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Po téměř roční náročné rekonstrukci 
v městské památkové zóně se v pondělí 3. září 
2018 slavnostně otevřelo pravé křídlo nově zre-
konstruovaných přízemních prostor původní sta-
ré radnice v čp. 1 na náměstí Arnošta z Pardubic. 

Celý prostor je znovu sídlem Informační-
ho centra a Informačního centra pro mládež. 
K dalšímu využití zve trošku menší, ale v pěk-
ném novém kabátku, galerie Šatlava a zejména 
zrekonstruovaný radniční sál. Ten bude sloužit 
aktivitám ICM, zastupitelům při jednáních, i ši-
roké veřejnosti a místním spolkům k realizaci 
různých jednání nebo vzdělávacích akcí. V ne-
poslední řadě bude sál využit i jako svatební síň. 

V dopoledních hodinách proběhlo symbolické 
přestřižení pásky s krátkými projevy zástupců 
vedení města.  Činnost ICM a představu aktivit v 
nových prostorách návštěvníkům přiblížil mís-
tostarosta Mgr. Pavel Janík a popřál íčku hodně 
úspěchů. Význam historické budovy zájemcům 
přiblížil přímo v radničním sále historik PhDr. 
Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D.. Zahájení se zúčast-
nili pozvaní hosté – Pavel Hlaváč, zástupce Aso-
ciace turistických informačních center (A. T. I. C), 

Šárka Kušková a Martina Borovská z Národního 
informačního centra pro mládež (NICM), ředitelé 
místních škol, nestátních neziskových organizací 
(NNO), média a obyvatelé našeho města i okolí.  

O doprovodný program se - v rámci spolupráce 
ICM a  NNO - postaraly místní spolky a sportovní 
organizace, které si připravily nabídku volnoča-
sových aktivit na nový školní rok s doprovodný-
mi dílničkami a kvízy pro děti. Se svou nabídkou 
a pestrým programem se připojily také měst-
ská knihovna, Jazyková škola Carpinus a 3 RE. 

Pro všechny návštěvníky v čp. 1 bylo připrave-
no malé pohoštění, dárkový hrneček, bezplatné 
prohlídky českobrodského podzemí a samozřej-
mě i bezplatné informační materiály z oblasti 
informací pro mládež a turistického ruchu. Nové 
prostory zhlédlo více jak 250 návštěvníků. 

Radniční sál prošel svým prvním zátěžovým 
testem v 18:00 hodin během jednáním Fóra 
města 2018, kde ICM zastupoval „stůl mladých“. 
Zástupci vedení města představili významné 
projekty let 2017 - 2018 a přiblížili projektovou 
činnost s ohledem na akční plán a financování 
jednotlivých projektů. Dalším bodem programu 

bylo hledání palčivých oblastí 
v našem městě podle klíčových 
oblastí strategického plánu 
(doprava, kultura, životní pro-
středí, spolupráce s parlamenty 
SŠ,…), které čeká také ověření 
on-line anketou. S jejími výsled-
ky bude seznámeno zastupitel-
stvo města a široká veřejnost. 

Zdenka Bočková, Ivana Nývltová,
 ICM Český Brod
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Exkluzivně! Čína očima mladých cestovatelů z Academic  School

V dubnu se vydali žáci Academic School na 
cestu do Číny.  Zde je několik postřehů žáků 
Františka (F) a Richarda (R). 
Jak dlouho jste cestovali?
R: Dohromady jsme letěli čtrnáct hodin. Šest ho-
din z Prahy do Dubaje a osm hodin z Dubaje do 
Číny. Cesta byla příjemná, ale moc se v letadle ne-
dalo spát, takže zároveň dosti únavná.
F: Bylo to zdlouhavé, ale jsme dobrý kolektiv, tak 
to celkem uběhlo.
Kde jste bydleli?
R: Celkově jsme byli v Číně osm dnů. Z toho jsme 
byli čtyři dny ubytováni u rodin žáků a zbylé čtyři 
dny v hotelu ve městě Hangzhou. Ty první čtyři 
dny jsme také chodili do tamnější  jazykové školy.
F: Ubytování v rodině byl pro mne velmi silný zá-
žitek, totéž se dá říci o luxusním hotelu.
Jaký byl váš program?
R: Program byl velmi individuální a záleželo na 
jednotlivých rodinách. V mojí rodině jsme hlavně 
poznávali město, a jelikož bylo hodně velké, tak 
jsme ho neprozkoumali celé. Ze školy jsme se vra-
celi kolem páté hodiny odpoledne, takže vlastně 
ani nezbylo moc času na nějaké rozšířenější ak-
tivity.
F: Z mého hlediska měla rodina program pro nás 
velmi dobře pro-
pracovaný a zají-
mavý. 
Pobývali jste v 
čínské škole. Jak 
se liší výuka u 
nás a v Číně?
R: Výuka se liší, a 
to hodně. Jedním 
z hlavních rozdílů 
jsou povolené fy-
zické tresty. Dal-
ším rozdílem je to, 
že učitelé naprosto 
oddělují svůj osob-
ní život a život uči-

