ZPRAVODAJ
Sítě informačních center pro mládež v ČR

Březen 2017

Národní informační centrum pro mládež vám přináší novinky z domova
i ze zahraničí, nejen pro pracovníky informačních center pro mládež.
AKTUALITY Z ICM

Tvůj hlas může rozhodnout Aktivity mladých v NICM
V únoru, konkrétně 16. 2. v Jindřichově Hradci, 20.
2. v Českých Budějovicích a 22. 2. v Třeboni, proběhla první část projektu s názvem „Tvůj hlas může
rozhodnout“, který se mohl uskutečnit díky Erasmus+ a MŠMT. Projekt realizuje ICM Jindřichův
Hradec z. s. a jeho cílem je takzvané zvyšování „politické gramotnosti“ u mladých lidí. V přeneseném
slova smyslu, naší hlavní snahou je poučit žáky a
studenty o jejich občanských kompetencích, o důležitosti jejich participace na veřejném životě, a to
nejen prostřednictvím jejich volebního práva.
Cesta k dosažení našeho cíle v první části projektu
vedla přes uskutečnění strukturovaných dialogů s
odborníky, interaktivní workshopy a částečně byla
postavena na dílčí spolupráci s členy projektu „Podporujeme demokratické strany“.

Pokračování na straně 8.

Fotografie: https://www.facebook.com/vietup.org/

Březen přinesl do NICM svěží jarní náladu i novou spolupráci s neziskovým sdružením mladých: Viet-Upem.
Organizátoři Viet-Upu jsou mladí nadšenci, kteří chtějí
otevřít diskuzi mezi mladými lidmi vietnamského původu a rozvinout dialog mezi generacemi i kulturami. O
akce Viet-Upu bývá takový zájem, že naše íčko při setkáních „praská ve všech“. Na minulých setkáních se hovořilo například o vykořeněnosti „druhé generace“ Vietnamců v Česku a míře jejich integrace.
Tradičně se u nás také konají pravidelná setkání mladých lidí ze družení dobrovolných aktivit INEX či dobrovolníků z ESN Prague Academy. Obě skupiny pořádají
zajímavé sebevzdělávací semináře a workshopy. V našich prostorách se díky nim mohMediátor
pomáhá
li účastníci například naučit, jak účastníkům sporu jako
natáčet a stříhat videa či jak se stát 3. nezávislá osoba najít
efektivním mediátorem.
mimosoudní řešení jeProstory našeho NICM využívají jich sporu.
mladí lidé nejen k setkáním. Vystavují u nás také své fotografie a jiná umělecká díla. Velmi
úspěšnou výstavu 15 let práce v Aghanistánu Člověka v tísni nyní vystřídají fotografie mladé fotografky Evy Jakšové.
V červnu se těšíme na výstavu oděvní školy, na které by se
měly objevit studentské obrazy a návrhy oděvů.
V NICM podporujeme také mezigenerační spolupráci. Národní centrum bezpečnějšího internetu u nás pořádá bezplatné kurzy Safer Internet, kde se senioři učí, jak si třeba
zabezpečit e-mailovou schránku nebo kde si mohou online
a zdarma nechat odborníky ověřit, zda je pro ně kombinace všech léků, které užívají, bezpečná.
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Březnové akce v ICM Kladno
Hned první březnový den v íčku
proběhla beseda
s držitelem Grammy Award, za
nahrávání hudby,
Janem Holznerem. Návštěvníkům přiblížil svou
cestu hudebním
průmyslem od úplných začátků. Své zkušenosti získával postupně bez jakéhokoliv odborného vzdělání a
vypracoval se až k pozici zvukového inženýra v nahrávacím studiu v Praze. Jeho vyprávění bylo velice inspirativní a dokázalo nám, že k práci, která vás baví, není
nejdůležitější vysokoškolské vzdělání, ale zápal a chuť
získávat nové zkušenosti.
V úterý 7. 3. 2017 jsme se sešli v prostorách Gym-

Rappeři a soulová zpěvačka

Na úterní odpoledne se turnovské ICM proměnilo ve hvězdnou scénu mladých regionálních
zpěváků. Svou hudební show předvedli dva mladí rappeři, Skandál a Santo Woreal, a zpěvačka
Payya Matys. Nejenže publiku zazpívali, ale vtáhli je do svého vystoupení. Někdo si zkusil beat
box, další zase rapovali, a to třeba podle dětských
knížek říkadel. Užili jsme si legraci a hlavně nám
bylo sděleno poslání rapu – není to jen vulgární
hudba, jak ho mnozí mladí tvůrci dnes pojímají,
ale sdělení ze života upozorňující na nedostatky,
které můžeme svou snahou změnit.
ICM Turnov

názia Kladno na
přednášce od organizace Hatefree
Culture o hoaxech,
nebo-li poplašných
zprávách. Téma je
to chytlavé a hodně diskutované. S
panem Houdkem z
organizace Hatefree
jsme probrali nejzávažnější hoaxy, které během minulých měsíců proběhly napříč českým internetem. Došlo nám, co všechno
hoax je, a že může být i hodně nebezpečný. Dokáže
skvěle zmanipulovat masy lidí. Řekli jsme si také, jak
je možné hoaxy vyvrátit. Překvapilo nás, jak jednoduché je identifikovat je v Google prohlížeči. Pokud
vás tohle téma zaujalo, koukněte na webové stránky
Hatefree Culture, kde najdete už přes stovky vyvrácených hoaxů: www.hatefree.cz

