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Novinky z domova i ze zahraničí pro pracovníky ICM
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Školení YINTRO pro pracovníky Informačních center pro mládež
Ve dnech 21. – 24. 11. 2018 proběhlo v Praze v bu-
dově DZS školení YINTRO pro začínající pracov-
níky Informačních center pro mládež z celé ČR. 

Na školení přijelo deset pracovníků z Ivančic, 
Třebíče, Lomnice nad Popelkou, Českých Budějo-
vic a Prahy. Čtyři dny společně strávili na přednáš-
kách pod vedením zkušených lektorek Julie Čákio-
vé, Barbary Bielikové, Martiny Borovské a vedoucí 
Národního informačního centra Šárky Kuškové.

První den byl zaměřený na obecné informace o 
práci s mládeží a informacemi pro mladé. Účast-
níci se interaktivní formou seznámili s aktualizo-
vanou Chartou a detailně se zabývali jednotlivými 
kroky k získání certifikace ICM a jejich nástrahami.

Druhý den byla řeč hlavně o cílové skupině a je-
jích specifikách, autorských právech a způsobu a 
formě podávání informací mladým lidem. Posled-
ní zmíněné si účastníci mohli dobře uvědomit při 
argumentační hře. Zábavná byla obzvlášť posled-
ní aktivita dne, kdy účastníci vytvořili životní pří-

běh dvou osob a pak se společně zaměřili na to, v 
jaké fázi by se na Informační centra mohli obracet 
a s jakými problémy či dotazy. Bylo důležité uvě-
domit si potřebu informací během celého života.

Třetí den byli účastníci seznámeni s chová-
ním pracovníků během první teoretické čás-
ti. Později si pak mohli teorii vyzkoušet v praxi, 
kdy přešli do prostor Národního informačního 
centra a jeden po druhém museli řešit dotazy 
a situace, se kterými mohou klienti přicházet.

Poslední den se mluvilo hlavně o bezpeč-
nosti zaměstnance i klienta, což je důležité 
nejen kvůli GDPR a ochraně osobních údajů, 
ale také kvůli psychické pohodě obou stran. 

Následovala už jen evaluace. Účastníci hod-
notili kurz kladně a jako přínosnou zkušenost.
„Velmi jsem ocenila seznámení s kolegy z jiných měst, 
se kterými jsme si vzájemně vyměnili zkušenosti a na-
vázali nové spolupráce,“ uvedla Šárka z ICM Třebíč. 

Účastníci se domů rozjeli motivovaní k další 
práci s mládeží 
ve svých měs-
tech či regionech. 
Další školení 
YINTRO se bude 
konat opět v příš-
tím roce pro nové 
pracovníky ICM.

NICM
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Fotostřípky ze školení YINTRO 2018
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Členská schůze DigiKoalice 2018
Dne 7. 12. 2018 se v prostorách MŠMT 
v Karmelitské ulici v Praze kona-
la plenární schůze členů DigiKoalice.

Hned po úvodním slovu předsedy DigiKoalice 
Ing. Ivana Pilného se představila organizace Da-
ta4You. Ta získala mezinárodní ocenění za svůj 
intenzivní programovací kurz Coding Bootcamp, 
který je mezinárodní, trvá 12 týdnů a v listopa-
du tohoto roku skončil sedmý běh tohoto kurzu. 

Během následujícího příspěvku o novin-
kách z DigiKoalice zmínil Petr Naske také sou-
těž Junior Erb 2019, do které se může mlá-
dež hlásit se svými projekty – webovými 
stránkami pro lokální organizace. Projekt má 
podpořit mladé tvůrce webů a také pomoci míst-

ní komunitě, pro které jsou nové weby přínosem.
Poté už následovaly příspěvky jednotlivých čle-

nů DigiKoalice. Čtrnáct členů si o sobě připravilo 
krátkou pětiminutovou prezentaci. Díky tomu se 
všichni zúčastnění mohli už během jednání zamy-
slet nad případnou spoluprací s jednotlivými čle-
ny. Tyto myšlenky pak mohli rozvíjet v následných 
debatách a rozhovorech během miniveletrhu, kte-
rý se konal od 15:00 v prostorách Tyršova domu.

Proběhlo slavnostní rozkrojení dor-
tu a debaty o možnostech spolupráce moh-
ly pokračovat dál. Děkujeme za příležitost 
zúčastnit se jednání i veletrhu a přejeme DigiKo-
alici aktivní členy a zajímavé společné projekty!

NICM

Konference EU Youth Goals

Dne 10. 12. 2018 se v prostorách Poslanecké 
sněmovny konala konference  EU Youth Goals 
– výsledky VI. cyklu Strukturovaného dialogu s 
mládeží, která byla určena lidem s rozhodovací 
pravomocí a politikům, mladým lidem, pracovní-
kům s mládeží a organizacím pro děti a mládež. 
Cílem konference bylo informovat o průběhu a 
výsledcích VI. cyklu Strukturovaného dialogu s 
mládeží, který byl věnován tématu „Mladí lidé v 

Evropě: co dál?“, nastínit další vývoj a popsat po-
stoj jednotlivých institucí k EU Youth Goals a mož-
nosti implementace těchto cílů v České republice.