telský. A rozdíl vidím i v tom, že žáci mají mnohem 
víc domácích úkolů. Vypracovávání domácích 
úkolů jim trvá do pozdních večerních hodin.
F: A navíc byly děti velmi svázané, nebyly spon-
tánní.  Většina učitelů měla velkou autoritu, ale 
našlo se i pár mladých učitelů, kteří byli příjemní. 
Určitě je to velký rozdíl. 
Jaký nejpozitivnější zážitek jsi při pobytu měl?
R: Za nejpozitivnější zážitek považuji prostě celý  
výlet do Číny. Dalo mi to hodně do života. Používal 
jsem angličtinu.  Důležité věci, kterých si hodně 
vážím, jsou poznání nových lidí, nové krajiny a 
nové zkušenosti. Jednou bych se do Číny rád vrá-
til.
F: Já si jistě po tomhle výměnném pobytu budu 
více vážit systému našeho školství. 
A co tě v Číně zarazilo?
R: Zarazilo? Tak v tom mám absolutní jasno. Ještě 
předtím, než jsme vycestovali, jsme byli obezná-
meni s tím, že rodina bude perfektně umět anglic-
ky. Všichni se těšili a neměli jsme z ničeho strach. 
Když jsme přiletěli do Shanghaje, čekal nás u leti-
ště autobus, který nás zavezl přímo do Hangzhou. 
V Hangzhou už na nás čekaly rodiny a my natě-
šeně vystoupili z autobusu a šli k nim. Pozdravil 
jsem a chtěl jsem říct pár úplně základní vět, které 
jsem očekávál, že bude super říct. No ale co se ne-
stalo! Většina z těch rodin vůbec neuměla anglic-
ky, když ano, tak jenom částečně. Tohle mě zarazi-
lo ze všeho nejvíce!
F: Mě asi nejvíce zarazilo, že lidé v Číně neberou 

zvířata jako živé 
bytosti. 

Pro ICM Uherské 
Hradiště František 

a Richard (žáci 
Academic School 

Uherské Hradiště)
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Mladý talentovaný umělec Tomáš Valík
Rozhovor s výtvarníkem Tomášem Valíkem.

Dobrý den, Tomáši. Prosím, prozraďte čtená-
řům, kdy jste začal tvořit a co bylo Vaším prv-
ním „spouštěčem“?

Mé počátky malby sahají k jaru před dvěma 
lety. Přesně si nevybavuju, co bylo podnětem, ale 
netrápí mě to, protože to na škodu rozhodně ne-
bylo. Pravděpodobně hledání nového směru, kde 
bych se mohl zlepšovat. Do té doby jsem se to-
tiž věnoval jen sportu, moc jsem nečetl, a tak na 
mě doma vždy čekal počítač, od kterého jsem se 
díky malování oprostil. Mou jedinou školou bylo 
a je doposud jen procvičování a internet. Díky 
sociálním sítím jsem navíc poznal spoustu lidí 
sdílejících stejnou vášeň jako já, kteří mě taktéž 
posunuli vpřed, ať už inspirací, kterou mi dodali, 
anebo jejich chybami, z kterých jsem se poučil.
Co Vám malba dává?

Malba je pro mě jako každý koníček, kterému 
se věnuji. Dává mi pocit, že jsem přes den něco 
udělal a na rozdíl od sportu, při kterém jsou vý-
kony i výsledky nakonec pouhými zážitky, ještě 

něco, na co se můžu zpětně podívat. Hlavní, co 
s sebou ale nese, je cesta, na kterou mě poslala. 
Snaha o zlepšení, vymýšlení nových postupů, sbí-
rání uměleckých potřeb a fakt, že je pořád nad 
čím přemýšlet, abych se posunul dopředu. Taky 
spoustu výzev, které se podaří splnit či ne. A stojí 
to za to.
Jaký motiv nejraději malujete? A jakou techni-
kou?

Největší zálibu nacházím v krajinách. V příro-
dě trávím díky ostatním koníčkům spoustu času 
a mám k ní tak dost blízko. Nabízí nekonečnou 
inspiraci. Střídáním ročních období, dne a noci, 
počasí nebo i vlastní fantazií. Její zpracování pak 
záleží jen na mně. Mám právo si dělat, co chci. Tu 
odebrat strom, tam zase přidat lehký mrak nebo 
zkombinovat dvě úplně jiné scény, a to vše pro 
vznik zajímavé kompozice.

Od počátků tvořím s pastely, u kterých mě na-
dchl přímý kontakt umělce a jeho nástroje. Mezi 
člověkem a samotným médiem není žádný pro-
středník. Ani štětec ani násada, tudíž máte nad 
tahy docela velkou kontrolu. Textura a viditelnost 
tahů je pak to, co na pastelech zbožňuju, proto-
že je výsledek zcela jiný, než při olejomalbě. Jako 
podklad mi pak slouží umělecký smirkový papír, 
který umožňuje aplikování spousty vrstev a taky 
archivnost výtvorů.
Kde nejčastěji tvoříte? Máte nějaké své oblíbe-
né místo?

Zatím maluju převážně doma, ale sem tam si 
zajdu i ven. S kreslením je to zase naopak. Co se 
týče lokalit, na každého čeká spousta inspirace už 
za brankou a u mě to není jinak. Tyto výjevy ale 
zatím zůstávají v mém skicáku. Ze vzdálenějších 
jsou to určitě Jeseníky, jejich odkryté vrcholy a ze-
jména hřebeny.

Pokračování na str. 4.
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Kdybych si chtěla některý z Vašich obrazů 
koupit nebo si nechat zhotovit obraz na míru,
je to možné?

