	 (máma	v	 rodině)	 ji	pak	akutně	potřebovala,	
ale	nemohla	 ji	zavolat	 telefonem.	Nebo	když	Markét	
byla	nahoře	u	sebe	pokoji	a	Kate	vařila	jídlo,	tak	muse-
la	volat	Markét	dolů,	aby	ji	zapnula	troubu,	protože	se	
nemohla	dotýkat	ničeho	takového.	
Kamarádka	 pak	 přiletěla	 na	 pár	 dní	 domů	 a	 vše	mi	
vyprávěla,	její	další	zážitky	atd...	V	Londýně	si	našla	
přítele,	takže	v	Čechách	byla	jen	chvíli	a	zase	odletěla	
zpět.	Londýn	se	jí	moc	líbí	a	je	tam	spokojená.	Sice	teď	
nemá	práci,	protože	od	rodiny	odešla,	ale	snaží	se	na-
jít	novou	rodinu,	a	nebo	úplně	jinou	práci.	Na	Vánoce	
přiletí	na	chvíli	domů,	tak	se	na	ni	už	moc	těším	a	jsem	
zvědavá	na	další	její	vyprávění.		

ICM Plzeň 

Au Pair v židovské rodině v Londýně

Orlovské Íčko pomáhalo při celoměstských akcích
Během	 uplynulého	 víkendu	 se	 v	Orlové	 konaly	 dvě	
úžasné	celoměstské	akce.	Nejprve	jsme	se	sešli	v	pá-
tek	16.	 září	odpoledne	na	zahradě	orlovského	Klubu	
Spirála,	 abychom	 spolu	 s	 dětmi	 a	 jejich	 rodiči	 osla-
vili	v	pořadí	 již	20.	ročník	Pohádkového	lesa.	O	dva	
dny	později,	 tedy	v	neděli	18.	září	rovněž	odpoledne	
jsme	se	sešli	ve	vestibulu	Domu	kultury	města	Orlové,	
abychom	se	podíleli	na	akci	Pohybem	za	zdravím.	Na	
obou	těchto	akcích	pomáhali	zaměstnanci	ICM	YMCA	

Orlová	spolu	s	několika	dobrovolníky,	kterým	za	jejich	
pomoc	touto	cestou	velice	děkujeme.
Pohádkový	 les	pro	nás	konkrétně	 znamenal	prezenci	
dětí	i	jejich	dospělého	doprovodu	a	také	tombolu	a	zá-
věrečné,	30.	stanoviště.	Počasí	vyšlo	na	jedničku,	proto	
se	na	akci	podílelo	přes	50	organizátorů,	soutěžilo	při	
ní	193	dětí	a	 ty	doprovázelo	141	dospělývh	jako	do-
provod.
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Ze	španělského	města	Pamplona,	které	je	známé	pře-
devším	býčími	zápasy,	přijela	do	města	nad	Vajgarem	
Amaia	de	La	Fuente.	23letá	Amaia	bude	během	násle-
dujícího	roku	působit	jako	dobrovolník	v	jindřichohra-
deckém	Informačním	centru	pro	mládež	(ICM)	v	rám-
ci	Evropské	dobrovolné	služby.	
Amaia	je	druhým	dobrovolníkem	programu	Erasmus+,	
který	takto	vypomáhá	v	ICM.	Prvním	byl	Ion	Eslava,	
který	zde	strávil	 loňský	rok.	 	Stejně	 jako	pro	Iona	 je	
pro	Amaiu	připravena	rozmanitá	pracovní	náplň,	která	
zahrnuje	mimo	jiné	konverzace	angličtiny	pro	mládež	

