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Červen 2017

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 ICM   

Ve dnech 12.-13.6.2017 se v prostorách SVČ Ivančice 
uskutečnila další Celostátní výměna zkušeností ICM 
v ČR. Kromě organizačního týmu NICM se CVZ zú-
častnilo 30 zástupců z 18 ICM. 
V úvodu prvního dne 
setkání přivítala Šárka 
Kušková všechny účast-
níky, poděkovala hosti-
telské organizaci, struč-
ně doplnila plánovaný 
program a představila 
svůj tým. 
Velkou část programu 
prvního dne jednání 
tvořily informace o sta-
vu jednotlivých projektů na podporu ISM v ČR pro 
letošní rok. Každý zástupce ICM sdělil, jaká je náplň 
jeho projektu, v jakém stavu se právě nachází reali-
zace, případně doplnil svou informaci o zajímavos-

ti, které naplňování jednotlivých projektů přináší. 
Dozvěděli jsme se tak například, že v Pohořelicích 
připravují manuál ke vzdělávací soutěži, v Českém 
Těšíně budou probíhat workshopy Živá knihovna, 
v nichž ústředním tématem jsou uprchlíci, v Plzni 
připravují a budou realizovat 2 propagační stánky 
s využitím nové grafiky ISM, v Českých Budějovi-
cích je v přípravě příručka Jak začít s kariérovým 
poradenstvím v ICM. Co je Strukturovaný dialog a 
co vše lze v rámci tohoto projektu dělat představila 
Marcela z Jindřichova Hradce a brožuru Moje první 
bydlení chystá k vydání prostějovské ICM. Jen tato 
ukázka svědčí o tom, že činnost ICM je velmi růz-
norodá, stále se vyvíjí, proměňuje dle potřeb klientů 

a rozhodně není rutinní.  
Blok o projektech v rámci ISM vystřídaly jednotlivé 
přednášky a vystoupení. Zahájil je Petr Kantor z Čes-

kého Těšína, který představil kariérové 
poradenství z vlastní zkušenosti porad-
ce. Jarka Krmela Vacková z Uherské-
ho Hradiště nadšeně seznámila ostatní 
kolegy s pořádáním Studentského su-

Celostátní výměna zkušeností 2017
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mmitu. Své zastoupení v rámci programu měl již tra-
dičně Europass, tentokrát Irena Palánová představila 
nový nástroj Europass - mobilita pro dobrovolníky 
a nabídla centrům možnost spolupráce na propagaci 
tohoto dokumentu. Práce parlamentů dětí a 
mládeže jak na městské, tak krajské úrovni po-
drobně a velmi poutavě popsala Eva Tischle-
rová z Plzně s doplněním Marcely Kubincové 
z Jindřichova Hradce a také Jarky Vaclachové z 
Holešova, která má s fungováním parlamentu 
dlouholeté zkuše-
nosti. „Dívčí“ sesta-
vu vystřídal Honza 
Burda z Třebíče, 
aby seznámil účast-
níky s podobou ná-
vrhu nové webové 
šablony s využitím 
nové grafiky ISM. 
Vystoupení Petra 
Naskeho z NÚV si 
kladlo za cíl před-
stavit vládou schvá-
lenou Strategii digitálního vzdělávání. Oficiální část 
pondělního jednání uzavřel Martin Kalužík z Brna 
informacemi o soutěži školních časopisů.  
A neoficiálně se jednalo, nově seznamovalo a družilo 

při poseze-

ní ve vinném sklípku i po návratu do objektu SVČ až 
do pozdních nočních hodin.
Druhý den společného setkání byl zahájen worksho-
py Dušana Hausera z Pohořelic na téma Předtisková 
úprava a Mediální a dabingová praktická díla Honzy 

Dvořáka z hostitelského 
ICM. Workshopy probí-
haly souběžně a každý 
účastník měl možnost si 
vybrat, kterého z nich se 
zúčastní. Obě témata si 
našla své příznivce, kte-
ří byli se svým výběrem 
a hlavně se samotným 
průběhem workshopů 

velmi spokojeni. Společně jsme se zase 
sešli u následného bodu programu – 
Anežka Čermáková a Petra Sýkorová z 
ICM Kladno nám představily studentský  
projekt Truuni a hlavně z vlastní mnoha-
četné zkušenosti nabídly tipy a rady, jak 
(i v případě, že nejste profesionály s pro-
fesionálním vybavením) natočit dobrý 

rozhovor či krátké video. Dušan Brodský z Českých 
Budějovic doplnil vystoupení Petra Kantora ke ka-
riérovému poradenství z předchozího dne sdílením 
vlastních zkušeností s testováním jako základem KP. 
Plánovanými body úterního programu byla ještě 