Kyberšikana a virtuální svět
V rámci tematického měsíce se 13. 3.
2017 v ICM České
Budějovice uskutečnila preventivní
beseda na téma Kyberšikana a virtuální svět. Odborný
program si připravila Mgr. Nicole Zvoníčková z organizace THEIA.
Beseda byla zaměřena na rizika chování a komunikace na sociálních
sítích, nebezpečí
spojená s užíváním IT techniky a
aktuální fenomény
virtuálního světa. Účastníci se do
programu aktivně
zapojovali, dostali prostor pro skupinovou práci i otevřenou diskuzi,
která vedla ke sdílení zkušeností a názorů jednotlivých účastníků. Beseda byla doplněna o příklady z
praxe a promítání zajímavých příspěvků.
ICM České Budějovice
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Mezinárodní den muslimské kultury a boje proti terorismu
„slavili“ i v Lomnici nad Popelkou
V rámci mezinárodního dne Muslimské kultury a cestu fyzicky prožít spolu s uprchlíky. Jak z toho vyboje proti terorismu (14. 3. 2017) se Informační cen- váznou? A co je v Evropě čeká? Dokážou být znovu
trum pro mládež Lomnice nad Popelkou rozhodlo šťastní? Po několika měsících na novém kontinentě
uspořádat akci s promízjišťují, že z bárky, která
tání filmu „Plavba“ ze
se může kdykoliv potostránek promitejity.cz v
pit, bohužel ještě nevyMěstském kině. Samotný
stoupili…“
film vypovídá o příběhu
několika uprchlíků, kteří
Akce byla pořádána nese snaží před válkou utéct
jen pro Základní školu
do Evropy.
T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou, ale i
Popis filmu: „Muzikant
pro širokou veřejnost (v
Nabíl, novinářka Angela
rámci oblasti vzdělávání,
a ajťák Rami uprchli před
sociálně patologických
válkou v Sýrii do Egypta.
jevů). Návštěvnost této
Situace uprchlíků se zde
akce byla nad očekávání.
však den ode dne zhorDorazilo 140 studentů (8.
Fotografie:
www.promitejity.cz
šuje a hrozí nejhorší – dea 9. tříd). Film žáky zauportace. Skupina přátel volí jediné, velmi
jal na tolik, že učitelé byli překvapeni kázní
riskantní řešení: plavbu do Evropy. V sázce je úplně svých studentů. Na toto konto zvažujeme pokračovat
všechno. Za kormidlem stojí dvacetiletý mladík, který v promítání na různá témata, která by mohla nejen
se dost možná ještě nikdy nikam neplavil, jenom se žáky ale i studenty zajímat. Určitě budeme v této mychytá šance vydělat si dost peněz. Plavba trvá sedm šlence nadále spolupracovat se základní a střední škodní, kolem dokola jen širé moře a příliš velké vlny. lou v Lomnici n. Pop.
Autentické záběry natočené přímo na lodi umožňují

Vzdělávací konference Kick-off v ICM České Budějovice
Ve dnech 24. – 26. 2. 2017 se v Informačním centru ní Sustainable Development Goals s podporou OSN.
pro mládež České Budějovice konala vzdělávací kon- Na této konferenci členové dostali stěžejní informace
ference Kick-off.
nejen o samotné organizaci, ale také praktické rady
Kick-off je vzdělávací kona zkušenosti do profesního
ferencí pro nové i stávající
života, především pak sales
členy organizace AIESEC.
(prodejní) techniky, správCílem studentské organizace
nou komunikaci s externími
AIESEC je pomoc mladým
partnery, ať už v podobě filidem rozvíjet leadership,
rem, státních či neziskových
především pak za pomoci
útvarů, či si vyzkoušeli záklavzdělávání členů organizace
dy vytváření marketingové a
a organizování mezinárodreklamní kampaně. Cílem
ních stáží. Funguje ve více jak
konference bylo členům uká120 zemích již od roku 1948.
zat a prohloubit jejich znaV poslední době například
losti, a také seznámit se mezi
významně usiluje o naplněsebou.
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Finanční gramotnost v hradišťském Íčku
V úterý 14. března
2017 jsme v Íčku pořádali výukový program Finanční gramotnost pro žáky 7.
až 9. tříd základních
škol. Celkem dorazilo 45 žáků s pedagogy a strávili necelé 3
hodiny interaktivní
výukou, kterou vedla Ing. Marcela Hrubošová, zakladatelka
firmy Finance pro
radost a lektorka výukových programů pro děti od mateřských škol
až po seniory. Výukový program byl tedy hlavně o
tom, co jsou peníze a jaký je jejich význam v životě, jak se dají peníze vydělat, tedy co jsou příjmy a
z čeho plynou, jak peníze správně řídit, jak správně hospodařit a nepropadnout dluhům. Žáci sami
pracovali ve skupinkách, aby zjistili, co je bohatství
a co se za něj jen vydává a naopak je spíše dluhovou
pastí. Výukový program navštívila i Televize Slovácko, která udělala z akce krátkou reportáž.
Odpolední program byl zaměřen na širší veřejnost,
kdy se v rámci Biografu 21 promítal dokument Šitkredit z projektu Promítej i ty! a kde byla Ing. Hrubošová opět hostem v následné besedě. O finanční
vzdělávání pozorujeme v Uherském Hradišti dlouhodobý zájem a budeme v něm nadále pokračovat.
Z dalších březnových akcí je to především spolupráce s Městskými kiny na lidskoprávním festivalu
dokumentárních filmů Jeden svět, kdy proběhnou
v Íčku tři studentské projekce vč. následných besed