Co se prodeje mých obrazů týče, žádný oficiální 
systém zatím nemám. Ty reprezentativní vyvěšu-
ju spolu s komentářem na svou FB stránku, která 
nese název Tomíno Valík – The Pastel Journey či 
na svůj Instagram, kde vystupuji jako tomino_va-
lik. Kdyby se vyskytl zájem o jakýkoli z obrazů, 
stačí mě kontaktovat na těchto sociálních sítích 
nebo emailu valik.tom87@gmail.com. Zakázky s 
určitými prosbami na obraz “na míru” dostávám 
také, a pokud to je v mých silách, snažím se vyho-
vět. Ovšem je to něco jiného prodat obraz, který 
jsem si vypracoval sám než ten, který mi někdo 
navrhl, abych udělal. Jsem rád, že udělám zákaz-
níkům radost a možná obraz, který se jim domů 
bude hodit. Avšak prodat svůj vlastní design má 
váhu mnohem větší.
Máte v plánu vystudovat uměleckou VŠ? Jaké 
jsou Vaše vize do budoucna?

S blížící se maturitou přichází i otázka, jestli 
se rozhodnu umělecky rozvíjet i akademicky. Si-
tuace se může změnit, ale v tuto chvíli nemám v 

plánu jít na výtvarnou školu. Určitě by rozvinula 
dovednosti, které zanedbávám. Dosud jsem ale 
zatím vždy tvořil sám pod sebou a kdy se mi chtě-
lo a nehodlám to v nejbližší době měnit.
Děkuji Vám za Váš čas a přeji Vám, ať ve své 
úžasné práci pokračujete a dělá Vám radost! 
Spoustu podnětů, nekončící umělecké nadše-
ní a úspěšně zvládnutou maturitní zkoušku 
Vám ze srdce přeje Informační centrum pro 
mládež Ostrava.

ICM Ostrava

Slavnosti jablek v Petrovicích

AKTUALITY Z REGIONU

Již třetím rokem jsme ve spolupráci s obcí Pe-
trovice u Karviné uspořádali v září komunitní 
akci Petrovické jablkobraní. Nechybělo vystou-
pení ostravského písničkáře Václava Fajfra se 
skupinou Acustrio. Návštěvníci si mohli vyzkou-
šet ukovat hřebík u zkušeného kováře, zasoutě-
žit si a pochutnat si na nejrůznějších jablečných 
specialitách. Celkem 11 odvážných se zúčastni-
lo soutěže o nejlepší jablečný štrúdl. Ochutnat 
všechny štrúdly dalo zabrat i vícečlenné porotě. 

Po skončení soutěže měli možnost ochut-
nat štrúdly i ostatní návštěvníci jablkobraní.  Už 
teď se těšíme na další, tentokrát čtvrtý ročník. Markéta Nováková, ICM Petrovice u Karviné
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Mezinárodní kurz „Make Yourself Visible“ 
Ahoj, rád bych napsal pár vět o kurzu „Make 

Yourself Visible“ (volně přeloženo „Zviditelni 
se“), kterého jsem se účastnil začátkem června 
díky SVČ Ivančice. Bylo nás kolem 30 účastní-
ků z 12 zemí (Česká republika, Arménia, Polsko, 
Německo, Ukrajina, Portugalsko, Gruzie, Bělo-
rusko, Maďarsko, Makedonie, Rusko a Řecko). 
Během osmi dnů jsme navazovali mezinárod-
ní spolupráci a neformálně se učili, jak zvidi-
telnit naše organizace a prezentovat je online. 

Hned po příjezdu jsme se zapojili do seznamo-
vacích aktivit, které  vytvořily přátelskou atmo-
sféru. To jsme velice ocenili, protože v následu-
jících dnech jsme se díky tomu cítili komfortně 
při vyjádření svých názorů a nebáli jsme se ko-
munikovat s organizátory. Také to velice pomohlo 

komunikaci mezi námi účastníky, když jsme i ve 
volném čase diskutovali nad tím, jak co nejefek-
tivněji zviditelnit naše organizace na internetu. 

Po těchto seznamovacích aktivitách jsme 
se pustili do problematiky on-line prezenta-
ce. Byly nám představeny on-line nástroje a se-
známili jsme se s jejich ovládáním. Mimo ná-
strojů, které nám byly představeny trenéry, 
jich bylo mnoho představeno účastníky, kteří 
s nimi pracují a mají dobrou zkušenost. Nauči-
li jsme se také, jak napsat text pro sociální mé-
dia, jak vytvořit infografiku, natočit a editovat 
video, prezentovat naše organizace graficky na 
sociálních sítích a komunikovat s veřejností.

Na závěr nás čekala práce. Všechno, co 
jsme se naučili v rámci tréninku, jsme vloži-
li do on-line kurzu,  do kterého se může přihlá-
sit veřejnost. To mi přišlo jako výborný nápad 
jednak proto, že jsme si tak mohli osvojit teore-
tické znalosti získané na kurzu a jednak proto, 
že nové vědomosti budeme šířit mezi ostatní. 
I když samotný kurz skončil, účastníci spo-
lu nadále aktivně komunikují. Hlavním té-
matem je zejména propagace našeho on-line 
kurzu, protože chceme, aby se dostal do pově-
domí co nejvíce lidí. Tak nám držte palce! :-)

Robert Veselý, ICM Ivančice

AKTUÁLNĚ Z ERYICA

Shrnutí projektu „MOVE“
Projekt zaměřený na mobilitu mladých lidí má 

už mnohé výstupy. Nyní si můžete přečíst i ofici-
ální evropská shrnutí. Hlavní otázkou projektu 
„MOVE (2015-2018)“ bylo, jak může být mobili-
ta mladých lidí „dobrá“ jak pro socioekonomický 
rozvoj, tak pro individuální růst mladých lidí, a 
jaké faktory podporují/brání takové prospěšné 
mobilitě. Projekt se zaměřoval na 6 typů mobili-
ty: za vyšším vzděláváním, dobrovolnická a pra-
covní mobilita, výměny žáků, odborné stáže a 
podnikání. 