přednáška Šárky Kuško-
vé k rozvoji a udržitel-
nosti ISM pro příští roky, 
workshop Paměť náro-
da Petra Kantora a ISM 
v kontextu město – kraj 
Pavla Janíka z Českého 
Brodu. Nakonec se uká-
zalo, že téma rozvoje a 
udržitelnosti ISM i v ná-
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V sobotu 20. 5. 2017 proběhl již druhý ročník Lite-
rární noci. Loni jsme četli knížky v areálu Koněvu, 
letos jsme se všichni sešli v hornickém skanzenu Ma-
yrau. Letošní ročník 
proběhl společně s 
Muzejní nocí. Ná-
vštěvníci si tedy 
mohli prohlédnout 
celý skanzen a vy-
razit i na komento-
vanou prohlídku. 
Na samotnou akci 
všichni mohli dora-
zit vláčkem z Prahy 
nebo Kladna až do skanzenu. Tato trasa je zprovoz-
něná pouze ve výjimečných příležitostech asi 4x do 
roka. Pro milovníky literatury jsme měli připravených 
pět míst, která byla něčím zajímavá. Zastavit se mohli 

u těžebních strojů, náraziště nebo i umělého vstupu 
do štoly. Čtení probíhalo z knížek s tématickou pro-
blematikou. Knihy, které četli herci z Divadla Kladno, 

byly od I. Landsman-
na, bývalého horníka. 
Jedno stanoviště bylo 
ovšem ještě výjimeč-
nější. Syn pana Drdy 
četl z knihy svého 
tatínka, spisovatele 
Jana Drdy. Toto čtení 
proto mělo ještě jiný 
nádech. Účast na dru-
hém ročníku Literár-

ního čtení byla větší. Doufáme, že jsme se již dostali 
do povědomí Kladeňáků a příští rok jich přijde ještě 
více. 

Za tým ICM Kladno Petra Sýkorová

Literární noc v Kladně

vaznosti na nové informace o strategii digitálního 
vzdělávání je pro účastníky tak zajímavé a zásadní, 
že oželeli workshop a vystoupení Pavla Janíka a až do 
odpoledních hodin živě diskutovali o možném obsa-

hovém zaměření dotačních titulů MŠMT pro ICM a 
o samotném naplňování (způsoby, nástroje, témata, 
možnosti) případných projektů v rámci dotačních ti-
tulů. Ačkoliv v tomto časovém rozsahu a vlastně ani 
obsahu nebyla původně přednáška plánovaná, bylo to 
dokonalé zakončení celého setkání. Účastníci si vzá-
jemně předali spoustu nových informací, podnětů, 
inspirovali se na své pracovní cestě a těší se na setkání 
v příštím roce. 
Za organizační tým děkujeme SVČ Ivančice a pře-
devším Janě Heřmanové, že nás opět hostili a všem 
účastníkům za jejich přítomnost, sdílení a motivaci k 
další práci. 

Martina Borovská, NICM
Foto: Jan Dvořák 
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Studenti pro Hradiště, Václav 
Janík a Adam Jašek, aktivní 
studenti Gymnázia Uherské 
Hradiště, pozvali do našeho 
města šéfredaktora týdeníku 
Respekt Erika Taberyho. Ten 
přijel v pondělí 12. června a 
vystoupil v 18 hodin na debatě 
vedené studenty na kopuli kina 
Hvězda v rámci diskuzního 

pořadu „Hvězda mluví a naslou-
chá“, kde diskutoval se širokou 
veřejností na témata rozdělená 
společnost, nezávislost médií, 
sociální bubliny, postfaktická 
doba, alternativní média, ale tře-
ba i nutnost kritického myšlení 
nebo volba prezidenta. Zájem 
byl veliký, do diskuze se zapojila 
spousta z přítomných účastníků 
a i po skončení debaty stál Erik 
Tabery další třičtvrtěhodinku v 
obležení mladé generace. Téma 
studentské debaty bylo přede-
vším pokusit se najít odpověď na 
zásadní otázku, kterak se může 
běžný člověk bránit manipulaci 
ze strany médií.
Úterní dopoledne již patřilo be-
sedě o podobných tématech na 
půdě Obchodní akademie, kte-
ré se účastnili studenti 2. a 3. ročníků včetně ředite-
le školy Ing. Durďáka a několika pedagogů. Zde již 

účastníci besedy 
šéfredaktora Re-
spektu celkem 
šetřili a dotazů 
už nepadalo to-
lik jako předcho-
zí večer. I přesto 
byla návštěva 
Erika Taberyho v 
Uherském Hradišti velmi povedená a podnětná a sám 

si ji užil, neboť zde oslavit své 
úterní čtyřicáté narozeniny.
Studenti pro Hradiště plánují 
tyto aktivity i nadále a budou 
si zvát významné i méně zná-
mé osobnosti veřejného dění 
v Uherském Hradišti a okolí. 
“Jako studenti chceme touto 
formou reagovat na odpor ve-
řejnosti k politickému dění a na 
stále rostoucí nezájem a apatii 
našich spoluobčanů.  Domní-
váme se totiž, že tyto jevy, spolu 
se záplavou lživých informací, 
které se v současném veřejném 
a mediálním prostoru objevují, 
ohrožují svobodu ve společnos-
ti. Nechceme opakovat stejné 
chyby, jaké se udály v minulosti”, 
uvedl jeden z moderátorů disku-
se Václav Janík. 

