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AKTUÁLNĚ Z ISM

Novinky z domova i ze zahraničí pro pracovníky ICM
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Celostátní setkání Informačních center pro mládež
V úterý 13. listopadu proběhlo v Praze každo-
roční Celostátní setkání Informačních center pro 
mládež. Letošní setkání se odehrálo na pražském 
Újezdě v historické budově Tyršova domu. Zú-
častnilo se téměř 50 lidí.

Ranní blok byl věnován hlavně partnerům z 
oblasti kariérového poradenství. Za Euroguidan-
ce vystoupil Petr Chaluš, který účastníkům přiblí-
žil možnosti rozvoje a dalšího vzdělávání kariéro-
vých poradců. Pozval zástupce ICM na Evropskou 
konferenci kariérového poradenství v lokální a 
globální síti, která proběhne 23. - 24. 11. 2018 
v prostorách Univerzity Hradec Králové (www.
konferencekp.cz). Martin Petráš představil čin-
nost EKS z.s. zabývající se mimo jiné kariérovým 
poradenstvím pro mladé. Popsal změny na trhu 
práce a nastínil také jeho pravděpodobný budou-
cí vývoj.

V druhém dopoledním bloku se představili 
partneři sítě z Národního ústavu pro vzdělávání 
(NÚV) s tématy Infoabsolvent, Národní soustava 
kvalifikací, Centrum fiktivních firem, Digikoalice 
a Europass. Zástupci ICM se tak dozvěděli neje-
nom novinky a aktuální informace, ale byly jim 
nabídnuty také další možnosti spolupráce s jed-

notlivými odděleními NÚV.
V rámci odpoledního programu byly již po de-

sáté v historii ISM slavnostně předány certifikáty 
a známky kvality těm Informačním centrům pro 
mládež, která letos splnila podmínky certifikace. 
Z rukou ředitele Odboru pro mládež Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy Michala Urbana 
letos převzali certifikáty zástupci ICM Ostrava, 
ICM Český Brod, ICM České Budějovice, ICM Cheb 
a ICM Třebíč.  

Posledním a podle reakcí zcela zásadním bo-
dem programu byla diskuse zástupců ICM a je-
jich zřizovatelů s ředitelem Michalem Urbanem a 
Zdeňkou Maškovou k současné změně ve financo-
vání ICM. Rozproudila se živá debata. 

Věříme, že konstruktivní připomínky v disku-
si s ministerstvem a konkrétní informace o reál-
ném dopadu aktuálních rozhodnutí na činnost 
regionálních ICM budou využity pro další jednání 
s krajskými úřady a také pro tvorbu další vize a 
koncepce ISM v ČR. 

NICM

https://konferencekp.cz/
https://konferencekp.cz/
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XXV. ročník Gaudeamus Brno 2018
Národní informační 
centrum pro mládež se 
již tradičně zúčastnilo 
Evropského veletrhu 
pomaturitního a celo-
životního vzdělávání 
Gaudeamus Brno 2018, 
tentokrát ve dnech 23. 
– 26. října 2018. 

Letos jsme naši spo-
lečnou „íčkovou“ čin-
nost představili v nové, 

větší expozici nazvané Informace pro mládež. 
Studenti, pedagogové i rodiče se u nás nejčastěji 
zastavovali s dotazem „A vy děláte co?“.  A tak jsme 
se mohli rozpovídat o činnosti NICM a síti center 
po celé České republice. Představili jsme mladým 
lidem naši práci a ukázali jim, že i ve svém okolí 
mají „íčko“, kde se mohou účastnit různorodých 
akcí.

Nečekaně mnoho studentů a žáků projevilo zá-
jem o aktivním zapojení se – ať už formou psaní 

zpráv a novinek do Remixu či využití prostor pro 
svou výstavu či přednášku.

Během celého veletrhu jsme rozdávali naše 
publikace Práce v zahraničí, Studium v zahrani-
čí, Dobrovolnictví, Co ti brání v podnikání a Moje 
první bydlení. Více jak 900 výtisků se rozebralo 
během prvních třech dnů veletrhu! 

Není divu, vždyť letos byla návštěvnost veletr-
hu mnohem vyšší – přišlo celkem 30 615 návštěv-
níků což je o 1 951 více než minulý rok! Hranice 
třiceti tisíc návštěvníků byla překročena teprve 
po šesté za celou historii. Mezi 4438 vystavující-
mi subjekty byly zastoupeny jak tuzemské školy, 
tak i zahraniční univerzity např. z Číny, Velké Bri-
tánie, Francie, Německa, Slovenska, Singapuru, 
Švýcarska, USA, Švédska či Nizozemí.

Kromě vystavujících universit měli stánky 
pronajaty i různé firmy a zaměstnavatelé z Jiho-
moravského kraje. Studenti tak mohli získat in-
formace o možnostech budoucího uplatnění po-
dle jimi zvoleného studijního oboru a veletrh tak 
propojil teorii s praxí. A pro ty, kteří stále tápou v 
tom, kterým směrem se chtějí ubírat, byly připra-
veny počítače s testy. 