V rámci první části konference se účastní-
ci  podrobně seznámili s jednotlivými EU Youth 
Goals. Jedná se o výstup z konzultací, diskuzí 
a debat s téměř 48 tisíci mladých lidí z celé Ev-
ropy probíhajících v časovém období 2017–18. 

Druhá část konference byla věnovaná mož-
nostem a potřebám implementace EU Youth Go-
als v České republice. Účastníci byli rozděleni do 
několika skupin a společně hledali možná řešení 
konkrétních problémů pojících se k určitému cíly.

Pokračování na str. 4

https://www.strukturovanydialog.cz/clanky/mladi-lide-v-evrope-co-dal-377
https://www.strukturovanydialog.cz/clanky/mladi-lide-v-evrope-co-dal-377
http://www.youthgoals.eu/
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Studentská vědecká konference ve Wageningenu
Byly jsme se spolužačkami právě v plném proudu 
příprav na státní závěrečnou zkoušku, když za námi 
přišel vedoucí mé bakalářské (nyní i diplomové) 
práce se zajímavou nabídkou. Zněla nějak takto: 
„Nechcete si udělat v listopadu výlet do Holandska? 
Bude se tam konat studentská vědecká konference.“

Deadline pro přihlášení, které zahrnovalo 
vyplnění online formuláře, byl poslední den v 
červnu. Měly jsme tedy několik týdnů na to se 
rozmyslet. To, že je pár týdnů dostatečně dlou-
há doba, byl jen mylný předpoklad. V podvečer 
30. června jsem ale přeci jen vyplnila a ode-
slala přihlašovací formulář. Rozhodnutí spo-
lužaček byla, bohužel, opačného charakteru...

Po náročném rozhodování, zda zvolit levněj-
ší formu dopravy, která zahrnovala přibližně 17 
hodin autobusem nebo hodinu a půl v letadle, 
jsme přeci jen zvolili pohodlí a s dalšími dvě-
ma studenty stejné univerzity jsme objednali 
letenky. Ve čtvrtek 8. listopadu jsme s leteckou 

společností KLM Dutch Airlines odletěli do Am-
sterdamu, odkud nás vlak dovezl do stanice 
Ede-Wageningen, která už byla jen pár minut 
autobusem od připraveného ubytování (v na-
šem případě Farm Hoekelum v Bennekomu).

Do okolí Wageningen University & Research 
se tak přijelo ubytovat několik desítek studen-
tů z mnoha evropských univerzit určitých za-
měření (přírodní zdroje, životní prostředí, ze-
mědělství, lesnictví apod.) zapojených do ELLS 
(The Euroleague for Life Sciences). ELLS, kro-
mě jiného, pořádá od roku 2009 studentské vě-
decké konference, a to každý rok na akademic-
ké půdě jedné ze zapojených univerzit. Mezi 
ně patří (vedle ČZU v Praze) také například 
University of Copenhagen v Dánsku, Universi-
ty of Hohenheim v Německu či BOKU ve Vídni. 

Pokračování na str. 5

AKTUÁLNĚ Z ISM
A jaké jsou hlavní cíle?
1. Spojení EU s mládeží
Podpořit pocit mládeže, že patří k Evropskému 
projektu, a vytvořit most mezi EU a mladými lid-
mi, aby byla znovu získána jejich důvěra a aby se 
zvýšila jejich participace. 
2. Rovnost všech pohlaví
Zajistit rovnost všech pohlaví a přístupů zohled-
ňujících pohlaví ve všech oblastech života mla-
dých lidí.
3. Inkluzivní společnost
Umožnit a zajistit začlenění všech mladých lidí do 
společnosti.
4. Informace a konstruktivní dialog
Zajistit mladým lidem lepší přístup ke spolehli-
vým informacím, podpořit jejich schopnost kri-
tického hodnocení informací a zapojit je do parti-
cipativního a konstruktivního dialogu. 
5. Duševní zdraví a pohoda
Dosáhnout lepší duševní pohody a ukončit stig-
matizaci problémů týkajících se duševního zdra-
ví, a podpořit tak sociální začleňování všech mla-
dých lidí.
6. Rozvoj potenciálu mládeže z venkovských 
oblastí
Vytvořit ve venkovských oblastech podmínky, 

které umožní mladým lidem naplnit jejich poten-
ciál.
7. Kvalitní zaměstnání pro všechny
Zajistit všem mladým lidem přístupný pracovní 
trh nabízející příležitosti, které povedou k mož-
nosti získat zaměstnání pro všechny mladé lidi.
8. Kvalitní vzdělání
Integrovat a zlepšit všechny formy vzdělání a při-
pravit mladé lidi na výzvy proměňujícího se živo-
ta 21. století. 
9. Prostor a participace všech
Posilovat samostatné zapojování mladých lidí do 
demokratických procesů a zajistit prostor pro ak-
tivní mladé lidi ve všech oblastech společnosti.
10. Udržitelná zelená Evropa
Vytvářet společnost, ve které jsou všichni lidé za-
pojeni do ochrany životního prostředí, vzděláni v 
této oblasti a schopni životní prostředí ovlivňovat 
ve svém každodenním životě. 
11. Organizace mládeže a evropské programy 
pro mládež
Zajistit všem mladým lidem rovný přístup k organi-
zacím mládeže a evropským programům pro mlá-
dež, a tvořit tak společnost založenou na evropských 
hodnotách a identitě.

