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Listopad 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 NICM A ISM 

Podzim se v NICM nese v duchu mnoha aktivit, akcí 
a veletrhů. Kromě celostátního setkání pracovníků 
ICM, o kterém jsme vás informovali již v říjnovém 
zpravodaji, nás čekala kromě jiných menších akcí 
organizace a účast na školení YIntro a na veletrzích 
Profesia Days v Praze a Gaudeamus v Brně. Bylo toho 
opravdu hodně a už se těšíme, až si o vánočních svát-
cích aspoň na chvíli vydechneme.

Školení YIntro

Letošní školení pro začínající pracovníky informač-
ních center pro mládež YIntro se letos konalo opět 
pod taktovou lektorek Julie Menšík Čákiové a Lenky 
Odvárkové v Praze. Jak 
Julie s Lenkou vidí změ-
ny, které se za všechny 
ty roky, kdy pracovníky 
ICM školily, odehrály?
„Já jsem v roce 2007 za-
čínala tak, že jsem nej-
dříve absolvovala ško-
lení školitelů v Cardifu. 
Tehdy se tomu ještě ří-
kalo MBTC (Minimum 
Basic Training Course). 
O rok později už pro-
běhlo první školení v 
Česku, které si hradili z 
větší části účastníci sami,” vypráví o svých začátcích a 
zkušenostech Julie. Měl čas vliv i  naobsahovou  část? 

„Zhustil se program - kvůli úspoře času. Účastníci si 
občas stěžují, že je školení hodně intenzivní. První ško-

lení trvalo týden, mimo 
"civilizaci" a díky tomu 
jsme měli i větší klid jak 
na samotné školení, tak 
na neformální aktivity 
a vzájemné poznává-
ní účastníků.” I potře-
by účastníků se podle 
Julie posunuly. „Dnes 
pracovníky ICM hodně 
zajímá PR, především 
on-line propagace a 
moderní technologie,” 
vysvětluje. Domnívá se, 
že se školení bude vyví-

jet směrem k on-line kurzům a e-learningu.

Hektický podzim v NICM

Pokračování na straně 10.
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Listopad patřil 
ve slánském íčku 
hlavně projektu 
Živá knihovna a 
jeho přípravám. 
Tuto akci pořá-
dáme pravidelně 
ve spolupráci s 
Knihovnou Vác-

lava Štecha ve Slaném pro 
zdejší základní školy. Pro-
jekt je zaměřen hlavně na 
odbourávání stereotypů 
a podporu pozitivního 
vnímání multikulturní 
společnosti. Ve slánské 
knihovně se tak sešli EDS 
dobrovolníci z Bosny a 
Hercegoviny, Uzbekistá-
nu, Bulharska, Portugal-
ska, Německa, Lotyšska a 
dva naši současní dobrovolníci, jeden ze Španělska a 
druhý reprezentující dvě země, a sice Arménii a Jor-
dánsko. Vytvořilo se tak rozmanité kulturní prostředí 
a žáci tak měli exkluzivní možnost, setkat se se zá-

stupci hned devíti zemí.
Po krátkém úvodu o tom, co všechno v íčku děláme a 
jaké akce a kluby u nás mohou mladí lidé ze Slaného 
a okolí navštěvovat, následoval krátký brainstorming 
o tom, co to vlastně předsudky jsou a jak se jich mů-
žeme zbavit.
Pak přišla na řadu ta nejzábavnější část. Žáci byli roz-
děleni do skupinek, byl jim poskytnut tlumočník z řad 
pracovníků a dobrovolníků ICM a vyrazili ke stano-

vištím. Každý zahranič-
ní dobrovolník měl svůj 
vlastní stánek, kde repre-
zentoval svoji zemi. Děti 
se dozvěděly zajímavosti 
o všech přítomných kul-
turách, mohli si vyzkoušet 
psát arabsky, přičichnout 
k pravé portugalské kávě 
nebo si třeba poslechnout 
srbštinu. A samozřejmě 
procvičily angličtinu! Po-
dle tváří účastníků a také 

závěrečných dotazníků byla akce moc úspěšná a my 
máme velkou radost.