Věříme, že jsme na našem stánku inspirovali 
mladé lidi a pomohli jim najít odpovědi na jejich 
otázky. Stejně tak doufáme, že celý veletrh ukázal 
žákům a studentům možnosti, ze kterých si mo-
hou vybrat tu nejlepší pro sebe a své budoucí za-
měření.

Iva Žůrková, NICM
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Virtuální realita v Brně
Dne 7. 11. 2018 se v Brně uskutečnila konference 
o virtuální a rozšířené realitě. Celou akci zajistil a 
moderoval Petr Kantor z ICM Český Těšín.

Po příchodu všech nahlášených účastníků – pra-
covníků knihoven - pan Kantor nejprve nastínil 
průběh celé akce a pak předal slovo odborníkovi 
na virtuální a rozšířenou realitu panu Zbyňkovi 
Pohořelskému z firmy VR Space (vývoj edukač-
ních a marketingových programů).

První část programu byla hlavně o tom, aby 
účastníci pochopili, co znamenají pojmy virtuál-
ní a rozšířená realita a jak se s nimi dá pracovat. 
Hlavní rozdíl je v tom, že virtuální realita je zcela 
uměle vytvořený svět, zatímco rozšířená pracuje 
se skutečným světem a věcmi v ní a dodává jen 
určité prvky.

Další část byla zaměřená na zamyšlení se nad 
možností využití virtuální či rozšířené reality v 
praxi v práci s mládeží, vzdělání mládeže či kni-
hovnictví. Líbilo se mi, kolik nápadů účastníci 
měli a jak se aktivně do vymýšlení zapojovali. 
Kromě hledání ztracených knih až po medailonky 
od slavných spisovatelů či scény z naší historie. 
Velmi přínosná také byla přítomnost pana Poho-
řelského, který mohl přidávat praktické poznám-
ky, tipy a rady.

Nakonec si každý z účastníků mohl nasadit brý-
le a projít se domem nebo rozmontovat přístroj. 
Pro odvážné jedince byla připravena i lávka na 
střeše domu, ze které mohli skočit dolů. Virtuál-
ní realita se již využívá k překonání různých fobií, 
strach z výšek by tedy mohla také pomoci odbou-
rat.

Chtěla bych poděkovat panu Kantorovi za orga-
nizaci a předložení vlastních návrhů na zajímavé 
edukační projekty pro mládež za pomoci virtuální 
reality. Celá konference byla velmi přínosná a my-

slím, že tyto nové technologie mohou být atrak-
tivní pro naši síť informačních center.

V případě zájmu můžete kontaktovat Petra 
Kantora, případně přijet do Českého Těšína nebo 
Třince, kde je možné vyzkoušet si virtuální realitu 
na vlastní kůži.

Iva Žůrková, NICM

OCHUTNÁVKA Z REMIXU

Jak se rodí nová akce aneb „Potěš knihou“
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Jednoho dne se na pozemku našeho gymnázia 
pořádala akce „Potěš knihou“. Akce pro všechny 
knihomoly a knihomolky, kteří si rádi o knížkách 
popovídají a možná se i něco nového dozvědí. 
A každý takový knihomol má doma jistě nějaké 
knížky, po kterých nesáhl celé roky, prostě se mu 
jen tak válí na poličce a akorát na ně padá prach. 

A právě proto se hlavní organizátorky rozhodly 
zařadit do programu bazar knížek. Fungovalo to 
tak, že jste si přinesli knížku, která vás už neba-
vila, a vyměnili si ji za nějakou, kterou tam před 
vámi odložil někdo jiný. Něco za něco. 

Pokračování na str. 4
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A pak jste se s muffinem v ruce mohli zapojit do 
diskuze o různých autorech, žánrech či nově ob-
jeveném tématu bookstagram (pozn. redaktora: 
knižní instagram). Domů jste odcházeli obtěžkáni 
vaší novou knížkou, s plným břichem a hlavou pl-
nou literárních otázek. Vše samozřejmě zadarmo.

Ale jak to vlastně celé začalo? S jakými pro-
blémy se musely organizátorky potýkat? Pro od-
pověď na tyto otázky se musíme vrátit na konec 
března. Tehdy totiž Lucii ze 4A8 napadlo, že by 
mohla zorganizovat akci pro knihomoly, jako je 
ona. Se svým nápadem se svěřila kamarádce Káje 
(též z 4A8), která nadšeně souhlasila, a holky se 
do toho hned vrhly. Daly hlavy dohromady a se-
psaly si své nápady a postřehy. Postupně se na 
papíru začala rýsovat Lucčina představa. Ale aby 
ji mohly z papíru přenést do skutečnosti, musely 
svůj návrh nejprve představit panu řediteli. Zpo-
čátku z toho holky měly trochu strach, ale jemu se 
nápad zalíbil a po krátké debatě jim povolil akci 
uspořádat. 