zadarmo	nebo	hodiny	španělštiny	pro	pokročilé.	Tyto	
činnosti	by	měly	být	přínosem	nejen	pro	ni,	ale	 také	
pro	mládež	v	Jindřichově	Hradci.	
Toto	ale	není	jediná	příležitost,	jak	se	s	Amaiou	setkat.	
Bude	mít	 také	možnost	 navštěvovat	 některé	 z	 hodin	
anglického	jazyka	na	základních	a	středních	školách,	
kde	bude	žákům	prezentovat	například	o	svém	rodném	
městě,	Španělsku	či	 tamních	zvyklostech.	Tyto	bese-
dy	budou	vedeny	v	angličtině	a	měly	by	pomoci	mla-
dým	lidem	z	Jindřichova	Hradce	a	okolí,	aby	překonali	
ostych	a	nebáli	se	vycestovat	do	ostatních	zemí	Evrop-
ské	unie,	třeba	právě	pomocí	programu	EVS.	
Dalším	přínosem	pro	ni	jistě	bude	poznávání	nových	
přátel,	stejně	jako	poznání	nové	kultury	jiné	země	Ev-
ropské	unie.		Ráda	by	se	také	naučila	česky.
Věříme,	že	dokážeme		vytvořit	pro	Amaiu	druhý	do-
mov,	že	v	Jindřichově	Hradci	a	okolí	pozná	hodně	dob-
rých	přátel	a	poté	ve	své	vlasti	bude	na	Českou	repub-
liku,	Jihočeský	kraj	a	Jindřichův	Hradec	vzpomínat	jen	
v	dobrém.

Michaela Babická
ICM Jindřichův Hradec

Španělská dobrovolnice Amaia de Fuente v ICM Jindřichův Hradec

Pokračování z přední strany
Všichni	se	těšíme,	jak	budeme	v	příštím	roce	opět	propagovat	pomocí	her	retroreflexní	prvky!
Pohybem	za	zdravím	je	tradiční	orlovská	akce	pořádaná	přímo	Městským	úřadem	Orlová.	Zde	si	soutěžící	mo-
hou	vybrat,	zda	chtějí	absolvovat	trasu	pro	běh,	chůzi	nebo	cyklistiku.	Touto	akcí,	navzdory	poměrně	špatnému	
počasí,	prošlo	celkem	více	než	550	osob	různého	věku	i	pohlaví.	Naše	spolupráce	spočívala	v	zorganizování	her-
ního	stolu,	kde	si	mohli	dětští	účastníci	i	jejich	dospělejší	doprovod	vyzkoušet	několik	solitérních	deskových	her	
od	našeho	dlouhodobého	partnera,	společnosti	MINDOK.	Procvičili	si	tady	po	pohybových	aktivitách	také	svoje	
mozkové	závity	a	též	smysl	pro	logiku.	I	tady	se	s	námi	počítá	pro	doprovodný	program	při	příštích	ročnících.	
Na	Pohádkovém	lese	i	na	akci	Pohybem	ke	zdraví	jsme	také	samozřejmě	nabízeli	výborně	zpracované	materiály	



► V	NICM	úspěšně	pokračuje	tes-
tování	manuálu	 klientského	 centra	
Europassu	 a	 EQF.	 Klienty	 našeho	
Informačního	centra	pravidelně	se-
znamujeme	s	produkty	Europassu	a	
EQF	a	díky	grafickému	manuálu	a	
dotazníkům	od	nich	máme	zpětnou	
vazbu	a	cenné	 informace,	 jak	dále	
zlepšovat	 tyto	produkty	 týkající	se	
vzdělání	a	práce	v	ČR	i	v	zahraničí	
►Dne	 23.9.	 proběhl	 v	 prostorách	
NICM	Na	 Poříčí	workshop	NCBI	
(Národní	 centrum	 bezpečnějšího	
internetu)	pro	seniory,	kteří	se	zde	
seznámili	s	možnostmi,	jak	bezpeč-
ně	komunikovat	na	internetu	a	vyu-

žívat	sociální	sítě.
►V	 prostorách	 NICM	 proběhne	
natáčení	propagačních	spotů	týkají-
cích	se	zkoušek	a	kurzů,	mimo	jiné	
pro	cizince,		pod	záštitou	Národní-
ho	ústavu	pro	vzdělávání.
►Stěžejní	 akcí	 podzimu	 v	NICM	
bude	 Celostátní	 setkání	 sítě	 ICM,	
na	 kterém	 budou	 slavnostně	 pře-
dány	 cerfikáty	 Informačním	 cent-
rům,	které	byly	nově	certifikovány	
a	 recertifikovány	 pro	 následující	
období.	 Program	 jednání	 se	 bude	
zabývat	 hodnocením	činnosti	 ISM	
a	především	změnami	v	rámci	pro-
gramu	dotační	podpory	MŠMT.