Kateřina Jandová
ICM Slaný

Listopad v ICM Slaný

Do ICM Jindřichův Hradec z.s. za námi přijela na 
dva týdny Sofya Piradyan původem z  Arménie. 
Sofya přijela do České republiky na jeden rok díky 
Evropské dobrovolnické službě 
(EVS) programu ERASMUS+. 
Dobrovolníci z  EVS mohou 
až na jeden rok vycestovat do 
jakékoliv země v  Evropské 
unii a podílet se na zajímavých 
vzdělávacích projektech. Sofya 
se zaměřuje především na lidská 
práva, organizuje proto různé 
workshopy, přednášky a promítání 
vzdělávacích ilmů o tomto 
tématu. V  Jindřichově Hradci a 
Třeboni po dobu svého pobytu 
přednášela na několika základních a středních školách. 
Představila svou činnost v  České republice a svou 
rodnou zemi – Arménii. Přednášky byly uskutečněny 

v rámci výuky anglického jazyka. Studenti se ochotně 
zapojovali do diskuze a nebáli se ptát na podrobnosti 
o její zemi, na její zkušenosti z  projektu atd. 

V rámci EVS naše ICM 
Jindřichův Hradec z.s. 
už navštívilo několik 
dobrovolníků, kteří zde 
předávali své zkušenosti, 
například Amaia de la Fuente a 
Ion Eslava ze Španělska. Pokud 
by Vás také lákalo zúčastnit se 
dobrovolnického programu, 
naučit se díky němu jazyky a 
rozšířit své obzory, neváhejte 
nás kontaktovat. Kontakty 
naleznete na našich webových 

stránkách: www.icmjh.cz.

Prokop Pithart, ICM Jindřichův Hradec

Návštěva Sofye z Armenie

http://www.icmjh.cz
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V sobotu 7. října jsme přivítali v ICM SVČ Ivančice 
24 mladých lidí z Polska, Německa, Ukrajiny, Ruska, 
Německa, Itálie, Maďarska, Turecka, Chorvatsko, 
Gruzie, Lotyšska a Běloruska. Tématem tohoto 
mezinárodního setkání bylo «Komunikace bez slov». 
Školící kurz se zabýval  nenásilnou komunikací ve 
vzdělávacím procesu, která řeší i současné výzvy 
jako je interkulturní dialog v práci s uprchlíky nebo 
předcházení radikalizaci mladých lidí, prostřednictvím 

různých forem umění, včetně kreseb, skicování, 
komiksů, různých forem divadla, tance, apod. S 
účastníky spolupracovali dva ruští školitelé Eduard 
Oganyan a Vera Gorunova. Ivančické Informační 
centrum pro mládež mělo na tomto netradičním 
kurzu také své zastoupení.

ICM Ivančice

Mezinárodní školící kurz opět v Ivančicích

Jmenuji se Jakub, je 
mi 17 let a zabývám se 
natáčením videí a fo-
cením. Když to řeknu 
jednoduše, nedokázal 
bych si už odmyslet 
tyto dvě věci, ve kte-
rých se snažím vyjád-
řit své pocity a dávám 
tomu skoro 
všechen svůj 
volný čas. 
Rád cestuju, 

a poslední dobou mě napadla myšlenka, proč neu-
dělat nějaký projekt o tom, kde bychom se my mladí 
lidé scházeli a dělali spolu něco produktivního ve vol-
ném čase. Co tím myslím produktivního? Cestování a 
sportování, které mě osobně dává strašnou inspiraci a 
motivaci do budoucna a nutí mě to pořád nějak pra-
covat na tom, co mě baví. Takže proto se pokusíme 
vytvořit komunitu lidí, která ráda cestuje, sportuje, a 
dělá něco proto, abychom měli pořád stále a stále lepší 
výsledky v tom, co nás baví. Projekt se jmenuje „Kou-
sekSnu“. V rámci projektu bychom si my mladí lidé 

jedenkrát za měsíc vyrazili na nějaký ten výlet, udělali 
něco pro svoje zdraví a přišli domů s pocitem, který 
nás bude posouvat vpřed. Postupem času bych chtěl 
docílit toho, že si vytvoříme komunitu, která se bude 
pravidelně scházet a dodávat si energii navzájem, mo-
tivovat se a bavit se. V projektu bude hrát roli i sociální 
síť Instagram, kde budou lidi moct vkládat fotky pod 
#kouseksnu a ukázat tak ostatním lidem, co dělají ve 
svém volném čase, co je baví a naplňuje (třeba fotky z 

cestovaní).  A jak se do tohoto projek-
tu může člověk zapojit? Zatím to není 
nějak oiciálně dáno. Koho bude ten-
to projekt zajímat, bude mu zaslána 

událost a tam se dozví bližší informace. V současnosti 
se již připravují webové stránky na online registraci a 
automatické přihlášení do projektu. Takže budu moc 
rád za každého člověka, který přijde na první událost 
tohoto projektu, která bude řečena v nebližší době na 
Facebooku KousekSnu (odkaz https://www.facebook.
com/kouseksnu/), kde budou i nejčerstvější informa-
ce.
Děkuju moc za pozornost a mějte se hezky!