A tak holkám už nic nebránilo v realizaci. Sta-
novily datum, doladily detaily a vytvořily skupinu 
na facebooku. Pak už jenom zbývalo akci zpropa-
govat a tady nastal jistý zádrhel. Malé nedorozu-
mění zapříčinilo to, že zbývalo pár dnů do akce 
a plakát nebyl hotov. A díky tomu se o ní nedo-
zvědělo tolik lidí, kolik by bývalo mohlo. Holky 
to nechaly být a řekly si, že kdo přijde, tak přijde. 
Místo strachování se z nízké účasti, se raději odre-
agovaly sháněním občerstvení, pečením muffinů 
a podobně.

Nadešel den D a Lucka s Kájou se omluvily z 
poslední hodiny, aby mohly akci připravit. Nano-
sily všechno potřebné na zahradu a vše doladily 
pro první hosty, na které již čekal knižní bazar, 
kvíz, občerstvení a fotokoutek s vtipnými rekvizi-

tami. Všichni se skvěle bavili, akorát nepřišlo tolik 
lidí, kolik holky čekaly. Na zahradu to odpoledne 
přišlo přibližně pětadvacet lidí. Což není zlé, ale 
mohlo to být lepší. 

A proč vám to tady všechno vyprávím? Chtěla 
jsem, abyste se dokázali vžít do kůže organizátorů. 
A nezáleží na tom, jestli organizují malou knižní 
sešlost, narozeninovou oslavu nebo událost sto-
letí. Všichni se potýkají s podobnými problémy, s 
podobnými lidmi (což bývá problém sám o sobě). 
Všichni mají něco společného. Organizace akcí je 
jedna z nejtěžších disciplín a pořád se divím, proč 
jsme ji ještě neviděli na olympijských hrách (tak 
snad příště). Zkráceně, chtěla jsem vám ukázat, 
co doprovází realizaci vaší představy a s čím vším 
se můžete setkat. 

Lucka s Kájou a jejich „Potěš knihou“ jsou jas-
ným příkladem toho, že když se chce, tak to jde. 
Proto pokud v hlavě nosíte nějaký nápad, ať už 
se jedná o školní akci, projekt či nějakou připo-
mínku, stačí se zvednout a zajít za vedením, nějak 
rozproudit dění nebo prostě o věcech mluvit, pro-
tože komunikace je základ všeho a kdo se neze-
ptá, nic se nedozví. Na závěr: nikoho z organizá-
torů nenapadlo udělat z akce pár fotek. Tak třeba 
příště?

Katka Ištvániková, ICM Český Brod
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Exkluzivně! Rozhovor s anglickými lektorkami
Rozhovor žáků Academic School se dvěma anglic-
kými lektorkami - Cherry Rose Arcenas Aricheta 
a Vereen Smit.
1. Rozhovor s Cherry Rose Arcenas Aricheta

Odkud pocházíte?
Pocházím z  Filipín.
Proč jste se rozhodla žít v České republice?
Má sestra  procestovala hodně různých zemí, 
např. Kanadu, Japonsko, Španělsko a řekla: „Ne-
chtěla bys do České republiky?“ Není to místo, kam 
se od nás člověk běžně dostane. Sama tady učila 
už asi rok. A tak jsem zde.
Máte ráda českou kulturu?
Ano! Češi jsou velmi milí lidé. Mám ráda české fes-
tivaly a slavnosti. Vlastně  se mi na České republi-
ce líbí všechno.
Co bylo pro vás nejtěžší, když jste přijela do 
České republiky?
Nejtěžší pro mě bylo se dorozumět se staršími  
lidmi. Čeština je velmi složitý jazyk a navíc mnoho 
starších Čechů neumí anglicky. Čeština je určitě 
snazší než japonština nebo čínština. Já jsem sice 
nikdy v Japonsku ani v Číně nebyla, ale původně 
jsem měla učit japonské nebo korejské děti nebo 
děti na mezinárodní indonéské škole. Ale tam 
všude by museli se mnou mluvit jen anglicky.
Víte něco o české politice?
Nikdy mě moc nezajímala politika, ani když jsem 
žila na Filipínách. Vlastně znám jenom jednoho 
politika a to je pan Valenta.
Děláte nějaký sport?
Já nejsem sportovní typ člověka a nemám moc 
ráda sporty.
Myslíte si, že je nějaký rozdíl mezi tím být uči-

tel v Česku a na Filipínách?
Je v tom hodně velký rozdíl. Například v Česku je 
během vyučování hodně přestávek, takže se učí 
45 minut a 10 minut je přestávka. Na Filipínách to 
tak není. Děti jdou do školy v 7 hodin ráno a kon-
čí ve 4 hodiny odpoledne a za celou tu dobu mají 
jednu 30 minutovou přestávku na svačinu a jednu 
přestávku na oběd.  (...)
2. Rozhovor s  Vareen Smit