s hosty. Také jsme zahájili výtvarnou soutěž v rámci letošních oslav 760. let od založení města Uherské Hradiště „Namaluj své město“. Koncem března nás také čeká
vernisáž fotografií a výrobků dětí účastnících se loňského příměstského tábora U tetičky na dědině, na které
budeme podávat tradiční slovácké pokrmy a zazpívá
nám polešovský folklórní soubor Drmolice.
Už však také plánujeme akce na duben, kdy nás čeká 8.
dubna akce Ukliďme svět, Ukliďme Česko nebo třeba
soutěž středních škol v Hradišťské šifrovačce. O tom ale
třeba zase příště!
Krásné jaro Vám přeje hradišťské Íčko!

Moje cesta ze dna

Vzdělávacích pořadů, které mohou
zapůsobit
jako
prevence,
není nikdy dost.
Osobní zkušenost
s konzumací drog,
co to obnáší v běžném životě a jaké
to má následky, je
nejlepší způsob,
jak někoho od závislosti nebo jen zkušenosti odradit.
V březnu proto uspořádalo ICM Český Brod ve spolupráci se SOŠ Liblice akci pro základní školy, konkrétně
pro žáky 8. a 9. tříd a to v podobě filmového dokumentu a následné besedy. Tvůrkyně dokumentu, studentky
ze střední školy, vyrazily do terénu a oslovily tři osoby
závislé na drogách. V základních školách proběhl průzkum, kolik žáků se anonymně přizná ke konzumaci
drog a před promítáním se zveřejnila statistika.
Po zhlédnutí dokumentu následovala beseda s pracovníkem o. p. s. Prostor plus, který vysvětlil dotazy typ:
proč na každého nepůsobí droga stejně, co je to pančovaná droga a co může i jednorázovému uživateli
způsobit, kolik stojí závislost při každodenním užívání nebo i to, proč jejich společnost nabízí bezplatnou
výměnu sterilních jehel. Plný sál KD SVĚT, nejprve
rozchechtaný a s řadou posměšných poznámek na začátku pak postupně utichl a na konci to podle útržků
rozhovorů odcházejících žáků vypadalo, že akce přeci
jenom měla nějaký smysl.
Zdenka Bočková, ICM Český Brod
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Události z Petrovic u Karviné
V petrovickém íčku se na začátku března po polské
autorce Elżbietě Pierchałe představila havířovská malířka Miloslava Sztemonová. Jsme moc rádi, že se naše
výstavy dostaly do povědomí
blízkého i širšího okolí. Naše
vernisáže začali pravidelně
navštěvovat uznávaní umělci.
Každý, kdo dorazí na vernisáž,
má tak šanci setkat se s výtvarníky a vést s nimi diskuze, ať už
na téma umění či jiné.
Vzhledem k tomu, že je naše
informační centrum pro mládež zároveň turistickým informačním centrem, dostali jsme jako členové A. T. I. C. možnost zúčastnit
se v rámci veletrhu Cestovního ruchu besedy s přední
českou travel bloggerkou Veronikou Hradilíkovou.
Podívali jsme se tak do zákulisí travelblogerství – jak
to chodí, pokud chcete s travel blogery spolupracovat,
co jim můžete nabídnout, jak by měl vypadat dobrý

travel bloger atd. Pokud by měl někdo zájem, rádi se
podělíme o informace, které se nám k tomuto tématu podařilo získat. Po skončení besedy jsme vyrazili
na samotný veletrh Cestování,
turismu a lázeňství, který se konal na ostravské Černé louce. K
vidění byla přehlídka českých i
zahraničních destinací, tipy, kam
vyrazit…
Druhý březnový víkend patřil komunitní akci, kterou jsme
uspořádali druhým rokem ve
spolupráci se spolkem Ragojka.
Společně jsme přivítali jaro. Nudit se nebudeme ani
tentokrát, čeká nás oblastní kolo pěvecké soutěže, jejíž
vítězové postoupí do karvinského regionálního kola.
Pomalu se taky připravujeme na duben, který bude
opět nabitý akcemi.
			
Zdravíme z Petrovic
				
Markéta a Andrea

Duben v ICM Ostrava
Jarní prázdniny pořádané ICM Ostrava a SVČ Korunka sklidily velký úspěch. PR ICM v Zasedání středoškolských samospráv. Na co se můžete těšit v následujícím
měsíci?
Jarní příměstský tábor, který se konal od 6.3. do
10.3.2017, udělal na děti velký dojem. Jarní prázdniny
prožily děti od začátku do konce velkolepě. Bohatý,
pestrý program, zážitky z cest a exkurzí, ochutnávky,
nové zkušenosti, přátelství, překonání strachu z neznáma a u některých dětí nalezení potenciálu v lezení
na umělé horolezecké stěně a zvýšení jejich sebevědomí. Takto bych shrnula týden jarních prázdnin v
Ostravě.