Jaroslava Krmela Vacková. ICM UH

Erik Tabery diskutoval o aktuálních tématech v Uh. Hradišti

Momentálně u nás 
finišují poslední prá-
ce v rámci projektu 
Petrovická náves. Po-
slední červnový den 
nás čeká slavnostní 
otevření komunitní 

bylinkové zahrady. V budoucnu plánujeme pořádat 
vzdělávací programy pro děti a mládež. Dáreček od 
nás dostanou všichni školáci, kteří za námi do íčka a 
kavárny dorazí. 
Pár dnů zpátky jsme se dozvěděli, že nám vyšlo také 
pokračování projektu Petrovická náves, který jsme 

nazvali „Na dědině“. Plánujeme vybudovat komunitní 
pec a semínkovnu. Doufáme, že všechny tyto aktivity 
povedou ke zvýšení povědomí o informačních cent-
rech pro mládež v ČR. 
Letos se poprvé přes prázdniny také zapojíme do Pe-
trovického filmového léta. V rámci letního kina se u 
nás budou promítat hned dva filmy. Opět u nás bude 
připraven i program pro děti a mládež LÉTOhrátky, 
kde se bude vyrábět a tvořit. Na srpen jsme si pak při-
pravili 2. ročník Petrovických dožínek a pomalu se už 
budeme připravovat i na další ročník Petrovického ja-
blkobraní a další školní rok.

Markéta a Andrea, ICM Petrovice

Léto v ICM Petrovice
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O víkendu byli obyvatelé Uherského Hradiště svěd-
ky nezvyklého hemžení dětí i dospělých na nábřeží v 
Uherském Hradišti. Na stěně jedné z budov na břehu 
Moravy vytvořili základ velkoplošného graffiti s té-
matikou Baťova kanálu. Zeď 
dalo dětem k dispozici Povo-
dí Moravy, které Baťův kanál 
spravuje.  
 V rámci společného edukač-
ního projektu „Baťův kanál 
očima dětí“ realizovaného ve 
spolupráci Povodí Moravy, 
s.p. a Informačního centra 
pro mládež Uherské Hradi-
ště poskytnul ředitel závodu 
Střední Morava Pavel Cenek 
celou plochu zdi  dětem ze 
ZUŠ Slovácko. Prostřednictvím obrázků a malby děti 
ztvárňují svojí představu Baťova kanálu.
 „Rozhodli jsme se nabídnout plochu dětem v rám-
ci spolupráce s Informačním centrem pro mládež v 
Uherském Hradišti. Společně s vedoucí centra Jaro-
slavou  Krmela Vackovou a její kolegyní Lenkou Ko-
drlovou připravujeme  společné aktivity, které nejen  
dětem, ale i širší veřejnosti, přiblíží Baťův kanál v dal-
ších často netušených souvislostech. Protože řeka Mo-
rava je v tomto úseku součástí Baťova kanálu, nebylo 
složité najít společné téma, kterým je právě Baťův ka-
nál a blížící se 80. výročí jeho vzniku,“ popisuje smysl 
spolupráce Pavel Cenek. 

 
Děti z výtvarného kroužku vedeného Janou Široňo-
vou v rámci výuky ztvárnily na papír své představy a 
návrhy, které postupně vkládají do celé malby.  Přesto-

že z původně plánovaného 
prvního víkendu zbyl kvůli 
počasí jen jeden den, díky 
nadšení dětí i rodičů se 
podařilo ztvárnit víc, než 
organizátoři předpokláda-
li. Pokud počasí dopřeje, 
dokončí malbu do letních 
prázdnin.
 Akce je součástí edukač-
ních  aktivit PM zaměře-
ných na nejmladší gene-
raci. Správce moravských 

řek pravidelně organizuje fotosoutěže, přednášky na 
školách či uměleckou soutěž pro základní školy Voda 
štětcem a básní.  
 Povodí Moravy, s.p. je dle zákona číslo 114/1995 Sb. o 
vnitrozemské plavbě správcem vodní cesty řeky Mo-
ravy a Průplavu Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál). 
V souladu s ustanovením tohoto zákona provádí Po-
vodí Moravy, s.p., závod Střední Morava v Uherském 
Hradišti, v rámci svých povinností práce na vodní 
cestě související s provozem, údržbou, obnovou a mo-
dernizací dopravně významné využívané vodní cesty. 