Dvě dostupná obecná shrnutí sumarizují vý-
sledky z šetření všech jmenovaných typů mobility. 
Čtyřem oblastem jsou pak věnovány samostatné 
dokumenty. Můžete tak podrobněji prozkoumat 

zjištění a doporučení týkající se mobility v rámci 
EU, mobility za odborným vzděláním, dobrovol-
nické mobility a mobility zaměřené na podnikání.

Tato čtyři shrnutí jsou pouze v angličtině, 
obecné dvě jsou dostupné ve více jazycích. Vše 
najdete na https://bit.ly/2NH1yko. Při jejich čte-
ní narazíte jistě také na otázku informačních a po-
radenských služeb pro mládež. Jejich potřebnost 
je například zmiňovaná v části o mobilitě v EU. 
Konkrétně se píše o potřebě podpořit informační 
a poradenské služby pro mládež, aby se mladým 
lidem zajistila podpora „šitá na míru“ jejich po-
třebám. 

Julie Menšík Čákiová
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Literární noc 2018
Na začátku září naše kladenské ICM uspo-

řádalo již třetí ročník literárního minifestivalu 
pod širým nebem. Díky překrásnému zářijo-
vému počasí, našim skvělým dobrovolníkům 
a spoluorganizátorům, se akce velice povedla. 

Nápad uspořádat takovou akci vznikl před tře-
mi lety jako kladenská alternativa k podobné udá-
losti, která se pravidelně koná v Praze. Smyslem 
akce je (mimo jiné) přiblížit místním obyvatelům 
zajímavá a často nepřístupná místa Kladna, která 
jsou historicky významná. Tento rok jsme pro ko-
nání vybrali magické prostory bývalé hutě Poldi.

Literární noc jsme již tradičně pořádali ve 
spolupráci s Městským divadlem Kladno, jehož 
herci na několika stanovištích předčítali úryvky 
z vybraných knih. Jejich skvělý přednes dokres-
lil atmosféru místa.  Knihy byly vybrány s ohle-
dem na letošní výročí První republiky. Jednalo 
se tedy o díla autorů jako je Karel Čapek, Frá-
ňa Šrámek, Vladislav Vančura či Karel Poláček. 

Díky spolupráci se Středočeskou vědeckou kni-

hovnou v Kladně a spolkem Halda byla návštěv-
nost akce velmi dobrá. Věříme, že i čtvrtý ročník 
Literární noci bude stejně úspěšný. Pokud chcete o 
akci vědět více, navštivte náš Facebook nebo web.

ICM Kladno

Letos se už potřetí ve Skanzenu Rochus kona-
ly příměstské tábory v duchu slováckých tradic. 
Děti měly opět možnost seznámit se s tradičním 
životem na vesnici – životem bez moderních 
technologií! Zkoušely si různá řemesla a učily 
se vařit a péct podle tradičních receptur. Nově 
mohly i část programu trávit v krojích! Tábor je 
plný aktivit, při kterých se děti seznamují napří-
klad s ekologickými programy skanzenu, samy si 
vyrábí marmeládu, nudle, pečou chleba v hlině-
né peci, stloukají 
máslo a ke svačin-
kám si v kamnech 
pečou honzovy 
buchty, krajance 
nebo smaží kobli-
hy. Populární je i 
tvorba hliněných 
cihel, takzvaných 
kotovic. Velmi ob-
líbenou dětskou 
aktivitou je na-
příklad i adrena-
linová chůze po 
prknech kolem 

hnojiště s kadibudkou, chození na chůdách, ven-
čení koz Lízy a Rózy a převlékání do krojů. Děti 
se rády zapojí i do pomoci s umýváním nádobí. 
Nedílnou součástí tábora je i odpolední siesta 
na půdě v seně. A to je jen část z toho, co děti 
během tábora absolvují a na co budou vzpomí-
nat.  Během léta proběhlo sedm turnusů s více 
než 120 táborníky. Tábory jsou velmi oblíbené. 

Letos byla všechna místa vyprodána po pou-
hých třech hodinách od spuštění příjmu přihlá-

šek.  Na táborech 
se organizačně 
podílí Region 
Slovácko, Park 
Rochus, o.p.s., 
DDM Šikula a In-
formační cent-
rum pro mládež 
prostřednictvím 
Klubu přátel ICM.