ICM Ostrava se 13.3.2017 účastnilo druhého zasedání
studentských samospráv, konaného v Magistrátu města Ostravy, pořádaného Parlamentem dětí a mládeže
města Ostravy. Zastupitelé jednotlivých studentských
samospráv představili svou činnost na škole, díky které se zvyšuje kvalita výuky a školního prostředí. Tvoř
Ostravu! … takto zní cíl Parlamentu. Během zasedání
vystoupil zástupce FajnOVA, pan Mgr. Dostál, který
představil projekt FajnOVA a diskutoval s mládeží na
téma, proč mladí lidé opouštějí Ostravu a co udělat
pro to, aby se měli důvod vracet. Děkuji Parlamentu
dětí a mládeže města Ostravy za možnost prezentování služeb, které ICM Ostrava nabízí mládeži a za skvěle zorganizovanou a velice zajímavou akci!
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V následujícím měsíci (duben 2017) ICM Ostrava žují o studiu VŠ v zahraničí. Dozvíte se informace o
„nelení“ a má připraveno mnoho dalších akcí, na kte- studiu na univerzitách v Anglii, Dánsku, Nizozemí,
ré vás srdečně zve.
Švédsku a jinde v Evropě, zjistíte kde a jak vyplnit
přihlášku, jak vypadá přihlašovací proces, co všechno
Jsou to akce pořádané v prostorách ICM Ostrava (ul. B. musíte před odjezdem zařídit, jak se připravit na jaMartinů 17, Poruba, sídlo ve SVČ Korunka):
zykovou zkoušku a vyzkoušet si můžete také kariérní
test, který vám doporučí obor studia.
4. 4. 2017 od 9 hod Mezinárodní setkání dobrovolníků Přednášky lze realizovat v prostorech ICM Ostrava nebo lze rovněž dojet do školy.
Jedná se o neformální setkání dobrovolníků
z různých koutů světa, kteří nám poví zajímavosti o Každé pondělí a čtvrtek individuální poradenství
sobě, jejich zemi, aktivitách v ČR a budoucích plá- ohl. zahraniční VŠ
nech. Cílem je seznámit a sblížit několik dobrovolníků z různých organizací, zpříjemnit jim pobyt v naší Další dotazy směřované na zahraniční univerzemi, umožnit jim, a hlavně zjednodušit, navázat kon- zity můžete „probrat“ se studijní konzultantkou Alicí
takty a v nejlepším případě vytvořit kamarádství.
Rackou, a to vždy v pondělí (13-15 hod) a čtvrtek (13Mezinárodní přátelské posezení je přístupné 16 hod) u nás v ICM Ostrava.
nejen mezinárodní, ale také české veřejnosti… obzvláště pak studentům a zájemcům, kteří si chtějí pro- Akce pořádané ICM Ostravou ve spolupráci se SVČ Kocvičit angličtinu nebo se dozvědět zajímavosti z jiných runka a dalšími organizacemi mimo prostory ICM:
kultur. Těšit se můžete na zástupce z Turecka, Itálie,
Sardinie a Francie.
25. 4. 2017 Středoškolská odborná činnost a Den Země
22. 4. 2017 Slavnostní otevření ICM Ostrava v rám- Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti
ci mezinárodního Dne informací
2017 se uskuteční na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského a Gymnáziu v OstraI když ICM Ostrava „funguje“ již nějakou vě-Zábřehu (humadobu, rozhodli jsme se ale vlastně poprvé zorganizo- nitní a přírodovědné
vat větší akci, která by poukázala na naše služby, před- obory) a na Střední
stavila lidem krásné prostory, které můžou zdarma průmyslové
škole
využívat a prakticky ukázala, že i když je člověk stu- stavební v Ostravědentem, může se realizovat a neplatit nájemné.
-Zábřehu (technické
Při této příležitosti proběhne vernisáž Lindy obory). Do okresníMasudové na africké motivy. Linda je studentkou, ho kola SOČ postukterá má chuť ukázat, co umí, ale neměla kde a za co. pují soutěžící, kteří
ICM Ostrava ji podala po- se umístili ve školmocnou ruku, a tak vlastně ním kole na 1. a 2.
mohla vzniknout její první místě v jednotlivých
vernisáž.
oborech. V případě,
- Akce začíná od 13 ho- že je velice kvalitdin a od 14 hodin se můžete ní také práce na 3.
těšit na nejrůznější typy her a hlavolamů od společ- místě, je možné ji do
nosti YOGI, které si můžete vyzkoušet a zakoupit. okresního kola také zaslat.
Celá akce je zdarma!
Krajské kolo SOČ 2017 se bude konat na Vysoké škole báňské - technické univerzitě v Ostravě dne
Ve spolupráci s Dream foundation pořádáme před- 11. května 2017.
nášky pro 3. a 4. ročníky SŠ
Na obou akcích proběhne také PR ICM Ostrava.
Jedná se o přednášky pro zájemce, kteří uvaICM Ostrava, Mgr. Adéla Grodová
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Jaro v třebíčském Íčku
Za okny to ještě tak moc nevypadá, ale jaro už pomalu klepe na dveře. U nás v Íčku je to znát už na první
pohled. Od 7. března tu máme novou výstavu, o kterou se již poněkolikáté postarali žáci ze Základní školy Cyrilometodějské. K vidění tu jsou jak výkresy, tak
výrobky s nejen jarní, ale už i velikonoční tematikou. Na výstavu se
můžete přijít podívat do 7. dubna.
Od 8. dubna budeme vystavovat
výrobky a výkresy Třebíčského
centra věnované Dnu Země.
A aby toho nebylo málo, tak jsme
si pro vás připravili seznam filmů k promítání do konce školního roku. Tento měsíc promítáme
norský snímek S dědou na měsíc,
po kterém bude následovat beseda
s Evou Fruhwirtovou.
A protože se nám tento měsíc v Norsku zalíbilo, tak
jsme domluvili besedu s Gabrielou Veselou ve spolupráci s CK Kudrna.
Během naší malé ochutnávky navštívíme ostrovy ležící vysoko nad polárním kruhem.
Ostrovy, kde se pod sněžnými štíty velehor rozprostírají nádherné fjordy s písečnými plážemi a rybářskými domky. Přesuneme se také na jih do nejvyšších
pohoří Skandinávie, které jsou domovem hor, ledu,
náhorních plošin, jezer, vodopádů a divokých řek.
Kromě přírodních krás této severské země nezapomeneme ani na její další skvosty – chlupaté chaloupky,
dřevěné kostelíky a královská města.
Filmový klub KineDok pořádal ve čtvrtek 9. března
workshop pro místa, která promítají jejich dokumen-