Umíte mluvit česky?
Já bych řekla, že ano, ale když něco řeknu česky, 
každý mi řekne, že to čeština není. 
Co vám nejvíc chybí z vaší rodné země?
Nejvíc mi chybí asi moje rodina, protože do jižní 
Afriky je to velmi daleko a neviděla jsem je hodně 
dlouho.
Kolik úředních jazyků máte v Jihoafrické re-
publice? 
Celkově jich je jedenáct, v různých regionech růz-
né skupiny lidí mluví odlišně.
A jaké jazyky jste se jinak učili ve škole? 
Hlavním jazykem je angličtina a učili jsme se ve 
škole afrikánštinu. A jak afrikánština zní? Je hod-
ně podobná nizozemštině, protože dříve jižní Af-
riku kolonizovali Nizozemci, a taky tento jazyk 
má prvky angličtiny a němčiny.
Jaká je vaše nejoblíbenější barva? 
Mám ráda fialovou, ale jinak mám ráda černou, 
modrou a další barvy. (...)

Více na remix.nicm.cz.

Markus, Jonáš, František, ICM Uherské Hradiště

OCHUTNÁVKA Z REMIXU
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Novinky z představenstva Eryica
Vedení organizace Eryica – zvole-
né představenstvo – se rozhodlo, 
že po každém svém setkání zpro-
středkuje svým členům zápis ze 
zasedání ve formě Bulletinu. Prv-
ní právě dorazil do e-mailových 
schránek a my se vám z něj poku-
síme přiblížit hlavní body.
• Noví členové: Rodina Eryica se 
rozrostla o dvě nové organizace. 

Představenstvo přivítalo Directorate General of 
Youth and Sports of the Autonomous Community 
of Madrid (Španělsko) mezi své členy. Mezi při-
družené organizace se zapojila švédská organiza-
ce Luckan. Obě organizace jsou členy od 1. listo-
padu 2018. Vítejte!
• Pracovní skupiny: Během roku se sešlo mno-
ho pracovních skupin nad různými tématy. Tak se 
sešly organizace ze severo-pobaltských zemí či 
francouzsky hovořící členové Eryica, aby probraly 
možnosti vzájemné spolupráce a projektů. Své se-
tkání také měla pracovní skupina, jejímž cílem je 
vydání publikace o Evropské chartě informací pro 
mládež, která by měla být koncem roku hotová. Ve 
své práci také pokračuje pracovní skupina Eryica 
zaměřená na zlepšení kvalifikace a vzdělávacího 
systému organizace. Výstupy z této skupiny bu-
dou k dispozici začátkem příštího roku.
• Mapování informačních služeb pro mládež v 
Evropě: Během listopadu obdrží členské organi-
zace dotazník, který má za cíl zmapovat současný 
stav informačních služeb pro mládež v Evropě. 

• Aktivity a projekty: Projekt DOYIT byl v říjnu 
ukončen. Sekretariát Eryica bude nyní pracovat 
na využití jeho potenciálu a pokračovat v přípravě 
e-learningu. Pokud vše půjde, jak má, během roku 
2019 budou nové dva vzdělávací moduly Eriyca 
přístupné on-line. Projekt „The Future Youth In-
formation Toolbox“ dal vzniknout jak třem novým 
nástrojům pro informační pracovníky s mládeží, 
tak školení o peer-to-peer metodách v informač-
ních službách pro mládež. Toto školení bude brzy 
implementováno do současného školícího systé-
mu organizace. Nové nástroje pomáhají pracov-
níkům pracovat s tématy jako je informační gra-
motnost, zaměstnanost a mobilita. Jakmile budou 
hotové, budou k dispozici členům organizace. 
• Spolupráce tří sítí: Eryica, Eyca a Eurodesk po-
kračují ve své spolupráci. Zástupci těchto tří orga-
nizací začali vytvářet newsletter a plánují podat 
společný projekt, který bude zaměřený na infor-
mace a strukturovaný dialog. 
• Rada Evropy: V rámci partnerství s Radou Ev-
ropy pořádala Eryica na Ukrajině Národní semi-
nář o informačních a poradenských službách pro 
mládež. Eryica získala také na další dva roky pří-
slib spolupráce a podporu Rady Evropy při vytvá-
ření Evropské známky kvality informačních slu-
žeb pro mládež. 

Julie Menšík Čákiová, NICM

Evropská charta informací pro mládež už v 19 jazycích!
Vedle anglického originálu už na webu www.eryi-
ca.org najdete hlavní principy práce v ICM hned v 
dalších 18 překladech. Nechybí, samozřejmě, ani 
ten český. 

Vedle tradičních jazyků jako je francouzština, 
španělština nebo němčina, najdete překlady tře-
ba do katalánštiny, valencijštiny či aranéštiny. Ne-
chybí ale ani norština, finština, řečtina či portu-
galština.  

Julie Menšík Čákiová, NICM
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Podzimní aktivity v ICM Prostějov

Dvě zástupkyně na projektu „Youth Ambassadors“ 
Od pondělí do soboty 17. – 22. září jsme se s ka-
marádkou účastnily projektu „Youth Ambassa-
dors“ pořádaného mezinárodní organizací ERYI-
CA (European Youth Information and Counselling 
Agency). 