ICM Uherské 
Hradiště 

Příměstský tábor „U tetičky na dědině“
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Mezinárodní projekt „European Bricks and Pieces“ s Hodinou H

Od 1. do 10. září se konal mezinárodní pro-
jekt s názvem „European Bricks and Pieces“. Byl 
pořádán chorvatskou organizací Europski dom 
Slavonski Brod a díky Hodině H se ho zúčast-
nil i šestičlenný tým z České republiky. Projekt 
byl zaměřen především na poznávání evropské 
identity a hledání společných rysů a hodnot v 
kontextu evropského občanství.  Během celého 
projektu mladí lidé získávali nové zkušenosti 
v rámci neformálního vzdělávání a také hleda-
li nové úhly pohledu na svět okolo nás. Vedou-
cí skupiny Jana popisuje projekt následovně: 

„Každý den nás čekaly nové aktivity a tea-
mové práce, jako například vyprávět pohádku z 
jiného úhlu pohledu, než jaký nám byl předklá-
dán jako „ten správny“. Díky nim jsme si zlepšo-
vali nejen anglický jazyk a teamovou práci, ale 
také krok po kroku sestavovali jeden z hlavních 
cílů celého projektu a to knihu, jež bude obsaho-
vat národní legendy, příběhy či pohádky každého 

ze zúčastněných států (Česká republika, Řecko, 
Španělsko, Turecko, Chorvatsko, Polsko, Bulhar-
sko). Do knihy jsme vybrali příběhy, které byly 
vhodnými adepty například na téma přátelství, 
inteligence, láska, solidarita či statečnost, k nim 
jsme vytvořili krátké video, komiksy a ilustrace a 
předposlední den projektu jsme je po veřejné udá-
losti, kterou byl námi nacvičený flashmob v cen-
tru Zadaru, prezentovali kolemjdoucím lidem.“ 

Projekt byl zakončen sumarizací poznat-
ků a dovedností, které účastníci získali, a tvor-
ba osobních Youthpassů každého ze zúčastně-
ních. „Jednoznečně mohu říci, že to byl jeden z 
nejlepších projektů, kterých jsem se kdy účast-
nila. Perfektní organizace, velice přátelští lidé a 
celá myšlenka tohoto projektu se mi velice líbila. 
Nejvíce jsem si užila flashmob, který jsme tanco-
vali na tzv. „Pozdravu Slunci“ v centru Zadaru.

Díky účastníkům z ostatních zemí jsem získa-
la nové informace o jejich kultuře a přehodnotila 
svůj pohled na současnou situaci v celé Evropě. 
Doufám, že budu mít v budoucnu ještě příležitost 
být účastníkem na dalším z podobných projek-
tů.“ Tak projekt hodnotila vedoucí skupiny Jana. 
A Daniel nám sdělil: „Byl to můj první projekt a 
mohu říci, že to byl  můj dosavadní nejlepší záži-
tek při němž jsem poznal spoustu nových přátel.“
Více informací o Hodině H najdete na 
www.hodinah.cz nebo přímo v jejím síd-
le v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.

Jana Koucká, Eva Havlíčková

http://www.hodinah.cz
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Virtuální realita jako vzdělávací nástroj
Workshopy virtuální reality probíhají v těch-

to dnech na některých základních a středních 
školách v Českém Těšíně a Třinci. „Workshop se 
skládá z několika aktivit. Učíme se ve virtuální re-
alitě pohybovat. Zvyknout si na specifika ovládá-
ní. Pasivně se projedeme historickou Škodovkou 
značky Klement Prahou třicátých let. Pak aktiv-
ně prozkoumáme lidské tělo, tím, že se staneme 
buňkou. Na pár minut vyletíme do kosmu, kde 
sledujeme hvězdy a opravujeme vesmírnou sta-
nici“ detailně popsal projekt „Virtuální realita 
jako vzdělávací nástroj“ Petr Kantor, lektor in-
formačního centra pro mládež v Českém Těšíně. 

Technologie jde vpřed a každým rokem se 
čím dál víc blížíme k našim sci-fi filmům, jimiž 
předáváme své vize budoucnosti. Pro některé 
je realita něčím, o čem snili, ale pro nás - mlad-
ší generaci - se jedná už o věc známou a běž-
nou. První pravá virtuální realita vznikla v roce 
1962 jako prototyp nazvaný „Sensorama“. Tato 
virtuální realita umožňovala promítat 5 krát-
kých filmů, takže diváci mohli vnímat jak obraz 
a zvuk, tak také vůni (zdroj: mortonheilig.com). 

Smyslem workshopů o virtuální realitě je roz-
šíření odborných znalostí. „Zabývali jsme se po-
kročilejšími zařízeními jako HTC Vive, Oculus Rift, 
VR Box, rozšířenou realitou („AR“) a pasivní reali-
tou. Společně s mnoha dalšími účastníky kulatého 
stolu jsme nalezli spoustu směrů, v kterých by moh-
la být VR využívána. Patří zde například virtuální 
planetárium, exkurze do nepřístupných provozů 
nebo studium anatomie člověka“ říká Petr Zakr-
zewski, dobrovolník z ICM Český Těšín, který se 
chce věnovat obsluze virtuální reality jako lektor. 

„Nadšení z této nové technologie naplnilo míst-
nost a jistě mnoho z nás postrčilo zase o kus vpřed. 
Osobně doufám, že se VR zanedlouho rychle rozšíří 
a ještě zdokonalí své mušky, které skrývá, a otevře 
lidstvu novou dimenzi plnou nového“ přibližuje své 
dojmy Martin Čadra, vedoucí z Knihovny Třinec. 

Projekt je finančně podpořen Ministerstvem 
mládeže a tělovýchovy a Moravskoslezským kra-
jem. Zajímavé informace a prostory pro vznik 
spousty nápadů poskytla firma VR|SPACE. Zá-
jemce z řád dětí a mládeže zveme na pravidel-
ná setkávání do Informačních center mládeže v 
Ćeském Těšíně (úterý a čtvrtky vždy od 15:00-
17:00, Frýdecká 32, Český těšín) a v Třinci (ka-
ždý pátek od 14:00-19:00, Lidická 541, Třinec).