tární filmy. Na tento workshop vyrazila naše nová pracovní síla Nikola Sobotková.
Co bylo hlavním tématem workshopu?
Spolu s ostatními zástupci promítacích míst jsme řešili
především propagaci. Vzhledem k tomu, že každé promítací místo je zcela jiné a zabývá
se odlišnými aktivitami, tak i propagace musí být řešena individuálně.
Splnil workshop tvoje očekávání?
Naprosto. Debata se všemi zástupci
byla velice přínosná. Podělili jsme
se navzájem o své zkušenosti s promítáním a s propagací a společně
probrali problémy, se kterými se
při promítání dokumentárních filmů od KineDoku potýkáme.
A jelikož už zima pomalu, ale jistě končí, tak by bylo
dobré probudit mozkové závity, které aspoň tedy u mě
dlouho spaly. Je potřeba nastartovat mozek a vstoupit do nového ročního období s energií a kreativními
nápady. K tomuto účelu se u nás v pondělí 13. března
konal Zábavný trénink paměti s Evou
Fruhwirtovou, který
se uskutečnil v rámci
Národního týdne trénování paměti.
V rámci měsíce března i dubna probíhá
festival Jeden svět,
kterého budeme mít možnost se s našim Íčkem účastnit.
Jeden svět během 19 let vyrostl v největší dokumentární filmový festival s tematikou lidských
práv na světě. Pořádá jej společnost Člověk v
V pondělí 20. 3. 2017 jsme
tísni. Festival pracuje s širokou definicí lidv ICM České Budějoviských práv, a proto v programu najdete nejen
ce přivítali jaro tvořivým
filmy o politických kauzách a rozvojových téodpolednem. Účastníci
matech, ale i o sociálních otázkách, životním
se seznámili s výtvarnou
prostředí a životním stylu.
technikou - quillingem.
V měsíci březnu nás ještě čeká seminář o udrZ papírových spirálek
žitelné dopravě v Třebíči, který povede Aleš
vznikly obrazce ve tvaru
Kratina. Jestli vás tedy zajímá dění týkající se
květin, výtvory byly intřebíčské dopravy, tak neváhejte přijít!
spirovány nadcházejícím
jarem.
Lenka Palánová, ICM Třebíč

Quilling
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Tvůj hlas může rozhodnout
Pokračování ze strany 1.

Při zahájení projektu jsme kladli důraz na odstranění
bariér komunikace mezi studenty, protože se zpravidla do této chvíle neznali. Pomocí seznamovacích her
jsme se o sobě dozvěděli více než jen jména účastníků,
zároveň jsme si udělali obrázek, o jaká témata veřejného dění se studenti zajímají, jaká jsou jim lhostejná a o jejich názorech na náhodně vybraná témata
obecně. Příkladem
Mezi odborníky, respektive polito- může být seznamology, se studenti mohli seznámit s
vací hra s názvem
vyučujícím společenských věd z Pedagogické fakulty Jihočeské univer- „Schůzka“, kdy si
zity v Českých Budějovicích PhDr. studenti kromě výSalimem Muradem, Ph.D., dále s měny svých jmen
vedoucím Katedry politologie z Fa- vyměňovali a srovkulty mezinárodních vztahů na Vynávali své názory.
soké škole ekonomické v Praze Doc.
PhDr. Karlem Müllerem, Ph. D, či Další teambuildinaktivitou
se zástupcem Katedry politologie govou
Masarykovy univerzity v Brně Mgr. byla hra „AdvenOttem Eiblem, Ph.D.
tura“, při které žáci
mimo jiné ve skupinách zjišťovali, jaké oblíbené činnosti či názory je
spojují a ve kterých se naopak rozcházejí.
Při závěrečné zpětné vazbě od studentů jsme se dozvěděli, že ocenili zjednodušený způsob, jakým jim politologové problematiku přiblížili. Místo klasické přednášky jim odborníci poskytli okamžitý prostor k diskuzi,
jakmile vycítili příležitost, uváděli příklady „dobré
praxe“ v podobě
studentských spolků a
přesvědčovali
je, že jejich názor není nikomu lhostejný.
Diskutovalo se
hlavně o příčinách a důsledcích lhostejnosti mladých
lidí k politice
a o návrzích ke
změně postoje veřejnosti k politice obecně. Studenti
po diskuzích uznali, že demokracie vyžaduje aktivní
občany k tomu, aby mohla správně fungovat.
Interaktivní workshopy byly organizovány v malých
diskuzních skupinkách, které se točily kolem stanovišť, z nichž každé mělo svého moderátora. Většina