NICM
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Univerzita ve Wageningenu, což je městeč-
ko vzdálené přibližně 40 km západně od ně-
meckých hranic, byla pro konání student-
ské vědecké konference zvolena již podruhé.

Přihlášení studenti měli možnost výběru 
mezi tzv. poster a oral (ústní) prezentací. V prv-
ním případě zahrnovala prezentace tříminu-
tový ústní projev doplněný vyvěšeným plaká-
tem, který byl pak k nahlédnutí po celou dobu 
trvání konference (viz foto). Ústních prezen-
tací doprovázených snímky z Powerpointu, se 
pak účastnili především studenti doktorského 
stupně studia a jejich čas pro představení vlast-
ní práce zahrnoval 15 + 5 minut na diskuzi. 

První den konference byl zahájen zajímavý-
mi exkurzemi (Campus Activities). Na výběr pak 
bylo například mezi návštěvou Světového mu-
zea půd (The World Soil Museum), moderních 
univerzitních skleníků či prohlídkou kampusu. 
Následovalo oficiální zahájení a ihned poté se 
přešlo na prezentace posterů jednotlivých stu-
dentů, které vystřídal oběd a samozřejmě další 
prezentace, a to jak ústní, tak posterové. Po ce-
lou dobu konání pak bylo k dispozici občerstvení.

Kromě studentských prezentací byla konfe-
rence proložena také projevy významnějších 
osobností, například prezentací holandské po-
litičky Ingrid van Engelshoven či profesora eko-
logie Nicholase Dickinsona z Nového Zélandu.

Vzhledem k zajímavému programu kon-
ference nám časové možnosti nevystačily k 
tomu uspořádat výlet do většího města. Ov-
šem k Holandsku patří i jiné věci, než jen coffe-
shopy, které by pro mnoho lidí mohly být pri-
márním cílem. V pátek odpoledne jsme si tedy 
zapůjčili zdarma kola a uličky blízkého měs-
tečka Ede poznali z trochu jiné perspektivy. 

Studentské konference samozřejmě neob-
náší jen sezení v posluchárnách. K takovýmto 
událostem neodmyslitelně patří také večerní 
party! Tu si převážná většina studentů naplno 
užila. Ovšem následující ráno už tolik slavné ne-
bylo. Od 9 hodin byl již naplánovaný program, 
který tento den začínal ústními prezentacemi.

Čas po obědové pauze byl věnován studentské 
soutěži připravených projektů, po kterém násle-
dovala prezentace členky katedry Department of 
Animal Science (Wageningen University). Příjem-
ným a zároveň zábavným překvapením bylo vypl-
nění času mezi zmíněnými dvěma částmi progra-

mu. Na pódiu se objevila paní ve cvičebním úboru 
a vyzvala všechny přítomné k několikaminutové-
mu protažení a rozhýbání se za doprovodu hudby.

Na závěr celé studentské konference byly pře-
dány ceny za nejlepší ústní i poster prezentace, a 
to ve formě finančních odměn v různé výši. V so-
botu v 16:30 pak byla konference oficiálně ukon-
čena. Volný večer jsme tedy využili k nákupu suve-
nýrů přímo v městečku Wageningen a k menšímu 
ohlédnutí za celým naším výletem, který jsme 
samozřejmě pečlivě fotograficky dokumentovali.

Po návratu domů jsem byla překvape-
na, jak přínosně jsem celou akci zhodno-
tila. Po této zkušenosti bych jistě každé-
mu, komu se naskytne podobná příležitost, 
poradila, aby ji bez jakéhokoliv váhání využil.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky ELLS
Informace o studentské vědecké konferenci ELLS 
2018
Oficiální webové stránky SLU ve Švédsku

Klára Tesaříková, ICM Český Brod

OCHUTNÁVKA Z REMIXU

https://www.euroleague-study.org/en
https://www.wur.nl/en/About-Wageningen/SC/Topics/Internationalisation/Euroleague-for-Life-Sciences/ELLS-Scientific-Student-Conference-2018.htm
https://www.wur.nl/en/About-Wageningen/SC/Topics/Internationalisation/Euroleague-for-Life-Sciences/ELLS-Scientific-Student-Conference-2018.htm
https://www.slu.se/en/
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BB5 Christmas Cup 2018
V sobotu 8. prosince se uskutečnil v pře-
tlakové hale na Stadionu mládeže DDM hl. 
m. Prahy Na Kotlářce 14 první ročník Base-
ball5 open turnaje BB5 Christmas Cup 2018. 

Cílem turnaje byla propagace nové-
ho sportu Baseball5 v regionu Severozá-
pad, s jehož podporou se turnaj uskutečnil.

Turnaj byl otevřen až pro 16 smíšených 
týmů dospělých. Pravidlem bylo, že v jednu 
chvíli museli být na hřišti alespoň dva hrá-
či nebo dvě hráčky stejného pohlaví. Celému 
turnaji předcházel 90 minutový workshop 
se zaměřením na trénink odpalu z ruky.