ICM UH

V Uherském Hradišti odhalují tajemství Baťova kanálu

ICM Prostějov ve spolupráci s MEIS Prostějov uspořá-
dalo již 10. ročník soutěže Evropská unie v otázkách.
Od 9. května do 13. června 2017, vždy v úterý ve 12.00 
hod. čekala na našich internetových strán-
kách (www.icmprostejov.cz) na soutěživé 
zvídavce ve věku 12–19 let trojice soutěž-
ních otázek. 
Mohli jste se dozvědět, co má rozmístě-
ní hvězd na vlajce EU společného s ho-
dinovým ciferníkem, do kdy mají být 
plastové tašky nahrazeny k životnímu 
prostředí ohleduplnějšími, biologicky 
rozložitelnými a kompostovatelnými taš-
kami, jaká soutěž měla motto „Všechny 
cesty vedou k lidem“ a mnoho dalších zajímavostí z 
historie EU a evropských institucí, ale i o aktuálních 

akcích a událostech, které zrovna v EU probíhaly v 
době konání soutěže.
Z každého kola byl z došlých správných odpovědí vy-

losován jeden výherce. Ceny od zřizovatele 
MEIS Prostějov, EuropeDirect Olomouc, 
tak putovaly do Plzně, Českých Budějovic, 
Hrádku, Klobouk u Brna, Poštorné.
Na závěr byl ze všech správných odpovědí 
obdržených během trvání soutěže, vyloso-
ván jeden výherce – držitel hlavní ceny – 
externího disku. Stal se jím Vojtěch Krejčík 
z Brna.
Soutěže se v tomto roce zúčastnilo necelých 
5 desítek zájemců z řad dětí a mladých lidí.

ICM Prostějov

Evropská unie v otázkách 10
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 
(ICM Č. B.) se zúčastnilo jako jedna z 33 organizací 
tradiční jihočeské akce pro děti a mládež BAMBIFES-
Tu. Akce se konala v termínu od 19. do 20. 5. u Spor-
tovní haly v Českých Budějovicích. V krajském městě 
je tato přehlídka 
organizací pra-
cujících s dět-
mi a mládeží 
tradičním pro-
jektem, který 
přispívá k rozši-
řování povědo-
mí veřejnosti o 
nabídce volno-
časových aktivit 
v jižních Čechách. BAMBIFEST 2017 navštívilo přes 
2900 návštěvníků, kterým ICM Č. B. prezentovalo v 
hlavním stanu svoji činnost, představilo fungování In-

formační sítě 
pro mládež a 
e v r o p s k o u 
i n f o r m a č n í 
síť Eurodesk. 
Učitelé a další 
pracovníci si 
pro své dětské 
a mládežnic-
ké kolektivy 
odnášeli hru 

Hodnota Evropy, která je zábavnou formou seznámí s 
hodnotami nezbytnými pro fungování evropské spo-
lečnosti. Všichni malí návštěvníci se u našeho stánku 
mohli těšit na návštěvu pravého indiánského teepee, 
střelbu z luku, slacklining, chytání ryb, skládání pexe-
sa, poznávání stop zvířat a indiánských znaků. Děti 
si ze dne plného zábavy odnášely zasloužené odměny 
a placky, které si u nás 
mohly vyrobit.
BAMBIFEST nabízel 
program nejen pro 
děti, ale také pro mlá-
dež a dospělé. Páteční 
podvečer patřil všem 
mladým Budějovi-
čákům, kteří si přišli 
poslechnout koncert 

zpěváka Pavla Callty. Po koncertu následovala auto-
gramiáda.
Návštěvníci akce si mohli zásluhou Městské policie 
České Budějovice, Hasičského záchranného sbo-
ru Jihočeského kraje, BESIPu a Jihočeské záchranné 

brigády kynologů 
vyzkoušet zážitko-
vé preventivní ak-
tivity.
V rámci dopro-
vodného progra-
mu proběhlo slav-
nostní vyhlášení 
vítězů komiksové 
soutěže Jeden svět 
pro všechny, jejímž 

vyhlašovatelem bylo ICM Č. B. Vítězové si odnášeli 
krásné ceny od evropské informační sítě Eurodesk, 
energetické spo-
lečnosti E.ON, 
IGY centra a De-
cathlonu.
Pořadateli a všem 
z ú č a s t n ě n ý m 
organizacím se 
společnými sila-
mi podařilo při-
pravit zábavný a 
poučný program, 
který oslovil malé i velké návštěvníky. Připravené akti-
vity vykouzlily během dvou dnů nespočet úsměvů, za 
které návštěvníkům děkujeme. Děkujeme také všem 
pomocníkům, zapojeným organizacím a samozřejmě 
pořadateli, kterým byl RADAMBUK-Rada dětí a mlá-
deže Jihočeského kraje z.s. 