stanovišť byla kromě diskuze interaktivní, studenti
zde své postřehy, myšlenky a nápady ztvárňovali do
koláží, obrázků a básní.
Pro shrnutí, zde jsou postřehy jednotlivých moderátorů:
Stanoviště s názvem „Škála spokojenosti“
Moderátor: Iveta Slavíková
Pointou tohoto stanoviště bylo vyjádřit svoji spokojenost nebo nespokojenost se současnou politickou
scénou ČR. Kromě grafického zaznamenání, které se
u jednotlivých skupinek lišilo úhlem pohledu, kterým se na otázku dívaly, ze společné diskuze vycházelo, že spokojenost přesahovala nad nespokojeností.
Avšak, z více stran nám zazněla obava z tzv. „usnutí na
vavřínech“, které mi bylo vysvětleno tak, že bychom
naší lhostejností mohli nenápadně o náš pohodlný
občanský život přijít. Zároveň jsme společně se studenty vzpomínali a zmiňovali příklady nepolitických
osobností, které se svým chováním snaží změnit život
okolo sebe. Zde mě studenti příjemně překvapili. Kromě současných umělců (od zpěváků po výtvarníky),
sportovců a podnikatelů, kteří prezentují svůj názor a
kromě aktuálních občanských protestů (zmínili třeba
protest proti zákazu interrupce v Polsku, protest proti
korupci v Rumunsku), vyzdvihli studenti i ukázky významných příkladů z historie. Zazněla hesla jako Jan
Palach, Václav Havel, Charta 77, Mistr Jan Hus, Karel
Kryl,... Studenti při vyjmenovávání příkladů oceňovali odvahu postavit se za svůj
názor.
Stanoviště „Demokracie a my“
Moderátor: Ondřej Kazda
U tohoto stanoviště měl
moderátor tu nejtěžší práci. Musel mlčet. Studenti
měli za úkol bez jakéhokoliv vodítka vyjádřit, co pro
ně znamená demokracie.
Kromě hesel jako: svoboda
volby, volnost, každý může
něco změnit, svoboda podnikání, cestování, škola
hrou, listopad 89 atd. se na papírovém archu objevily
i jednoduché, ale vystihující malůvky, například obrázek mapy České republiky, která má na svých hranicích po celém obrysu otevřená okna. Další pokus
studentů byl vymyslet básničku, která vlastně obrazně
popisovala vztah Čechů ke své zemi jako vztah
8
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studentů ke školní jídelně.
„Jídlo přece nezabije,
nevím, jestli posílí,
někdy lepší apatie,
než vyvíjet úsilí.“
Stanoviště „Vaše preference“
Moderátor: Vladimír Sedláček
Jelikož se interaktivní část projektu konala až v odpolední části programu, většina studentů již byla přesvědčena, že k volbám za každou cenu půjdou.
Otázkou však stále zůstávalo, podle čeho budou vybírat politické sdružení, kterému propůjčí svou důvěru?
Přes 120 žáků, přes
120 názorů, kdybych
měl však vypíchnout
ty nejčastěji se opakující témata, které
studenti budou hledat
ve volebních programech, byly by to tyto:
Prověřené přijímání
uprchlíků, větší vymahatelnost
práva;
boj proti korupci,
podpora mladých jedinců a rodin, zlepšení školního systému (od ZŠ po
SŠ), zlepšení silnic, snížení DPH, zachování dávek pro
potřebné, investice do IZS, nepovinná maturita z matematiky, častější studijní zájezdy, light alkohol od 16
let, tvrdší od 21 let.
Stanoviště „Lákadla k volbám“
Moderátor: Aneta Camrdová
Přestože většina účastníků projektu byla přesvědčena, že k volbám půjdou, brali v potaz, že tento postoj
většina jejich vrstevníků nezastává. Důvodů pro tento
postoj, které mi studenti udávali, bylo mnoho. Mezi
hlavní se řadily hlavně nedůvěra v politiku obecně a
lhostejnost, protože mají pocit, že „někdo to rozhodne za ně“.
Studenti jsou názoru, že je velmi těžké své vrstevníky
přesvědčit, aby k volbám šli. Jako nástroj zatraktivnění vidí například diskuze se samotnými politiky, aby
měli pocit, že jejich názor doopravdy někoho zajímá.
Studenti by byli také rádi, kdyby se dozvěděli o politice více i přímo ve školách, nebo aby zde měli více
možností se dozvědět, co se děje v České republice i
mimo ni. Studenti ocenili i projekt „Tvůj hlas může
rozhodnout“, protože se dozvěděli mnoho informací
i jinak než „biflováním“ z knížek. (Ne)informovanost