Startovné na turnaji bylo stanoveno na 100 Kč 
na osobu v pětičlenném týmu nebo také na 500 Kč 
za tým. Každý zúčastněný tým obdržel od pořada-
tele turnaje jeden BB5 míč. Zápasy si týmy pískaly 
navzájem, hra probíhala podle pravidel Baseball5 
s časovým omezením 25 minut na zápas. Hrálo 
se ve čtyřech skupinách po čtyřech a následné 
play-off v systému čtvrtfinále, semifinále a finále.

První ročník turnaje se opravdu povedl. 
Byli jsme rádi, že si v předvánočním čase na-
šel cestu na Kotlářku dostatečný počet zá-
jemců, kteří si chtěli vyzkoušet nový sport 
Baseball5 a setkali se zde se svými přáteli.

Štěpánka Friedrichová,
ICM při DDM hl. m. Prahy

Město Český Těšín se ve spolupráci se spol-
kem Petrklíč help podílí na projektu pod ná-
zvem „Participace ve slezském regionu - cz+pl“, 
který je realizovaný z programu ERASMUS+. 

Realizace celého projektu se skládá z klíčových 
aktivit:
• realizace mládežnických iniciativ;
• setkání hodnotící komise města;
• vzdělávací camp pro zástupce mládežnických 

rad a iniciativ;
• setkání veřejných činitelů a mládeže (prezen-

tace postojů mládeže k aktuálnímu dění dané-
ho města);

• mikro setkání – poradní setkání expertní sku-
piny města (operativní porady dle potřeby);

• vzájemná setkání expertních skupin zapoje-
ných partnerů projektu;

• závěrečná konference, prezentující výstupy 
projektu.

Město Český Těšín plní funkci projektového part-
nera dílčích aktivit projektu s finanční spoluúčas-
tí pro aktivitu „realizace mládežnických iniciativ“. 

V průběhu realizace projektu byla jmeno-
vána hodnotící komise z řad zástupců města, 
DDM, Městské policie a 1 neziskové organizace, 
která se společně, spolu s vedoucím kanceláře 
RADAMOK, sešla dne 6. 9. 2018, aby hodnoti-
la předložené projekty mládežnických skupin. 

Pokračování na str. 7

Participace ve slezském regionu - cz+pl

6
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Celkem byly městu k hodnocení předloženy 
4 projekty – Hrané čtení, Beskydský Oxford, Stu-
dentský filmový projekt, Mládežnické střihové 
studio. Jednotliví zástupci projektů dostali časo-
vý prostor k prezentaci.  Představili svůj projekt, 
cíl, finanční náročnost, personální zabezpečení aj. 
Hodnotitelé posuzovali projekt jako celek – jeho 
smysluplnost, reálnost, finanční nároky. Finančně 
byly podpořeny 3 projekty. Město Český Těšín při-
spělo finančním příspěvkem projektu „Studentský 
filmový projekt“.  Jeden projekt z realizace ustoupil.

Projekt „Mládežnické střihové studio” řeší pro-
blém mladých lidí, kteří nemají prostředky na 
pořízení kvalitní techniky a přitom chtějí tvořit 
zajímavé videoprojekty. Mládežnická iniciativa ve 
spolupráci s ICM Český Těšín právě vytváří zázemí 
pro mladé a začínající umělce, jenž si chtějí zkusit 
sestříhat vlastní film, spot či jiný druh videomate-
riálu. První hodiny pro mladé budou od listopadu.

Jeden z realizovaných projektů, který byl 
podpořen, je vzdělávací a rozvojový projekt 
bývalých absolventů gymnázia s názvem „Bes-
kydský Oxford“. Jednalo se o pětidenní zářijový 
pobyt současných studentů mladších ročníků 
víceletých gymnázií. Během pobytu bývalí ab-
solventi předávali své zkušenosti a motivova-

li mladší studenty k jejich rozvoji jak po infor-
mačně-vzdělávací, tak po charakterové stránce.

V rámci programu SAD mikrograntů, který pro-
pojuje mladé z 4 měst (Karviné, Českého Těšína, 
Jastrzebie-Zdrój a Cieszyna) se podpořil společný 
projekt mládeže na natočení mládežnického filmu 
odehrávajícího se ve futuristickém Slezsku. Film 
vznikne v češtině, ale bude opatřen titulky v anglič-
tině a polštině. Momentálně probíhá natáčení v Ost-
ravě v kavárně Petpunk a v Čeladné v hotelu Miura.

ICM Český Těšín

AKTUALITY Z REGIONU

EU pro mladé

V rámci vzdělávacího programu Eras-
mus+ se v listopadu uskutečni-
ly dva strukturované dialogy pro mládež.

Hned dvakrát za sebou navštívil jižní Čechy eu-
roposlanec Tomáš Zdechovský. V pátek (16. 11.) 
a v pondělí (19. 11.) se zúčastnil besed na dvou 
různých středních školách v Písku a v Jindřichově 
Hradci. Zajímavostí je, že uspořádání diskusí s euro-
poslancem iniciovali sami studenti, kteří projevili 
zájem dozvědět se více o tom, co EU dělá pro mla-
dé anebo jak EU řeší hrozbu terorismu a migrace.
„Se studenty jsem se setkal ve Štrasburku v rámci 

každoroční akce pro mladé European Youth event, 
kterou dlouhodobě podporuji. Byl jsem studentům 
k dispozici, odpovídal na jejich dotazy i je provedl 
Evropským parlamentem. Nyní mě poprosili, abych 
i jejich přátelům a známým přiblížil, co vše EU dělá 
pro mladé,“ vysvětluje Zdechovský, který se růz-
ných debat se studenty účastní pravidelně, větši-
nou ale přednášky chtějí organizovat učitelé. Inici-
ativa přímo od studentů je zatím poměrně vzácná.