Jan Swiatkowski, 
primátor Mládežnické rady Karviná
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Prázdninové aktivity v Informačním centru pro mládež Prostějov
Pro naše prázdninové návštěvníky jsme při-

pravili různorodé aktivity. Mohli si u nás vytvořit 
vlastní placku, naučit se hrát novou deskovou hru, 
zasoutěžit si s kamarádem na tanečních DDR pod-
ložkách či se zúčastnit kreativního workshopu.

Mezi našimi návštěvníky jsou stále oblí-
bené placky – tzv. špendlíky. Toto léto si zá-
jemci měli možnost navrhnout vlastní od-
znáček nebo magnetku.  Originální výrobky 
mohou sloužit jako oděvní doplněk, dárek 
či pro identifikaci členů táborových oddílů.

Kdo si hraje, nezlobí! Stačilo využít úterní srp-
nové odpoledne a přijít si s kamarády zahrát stol-
ní hry do ICM. Mezi novinky v naší sbírce her patří 
hra Dixit, kterou pro návštěvníky vybrala účastni-
ce Evropské dobrovolné služby Maria Hretculesei.  
Mezi její další oblíbené hry patří Fantastické kar-
ty a Macao. Velmi oblíbená zůstává hra Twister.

Občas to vypadá, že nejlepším „přítelem“ dětí a 
dospívajících je počítač, u kterého se člověk příliš 
nehýbe. Pokud si však vezmete na pomoc taneční 
podložky DDR, může být vše jinak. Podložky vám 
umožní sportovat, tancovat a užijete si zábavu v 
rytmu hudby. Můžete si zlepšit kondičku a po-
střeh, trochu se u počítače protáhnout, ale také 
soutěžit s kamarády o drobné ceny. DDR podložky 
byly u nás v íčku dostupné tři čtvrteční odpoledne. 

Kdo nepřišel za námi do ICM, ten nás mohl 
potkat na veřejných akcích. Nechyběli jsme na 
náměstí v rámci kulturního programu Prostě-
jovského léta. Ve čtvrtek 15. srpna jsme tam za-
jišťovali aktivity určené pro děti a mládež, kte-
rých se nakonec většinou účastnili celé rodiny. 
Pro kreativní duše jsme připravili workshop Man-
dala. Vedla jej Maria Hretculesei, která se o tuto 

techniku už delší dobu zajímá a absolvovala již 
několik seminářů. Seznámila nás s jejich historií, 
symbolikou barev i možností využití různých prv-
ků. S technikou tvoření Mandal seznámila Maria též 
účastnice pobytového tábora pro maminky s dětmi. 

Naše dobrovolnice Maria, která za námi při-
jela z Rumunska, se zapojila i do letních aktivit 
Mateřského centra matky Markéty. Účastnila se 
jak týdenního pobytového táboru určeného pro 
maminky s dětmi, tak i příměstského tábora, 
který byl určen především předškolním dětem.
Na obě akce měla připraveno mnoho kreativ-
ních nápadů. Pokud byste se chtěli o jejích tábo-
rových zkušenostech dozvědět více, přečtěte si 
její příspěvek “9 Reasons Why You Should Go in 
a Camp as Volunteer?” na www.remix.nicm.cz.

ICM Prostějov

9

http://www.remix.nicm.cz
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Den čisté mobility
Ve čtvrtek 20. 9. se ICM České Budějovice zú-

častnilo Dne čisté mobility na českobudějovické 
náplavce, kde Energy Centre České Budějovice 
připravilo celodenní program zaměřený na čistou 
mobilitu a vše, co s ní souvisí. Akce se konala v rámci 
Evropského týdne mobility a proběhla pod záštitou 

primátora statutárního města České Budějovice.
Dopoledne jsme přivítali zejména školní kolekti-
vy, pro které jsme připravili několik soutěžních 
úkolů. Za jejich splnění děti dostaly odměny. Děti 
bavil jak obrázkový kvíz, tak puzzle s tématikou 
„100 let  vzniku ČR“, lovení ryb či hraní turnballu.

Pro všechny bylo připraveno dopravní hřiště 
Besipu, stanoviště Českého červeného kříže, tes-
ty, kvízy a soutěže týkající se bezpečnosti silnič-
ního provozu a zásad první pomoci, informace 
o bikesharingu a carsharingu, ekologický pro-
gram s Elektrowinem a různé pohybové aktivity 
na dalších stanovištích. Všichni zájemci si mohli 
vyzkoušet jízdu na elektrokolech a elektrokolo-
běžkách, nechat se svézt v elektromobilu, pro-
hlédnout si expozici vozů na elektřinu a CNG a mo-
derní dobíjecí stanici společnosti Innovametall.

Kamila Matějková, ICM České Budějovice

Mezinárodní projekt „Youth Voice for Human Rights“
Od 9. do 16. září se konal mezinárodní pro-

jekt s názvem „Youth Voice for Human Rights“ 
neboli „Hlas mládeže za lidská práva“ v rámci 
programu Erasmus+. Projekt uspořádala španěl-
ská organizace ACD La Hoya a díky Hodině H se 
jej zúčastnil i šestičlenný tým z České republiky.