berou tedy obecně jako největší kořen lhostejnosti
mladých lidí.
Mimo to studenti zmiňovali konkrétní nástroje, jak
„zjednodušit“ zvýšení volební účasti mladých. Online
volby, zpříjemnění atmosféry u „procesu“ volby pomocí koncertu, občerstvení, diskuze… byly nápady,
které v souvislosti s atraktivitou voleb padaly.
Stanoviště „Co nám vadí?“
Moderátor: Michaela Babická
V předběžném dotazování se studentů, proč nemají v plánu jít k volbám, jsme zjistili, že studenti nemají pocit, že by mohli něco změnit. Na otázku, co
by chtěli změnit, se nám
však odpovědi většinou
nedostalo. Proto jsme se
rozhodli nechat studenty odpovědět kreativním
způsobem a to tvorbou koláže z tiskovin a časopisů.
V koláži se vyskytovaly jak
fotografie konkrétních politiků, tak třeba pojmy jako
„nekorektnost, zbytečná
nařízení EU, předsudky
a xenofobie, lhaní“. V následné diskuzi byl přilepen ještě obrázek školy s vysvětlením, že studentům většinou vadí systém, jakým
se vyučování na středních školách řídí. Žáci by ocenili
více volnosti, možnost výběru předmětů a dospělé zacházení od vyučujících a vedení školy. Zmínili dokonce i případy, kdy se snažili nějaké změny prosadit na
svých školách, avšak bez úspěchu. „Jak můžeme mít
sílu něco změnit, když nás neposlouchají ani v našem
blízkém okolí?“ tázali se studenti.
Jako největší úspěch první části projektu považujeme
právě aktivitu studentů. V takové míře jsme ji doopravdy nečekali. Studenti měli chuť diskutovat, a když
jsme v rámci zpětné vazby srovnávali jejich očekávání
s realitou projektu, ani oni nečekali, že se budou aktivně zapojovat, a že je téma zaujme. S touto zkušeností jsme usoudili, že při přípravě další části projektu,
která se koná již 19. dubna v Českých Budějovicích,
25. dubna v Třeboni a 4. května v Jindřichově Hradci
budeme stále klást důraz na interaktivitu a diskuze s
odborníky.
Iveta Slavíková a tým ICM Jindřichův Hradec
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Get Online Week – co je to?
Evropský týden Get Online Week (získej online)
je výroční osvětová kampaň, která oslovuje a povzbuzuje lidi k užívání digitálních technologií a internetu s důvěrou a dovednostmi, které jim umožní získávat prospěch ze světa online příležitostí.
Kampaň organizuje každý rok v březnu sdružení
Telecentre Europe (TE) s podporou korporací,
neziskových organizací a veřejné správy. Telecentre
Europe je organizace, která zastřešuje a reprezentuje evropskou síť výukových center informačních
a telekomunikačních technologií (ICT Learning
Centres).
http://www.getonlineweek.cz/
Proč potřebujeme Get Online Week?
•
45 % evropské populace má nedostatečnou
úroveň digitálních dovedností
•
37 % pracovních sil v Evropě má nedostatečnou úroveň digitálních dovedností
•
16 % Evropanů nikdy nepoužilo internet!

GOW 2017:
Kampaň s mnoha rozměry
V letošním roce proběhne Get Online Week
(GOW 2017) v týdnu od 27. března do 2. dubna.
Možná se zapomíná, že i v roce 2017 je posilování digitální gramotnosti pro společnost důležité. O
tom je přesvědčeno všech 24 národních partnerů
celoevropské kampaně, které s námi váže dlouhodobá spolupráce. Společně se 4.000 partnerskými
organizacemi sdružení Telecentre Europe zapojí letošní kampaň více než 70.000 lidí a osloví statisíce
Evropanů.
http://www.telecentre-europe.org/
Lidé a jejich dovednosti – nikoliv stroje a technologie, jsou dnes nejvýznamnější součástí probíhající
digitální transformace!
Digitální neznalost vytváří úzkost, pochybnosti a

nejistotu ohledně budoucnosti. Spíše než vzdorovat digitální transformaci si musí lidé a organizace bez zbytečných odkladů začít osvojovat soubor
dovedností, který se bude neustále měnit a vyvíjet.
Aktivity, semináře a události letošní kampaně Get
Online Week 2017 budou zaměřeny na následující
témata:
•

Kybernetická bezpečnost (Cybersecurity):
bezpečné užívání digitálních technologií
a internetu, řízení své (digitální) identity
• Elektronické služby (eServices): naučit se držet krok s eServices (eGovernment, eBanking,
eHealth, eCommerce)
• Zaměstnání a podnikání (Employment and
Entrepreneurship): naučit se novým dovednostem pro práci a vlastní byznys
V České republice klademe letos důraz na ochranu
soukromí. To se týká kybernetické bezpečnosti, ale
také elektronických služeb – například elektronického obchodu a bankovnictví.
http://www.saferinternet.cz/bezip/
V rámci kampaně budeme propagovat i
probíhající soutěž BEZIP, jejímž cílem
je formulovat a nastavit pravidla bezpečného internetového provozu. Náměty
vzešlé ze soutěže budou dále rozvíjeny a
propagovány, zejména mezi dětmi.

I-LINC
I-LINC je otevřená členská platforma umožňující kontakt s partnery, kteří mají zájem o zlepšení
zaměstnatelnosti a podnikání mládeže. I-LINC je
zde proto, abyste našli způsoby, jak posílit mladé
lidi, aby se stali
průkopníky změn
s využitím infor10
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mačních a komunikačních technologií jako hlavních nástrojů pro tyto změny.
Komunita I-Linku je místem pro interakci a nalézání nových partnerů nebo organizací pro váš projekt.
Přidejte se ke komunitě I-LINC, zapojte se, využijte bohaté výukové zdroje, komunikujte s ostatními
partnery, vyměňujte si nápady a vytvořte síť pro
všechny uživatele se zájmem o využití digitálních
technologií v oblasti formálního a neformálního
vzdělávání.
V roce 2017 budou všichni partneři kampaně využívat platformu I-LINC ke komunikaci a sdílení
zdrojů. Zaregistrujte se!
http://www.i-linc.eu/web/portal/register
Více informací o kampani najdete na stránkách Getonlineweek.cz.
Pokud se chcete do kampaně zapojit nebo chcete
kampaň podpořit, pak nás kontaktujte na info@saferinternet.cz.