Akci pořádalo ICM Jindřichův Hradec z.s. 
spolu se studenty jindřichohradeckých škol 
v rámci svých strukturovaných dialogů „Po-
litika není sprosté slovo“, které byly podpo-
řeny ze vzdělávacího programu Erasmus+.

Alena Vajdová, ICM Jindřichův Hradec
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Podzim v ICM Český Brod
Českobrodské íčko stále čeká na doladění vnitřního 
prostoru nového IC. Proto využilo krásného pod-
zimního počasí a spolu s ostatními spolupracují-
cími NNO bylo účastníkem již tradičních akcí, jako 
je Drakiáda, kde jako vždy nefoukalo, ale soutěžilo 
se o sto šest a všechny ceny našly svého majitele. 

Akce 72 hodin, kde jsme se spolu se skauty vrh-
li na úklid části lesa v Dolánkách a nasbírali zase 
hromadu nepořádku po človíčcích, kteří nelení 
přivézt/přinést do lesa pneumatiky nebo pytel 
starých hadrů (asi aby zvířátkům nebyla zima). 

Při oslavách republiky jsme pomáhali sázet 
lípu na počest Olgy Havlové a prezentovali se při 
cykloturistické jízdě a dálkovém pochodu. Pro 
oživení vztahů s ostatními Brody a organizaci 
následné výstavy byla zástupkyně ICM i ve vý-
běrové komisi fotosoutěže Brody v Brodě 2018. 

Při besedě s Danou Drábovou se diskutovalo 
o budoucnosti atomové energie i elektromobi-
lech. V inspirativní kavárně získali návštěvníci 
zajímavé informace o metodě v rozvoji jazyko-
vých dovedností a proběhly i dvě netradiční pro-
hlídky podzemí se žáky ZŠ z Kostelce n. Č. lesy. 

V galerii Šatlava jsme s mladými výtvarníky ote-
vřeli vánoční výstavu plnou rukodělných inspirací 

a malí zvědavci si některé techniky mohli vyzkou-
šet i při sobotní výtvarné dílně.  Pro děti a jejich 
rodiče byla určena Mikulášská nadílka v podzemí, 
kde se celý tým íčka a studenti z místní ZUŠ vyřádi-
li v andělských a čertovských kostýmech. Brigád-
nice Míša a Klára si na chvilku odskočily do ciziny, 
jedna  do Hong Kongu a ta druhá do Holandska. Tě-
šíme se na jejich besedy v lednu nebo únoru 2019.

Zdenka Bočková, ICM Český Brod

Zima 2018 v petrovickém íčku
Poslední letošní výstava patřila místní uměl-
kyni Evě Makowkové. Vernisáž proběh-
la 8. listopadu. Jsme moc rádi, že Eva Ma-
kowková zahájila svou uměleckou kariéru 
právě v galerii Rotigel. Doufáme, že se jedná o 
jednu z mnoha výstav, které tato talentovaná 
žena bude mít. Na výstavu nazvanou „Náhoda“ 
se můžete přijít podívat do 23. prosince 2018. 

Díky Moravskoslezskému kraji jsme moh-
li ve spolupráci s obcí Petrovice u Karviné re-
alizovat projekt „Senioři v akci“. Se seniory 

jsme se podívali na sociální sítě a bezpečnost 
na internetu. Tímto bychom chtěli poděkovat 
také petrovické škole za zapůjčení počítačové 
učebny. Zároveň jsme do tohoto projektu za-
pojili dobrovolníky z řad mladých a senioři tak 
mohli konzultovat přímo s mladými účastníky.  

K vánočnímu času už tradičně patří workshop 
na výrobu adventních věnců, který se konal 30. 
listopadu tak, aby věnce byly na 1. adventní ne-
děli již zapálené na stole. Moc nás těší zájem a to, 
že jsme museli přidávat další termín workshopu.
Své rukodělné dovednosti si mohli vy-
zkoušet i účastníci drátkovacích worksho-
pů na výrobu lapačů snů 7. a 14. listopadu. 

Letošní poslední akcí, na kterou se moc tě-
šíme, budou sociální mapy, s nimiž zavítáme 
na Petrovickou školu. Společně s žáky zjis-
tíme, jak se jim v obci žije, kde se cítí bez-
pečně nebo například, co jim v obci chybí. 

Markéta Nováková, ICM Petrovice u Karviné
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Mistrovství České republiky v deskových hrách
Dne 16. 11. 2018 ICM Ivančice pořádalo krajské 
kolo Mistrovství ČR v deskových hrách. Hráči se 
mohli účastnit 4 deskových her, a to 3iQ, Quarq, 
Rummikub a Gobbit. Mohli se zapojit do všech 4 
her, a tím si zvýšili  šanci jet na finální kolo do Prahy.  