ICM České Budějovice

BAMBIFEST České Budějovice 2017
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Červen jsme odstartovali 
vernisáží fotografií Lenky 
Vaníčkové. Přípravy vý-
stavy s názvem I nádraží je 
katedrála začaly už v úterý 
6. 6. ráno. Fotografie do 
rámů, nachystat datapro-
jektor, plátno, rozestavit 

stoly a židle, připravit občerstvení a najednou byly 
čtyři hodiny odpoledne a zbývala hodina a půl do 
začátku akce. Teď bylo načase převléknout se do tro-
chu formálnějšího oblečení a projít si ještě jednou řeč. 
Nervozita byla na Lence Vaníčkové, která je šéfredak-
torkou Záruky kvalit – elek-
tronické knihy přání a stíž-
ností, znát. Ale jen odbyla půl 
šestá, tak nervozita opadla a 
Lenka byla naprosto ve svém 
živlu. Vernisáž byla doprová-
zena hudbou, a když si všich-
ni prohlédli fotografie, násle-
dovala přednáška o básníkovi 
Václavu Hraběti. Při této akci 
jsme zjistili, že naše velká za-
sedačka není zase tak velká, 
jak jsme si mysleli. Přišlo kolem 35 lidí, kteří se jen 
tak tak vešli do místnosti. O týden později následova-
la ještě přednáška pro školy, která byla hlavně zaměře-
ná na Václava Hraběte a jeho dílo. Pro větší atraktivi-
tu byla přednáška pojata spíše z té hudební části jeho 
tvorby. Splnilo to účel, jelikož studenty přednáška ve-

lice nadchla.
Druhý červnový ví-
kend jsme měli mož-
nost prezentovat Íčko 
na akci s názvem In-
diánské hrátky, kterou 
pořádalo Centrum 
volného času Hru-
bínka ve spolupráci 
s Třebíčským centrem. Akce byla pojata jako oslava 
dne dětí. Kapela, stánek s občerstvením, skákací hrad, 
koně, dravci a spousta stanovišť pro malé indiány. V 
našem stánku jsme prodávali placky s indiánskými 

motivy a udělali jsme takový 
menší průzkum, jak moc jsou 
lidi v Třebíči seznámeni s tím, 
co v Íčku děláme. S výsledky 
budeme pracovat o prázdni-
nách, kdy se chystáme využít 
změnu pracovní doby a bude-
me inovovat služby i interiér.
O prázdninách se na vás bu-
deme v Íčku těšit s novou 
otevírací dobou. Pondělí až 
čtvrtek od 10:00 do 18:00 a v 

pátek od 10:00 do 16:00. První červencový týden bu-
deme mít od pondělí do pátku včetně dvou státních 
svátků zavřeno. Budeme se na vás těšit zase od 10. čer-
vence. 

Lenka Palánová, ICM Třebíč

Červen v ICM Třebíč

Informační centrum pro mládež České Budějovice 
vyhlásilo v dubnu výtvarnou komiksovou soutěž na 
téma Jeden svět pro všechny. Do 
soutěže se zapojily děti ze Základní 
školy Bezdrevská, Základní umě-
lecké školy B. Jeremiáše a Základ-
ní školy pro sluchově postižené. 
Vzhledem k blízkému věku všech 
účastníků byly příspěvky zařazeny 
do jedné kategorie. Hodnotilo se 
nejen samotné výtvarné ztvárnění, 
ale především nápad vztahující se 
k zadanému soutěžnímu tématu. 
Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen od spon-

zorů proběhlo 19. května 2017 na akci BAMBIFEST. 
Děti byly odměněni cenami od evropské informační 

sítě Eurodesk, energetické spo-
lečnosti E.ON, IGY centra a De-
cathlonu.  Vystavené obrázky a 
komiksy si můžete prohlédnout 
během celého měsíce června ve 
vstupních prostorech Divadla 
U Kapličky. Děkujeme všem 
zúčastněným dětem, rodičům i 
pedagogům a budeme se těšit na 
příští ročník.

ICM České Budějovice

Jeden svět pro všechny
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Honza Pokorný aka Pokáč je dvacetišestiletý absolvent 
elitního Gymnázia ve Slaném. Ačkoliv je mnohými 
pro svůj známý Hrdinský čin vnímán jako novodobý 
Herkules, on sám si není vědom, že by se hrdinou stal. 
Jako člen hudebně založené rodiny se naučil hrát na 
piano, bicí i kytaru. V osmnácti letech začal skládat 
písničky.
Že se Pokáč rozhodl na sobě praco-
vat a my se nyní můžeme těšit/zlobit 
jeho songy, vděčí Zimě, kterou má 
dodnes velmi rád, ačkoliv ji raději 
moc nehraje („melodie složky je totál 
kradená“). Má rád nadsázku a odmítá 
lidem skrz hudbu vnucovat své názo-
ry. Přesto však není pouze týpek s ky-
tarou, který kdysi nevěděl, co z něho 
bude.

Vnímáš své texty pouze jako zába-
vu? Nebo se jimi snažíš něčeho do-
cílit?
Jak kdy. Jsou songy, které se snažím 
psát o věcech, se kterými se lidé mo-
hou ztotožnit. A songy, u kterých se třeba snažím sdě-
lit nějakou myšlenku. Ale pro všechny moje songy je 
typická nadsázka.  Ta tomu dává jiný rozměr. Baví mě 
na tom, že si je každý může vyložit víceméně po svém.