Jakub Gabrhel, ICM Petrovice u Karviné

Projekt KousekSnu



4

AKTUALITY ZE ZAHRANIČÍ

ICM Jilemnice se v  letošním roce zapojila do řady 
projektů Zdravého města Jilemnice, v  rámci kterého 
jsme se zúčastnili například podzimní akce Dny 
zdraví v  Jilemnici, kde jsme se ujali zábavného 
programu pro veřejnost a vyplnili tak program 
soutěžemi s  tematikou zdravé stravy. V  říjnu jsme 
se ujali organizace sportovního programu pro děti a 
mládež na semináři Zdravá záda, který se konal ve 
sportovní hale v Jilemnici, kde jsme si pronajali malý 
sál a celý den jsme tak mohli trávit aktivní zábavou i 
zdravotním cvičením.

Pravidelně se v   letošním roce u nás v  prostorách 
ICM Jilemnice konala celá řada přednášek o zdravém 
životním stylu pro občany Jilemnicka. Jelikož všechny 
přednášky byly zacíleny pro dospělé, rozhodli jsme 
se uspořádat v  rámci ICM přednášky pro děti a 
mládež. Ke spolupráci jsme si přizvali odbornici na 

zdravou stravu, pracovnici dietologické poradny 
v  Jilemnici Anežku Dvořákovou, která připravila 
dva dvouhodinnové programy pro děti ve věku 6 – 
13 let a druhý program pro mládež ve věku 13 – 26 
let. V  rámci kterého proběhla přednáška, zábavné 
soutěžní hry, ale hlavně praktická část ve které jsme 
si společně uvařili něco zdravého na zub a umíchali 
výbornou zdravou pomazánku. Díky této aktivitě 
jsme využili nabídku místního skautského oddílu, 
který nám zapůjčil svou klubovnu, kde mají velkou 
prostornou kuchyň i s  jídelnou a krásně se nám tu 

vařilo. Účast na této akci byla hojná, obou přednášek 
se zúčastnilo 72 dětí, z čehož 19 dětí bylo ve věku 13 – 
26 let. V návaznosti na tuto aktivitu jsme se rozhodli 
uspořádat instruktážní cvičení pro děti a mládež, 
kde nové návyky ve zdravé stravě podpoříme ještě 
zdravým pohybem. 

Za ICM Jilemnice Veronika Slavíková

Zdravý start do života v Jilemnici

AKTUALITY Z REGIONU
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Na třináctý ročník soutěže 
žáků čtvrtých a pátých tříd 
se letos vypravilo do  budovy 
Cyrilometodějského gymnázia 
a  prostor Informačního centra 
pro mládež (ICM) Prostějov 108 
soutěžících z dvanácti základních 
škol z  Prostějova a okolí, aby 
ukázali, jak dobře si poradí 
s počítačem a se zadanými úkoly. 
Z celodopoledního klání pak jako vítěz vyšlo družstvo 
ze ZŠ Myslejovice.
Ve čtvrtek 16. listopadu v osm hodin a dvacet minut 
odstartoval  třináctý ročník soutěže zápolením mezi 
prvními šesti z  celkem dvaceti sedmi přihlášených 
čtyřčlenných družstev žáků čtvrtých a pátých tříd 
základních škol z Prostějovska. Po vysvětlení pravidel 
soutěže si soutěžící v  každém družstvu rozdělili 
úkoly. „Začínáme vždy logickou hrou, následuje 

vyhledávání na 
internetu, ilustrace 
k  přísloví „Jak se do 
lesa volá, tak se z lesa 
ozývá“ a formátování 
v  programu Word,“ 
doplnila výčet úkolů 
Ivana Matyášková, 
vyučující na 
Cyrilometodějském 
gymnáziu a vedoucí 
soutěže v  jedné 
osobě. „Malování 
bylo asi nejlehčí“ 
míní Anetka, 