Projekt byl zaměřen především na seznámení 
se s lidskými právy obecně, lidská práva z pohle-
du jednotlivých zemí i na úrovni celoevropského 
vnímání. Jednou členkou českého týmu byla i Na-
tálka z Chebu, která projekt popsala následovně. 
„Minulý týden jsme s Hodi-
nou H vyrazili na výměnu 
mládeže do španělského 
města La Mata, kde jsme 
se v rámci programu vě-
novali tématům jako jsou 
lidská práva, migrace, ná-
rodní identita a podobně. 
Také jsme poznávali tradi-
ce ostatních zúčastněných 
zemí – Malta, Lotyšsko, Itá-
lie a hostitelské Španělsko. 
Stihli jsme i navštívit blízké 
město Elche a městečko La 
Hoya. Měli jsme možnost 

vytvářet i pohlednice s tématikou lidských práv, 
povídat si s ostatními v angličtině, představit růz-
né české tradice a navázat mezinárodní přátelství.“ 
A Martin z Košetic dodává: „Projekt mi přinesl 
nový pohled na lidská práva a především na mig-
raci a s ní spojené problémy. Jinak to bylo super a 
myslím si, že by to měl každý aspoň jednou zkusit.“

Eva Havlíčková, Hodina H
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Kariérové poradenství jako zábava i dobrodružství 

Možná máte také kariérové poradenství spoje-
né výhradně s povinností – tedy prací nebo ško-
lou, což se (ruku na srdce) často spojuje se stre-
sem nebo nudou. Dnes však jde o moderní službu, 
která pomáhá lidem v jakémkoli věku hledat ces-
tu ke spokojenosti. Což v dnešním světě plném 
změn nemusí být vždy jednoduché. Právě proto 
je moc důležité, aby se mladí lidé dokázali v tom 
zmatku zorientovat. A aby pochopili, že v práci 
trávíme tolik času, že se vyplatí mít takovou, co 
nás baví a naplňuje.

Kariérové poradenství již dávno nevypadá jako 
v 50. letech. Zahrnuje práci s oblastí sebepoznání, 
schopností sladit osobní a profesní život či s kre-
ativitou. Bere v potaz člověka jako celek. Zdrojem 
našeho rozvoje jsou pak všechny zkušenosti, tedy 
nejen ty „oficiální“ (placené či známkované), ale 
také volnočasové a dobrovolnické.

Nám v EKS se moc líbí citát Alberta Einstei-
na: „Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak 
zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, 
ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.“ Proto tvo-
říme vlastní hravé aktivity inspirované zahranič-
ní metodikou, mapování kompetencí arteterapií, 
dramatickou výchovou či příběhy. Kariérové po-
radenství je totiž někdy skoro detektivní práce, 
když hledáte všechny „indicie“ pro konkrétního 
člověka.

Myslíme si, že dělat poradenství jen na školách 
nestačí. A víte proč?
1. Základní i střední školy jsou přetížené.

Nároky na státní přijímačky limitují, co musí 
učitelé řešit prioritně, mladí lidé ocení pomoc 
dalších expertů.

2. Prostor pro kreativitu.
Svět práce 21. století nabízí nepřeberné mož-

nosti profesního uplatnění. Ovšem jen pro ty, 
kteří se v prostředí rychlých změn a bezbřehých 
příležitostí dokážou orientovat. Konkurenční vý-
hodou dneška je kreativita, rutinní práce pomalu 
začínají být nahrazovány technologiemi. Kariéro-
vé poradenství dokáže integrovat kreativní tech-
niky (např. z arteterapie či dramatické výchovy), 
ale na školách pro ně často není prostor.
 3. Lidský rozměr.

Přetíženost škol způsobuje i to, že na děti je 
často pohlíženo optikou známek (Janička je jed-
ničkářka, ale Petr je čtyřkař, ten moc perspektivy 
nemá…) Ve škole ale nemusí nikdo vědět, že Pe-
trovi se sice nedaří písemky, ve volném čase ale 
skvěle kreslí komiksy nebo je oblíbeným vedou-
cím oddílu Svišťů. U některých dětí jsou volnoča-
sové aktivity často jediným prostorem, kde mo-
hou zažít úspěch. Přitom je možné tento úspěch 
přenést i do budoucí práce, jen jim s tím musí ně-
kdo pomoci.
4. Zájmy se mohou stát i zaměstnáním.

Co mají společného Ester Ledecká a Steve Jobs? 
Posunuli tradiční chápání toho, „co je možné“, a 
současně (nebo protože) našli obživu v něčem, co 
je baví. Našli spokojenost v práci. A spokojenost v 
práci či studiu přináší spokojenost do života.

V rámci výzvy MŠMT, Šablony II, jejímž cílem 
je podpořit osobnostně profesní růst pedagogů 
prostřednictvím dalšího vzdělávání, se navíc nyní 
mohou hlásit také střediska volného času, školní 
družiny a školní kluby. Díky tomu i další aktéři 
mohou v rámci DVPP získat podporu pro jejich 
osobní a profesní růst v oblasti kariérového pora-
denství. Proto bychom vás chtěli pozvat na kurzy 
osobního a profesního rozvoje, na které můžete 
získat plnou podporu v rámci výzvy MŠMT. Mů-
žete se přesvědčit, nakolik se v naší činnosti pro-
jevuje náš oblíbený slogan „Cesta ke spokojené 
práci“. Více najdete na www.ekskurzy.cz.