Celkem se akce účastnilo 40 hráčů, 15 žáků 
ze ZŠ VM Ivančice,  25 žáků ZŠ Žarošice, 1 žák 
ZŠ Hustopeče. Zúčastnění se velice bavili a uži-
li si plno přemýšlení, strategií, srandy a zába-
vy.  Akce se velmi vydařila. Jsme rádi, že 5 sou-
těžících se zúčastnilo i finále v Praze, které se 
konalo 1. 12. 2018. Ve finále ve hře Rummikub 
jsme získali 7. místo; ve hře Gobbit 1., 3., 5. a 6. 
místo; ve hře 3IQ 1. a 5. místo. Hrálo se ve třech 
kategoriích, od nejmladších dětí až po dospělé.  

A jaký je princip her, s nimiž se hrálo?
Rummikub – herním systémem je hra podobná 
karetní hře Žolíci. Zde se nepoužívají karty, ale 
hrací kameny, které má hráč přehledně uspořá-
dané v plastovém stojánku. Cílem hry je zbavit 
se jako první všech svých kamenů. Umožňuje 
mnohem kreativnější tahy. S destičkami očíslo-
vanými od 1 – 13 je výrazně snadnější mani-
pulace než s kartami. Jde o hledání číselných 

kombinací, logická hra s čísly rozvíjí postřeh a 
koncentraci. Ve hře se hraje i mistrovství světa.

Gobbit je divoká a rychlá postřehová hra, ve kte-
ré zažijete zběsilý souboj o potravu. V karetní hře 
se snažíte ulovit zvířata, která jsou níže v potrav-
ním řetězci a ubránit své zvíře, aby se nestalo ko-
řistí útočníků. Je to postřehová hra, ve které musíte 
být stále připraveni zaútočit nebo se bránit a nikdy 
nesmíte z protihráčů ani na okamžik spustit oči.

3iQ je logická hra pro 2 hráče, která vychá-
zí z klasických piškvorek. Poskytuje ale dale-
ko více možností a kombinací. Je postavena na 
kombinování symbolů, které procvičí vaši mysl, 
strategii a přinese mnoho zábavy i adrenalinu. 

QARQ je obdoba klasických piškvorek, kte-
rá nabízí mnohem více kombinací, je nároč-
nější na přemýšlení a volbu správné strate-
gie. Každý ukáže,  jaký má smysl pro logiku. 

Mistrovství vyhlašuje Česká pedagogická ko-
mora, partneři jsou firmy Albi, Millaminis, Piatnik.

Petra Heřmanová, ICM Ivančice
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Žáci z Myslejovic obhájili prvenství v počítačové soutěži
Po týdnech příprav mělo 22. listopadu 2018 dva-
cet devět družstev možnost ukázat, jak se vy-
pořádají se čtveřicí úkolů pro ně připravených 
v soutěži Dobrodružství s počítačem. Čtrnáctý 
ročníku soutěže na podzim tradičně pořádá In-
formační centrum pro mládež (ICM) Prostějov, 
Cyrilometodějské gymnázium a ZŠ a MŠ v Pro-
stějově. Celkem se zúčastnilo 116 soutěžících 
ze čtrnácti základních škol z Prostějova i oko-
lí. Se všemi úkoly si nakonec nejlépe poradi-
lo družstvo ze Základní školy v Myslejovicích, 
které tak obhájilo vítězství z loňského roku.

Soutěžní celodopolední klání čtyřčlenných 
družstev žáků čtvrtých a pátých tříd základních 
škol z celého Prostějovska začalo ve čtvrtek 22. 11. 
přesně v osm hodin a dvacet minut. Během násle-
dujících téměř pěti hodin se u počítačů v prosto-
rách počítačové učebny vystřídalo dvacet devět 
soutěžních družstev. Žáci měli 45 minut na to, aby 
si co nejlépe poradili se zadanými úkoly. „Čtveřice 
soutěžních úkolů je již tradičně složena z formáto-
vání textu ve Wordu, z malování přísloví, z hraní 
logické kooperativní hry a z vyhledávání odpovědí 
na tři soutěžní otázky na internetu,“ vyjmenovává 
úkoly Ivana Matyášková, vyučující na Cyrilometo-
dějském gymnáziu a vedoucí soutěže v jedné oso-
bě. „Každý rok vymýšlíme nové otázky a snažíme se, 
aby při hledání odpovědí našli i nějaké aktuální in-
formace,“ doplňuje Kateřina Opatrná, pracovnice 
Informačního centra pro mládež Prostějov. „Letos 
se proto mezi soutěžní otázky dostala i otázka, kdo 
bude slavnostně rozsvěcet vánoční strom v Prostě-
jově, nebo kdy vznikla Evropská charta informa-
cí pro mládež, jejíž nové znění bylo letos přijato.“

Soutěžící, kterým čas běžel jako o závod, hle-
dali tedy správné odpovědi na otázky, zápoli-
li s formátováním textu ve Wordu, prokazovali 
zručnost a kreativitu při malování přísloví „Jak si 
kdo ustele, tak si lehne.“, a také se snažili co nej-
lépe zahrát kooperativní arkádu „Fire Ladybug“.