Na	setkání	proběhne	stručné	zhod-
nocení	 činnosti	 za	 období	 01-	 09,	
s	 výhledem	 plnění	 zbylých	 úkolů	
do	konce	roku	a	náměty	na	projekt	
podpory	 sítě	 a	 stručné	představení	
hlavních	 bodů	 realizace.	Dále	 zde	
vystoupí	Europass	s	dalšími	novin-
kami	ohledně	svých	produktů	a	Petr	
Chaluš	 z	Euroguidance	 	 a	Zdeněk	
Záliš	z	Národní	centra	bezpečnější-
ho	internetu
 

Tým NICM 

KRÁTCE Z NICM

Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, www.nicm.cz                9

ZPRÁVY ZE ZAHRANIČÍ - ERYICA

Le-
tošní	 prázdniny	 jsme	 prožili	 hlavně	 na	 příměstském	
táboře.	Tábor	to	však	nebyl	ledasjaký,	bylo	to	léto	„U	
tetičky	na	dědině“!	Alespoň	tak	jsme	se	rozhodli	tábor	

nazvat,	neboť	se	odehrával	v	duchu	tradic,	folklóru	a	
běžného	života	našich	předků	na	dědině	před	sto	léty.	
Místo	pro	tento	tábor	bylo	v	Parku	Rochus,	který	ční	na	
kopci	nad	Uherským	Hradištěm,	konkrétně	v	chalupě	
z	Boršic.	Bílé	stavení,	zelená	podrovnávka,	muškáty	v	
oknech,	velká	vrata,	hromada	sena	na	voze,	hnůj,	ka-
dibudka,	slepice.	Otevřené	dveře,	velká	lavice	a	na	ní	
dvanáct	dětí	jako	schodečky,	prostřený	stůl,	stará	kam-
na	aj	s	troubou	na	vdolky,	v	ložnici	duchny	aj	obrázek	
nad	postelou,	všude	čisto	a	útulno...	To	byla	naše	prázd-
ninová	idylka	po	sedm	týdnů,	kdy	se	12	dětí	vystřída-
lo	jako	na	běžícím	páse.	Na	každý	den	byl	připravený	
pestrý	program	–	děti	se	dověděly	spoustu	informací	o	
tradicích,	krojích	a	zvykoslovném	roce,	zkusily	si	kro-
je,	ušít	pytlíček	na	bylinky	i	si	jej	nabatikovat,	malová-
ní	tupeské	keramiky,	malování	ornamentů	na	trička	aj	
praní	velkého	prádla,	kluci	vyráběli	kotovice	a	stavěli	
lískový	plotek	kolem	pece	na	chleba.	A	k	tomu	je	čeka-
la	starost	o	hospodářství,	okopávání	brambor	a	krmení	
koz,	hus,	kočiček	aj	králíků.	Spolu	s	tetami	připravova-
ly		děti	domácí	pomazánky,	sirupy,	pekly	buchty	aj	šily	
pytlíčky	na	bylinky.	Koupaly	a	čvachtaly	sa	v	neckách,	
opalovaly	na	trávě	a	odpočívaly	na	půdě	v	seně.	Tak	
jako	to	bylo	za	nás,	když	jsme	byli	na	prázdninách	u	
babičky.	Už	jen	fakt,	že	na	tábor	byly	krásné	ohlasy	a	
že	děti	si	jej	opravdu	moc	užily,	nás	příjemně	zahřál	u	
srdíčka	a	už	už	vymýšlíme,	čím	bychom	jej	ten	další	
rok	ozvláštnili.	

Jaroslava Krmela Vacková

Léto hradišťského Íčka