„Nejtěžší se mi zdál word“ doplňuje Julie svoji 
spolužačku ze Základní školy Dr. Horáka.
Soutěžní družstva přicházela během celého dopoledne. 
Hned po příchodu si soutěžící vylosovali číslo svého 
družstva, obdrželi odznáček se znakem hry letošní 
soutěže – Relexion. Po malém občerstvení se pak 
vrhli do boje o místa u počítačů. Samotné soutěžní 
klání trvalo 45 minut. Pro učitele, kteří je doprovázeli, 
připravili organizátoři tašky s  informačními 
materiály a pozvánkami spoluorganizátora soutěže, 
Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 
v 13.45 hodin ve školním klubu Oáza. Ceny vítězům 
předávala Ivana Matyášková, vedoucí soutěže, a 

Stanislava Rotterová, vedoucí 
ICM Prostějov. Všechna družstva 
byla oceněna diplomem a 
cenou útěchy od Národního 
informačního centra pro mládež 
a ta, která se umístila na prvních 
deseti místech, získala také 
hodnotné ceny. 
Vítězem letošního ročníku se 
stalo družstvo žáků ze ZŠ a MŠ 

Myslejovice, kteří vybojovali batoh na notebook 
a powerbanku, který do soutěže, věnovala irma INFOS 
Art, s.r.o. a irma HABRO. Cena byla přichystána i 
pro vítěznou školu. „Tento ročník inančně podpořil 
magistrát města Prostějova a Olomoucký kraj, a tak 
jsme mohli ocenit úspěšné družstva do 10. místa“ 
doplnila Stanislava Rotterová, vedoucí ICM Prostějov, 
které soutěž spolu s gymnáziem organizuje.
Druhé místo v  soutěži vybojovali žáci ze RG a ZŠ 
města Prostějov a na třetím místě se umístilo družstvo 
žáků z Jubilejní Masarykovy ZŠ a MŠ Drahany. 
Informační centrum pro mládež Prostějov 
působí v  Prostějově od roku 2001. Sídlí v  budově 
Cyrilometodějského gymnázia, ZŠ a MŠ v Prostějově. 
Jeho posláním je poskytovat bezplatně informace a 
poradenství mladým lidem a pracovníkům s mládeží 
(ale i široké veřejnosti) z oblastí, jakými jsou vzdělávání, 
práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, 
občan a společnost, mládež a EU. Doplňkovými 
službami, které 
mohou návštěvníci 
ICM Prostějov 
využít, je přístup na 
internet, černobílý 
i barevný tisk a 
kopírování, vazba 
dokumentů, prodej 
slevových karet 
ISIC/ITIC aj.
ICM Prostějov je 
členem Asociace pro podporu rozvoje informačních 
center pro mládež v  České republice a od  roku 
2010 je držitelem certiikátu kvality poskytovaných 
služeb, uděleným Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR.

Stanislava Rotterová
ICM Prostějov

Dobrodružství s počítačem po třinácté
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Listopad v  hradišťském Informačním centru 
pro mládež odstartoval workshopem Malování 
majoliky, kde byla skupinka dívek a žen zasvěcena 
do starodávné techniky malování do glazury. 
Nechyběly ani dvě Jazykové kavárny s Andym, kde se 
nad šálkem lahodné kávy 
rozebralo vše podstatné, 
ale i to méně důležité, co 
se v  uplynulé době událo.  
Na pozvání dětí a paní 
učitelky z Academic School 
jsme navštívili 6. Dětskou 
vědeckou konferenci, která 
se každoročně koná na 
Academic school a kde 
děti ze zlínského kraje 
mají možnost představit 
své zajímavé prezentace. 
Zúčastnili jsme se i dvoudenní Přehlídky středních 
škol, kde jsme prezentovali Informační síť pro mládež a 
navazovali kontakty se studenty i učiteli z regionálních 
škol. Centrum Akropolis a děcka z programu H2CO3 

(How to communicate free of prejudice) u nás 
představili to NEJ, co zažili na studijních návštěvách 
u partnerů v Německu, Rakousku, Velké Británii a 
Španělsku. Podpořili jsme Studenty pro Hradiště, kteří 
na Masarykově náměstí  zavzpomínali se zajímavými 

hosty na 17. listopad. Pro 
studenty středních škol jsme 
uspořádali tří hodinový 
workshop o inanční 
gramotnosti a už teď, na 
žádost učitelů plánujeme 
pokračování o podnikání. 
V  otevřeném klubu pro 
mládež proběhla beseda 
na téma 17.listopad. Na 
cestopisné besedě, která se 
u nás koná každé třetí úterý 
v  měsíci jsme navštívili 

Východní Austrálii. A na konci měsíce nás ještě čeká 
výukový program pro druhý stupeň základních škol 
s názvem Poznej své boty .

Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště

Listopad v ICM Uherské Hradiště

Od minulého měsíce běží v našem Informačním cen-
tru pro mládež akce: „Poznávej s ICM“. Spočívá ve 
čtyřech pravidelných akcích, které jsou plné diskuzí, 
projektů, zábavy, ilmů, deskových her a angličtiny. 
Mladí lidé mají na výběr, zda se chtějí v konkrétních 
dnech zúčastnit:
•	 Mládežnické rady Český Těšín, která otevírá cestu 

k aktivitám spojených s projekty, městem a veřej-
ností. 

•	 Klubu deskových her, kde jsou připraveny úko-
ly logické, na procvičování zručnosti, hlavolamy, 

akční, postřehové, naučné, či jen odpočinkové.
•	 Language tea (Čaje o páte), u kterého se povídá 

v angličtině s dobrovolníky.
•	 Filmových večerů, plných ilmů z produkce 

světové i české kinematograie. 
Cílem všech aktivit je probudit v lidech zájem o dění 
ve městě a ukázat jim, že mohou svůj volný čas trávit 
jinak, než ležením v posteli.
25. 11. 2017 inišuje naše hudební soutěž pro ama-
térské kapely „Vylezte ze sklepů a garáží“, za účasti 
odborné poroty a profesionálních skupin Nightwish 
– Revival a Within Temptation – Tribute.
Na 7. 12. 2017 chystáme v našem Íčku ilmový fes-
tival “SNOW FILM FEST”, kdy se budou celovečer-
ně promítat ilmy o lyžování, skialpinismu, zimním 
lezení, snowboardingu a dalších zimních šílenostech. 
Toto čtyřhodinové pásmo ilmů z celého světa zavítá 
během prosince nejen k nám, ale promítá se od října 
- prosince na více než 200 místech v České republice 
i na Slovensku. 
Tolik od nás. Přejeme hezké zimní dny a spoustu po-
zitivní nálady. 

Tým ICM Český Těšín

Aktivity z Českého Těšína

AKTUALITY Z REGIONU
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Drakyáda

V polovině října proběhla také naše tradiční Drakiáda. 
Již 14. ročník, který jsme uspořádali společně 
s  Junákem - střediskem Psohlavci Český Brod a o.s. 
Leccos. Počasí nám vyšlo náramně. Celé odpoledne 
svítilo sluníčko, jen vítr jsme opět zapomněli objednat. 
Jak je na naší Drakiádě zvykem, tak vůbec nefoukalo. 
Přesto se některým dětem, podařilo „vyhnat“ draky, 
alespoň na chvíli do pořádné výšky. Kromě pouštění 
draků si vyzkoušeli celou řadu zajímavých disciplín 
– slepeckou dráhu, slovensko-české pexeso, střelbu 
z luku a praku, zatloukání hřebíků a spousty dalších. 
Všichni účastníci si odnesli 
malý dárek za odměnu.

Výměnný pobyt

Malé ohlédnutí za výměnným 
pobytem francouzských 
studentů u nás. Ve spolupraci 
ICM hostila studenty zdejší 
SOŠ. Přijelo jich celkem 27 a 
většinu tvořila jako obvykle 
děvčata, což je pochopitelné vzhledem k jejich 
oboru (sociální služby).  Dívky byly neobyčejně 
komunikativní a spontánní. Všude na sebe poutaly 
pozornost, ať už to byla pražská tramvaj nebo náměstí 
v  Telči, kde dokázaly rozhýbat i jinak rezervované 
japonské turisty. Vzájemně jsme pro ně připravili  
pestrý program, který kombinoval tradiční body ( 
Českobrodské podzemí a prohlídku města, Terezín, 
pivovar v Nymburce, město Telč a diskotéka.

Na úvod nechybělo seznámení se střední školou, kde 
se místní studenti jako vždy ujali role průvodců. Při 
následné prezentaci představili Francouzům Českou 

republiku i stručný přehled českého vzdělávacího 
systému. Rovněž projednali jejich budoucí spolupráci 
na projektu. Projekt je zaměřen na tři globální témata: 
sociální systém, postavení ženy ve společnosti a 
migrace. Postupně budou rozpracovávat jednotlivá 
témata a porovnávat stav v  obou zemích a nakonec 
společně připravíme výstavu. Začínáme již během 
listopadového pobytu našich studentů ve Francii, 
kdy se uskuteční workshop na téma postavení ženy 

ve společnosti. Pro naše studenty je to jedinečná 
příležitost, jak si vyzkoušet v  praxi prezentaci 
v angličtině před publikem. 