Projekt se konal ve španělském přístavním 
městě Alicante a pro nás jako pro studentky VŠ to 
znamenalo příjemné ukončení prázdnin. Každý z 
devíti států – ČR, Slovinsko, Estonsko, Makedonie, 
Irsko, Španělsko, Itálie, Švéd-
sko a Srbsko – vyslal své dva 
zástupce, kteří společně dis-
kutovali a sdíleli své zkuše-
nosti na téma Youth Informa-
tion against Discrimination. 
Téměř celý program probíhal 
v La Florida Youth hostelu.

Program byl velice pestrý 
a to hlavně díky skvělým tre-
nérům Pepemu (Švédsko) a 
Matoušovi (Slovinsko), kteří 
byli zkušení, zábavní a vše 
měli výborně naplánované. Celý program začal 
v pondělí ve večerních hodinách seznamovací-
mi hrami. Už přitom jsme věděli, že nás čeká pár 
skvělých španělských dní! Interkulturní večer, 
jak bývá dobrým zvykem, byl plný nových chutí a 
malých dárečků, které nám zahraniční organizace 
zaslaly. Zkoušeli jsme si i národní tance či zpívání 
cizích písniček.

Během projektu se natočilo několik videí, sdí-
lelo spousta zkušeností mezi různými organizace-
mi a vzniklo tak nespočet nových nápadů, které 
jsme různými interaktivními způsoby zazname-
návali. 

Zástupci každé organizace dostali prostor, aby 
přednesli svůj dobrý příklad praxe. Za naši orga-

nizaci jsme mluvily o projektu „Fulfilling the stra-
tegy to combat social exclusion in practise“, který 
měl dvě části. Jedna část – Youth Worker – se ko-
nala v srpnu 2017, následující pak v červnu 2018 
– Youth Exchange. Dalším výstupem byla i nově 
vzniklá platforma Youth Ambassadors („Mladí 
velvyslanci/mluvčí“), která by i po skončení pro-
jektu měla nadále fungovat a například společně 
zorganizovat program na Světový den mládeže 

tak, aby měl co největší do-
pad. 
     My, jakožto noví velvyslan-
ci mládeže, jsme se zúčastni-
li zajímavých debat o tom, co 
jsou informace pro mládež 
a proč jsou důležité, jaký je 
rozdíl mezi informacemi a 
propagandou, jak zabraňo-
vat šíření falešných zpráv a 
online násilné radikalizace 
nebo co můžeme udělat pro 
podporu účasti mládeže. 

V poslední den jsme měli možnost setkat se s 
Jing Xu z UNESCO, který vysvětlil koncepci MIL 
(mediální a informační gramotnosti) a povzbu-
zoval nás organizovat aktivity během Global MIL 
Week 2018, který se koná od 24. do 31. října. Závě-
rečné odpoledne jsme vypracovávali akční plány 
na místní a evropské úrovni, abychom zdůraznili 
důležitost informací a poradenství pro mládež.
     Bylo pro nás velkou inspirací setkat s mnoha 
zajímavými lidmi z různých zemí, s rozmanitými 
příběhy a hlavně se skvělými nápady!

Michaela Babická, Aneta Camrdová, 
ICM Jindřichův Hradec

AKTUALITY Z REGIONU

Během školního roku si každý měsíc v  Informač-
ním centru pro mládež v Prostějově dávají dosta-
veníčko zájemci o kreativní činnost v rámci Krea-
tivních  workshopů – tzv. Tvořivých  dílen s ICM. 
Náměty jednotlivých tvoření tematicky odpovída-
jí aktuálním svátkům či ročnímu období. Během 
našich setkání v tomto kalendářním roce jsme si 

už společně vyrobili karnevalové  masky na obli-
čej, valentýnské srdíčko, záložky do knížek, jarní 
dekorace, náušnice a dárkové krabičky nejen pro 
maminky a babičky,  dózy na sladkosti pro děti k 
jejich svátku a podzimní lucerničku. 

Pokračování na str. 8



Ještě nás čeká díl-
nička s názvem 
Recyvěci, kdy pře-
tvoříme – zrecyk-
lujeme prázdné 
plechovky, krabice, 
sklenice do podoby 
nevšedních stoján-
ků, váziček a úlož-
ných boxů.

Na prosinec jsou 
připraveny dva 
workshopy. Sezná-
míme se s techni-
kou vodopád – wa-

terfall, kdy při zatažení za šňůrku nebo papír 
rolují a zase se vrací zpět nalepené obrázky – u 
nás tentokrát s vánočními motivy, vhodnými pro 
vánoční přání. Z posledního setkání roku 2018 si 
účastníci odnesou originální baňku na vánoční 
stromeček, která se hodí i jako dárek pro kamará-

da nebo spolužačku.
Tvořivé dílny finančně podpořilo Statutární 

město Prostějov a Olomoucký kraj.
Návštěvníci Tvořivých  dílen s ICM mají zároveň 
příležitost seznámit se s další činností a nabídkou 
aktivit ICM Prostějov.