Rozhovor s Eliškou Vrankovou
Eliška Vranková – fantom hradišťských kaváren. Zjeví
se z ničeho nic, nádherně zahraje pár skladeb na klavír,
vypije si kávu a zase odejde… Chtěli jsme o ní zjistit víc,
a tak jsme si ji pozvali do Íčka,
kde ji klasicky vyzpovídali žáci
novinářského kroužku František, Natálka, Markus a Alex.

romantiky, třeba Liszta, na druhou stranu si ráda
zajdu do klubu na Mír nebo na nějaké podobné
akce, kde se poslouchá elektronická hudba.
Máš nějaký hudební vzor?
Líbí se mi úprava hudby od Piano Guys. Piano guys
jsou violoncellista a klavírista, kteří tvoří covery na
pop music i na vážnější hudbu a mým velkým vzorem jsou proto, že to zahrají úplně přesně tak, jako
bych to zahrála já, kdybych mohla.

Na jaký hudební nástroj by ses chtěla naučit?
Zkoušela jsem hrát na kytaru a ze stejného důvodu, kvůli kterému jsem musela odložit kytaru, jsem
musela odložit i housle. Když člověk hraje na nějaký strunný nástroj, tak se mu struny zarývají do
polštářků prstů, a pak člověk ztrácí cit v konečcích
prstů, což je dobré, když člověk hraje na strunný
nástroj, ale pro klavírní cítění to dobré není. Zkoušela jsem akordeon, protože jsou to zase jenom
klapky, ale to tahání je docela těžké.
Myslíš si, že máš na hudbu talent, nebo jsi na tom
musela tvrdě pracovat?

Myslím si, že mě někdo obdařil strašně
Eliško, jak ses dostala ke hravelkým talentem –
ní na klavír?
myslím si, že kdybych
tvrdě pracovala, tak už
Částečně sama, protože mě
nejsem tady v Hradišti,
zajímala hudba a taky mě inale působím někde jinspiroval můj děda, který hrál
de. Já jsem právě moc
a hraje na spoustu hudebních
tvrdě netrénovala, ale
nástrojů. Na klavír jsem začala
prostě mi to jde. Za to
Fotografie: ICM Uherské Hradiště
hrát v první třídě. Teď už mám
jsem taky moc vděčná.
dokončené oba cykly na hudební škole a už hraji jenom
pro radost.
Zajímá vás, jestli má Eliška Vranková při hraní trému, jak dlouho se učila hrát na klavír nebo s kým by
Jaký hudební žánr posloucháš?
si nejraději zahrála? Na remix.nicm.cz se mimo
No, možná byste si mysleli, že poslouchám hodně kla- jiné dozvíte, jestli si Eliška umí představit život bez
vírní hudbu, a je to pravda. Mám hodně ráda Mozarta, hudby, který předmět na gymplu nesnáší, kde se vidí
Vivaldiho a Beethovena. Taky si ráda poslechnu některé za deset let a jaká je hlavní priorita v jejím životě.
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ZPRÁVY ZE ZAHRANIČÍ - ERYICA

Evropský den informací
pro mládež 2017
Blíží se 17. duben, den, kdy se informační pracovníci s
mládeží v několika zemích Evropy snaží jednotně zviditelnit informační a poradenské služby pro mladé lidi.
Letos proběhne tato kampaň opět
především na sociálních médiích.
Téma tohoto ročníku je „spolehlivost“ informací a role informačních
pracovníků v době, kdy se těžko
rozpoznávají pravdivé a důvěryhodné informace.
Eryica proto vyzývá mladé lidi, ale
i pracovníky s mládeží, informační pracovníky a ostatní veřejnost k vytváření tzv. memes. Krátkých mouder,
která s tématem souvisí. Každé meme by mělo začínat
větou „Who told you….“ („Kdo ti řekl, že…“) a obsahovat také hashtagy #checkyoursource a #EYID2017.
Po vytvoření takového meme (například na stránce
http://imgur.com/memegen) je třeba je šířit na sociálních sítích dál. Podrobnosti najdete na stránce:

http://eryica.org/news/european-youth-information-day-eyid-2017.
Nahrávat své výtvory může veřejnost do 17. 4. 2017,
nejlepší 3 budou oceněny.

Znáte e-MEL?
Podivně znějící zkratka vychází
z anglického E-Media Education
Lab. Inovativního on-line nástroje a zdroje pro (nejen) pedagogy,
kteří se zabývají mediální gramotností. Na tomto webu:
http://e-mediaeducationlab.eu/
en najdete praktické ukázky již vyzkoušených metod,
jak předávat mladým lidem znalosti související s mediální gramotností. I cizojazyčné tzv. scénáře, obsahují
materiály v angličtině a zároveň vám nabízí i evaluační
materiály. Dostupné vzdělávací scénáře (moduly) můžete sami měnit a přizpůsobovat.
Více na uvedené stránce.
Julie Menšík Čákiová, NICM

Začínáme!
A kdo jsme a co děláme? Jsme Informační centrum pro
mládež Přerov! Zabýváme se informacemi z oblasti cestování, vzdělávání, ERASMUS+, volný čas atd... Naším cílem
je šířit, informovat, upozorňovat!
Sledujte nás a sdílejte s námi Vaše nápady, informace,
akce ze světa a hlavně z Přerova a okolí!
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