Líbí se ti tedy, když lidé popř. mění význam textů, 
který jim byl dán?
Líbí se mi, když mi někdo o songu Nikde žádnej sníh 
řekne, že je to smutný song o komercionalizaci Vánoc 
a někdo jiný zase, že je to úsměvné popsání reality. To 

je v pořádku a mám 
to rád. Kdyby ale ně-
kdo říkal, že je Nikde 
žádnej sníh song o 

veverkách, asi bych z toho neměl radost. Znamenalo 
by to, že text nepochopil, což by byla moje (textařova) 
chyba.

Nebojíš se někdy, že ale někdo nepochopí nadsázku 
v textech a překroutí význam? Např. Kebaby vezme 
doslova?
Jasně. Nejčastější komentář pod Kebabama je „Máte 
tu vlajku obráceně, debylové“. Ačkoliv jsem si myslel, 
že je to jasná narážka na ‚slaboduchost‘ tohoto typu 
lidí. Paradoxně to ale tento typ lidí vůbec nepochopil. 
Ale já nechci nikomu nic vysvětlovat. Ať si to každý 
přebere po svém.

Snažíš se u podobně laděných písniček tyto ‚slabo-
duché‘ lidi zesměšnit, nebo se snažíš i o určitý „po-
litický boj“? (=ukážu, že se mi to nelíbí, tudíž svůj 
postoj)

Nechci nikoho zesměšnit, spíš si dě-
lám legraci. Ani nechci dávat najevo 
co se mi líbí/nelíbí. Kdo chce, najde 
můj názor mezi řádky. A moc názorů 
vlastně ani nemám. Spíš mi něco nějak 
připadá, tak o tom napíšu nadsazený 
song, který na téma poukáže. Nesna-
žím se ale naléhat.

Je hudba maximální náplní tvého ži-
vota? Jak často koncertuješ?
Průměrně mám tak dva koncerty týd-
ně. Ale nemám s tím problém. Muzika 
mě strašně baví, teď si trochu připa-
dám jako ve snu. Je to dream job. Zá-
roveň ale ještě chodím dva až tři dny v 
týdnu do práce, abych to měl vyváže-

ný. Zatím mi to vyhovuje.

A co Pokáč bez hudby? Máš i nějaké jiné sny?
Upřímně teď žiju maximálně těma hudebníma. Ale až 
bude třeba čas na nějakou pauzu, chtěl bych cestovat, 
časem mít rodinu. Ale to zatím není aktuální.

Nejlepší koncert?
Moje první sólo turné bylo skvělé. Přišly mraky lidí a 
všichni zpívali od začátku do konce.

Nejhorší koncert? Takový, kdy by ses na hudbu nej-
radši vykašlal?

Úspěšná slánská mládež: Pokáč
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Zajímá vás celý článek? 
Najdete ho na: 
http://remix.nicm.cz.

„A zítra vás tu očekávám kolem sedmé, musím vám 
ještě předat nějaké informace a do osmi byste měli za-
čít prodávat,“ sděluje nám paní učitelka Marková. Pro 
mě to znamená jediné. Následující den si budu muset 
přivstat.  „Ber to pozitivně,“ utěšuje mě spolužačka, 
„Zítra nebudeme mít matiku, a to za to stojí!“
Naše škola se už poosmnácté zapojila pod vedením 
paní učitelky Markové do projektu Český den proti 
rakovině a já se spolu se svými šesti spolužáky ze sep-
timy vydávám do ulic Židlochovic prodávat již známé 
žluté kytičky s barevnými stuhami. Letos jsou stuhy 
tmavě modré a výtěžek sbírky poputuje na 
rakovinu hlavy a krku.
Probouzím se už před zazvoněním budí-
ku a oblékám si zářivě žluté tričko s velkou 
květinou uprostřed, kterou lemuje velký 
nápis Český den proti rakovině. Protože 
mi autobus jede již o čtvrt na sedm, do 
školy přicházím jako první. Ve škole se se-
tkávám s ostatními spolužáky, se kterými 
dnes budu prodávat kytičky. Dohromady 
jsme tři týmy. 
V příštích chvílích už nám paní učitel-
ka předává kytičky a potřebné instrukce. 
„Objednala jsem celkem sedm set kytiček, většinou se 
prodají všechny, možná něco zbude. Tak uvidíme.“„-
Sedm set?! To všechno přece nemůžeme prodat!“ po-
dívám se nejistě na ostatní. „Aspoň že nám přibalili ty 
sušenky na svačinu, kdybychom náhodou prodávaly 
až do odpoledne,“ zasměje se Monča.
Je kousek před osmou hodinou a já, Kristýna a Mon-
ča konečně vyrážíme prodávat první kytičky. Netrvá 
dlouho a už k nám míří první učitelé a žáci. „Doufám, 
že takhle to půjde celý den,“ říká Kristýna. Po chvilce 
ale zvoní na první hodinu a chodby školy se postupně 
vylidňují, a tak nám nezbývá nic jiného než se jít s 
ostatními dvěma týmy tradičně vyfotit a vyrazit mezi 
občany Židlochovic.
Můj tým se vydává rovnou na náměstí s nadějí, že zde 