Stanislava Zedníková, ICM Prostějov

AKTUALITY Z REGIONU
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Mladí gymnazisté vyrazili na druhý ročník Beskydského Oxfordu
Na prahu nového školního roku strávili někteří 
studenti třineckého gymnázia pět dní na chatě 
Skalka, kde se zúčastnili tábora pořádaného jen o 
pár let staršími absolventy.

Beskydský Oxford je projekt bývalých studen-
tů třineckého gymnázia, který byl v soutěži Gra-
tias Tibi v květnu zařazen mezi nejpřínosnější v 
oblasti vzdělávání. Hlavní organizátoři Jiří Mravec 
a Lukáš Supik přišli s myšlenkou předávání zku-
šeností mladším studentům již v minulém roce a 
letos vzali své nástupce na Oxford v Beskydech už 
podruhé.

Tábor se uskutečnil na horské chatě Skalka v 
Mostech u Jablunkova a zúčastnilo se jej 29 stu-
dentů třineckého gymnázia ve věku od 12 do 15 
let. Program pobytu si stejně jako vloni připravili 
absolventi, kteří momentálně studují na vysokých 
školách, ale do středoškolských let se rádi vracejí. 
V malebném prostředí sbíraly děti energii na nový 
školní rok a vědomosti získávaly způsobem, který 
jim může být bližší než tradiční školní výuka.

Kostru tábora tvořila zadání projektů, na nichž 
účastníci rozděleni do šesti týmů po dobu pěti 
dní pracovali a na konci své výsledky prezento-
vali ostatním. Na přetřes přišla témata fyzikální, 
chemická, zeměpisná, humanitní, ale studenti 

si vyzkoušeli také natáčení filmu nebo šifrování. 
Mezitím zdokonalovali angličtinu v zábavných 
workshopech, učili se zacházet s informacemi, 
hráli deskové hry, sportovali a chybět nemohly 
ani noční výpravy či táborák.

Mezi hlavní poslání, která chtěli organizátoři 
studentům předat, patřila: smýšlení o vzájem-
ném respektu, pozitivní vztah ke škole a regionu 
a přehled možností, jež dnes mladí lidé na Třinec-
ku mají a mohou díky nim rozvíjet různá nadání. 
Skoro polovina dětí si Beskydským Oxfordem 
prošla již podruhé a po roce měla radost ze setká-
ní s „mentory“ z řad absolventů.

Většina účastníků si druhý ročník akce i ve 
srovnání s tím premiérovým pochvalovala, viděla 
zlepšení, ale také organizátoři se v činnosti pořá-
dání tábora učí a teprve sbírají zkušenosti. Hned 
po návratu domů se však rozhodli, že by v projek-
tu Beskydského Oxfordu velmi rádi pokračovali a 
scházeli se s dětmi, které teď čerpají znalosti za 
zdí gymnázia místo nich, častěji také v průběhu 
školního roku. Bezesporu to totiž obohacuje obě 
strany.

ICM Český Těšín
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#Erasmus Days v Jindřichově Hradci

Dne 12. října 2018 proběhla v našem íčku akce 
#ErasmusDays. Zapojili jsme se tak do meziná-
rodní aktivity, kterou vyhlásil Dům zahraniční 
spolupráce a jejímž cílem byla propagace progra-

mu Erasmus+.  Minulý rok se do kampaně zapojilo 
11 zemí a proběhlo přes 650 akcí. Letos se poprvé 
připojila i Česká republika.

Účastníci akce měli možnost  prodiskutovat se 
zkušenými „erasmáky“, co obnáší účast na akcích 
vzdělávacího programu EU, prohlédli  si fotogra-
fie z projektů, shlédli videa, virtuálně se setkali s 
mladými lidmi z Turecka a Jordánska, ochutnali 
španělskou paellu s mořskými plody a odnesli si 
drobné upomínkové předměty. Věříme, že tato 
akce motivovala mladé lidi k účasti na projektech 
vzdělávacího programu EU Erasmus+ .

Klára Novotná, ICM Jindřichův Hradec

ICM Uherské Hradiště připravuje prohlídky města pro nevidomé
Uherské Hradiště je bezpochyby jedno z nejkrás-
nějších měst České republiky (možná i na celém 
světě). Dochovala se zde spousta architektonic-
kých památek z dob dávno minulých, které mo-
hou nejen turisté obdivovat při komentovaných 
prohlídkách města. V Informačním centru pro 
mládež máme i pracovní listy, které přidáváme 
jako bonus k  prohlídkám s mládeží a úplně ne-
známá už není ani naše Hradišťská hledačka a Šif-
rovačka.