Odznáček s motivem této soutěžní hry pak 
získali všichni soutěžící, stejně tak jako malé ob-
čerstvení. Pro učitele, kteří je doprovázeli, připra-
vili organizátoři tašky s informačními materiály 
a pozvánkami spoluorganizátora soutěže, Cyri-
lometodějského gymnázia, ZŠ a MŠ v Prostějově.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže pro-
běhlo ve 14.15 ve školním klubu Oáza. Ceny ví-

tězům předávala Ivana Matyášková, vedoucí 
soutěže, Pavel Polcr, ředitel Cyrilometodějského 
gymnázia, a Kateřina Opatrná, pracovnice ICM 
Prostějov. Všechna družstva byla oceněna diplo-
mem a cenou útěchy od Národního informač-
ního centra pro mládež. Ta družstva, která se 
umístila na prvních deseti místech, pak získala 
také hodnotné ceny. „Tento ročník opět finančně 
podpořil magistrát města Prostějova a Olomouc-
ký kraj. Ceny do soutěže pak také věnovala firma 
INFOS Art, s.r.o., Computer Media, HABRO a Večer-
ka U babinky. Soutěž podpořila, kromě již jmeno-
vaných, také Evropská informační síť pro mládež 
Eurodesk a Europe Direct Olomouc. Touto cestou 
bychom jim všem proto chtěli velmi poděkovat za 
jejich přízeň naší soutěži a podporu,“ uvedla závě-
rem Kateřina Opatrná, pracovnice ICM Prostějov. 

Vítězství v soutěži vybojovalo a loňské pr-
venství obhájilo družstvo žáků ze ZŠ a MŠ My-
slejovice. Každý žák z vítězného družstva zís-
kal batoh na notebook a hru Duch: Feztovní 
vydání. Pro svou školu vyhráli žáci cenu, která 
obsahovala deskové a společenské hry, kreativní 
a kancelářské potřeby a naučné karty a publikace.

Druhé místo v soutěži vybojovali žáci z Re-
álného gymnázia a ZŠ města Prostějova a 
na třetím místě se umístili žáci ze ZŠ nad-
poručíka Josefa Františka a MŠ Otaslavice. 

Kateřina Opatrná, ICM Prostějov
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Otevřený klub v Uherském Hradišti už funguje více než rok!
Již více než rok se nám a DDM Šikula daří v cent-
ru města Uherské Hradiště provozovat Otevřený 
klub pro mládež. Je to místo, prostor, přirozené 
„shromaždiště“, kde se děti a mládež mohou ne-
formálně sejít, popovídat si a posedět. Kde mo-
hou případně realizovat své zájmy a schopnos-
ti a naučit se aktivně trávit volný čas společně. 

Pro mládež jsou dveře klubu otevře-
ny od pondělí do pátku v odpoledních hodi-
nách kromě prázdnin.  Za dobu jeho funkce 
jej (k 30. 11. 2018) navštívilo přes 3250 dětí. 

Rozjezd klubu nebyl úplně lehký. Nejprve 
jej navštěvovalo jen pár dětí, než se jeho čin-
nost dostala do hlubšího povědomí veřejnos-
ti. Několikrát se upravovala i provozní doba. 
Po měsíci provozování klubu odešel i jeho 
první vedoucí, kterému tato práce nevyho-
vovala. Jeho zástup se řešil pomocí brigádní-
ků a zaměstnanců z řad DDM Šikula a ICM UH.

Od ledna 2018 se Otevřený klub už doce-
la dobře rozjel. Je tam stálá vedoucí, která si 
s dětmi rozumí a poradí si v jakékoliv situaci. 
Na ploše o 30m2 se někdy sejde v jeden mo-
ment i více jak 20 dětí. V tu chvíli to tam oprav-
du žije! Nejčastěji do klubu chodí děti ve věku 
10 až 14 let a to ve dvojicích a z různých škol.

Mladí návštěvníci debatují úplně o všem: o prv-
ních láskách, křivdách ze školy i z domu, neúspěchu 

při písemkách, politice, sportovním dění, o svých 
snech a zájmech. Pokud přijde větší skupinka, je 
pak v klubu hodně veselo.  Hrají stolní hry, pinkají 
si s míčky, staví špejle, kreslí, tvoří, čtou časopisy 
a hrají hry přes wifi na mobilech. Největší tlače-
nice je u PC, ale střídání po 30 minutách se ujalo. 

Každý měsíc je v klubu nějaké téma. Napří-
klad volby prezidenta, olympiáda, Velikonoce, 
rekord 3IQ, Den jazyků, Den stromů, týden pod-
zimu, vánoční čas, dárečkování apod. O letních 
prázdninách byl v klubu týdenní příměstský tá-
bor „Výletování“, na kterém jsme s dětmi pod-
nikali různé výlety – každý den někam jinam.

Děti spolu už dokáží spolupracovat, komuni-
kovat a pomáhat si. Ze začátku se spolu ani ne-
bavily.  A o tom náš klub hlavně je. O komunika-
ci mezi dětmi, o tom být spolu a ne vedle sebe.  
Smát se i dovádět, ale ve správných mezích.