natrefíme na nejvíce lidí. Zde už však takové nadšení 
jako ve škole nepanuje, proto sbíráme veškerou svou 
odvahu a oslovujeme prvního pána. „Dobrý den,“ za-
čala jsem, „dnes je Český den proti rakovině. Přispě-
jete prosím na boj proti ní?“ „Ale samozřejmě. Kolik 
po mně chcete?“ odpovídá pán. „Minimální částka je 
dvacet korun, maximální pak není určená,“ zapojuje 
se i Monča. „Tak tady máte třicet, kam se to háže?“ 
Monča ukazuje na plátěný vak, který má přes rameno, 
a pán do něj vhazuje peníze. Poté mu Kristýna dává 
žlutou kytičku a informační letáček. Nakonec ještě 

všechny tři jednohlasně děkujeme a s pánem 
loučíme. Celé nadšené míříme k dalším lidem.
Ne všichni však reagují stejně. Někteří nám 
odpovídají slovy: „Mně taky nikdo nic nedá,“ 
jiní zase říkají, že nemají čas, div se od nás ne-
rozběhnou. Nezbývá nám než se usmát, podě-
kovat a jít dál. Nevadí mi, že někteří nechtějí 
přispět, jsou to přece jejich peníze, ale není mi 
příjemné, když někdo raději předstírá, že nás 
vůbec nevidí.
Instrukce paní učitelky zněly jasně: „Stavte se 
i na polikliniku, radnici a podobně.“ Takže asi 
po půl hodině prodávání kytiček na ulici sbí-

ráme poslední kousky odvahy a jako první si vybírá-
me městskou radnici. Odtud ještě stíháme zaběhnout 
na místní polikliniku a potom už zpátky do školy. Blí-
ží se totiž takzvaná velká přestávka, kdy mohou při-
spět studenti a učitelé, kteří to nestihli před začátkem 
vyučování. Naše zásoba žlutých kytiček se tu zmenšu-
je na méně než polovinu a plátěný vak, do kterého se 
peníze hází, začíná být celkem těžký.
„Tak jak jste na tom?“ ptá se Kristýna Klárky s Verčou, 
které potkáváme při cestě ze školy.  (...)

Takových bylo mraky. Vždycky vzpomínám třeba na 
koncert v České Třebové, kde byli asi tři nalitý lidi a 
do půlky setu mi vsunuli zpívajícího vietnamskýho 
kuchaře. To bylo docela funky. Ale ono zase z těch 
špatných gigů bývají paradoxně nejlepší historky.

Co tě napadne, když se řekne Pokáč?
Mám s tím spojené slovo „písničkář“. A zároveň jsem 
to já. Já a moji fanoušci, bez kterých bych nefungoval.

Rozhovor vedla: Jasmin Ježková, ICM Slaný

Reportáž z dobročinné akce Český den proti rakovině: 
Žluté květy již po osmnácté září Židlochovicemi

remix.nicm.cz
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Od 8. do 22. června se 
v prostorách našeho 
Národního informač-
ního centra pro mládež 
konala výstava klau-
zurních prací studen-
tů Střední průmyslové 
školy oděvní v Praze 7. 
Výstavu zahájila podve-
černí vernisáž s hojným 
počtem návštěvníků. 
Vernisáž doprovodi-
la krásným hudebním 
projevem mladá talen-
tovaná houslistka. 
Výstavu si k nám do 

NICM za dva týdny přišlo prohlédnout mnoho lidí, 
ať už známých a příbuzných 
autorů či návštěvníků, které 
upoutaly anotace na webu a 
ve výlohách. Návštěvníci často 
oceňovali vyspělé zpracování 
děl a celkovou kompozici vý-
stavy. Kolemjdoucí, kteří pro-
cházeli směrem od či k Náměstí 
Republiky, byli lákáni k nahléd-
nutí do našich prostor vystave-
nými díly přímo ve výlohách a 
televizními spoty školy.
Kromě estetického vylepšení 
našeho „íčka“ jsme ocenili i na-
vázání spolupráce s oděvní ško-
lou, kterou určitě budeme chtít 
do budoucna dále rozvíjet.

Níže si můžete přečíst povídání o výstavě přímo od 
samotných aktérů.

Téma: Odcizení

Skupina pod vedením MgA. Martina Šárovce

Cílem zadání bylo rozvíjení vlastní umělecké kreati-
vity studentů na základě koncepčního řešení daného 
úkolu. Studentky si prohloubily základy fantazijní a 
prostorové představivosti, včetně samotného řemes-
la i citu pro barevné řešení kompozice. Samotnému 
obrazu předcházely desítky figurálních skic - „pohy-
bovek“, realizovaných formou kreseb, maleb i koláží, 
dále barevné figurální prostorové návrhy (inspirované 
mimo jiné dílem Neo Rauchem, SRN), včetně předfi-
nálních návrhů k autorským obrazům. Výběr v port-
fóliích byl zredukován na ty nejvýraznější práce každé 
studentky.
V dnešní době hraje úloha médií  (rozhlas, TV,  in-