Myslíme však i na ty, kte-
ří chtějí prozkoumávat krásy 
našeho královského města, 
avšak zrakem to nedokáží. 
Již brzy proto představíme 
alternativu i pro nevidomé 
a slabozraké návštěvníky. 
Na Masarykově náměstí sice 
stojí nádherný bronzový mo-
del města, vytvořený podle 
veduty z roku 1670, ale chtě-
li jsme nabídnout i něco, co 
se dá uchopit a přenést, a v 
chladném a mokrém počasí 
bude příjemné na dotek.

Abychom tuto potřebu, 
která ve městě zatím chybí, 
naplnili, rozhodli jsme se vy-
tvořit dva druhy přenosných 
map i s legendou. Jedna bude 
znázorňovat Uherské Hradi-

ště v roce 1670 a druhá současnost, aby „uživate-
lé“, především tedy osoby nevidomé nebo se zbyt-
ky zraku, mohli porovnat, co se od dob středověku 
změnilo, co v centru města ubylo a co naopak při-
bylo. Kde stávala například kaple sv. Jiří, podle níž 
byl pojmenován ostrov, na němž bylo město vy-
budováno; kde býval pranýř, na němž hradišťský 
kat vykonával některé exekuce a další zajímavos-
ti, o které by neměl být nikdo ochuzen. Grafické 
zpracování obou map pro nás vytvořil student 

4. ročníku oboru Multimédia 
na SUPŠ UH Prokop Findeis a 
legenda k mapě byla konzul-
tována s historičkou města 
PhDr. Blankou Rašticovou. 

Mapa vznikne za finanč-
ní podpory Města Uherské 
Hradiště a naše vize bude 
„zhmotněna“ ve Středisku pro 
pomoc studentům se speci-
fickými nároky Teiresiás Ma-
sarykovy univerzity v Brně. 
Kromě těchto map vzniknou 
také pracovní listy v Braillově 
písmu.

ICM Uherské Hradiště
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Listopad v ICM Kladno
Listopad v ICM Kladno se nese v duchu vzdělá-
vacích akcí. Opět jsme uspořádali Fotokurz s naší 
EDS dobrovolnicí Araqs na téma portrét. Byla to 

její první samostatná akce a zvládla to bravurně. 
Již teď plánuje další.

Workshop Photoshopu je u nás již tradicí a 
opět se ukázalo, že o digitální manipulaci fotogra-
fií je stále zájem. Proto vyzýváme ostatní íčka, aby 
se k nám také přidala.

Na konci listopadu nás čeká cestovatelský 
klub, tentokrát o Polsku. Mladá cestovatelka zde 
strávila v rámci svých studií celý rok, a to hned ve 
dvou městech – Vratislavi a Krakově. Její povídání 
bude plné kulturních odlišností Polska a možná 
se naučíme i nějaká slova v polštině.

Arménské Vánoce jsou poslední listopadovou 
akcí, kterou ICM Kladno pořádá a vzhledem k 
tomu, že první arménský večer měl mimořádný 
úspěch, doufáme, že na arménské Vánoce také 
dorazí spousta lidí, kteří mají zájem o kulturu v 
jiných částech světa.

ICM Kladno

Sázení lípy - Stromu svobody
Informační centrum pro mládež České Budějovi-
ce se spolu s Radou dětí a mládeže Jihočeského 
kraje z.s. připojilo k oslavám 100. výroční vzniku 
Československa.

V úterý 23. října 2018 jsme se sešli v 17 ho-
din před Divadlem U Kapličky na Husově třídě v 
Českých Budějovicích a slavnostně zasadili lípu 
– Strom svobody, získanou v rámci spolupráce s  
Českou radou dětí a mládeže darem od Nadace 
Partnerství. Stromy svobody symbolizují vznik 
Československé republiky. V letech 1918 a 1919 
jich lidé vysadili tisíce. Sázely se i v pozdějších le-
tech vždy (1928, 1945, 1968), když si lidé chtěli 
připomenout a oslavit význam svobody a demo-

kracie. Sázením lípy nás provedl pan Miroslav 
Mareš z Agentury Kultur-Kontakt v dobovém 
kostýmu, který přítomné seznámil s historií sáze-
ní Stromů svobody a vysvětlil, proč je lípa našim 
národním stromem. O hudební produkci se po-
staraly pěvecké sbory ZŠ Čestice a M-centra pro 
mladou rodinu z.s. 

Ke kořenům lípy byla uschována časová 
schránka s odkazem pro další generace. Po zasa-
zení stromu si všichni zúčastnění společně zazpí-
vali oblíbenou píseň T. G. Masaryka „Ach synku, 
synku“ a státní hymnu.

ICM České Budějovice
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Oslava vzniku republiky na Horizontu
ICM Ivančice a SVČ Ivančice připravilo v neděli 
28. října ve svých prostorách akci k oslavám 100 
LET REPUBLIKY.

V odpoledních hodinách měli návštěvníci mož-
nost shlédnout bohatý program. Při příchodu ob-
drželi trikoloru, kterou si mohli připnout na svůj 
oděv. V sále proběhlo několik vstupů Jana Čer-
ného, který si připravil klavírní vystoupení. Zde 
se také představily malé slečny mažoretky Mini 
Baby Daisy na svižný pochod, který přesně odpo-
vídal atmosféře oslav. 