Vzdělávací pořady

Pro místní základní školy 2. stupně, 
gymnázium a SOŠ jsme připravili 2 
vzdělávací pořady v sále KD SVĚT 
v Českém Brodě.

První pořad –  Cyklus SVĚT 
KOLEM NÁS je mezinárodní 
vzdělávací projekt, který žákům 

základních škol a  studentům středních škol 
a  gymnázií přibližuje ty nejzajímavější kouty naší 
planety. Ve výkladu se soustředí nejen na zeměpisné, 
biologické a geologické aspekty dané oblasti, ale i na 
charakteristiku tamního obyvatelstva, jeho zvyky 
a běžný život. Tentokrát je to na téma Vietnam – brána 
do Indočíny.

Druhým pořadem je PLANETA  ZEMĚ 3000 s 
doprovodným slovem k ilmu Brazílie – vášnivé srdce 
Jižní Ameriky.

Za ICM Český Brod Nývltová Ivana

Ohlédnutí za podzimem v ICM Český Brod

AKTUALITY Z REGIONU
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ICM České Budějovice se v podzimních dnech zamě-
řilo na dospělé návštěvníky.
Pracovníkům s  dětmi a mlá-
deží jsme nabídli vzdělávací 
seminář Začínáme s Corelem. 
Během tří na sebe navazujících 
setkání se účastníci seznámili 
s  nástroji graického editoru 
CorelDRAW a základy práce 
v Corel PHOTO-PAINT. Celý 
seminář byl realizován v rám-
ci Týdne vzdělávání dospělých 
v Jihočeském kraji, do kterého 
se naše Íčko po roce opět zapo-
jilo. Účastníci si odnášeli nejen základní znalosti, ale 
také řadu tipů pro práci s tímto graickým programem.
Informace z našeho letošního velkého tématu 

prevence kyberšikany jsme se rozhodli předat také 
do řad pracovníků s  dětmi 
a mládeží. V  pondělí 13. 11. 
2017 uskutečnilo ICM České 
Budějovice ve spolupráci 
s  organizací THEIA 
preventivní besedu zaměřenou 
na práci s  prevencí a řešení 
již probíhající kyberšikany. 
Všichni účastníci dostali 
dostatek prostoru pro otázky. 
Odcházeli s  řadou informací 
a tipů, jak si s  kyberšikanou 
u dětí a mládeže poradit a na 

koho se v případě potřeby obrátit.

ICM České Budějovice

Otevřeno pro dospělé…

Stanice techniků DDM hl. m. Prahy pořádá o víkendu 
24.–26. listopadu divadelní přehlídku plnou skvělých 
představení a workshopů nejen pro děti s názvem 
ŠESTKAfest.
ŠESTKAfest je víkendová akce 
pro děti s možností přespání 
a je aktivním nahlédnutím do 
světa divadla. Akce je urče-
ná jak dětem, které navštěvují 
divadelní kroužky, tak úpl-
ným začátečníků, kteří nema-
jí s divadlem dosud žádnou 
zkušenost.  Hlavním cílem je 
seznámit děti s kvalitními di-
vadelními inscenacemi, o in-
scenacích diskutovat a rozvíjet 
divadelní dovednosti ve třech 
workshopech. 
První workshop se zabývá pra-
cí s loutkou, druhý se věnuje 
tématu využití hudby v divadelním představení a třetí 
workshop – redakce – je novinářský pohled na pře-
hlídku, kde se účastníci budou podílet na tvorbě třech 
čísel časopisu, který bude během přehlídky vycházet.
Dále je pro účastníky připravena návštěva výstavy 
Zámecké imaginárium bratří Formanů a jejich přátel 
v Muzeu Roztoky, divadelní představení z dílny dět-

ských a studentských souborů a mnoho dalších ak-
tivit. Zároveň mají možnost poznat mnoho nových 
přátel, učit se spolupráci, zažít mnoho divadelních 
dobrodružství. 