ternet, sociální sítě) nezanedbatelnou 
roli v našich životech. Je to na jednu 
stranu příjemné a pohodlné, když se 
v pravidelných intervalech dozvídá-
me o slevách, politické situaci, poča-
sí... až po vtíravý bulvár. Média nám 
ale čím dál více zaplňují náš soukromý 
život i volný čas, mobil a sociální sítě 
se čím dále více stávají „fetišem doby“, 
drogou, bez které si nedovedeme svůj 
život představit. Off Line či Black Out 
straší lidi více než stále se zmenšující 
zásoby vod ve světě. Máme tendenci o 
sobě cokoliv říci na internetu, ale při 
živém setkání s osobami býváme ne-
sví. Křečovitě se usmíváme do selfíček, 
ale v nitru nám něco schází, možná 

empatie, možná dokonce lidskost. 

Přichází ODCIZENÍ...

Výstava studentských prací v NICM
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Studentky měly nelehký úkol, přetransformovat téma 
Odcizení v současném světě, jak jej vnímají ony a zá-
roveň se volně inspirovat díly umělců, jenž se tomuto 
smutnému fenoménu více či méně věnují (Neo Rauch, 
Michael Borremans, Daniel Pitín atd.). Myslím si ale, 
že studentky se ve většině případů chopily tohoto za-
dání zodpovědně a svědomitě. Snad jim tento úkol 
pomohl se zdokonalit jak po řemeslné, tak i po tvůrčí 
i lidské stránce ve smyslu filozofické reflexe...

Skupina pod vedením PaedDr. 
Vladimíra Wagnera

Kromě ekonomické definice je 
odcizení psychický stav, jehož 
projevy jsou osamocení i vzda-
lování od sebe sama, své iden-
tity, svého prostředí a svých 
bližních, nuda, zoufalství a 
bezmocnost, pocit ztráty kon-
troly nad realitou. Naše stu-
dentky akcentovaly problém 
odcizení člověka jeho přírodní 
podstatě. Technika přebírá vlá-
du nad našimi životy, dochází 
k postupné devastaci přírody i 
lidství jako takového.
V naše případě se řada prací 
vztahuje k tématu postupného 
vytlačování přírody z měst i 
života. Mladík obklopený vý-
dobytky současných technologií se sám mění v stroj. 
Přírodu mu připomíná jen malý obrázek na stěně – 
ale ani to není příroda, jen reprodukce. Nevaruje ho 
ani symbolická číslice na displeji budíku – 23.55, tedy 
za 5 minut 12.
Z přírody zbývá osamělá pampeliška uprostřed malé-
ho trávníku.

Člověk uniká před technikou do samoty horských ve-
likánů, v přírodě se zjevují technická monstra nezná-
mého účelu.
Nakonec i člověk sám se mění v arcimboldovského 
robota složeného ze současných komponentů. Zbývají 
z něj jen hrůzou vytřeštěné oči.
Úkolem člověka je bránit svou přírodní podstatu. Po-
kud návštěvníky vedly obrazy k úvaze nad problémem 
odcizení se svému lidství, splnily klauzury svůj účel.

Téma: Cirkus

Třída pod vedením MgA. Kristiny Matre Křížové

Cirkus většinou označuje kočovné společenství uměl-
ců. Putovní představení se obvykle konají v manéži, 
kruhové aréně pod velkým stanem – šapitó.
Dále také takto bývá v přeneseném smyslu označová-
na výrazná či bouřlivá (společenská) událost – např. 
předvolební boj byl velký cirkus apod.
Studenti se měli nad tímto „slovem“  zamyslet –  hle-
dat historické prameny a jiné spojitosti a synonyma. 

Najít podstatu slova :
Cirkus - show, šapitó/manéž– dále 
– ILUZE, CHAOS, KOMUNITA, 
KRUH, KLAUN, POHYB, AK-
ROBACIE, KLECE, PŘETVÁŘKA 
ATD.
Vzhledem k oboru, který studují  
(Scénická a výstavní tvorba) měli 
vytvořit spíše „obrazný prostor“ 
– přirovnání k dnešnímu světu, k 
jejich světu, jak ho oni vidí. Měli 
nelehký úkol, jak CIRKUS pře-
transformovat : Cirkus/ Svět - pře-
tvořit toto vše do prostorové vize a 
najít jakousi filozofickou spojitost.

Vyšší odborná škola oděvního návr-
hářství a Střední průmyslová škola 
oděvní v Praze 7, Jablonského  3 na-
bízí studium zaměřené na návrh a 
tvorbu oděvů formou nejen středo-
školského, ale i vyššího odborného 

studia – jako jediný vzdělávací subjekt v ČR. Do bu-
doucna je cílem školy navázat na historickou tradici 
studia oděvu a rozšířit profesní přípravu absolventů 
SOŠ v kategoriích vizáž, styl a modeling. 

Jana Beničáková, NICM