Sdružení Moravský Bivoj měl v sále svůj stánek 
s ukázkou prvorepublikové výzbroje i výstroje. 
Členové klubu – nadšenci – divákům okomento-
vali svoji výstavku, stejně jako ukázku vybavení 
zdravotních sestřiček ze stejného období. Se šer-
mířským vystoupením obohatili program jejich 
kamarádi ze skupiny NJÖRD a skupiny A Krohis, 
což ocenili nejen malí diváci, ale také dospělí. V 
prostorách budovy Horizontu byly připraveny vý-
stavky hraček, oblečení nebo nábytku z různého 
období během posledního století. Dále jsme při-
pravili obrázkové expozice na téma automobilek, 
ivančických rodáků, vynálezů nebo dalších česko-
slovenských zajímavostí z různých oblastí.

Děti i dospělí si mohli v prostorách Infor-
mačního centra pro mládež ozdobit v národních 
barvách cupcakes a obohatit se o nové informa-
ce z připraveného kvízu, ve tvořivé dílně vyrobit 
podzimní dekorace, nebo se zúčastnit tanečního 

workshopu s naší dobrovolnicí Alinou. Nejmenší 
si vyslechli v dětském centru pohádku o vzniku 
naší republiky, zde si mohli také pohrát nebo tvo-
řit. Nechybělo ani malování na obličej. Po setmění 
jsme vypustili symbolických 28 lampionů štěstí, 
počasí nám dovolilo je dlouho pozorovat, jak se 
zářící ztrácí ve výšce setmělého nebe.

Součástí této akce bylo vyvěšování českých 
vlajek do oken naší budovy. Tyto vlaječky mohli 
návštěvníci malovat na místě, velké množství vla-
ječek jsme ale měli připravené z minulých týdnů, 
kdy se do malování pustilo mnoho rodičů i dětí 
v rámci našich akcí nebo kroužků. Zapojili jsme 
se totiž do celorepublikové akce Český den s čes-
kými vlajkami, vyhlášenou Agenturou Dobrý den. 
Rekord spočíval v tom, že v neděli 28. 10. v rámci 
oslav vyvěsíme co nejvíce vlajek. Za Ivančice jsme 
přispěli počtem 422 vlajek v oknech Horizontu. 
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali.

ICM Ivančice



TIPY PRO PRACOVNÍKY ICM

Tipy na zajímavé akce
3. 12. 2018
Emoční sebeobrana pro učitele, Praha
Podrobnosti o akci zde.
4. 12. 2018
Organizátorský kurz, Praha
Podrobnosti o akci zde.
5. 12. 2018
Studuj ve Velké Británii, Praha 
Podrobnosti o akci zde.
6. 12. 2018
Osobnost neziskového sektoru, Praha
Podrobnosti o akci zde.
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6. 12. 2018
Time management I.-III., Praha
Podrobnosti o akci zde.
7. 12. 2018
Jak na rovnost, násilí, předsudky?, Brno
Podrobnosti o akci zde.
8. 12. 2018
Jak si nastavit osobní vizi?, Praha
Podrobnosti o akci zde.
13. 12. 2018
Rychleji, chytřeji, kreativněji, Praha
Podrobnosti o akci zde.

EUROKALENDÁŘ

5. 12. 2018 / Mezinárodní den dobrovolnictví 
10. 12. 2018 / Mezinárodní den lidských práv
18. 12. 2018 / Mezinárodní den migrantů  
20. 12. 2018 / Mezinárodní den solidarity           

Tréninkové kurzy

Factory of Skills Development
Kdy: 15. - 22. února 2019
Kde: Rucar/Arges, Rumunsko
Téma: Rozvoj měkkých dovedností
Deadline: 10. prosince 2018
Více info zde.

Youth Engagement into Activism, 
How to?
Kdy: 6. - 12. března 2019
Kde: Sofie, Bulharsko
Témata: Demokracie, aktivní občan-
ství
Deadline: 14. ledna 2019
Více info zde.

Monika Plisková, NICM

https://www.facebook.com/events/253516305368843/
https://bit.ly/2zqDU2s 
https://www.facebook.com/events/2231489997131132/?event_time_id=2231490027131129
https://www.facebook.com/events/832828843774650/?event_time_id=862301907494010
https://www.facebook.com/events/322675234954239/
https://www.facebook.com/events/397948744076603/?event_time_id=397948754076602
https://www.facebook.com/events/696286614086736/?event_time_id=696286640753400
https://www.facebook.com/events/563389747410541/
https://www.facebook.com/events/2104762309775136/?event_time_id=2104762336441800
http://www.un.org/en/events/volunteerday/
http://www.un.org/en/events/humanrightsday/
http://www.un.org/en/events/migrantsday/
http://www.un.org/en/events/humansolidarityday/
http://www.ewwr.eu/en
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/factory-of-skills-development.7674/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/youth-engagement-into-activism-how-to.7668/