Akce začíná v pátek v 17.00 a kon-
čí v neděli v 16.30. 
Účastníci ŠESTKAfestu mají 
možnost přespávat přímo v bu-
dově Stanice techniků v tanečním 
sále. S sebou je nutné mít vlastní 
karimatku, spacák a oblečení na 
workshop. Stravování bude zajiš-
těno na místě – snídaně, večeře a 
v blízké restauraci – obědy. 
Účastnický poplatek je 350 Kč/
víkend a 120 Kč/jednotlivý den. 
Poplatek zahrnuje příspěvek na 
stravování, vstupné na divadelní 
představení, pedagogický dozor. 
Platba proběhne na místě při za-

hájení přehlídky.
Přijďte se podívat na představení dětských a student-
ských souborů nebo své děti přihlaste jako aktivní 
účastníky. Nudit se zaručeně nebudou. 
Více informací a možnost přihlášení na: https://ddm-
praha.cz/stanice-techniku

DDM hl. m. Prahy

Divadelní přehlídka Šestkafest

AKTUALITY Z REGIONU
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V  minulých týdnech byl 
program nabitý, máme za 
sebou prezentaci nových 
dobrovolníků EDS – Meet 
my coutry s Gritou a 
Povilasem z Litvy. Promítání 
fotek bylo zakončeno 
zajímavou diskuzí o situaci 
u nás a v Litvě.

Následoval Týden vzdělávání 
dospělých, organizovaný 
Úřadem práce v  Náchodě. Příležitost zúčastnit 
se dostali nejen dospělí, ale i studenti středních 
škol. V  rámci této akce proběhla aktivita Právo na 
informace přímo v ICM, Europass – životopis online, 
následovala přednáška Kateřiny Emer Venclové – Má 
dáti dar, o tom že je nejen důležité dary dávat, ale 
umět je i přijímat, konaná v prostorách ÚP. 

Další velmi zajímavou akcí byla přednáška Radosti 
a starosti rodičů (příliš) zvídavých dětí o tom, jak je 
složité vyrovnat se s nadáním, o nepochopení okolí, 
o zařazení této „neuroatypie“ do legislativy a hlavně 
o nedostatečné podpoře nadání ve školách. Kateřina 
Emer Venclová podporuje nadané a talentované ve 
všech svých aktivitách a pokouší se jim vydobýt to 
správné místo na světě. Jedním z  jejích cílů je získat 
pro ně pochopení a přijetí společnosti, ve které žijí 
a nadále jednat o poskytování podpory nadaným 
v rámci školní docházky. 

Týden vzdělávání v  ICM zakončily páteční jazykové 

konverzace v  dopoledních 
hodinách. 

V  následujícím týdnu proběhlo 
v  prostorách ICM česko – 
slovenské školení Gamiikace 
o nových metodách a herních 
prvcích v  různých prostředích, 
na které jsme byli přizváni jako 
pracovníci s  mládeží.  Po 4 
náročných dnech máme hlavu 
plnou nápadů a těšíme se, až 

budeme některé metody a hry realizovat. Tento 
seminář chystá ICM Náchod v  rámci svých aktivit 
v příštím roce.

Ke konci listopadu ještě bude víkendový Kurz 
rychločtení pro nadané z našeho regionu a prezentace 
EDS o Francii.

V  prosinci nás čeká 
příprava na Vánoce. 
Jako každý začátek 
měsíce i tentokrát bude 
odpoledne plné her. 
V  úterý 5. prosince 
se bude konat turnaj 
v  Pexesu - oblíbené hře 
všech generací. Potkáme 
se v  Klubu Hnízdo 

v 15.30. Pro vítěze budou připraveny sladké odměny 
i věcné ceny. Oprašte své oblíbené pexeso a vezměte 
ho s sebou 

Další prosincovou akcí je Adventní dílnička ve středu 
6.12. a promítání ilmu z  produkce festivalu Jeden 
svět. Pro tento měsíc jsme vybrali ilm s velmi vážnou 
tématikou – Zemřít pro design. „Jaký dopad má na 
naše životy všudy přítomná elektronika a chemikálie, 
které jsou při její výrobě potřeba? Za jakých podmínek 
byl vyroben váš mobilní telefon, notebook nebo i 
mikrovlnka? Výrobci to vědí a tutlají informace už 
více než 30 let. Snímek metodicky rozkrývá problém 
globálních rozměrů…“. Promítání a diskuze v pondělí 
11.12. v  17 hodin. Potom už nás čeká poklidná 
příprava na vánoční svátky…

ICM Náchod

Listopad a prosinec s ICM Náchod

AKTUALITY Z REGIONU
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Pokračování ze strany 1.