Helena Košťálová, 
lektorka, kariérová poradkyně

http://www.ekskurzy.cz


Grantové příležitosti

TIPY PRO PRACOVNÍKY ICM

Nadace ČEZ
Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu ve-
řejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou 
týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, 
osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životní-
ho prostředí.
Uzávěrka: 16. 12. 2018
Více na https://bit.ly/1SJvxic
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Ústecká komunitní nadace
V grantovém kole budou podporovány projekty, jejichž cílem je zlepšit podmínky života na území 
okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.
Uzávěrka: 1. 10. 2018
Více na https://www.komunitninadace.cz/

Nadace Via: Dobro-druzi
Máte ve svém okolí někoho, komu byste rádi pomohli? Jste třída, oddíl či parta kamarádu, kterým ještě 
nebylo 26 let a zároveň chodíte minimálně na druhý stupeň ZŠ? Chcete si vyzkoušet uspořádat dobro-
činnou akci? Hledáte někoho, kdo by vám s tím pomohl? Právě pro vás tu jsou Dobro-druzi!
Uzávěrka: 11. 10. 2018
Více na https://bit.ly/2xM1tRw

Dotace kraje Vysočina
Dofinancování evropských vzdělávacích projektů 2018
Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2018
Uzávěrka: 31. 10. 2018
Více na https://bit.ly/2yHedLI

Dotace MŠMT: Neorganizovaná mládež
Mezi podprované aktivity patří například pravidelná setkání v klubovně (rukodělné, herní) akce te-
maticky zaměřené (sportovní, pohádkové, dětské dny, dny otevřených kluboven, místních oslav) a 
jejich kombinace i příměstské tábory. 
Uzávěrka: 1. 10. 2018
Více na https://bit.ly/2zqnbfN

Nadace Proměny
Usilujete o lepší veřejný prostor ve vašem městě? Dlouhodobě upozorňujete na jeho nevyužité mož-
nosti nebo chcete nastartovat proměnu nějakého konkrétního místa? Plánujete oslovit lidi ze sou-
sedství, radnici, odborníky a společně hledat řešení? I malé kroky mohou mít velký dosah. Nadace 
Proměny vám nabízí pomoc při jejich uskutečnění.
Uzávěrka: 31. 10. 2018
Více na https://bit.ly/2IceKrt

Kofola
Společnost Kofola podpoří sportovní, vzdělávací a volnočaso-
vé aktivity pro děti a mládež.
Uzávěrka: Nestanoveno
Více na https://bit.ly/2NHb72z

https://bit.ly/1SJvxic
https://www.komunitninadace.cz/ 
https://bit.ly/2xM1tRw 
https://bit.ly/2yHedLI
https://bit.ly/2zqnbfN
 https://bit.ly/2IceKrt
https://bit.ly/2NHb72z


TIPY PRO PRACOVNÍKY ICM

Tipy na zajímavé akce
2. 10. 2018
Digitální stres, Praha
Podrobnosti o akci na https://bit.ly/2zqDU2s
5. - 11. 10. 2018
Festival Demokracie, Praha a další města
Podrobnosti o akci na https://bit.ly/2Q1lPNZ
9. 10. 2018
Jak správně ukončit pracovní poměr, Praha
Podrobnosti o akci na https://bit.ly/2IcKEE3
13. 10. 2018
TEDxYouth@Prague 2018: V klidu, Praha
Podrobnosti o akci na https://bit.ly/2O2HOad
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Vzdělávejte se on-line!
The North-South Centre of the Council of Europe otevírá bezplatný on-

-line kurz „Global Education - The Human Rights Dimension“. Kurz, který 
začíná 1. 10. 2018, je určen odborníkům v oblasti vzdělávání, sociálním pra-
covníkům, aktivistům v oblasti mládeže a tvůrcům politik. Kurz je navržen 
tak, aby doplňoval globální vzdělávací směrnice - pedagogický nástroj pro 
učitele a tvůrce politik s cílem porozumět a realizovat globální vzdělávání. 
Délka kurzu: 4 týdny/10 hodin týdně
Podrobnosti najdete na https://bit.ly/2DWsEis.

Jak mohou politiky umožnit mladým lidem, aby byli aktivními 
občany? Jak je mohou podpořit, aby se stali součástí společnos-
ti a realizovali svůj potenciál a touhy? On-line kurz „Essentials 
of Youth Policy“ vás vybaví základními kompetencemi, nezbyt-
nými pro zapojení do mládežnické politiky.  Studenti kurzu se 
seznámí se základními prvky politiky mládeže a s jejími jednot-
livými kroky. Kromě toho budou sledovat jejich dopad na živo-
ty mladých lidí a zreflektují budoucí postupy v politice mládeže.
Délka kurzu: 6 týdnů/4 hodiny týdně
Více informací o kurzu najdete na https://bit.ly/2hhnkI6.

17. 10. 2018
 Invitation to Educational Forum, Praha
Podrobnosti o akci na https://bit.ly/2xBsVSx
21. 10. 2018
JK Education Expo, Praha
Podrobnosti o akci na https://bit.ly/2zrbDZE
22. - 31. 10. 2018
Rozhoduj o Evropě, Praha a další města
Podrobnosti o akci na https://bit.ly/2xBNL4x
24. 10. 2018
Workshop: Jak připravit obsahovou strategii, 
Praha
Podrobnosti o akci na https://bit.ly/2pwikUD

Monika Plisková, NICM

https://bit.ly/2zqDU2s 
https://bit.ly/2Q1lPNZ 
https://bit.ly/2IcKEE3 
https://bit.ly/2O2HOad 
https://bit.ly/2DWsEis
https://bit.ly/2hhnkI6
https://bit.ly/2xBsVSx
https://bit.ly/2zrbDZE 
https://bit.ly/2xBNL4x 
https://bit.ly/2pwikUD 