A vize do budoucna? Aby klub i nadále fungo-
val! Aby děti přicházely do klubu rády a našly si 
to, co je baví a s kamarády si měly možnost ně-
kde popovídat nebo počkat na kroužky a rodiče.

ICM Uherské Hradiště
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Studenti z třebíčské průmyslové školy sestavují nákladní vůz Tatra 
Projekt, který dohodl Kraj Vysočina s automobil-
kou, má za cíl zlepšit praktickou výuku technic-
kého oboru na Vysočině. Poprvé v historii mají 
studenti střední školy možnost postavit si vlast-
ní nákladní vůz. Dříve existovaly projekty, které 
umožnily zájemcům sestavit pouze sportovní vozy 
nebo třeba traktory. Této příležitosti se chopilo 
deset studentů třetího ročníku Střední průmys-
lové školy z oboru Opravář zemědělských strojů.

Projekt začal o prázdninách, kdy do dvora tře-
bíčské správy a údržby silnic přijely kamiony, 
které na svých návěsech vezly jednotlivé kompo-
nenty nákladního vozu. V igelitových pytlech a v 
kontejnerech dovezly kola, motor s převodovkou 
nebo taky kompletní kabinu. Před začátkem sa-
motné montáže se žáci mohli zúčastnit týden-
ní stáže ve firmě Tatra Trucks. Studenti začali s 
montáží vozu v září. Stavba je součástí jejich praxí 

a pracují osm dní v měsíci. Na celou akci dohlíží 
tři mistři: Michal Beránek z třebíčské školy a Jan 
Foltyn s Ondřejem Rohelem z kopřivnické Tatry. 
Hotovo by podle slov tehdejší radní Kraje Vyso-
čina pro oblast školství, mládeže a sportu Jany 
Fialové mělo být v únoru roku 2019. Radní na-
víc dodala, že tento projekt nadchnul daleko více 
mladých lidí než jen studenty průmyslové školy.

Po sestavení bude auto převezeno do Kopřiv-
nice, kde projde závěrečným testováním a zku-
šebními jízdami, přičemž celý proces budou moci 
třebíčští studenti sledovat. Nová Tatra, kterou 
studenti sestaví, bude plnit funkci posypového 
stroje Krajské správy a údržby silnic na Vysočině.

Ondřej Kaška, ICM Třebíč

Studenti teologické fakulty v ICM České Budějovice
V našem ICM jsme přivítali studenty 1. roční-
ku Teologické fakulty Jihočeské univerzity ze 
studijního oboru Pedagogika volného času. Na-
vštívili nás v rámci studia předmětu Exkurze do 
neziskové organizace. Návštěva proběhla for-
mou prezentace o našem informačním centru a 
našem zřizovateli Radě dětí a mládeže Jihočes-
kého kraje. Studenti se seznámili s činností, or-

ganizací a  financováním obou organizací. Dále 
získali informace o možnostech mobilit a dobro-
volnictví v Čechách a zahraničí a o dalších mož-
nostech, které nabízí Eurodesk. Prohlédli si naše 
prostory, kde působíme a odnesli si propagační 
materiály informující o nás i našich aktivitách.

Kateřina Hrubá, ICM České Budějovice
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Publikace o rozvíjení digitální práce s mládeží 
Digitální gramotnost zaujímá v současné společ-
nosti stále významněšjí roli. Způsoby práce s mlá-
deží by měly na tuto skutečnost reagovat a podpo-
rovat ji. Pracovníci s mládeží proto potřebují agilní 
myšlení, ochotu zkoušet nové věci, učit se z úspěchu 
i neúspěchu a to všechno podporovat i u ostatních.   

Publikace Devoloping digital youth work obsa-
huje hlavní výsledky práce skupiny odborníků na 
téma „Rizika, příležitosti a důsledky digitalizace 
pro mládež, práci s mládeží a politiku pro mládež“. 
Publikace vznikla v rámci pracovního plánu Ev-
ropské unie pro mládež 2016-2018. Najdete v ní: 
• pracovní definice „digitální práce s mládeží“;
• příklady inovativních postupů při digitální práci 

s mládeží a zvyšování kvalifikace digitálních do-
vedností pracovníků s mládeží;

• politická doporučení týkající se rozvoje digitální 
práce s mládeží;

• určení potřeb odborné přípravy pracovníků s 
mládeží zaměřených na digitální práci s mláde-
ží založených na stávajících rámcích kompetencí 
pro digitální dovednosti a práci s mládeží;

• shromažďování vzdělávacích materiálů, které 
jsou k dispozici online a které se zabývají identi-
fikovanými vzdělávacími potřebami pracovníků 
s mládeží relevantních pro digitální práci s mlá-
deží.
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Zdroj: ec.europa.eu

Den bezpečnějšího internetu si ka-
ždoročně klade za cíl angažovat ka-
ždého uživatele online prostředí k 
aktivitám směřujícím k lepšímu in-
ternetovému prostředí pro všechny 
bez rozdílu věku. Další ročník při-
padne na 7. 2. 2019. Zapojte se taky!

Společně za lepší internet!

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fbc18822-07cb-11e8-b8f5-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/youth/news/developing-digital-youth-work-%E2%80%93-agile-mindset-crucial_en