Lenka, která dělá školení od roku 2011, se s Julií sho-
duje na tom, že se dnes ICM více zajímají o využití 
digitálních technologií a do budoucna si myslí, že bu-
dou školení obsahovat více praktických částí z práce 
ICM, online propagaci a vzájemnou výměnu zkuše-
ností.
Samotní účastníci YIntro letos po čtyřech dnech inten-
zivního školení odjížděli obohacení novými znalostmi 
a dovednostmi. I jich jsme se zeptali na jejich dojmy. 
Studentka Simona ocenila na školení hlavně možnost 
síťování. “Školení pracovníků 
YIntro pro mě bylo zajímavou 
zkušeností. Měla jsem příleži-
tost poznat mnoho nových lidí, 
kteří pracují ve stejném oboru 
a sdílet s nimi navzájem své 
znalosti, což považuji za přínos 
pro svou práci.” vysvětlila. Jiná 
účastnice, Eva, ocenila hlavně 
praktická cvičení: “Z mého po-
hledu se nejpřínosnější část vě-
novala praktickým odpovědím 
na modelové dotazy, které jsme 
si mohli vyzkoušet na recepci 
v NICM. Postupně se vystří-
dali všichni účastníci kurzu. 
Některé otázky byly opravdu 
záludné. Zamyšlení vyvolala 
třeba otázka 14leté dívky, jejíž 
kamarádka shání „pilulku po-
slední záchrany“. Je starší přítel 
této kamarádky podezřelý ze zneužívání? Je naší po-
vinností tuto situaci někam hlásit? A tak bych mohla 
pokračovat…” popsala účastnice Eva.

Jaký bude další vývoj školení YIntro?

V první řadě chceme celé školení aktualizovat a při-
způsobit jeho obsah potřebám a trendům moderní 
doby. Uvědomujeme si například, že informací, kte-
ré účastníkům potřebujeme předat, je velmi mnoho 
a během pouhých čtyř dnů tak nezbývá mnoho času 
na zajímavé aktivity a praktická cvičení. Do budouc-
na bychom proto chtěli školení roztáhnout do více 
dnů, jak tomu bývalo dříve a frontální výuku oboha-
tit větším množstvím aktivizačních cvičení a inten-
zivnější prací ve skupinách. S tím souvisí i hledání 
nových prostor, ve kterých bude možné tyto aktivity 
uskutečnit, a i díky kterým bude školení pro lektory 

a účastníky o něco pohodlnější. Uvažujeme také, že 
část informací zprostředkujeme účastníkům ve formě 
e-learningu, který by vyplnili sami doma před začát-
kem kurzu. Snad se nám naše představy podaří napl-
nit a příští rok vám budeme moci předvést YIntro ve 
zcela novém hávu.

Gaudeamus Brno 2017

Jako každý rok jsme se i letos zúčastnili Evropského 
veletrhu pomaturitního a celoži-
votního vzdělávání Gaudeamus 
Brno 2017. Naši přítomnost a 
celkovou aktivitu na Gaudeamu 
hodnotíme jako velice přínosnou 
pro naši práci s cílovou skupi-
nou již více než desítku let a letos 
tomu nebylo jinak. I tentokrát se 
nám podařilo oslovit několik set 
studentů, domluvit spolupráci 
s partnery několika sítí zamě-
řených na mladé, aktualizovat 
vlastní portfolio odborných in-
formací o současné situaci na 
trhu pomaturitního vzdělávání 
a volby dalšího vzdělávání a pro-
fesního zaměření. Letošní ročník 
Gaudeamu navštívilo celkem 28 
664 návštěvníků, což je dokonce 
o několik set více než loni. 

Profesia Days 2017

Jako oddělení Národního ústavu pro vzdělávání jsme 
se za NICM spolu s ostatními oddělením NÚVu zú-
častnili také 7. ročníku veletrhu Profesia Days 2017. 
NICM se ostatně Profesia Days v Praze účastní již ně-
kolik let. Letošní ročník veletrhu navštívilo devět tisíc 
zájemců. Pracovní možnosti jim prezentovalo sto dva-
cet vystavovatelů a padesát jedna řečníků promlouva-
lo k obecenstvu na hlavním pódiu i v přednáškových 
místnostech. Za oba dny pracovníci na stánku NÚV 
zodpověděli celkem 314 dotazů. Co naše návštěvníky 
nejvíce zajímalo? Téměř třetina dotazujících se zají-
mala o to, jak vyplnit životopis a dodatky k němu a 
čtvrtina dotazujících měla zájem o práci v zahraničí 
nebo o informace k Evropskému rámci kvaliikací, 
který usnadňuje uznávání vzdělání a kvaliikací na-
příč Evropou. 

AKTUALITY Z NICM A ISM 


