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ZÁBAVA | Jižní Čechy
Podávají ruku mladým. Zdarma

Krátce z kultury

Blbnutí s Honzákem

Dobrá rada nad zlato. To
platí dvojnásob v současnosti, kdy se za odborné
know-how draze platí.

Deep Purple v Ostravě

NEZMAŘI. Britská rocková skupina Deep Purple
pořádá nekonečné poslední turné. Nedávno zahrála
v Praze i Brně a nyní se už poněkolikáté chystá do
Ostravy. Nové album Infinite představí pánové Ian
Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse a Don
Airey 4. prosince v Ostravar areně. (hal)

Zemřel Scott Walker
Ve věku 76 let zemřel hudebník a producent Scott
Walker. Ovlivnil skupiny Radiohead, Arctic Monkeys či Pulp, byl vzorem Davida Bowieho. Po vpádu
vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 napsal píseň The Old Man’s Back Again
(Dedicated To The Neo-Stalinist Regime). (hal)
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Osmdesátiny psychiatra a vtipného glosátora Radkina Honzáka, které připadají
na 30. března, oslaví
Česká televize dokumentem Kdo tady
blbne. Film natočila
režisérka Šárka Maixnerová a ČT2 ho uvede dnes ve 20.50 hodin. (gk)

České Budějovice – Přesto
jsou instituce, které poskytují poradenství v širokém
tematickém spektru zcela
zdarma. Mezi ně patří Informační centra pro mládež
s certifikátem ministerstva
školství. Jedno z nich je
v Českých Budějovicích.
Funguje od roku 2014, nachází se na Husově třídě č.
622/45 a je připraveno nejen
na osobní kontakty, ale i na
dotazy směrované přes telefon (775 644 828) či e-mail
(icmcb@radambuk.cz). Ročně dokáže uspokojit téměř
400 zájemců.
„Poskytujeme bezplatné
poradenství v oblastech
vzdělávání, práce, cestování –
a to nejen v Česku, ale i v zahraničí, to se týká stáží či
brigád mimo republiku,
v oblasti volnočasových aktivit včetně sportu, ale
i v otázkách zdraví, ekologie.
Zprostředkováváme pro
mladé lidi také poradenství
právní nebo finanční – třeba
problematiku zpracování
daní, podnikatelských začátků nebo prvního samostatného bydlení. Rovněž se zaměřujeme na sociálněpatologické jevy, na témata
jako občan a společnost, Evropská unie a mládež a další.

Samozřejmě pro fundované
odpovědi na některé dotazy
musíme kontaktovat odborníky v tom kterém oboru,“
říká pracovnice centra Kateřina Hrubá.

BAMBIFEST VE JMÉNU
RYCHLÝCH ŠÍPŮ
Kromě toho ICM podporuje
vzdělávání osob, které pracují s dětmi nebo mládeží,
vypomáhá zapůjčením materiálního vybavení a specifických publikací, spravuje
veřejnou knihovničku nazvanou Knihobudka a je regionálním partnerem informačního portálu Eurodesk.
Také nabízí zázemí pro setkávání mladých lidí, kde je
k dispozici přístup na počítač
a internet. Ke službám centra
patří rovněž prodej evropských karet mládeže EYCA,
navíc i vstupenek na kulturní
a společenské akce v síti Cbsystému a Ticketportalu. Informace stálejšího charakte-

ru šíří ICM také formou letáků, přes facebook nebo
webové stránky nebo prostřednictvím mládežnických
organizací a zařízení.
Přehled činnosti je široký,
ale ani zdaleka tím výčet aktivit centra, které pracuje
vesměs s dobrovolníky, nekončí. Díky tomu, že ICM
v regionu zastřešuje Radambuk, čili Rada dětí a mládeže
Jihočeského kraje, podílí se
centrum i na jejich aktivitách. Například na blížícím se
Bambifestu, který se v letošním roce ponese ve znamení
motta: Rychlé šípy slaví narozeniny. Podpořit širší povědomost o tomto fenoménu, ale i o jejich autorovi Jaroslavu Foglarovi by měla
také vyhlášená literární a
výtvarná soutěž na toto téma.

TÁBORY I BAZARY
Soustřeďují a poskytují podrobné informace o letních a

příměstských prázdninových
táborech v kraji, zvažuje se
zastřešení dobročinného bazaru v takzvané zóně bez peněz – prostou výměnou věcí.
Svou popularitu nese i možnost recyklace starého oblečení, ze kterého se dá vyrobit
řada zajímavých a užitečných věcí.
Celoročně aktuální jsou pak
ekologická témata – konkrétně třeba nyní v dubnu se
zaměřením na Den Země.
Své opodstatnění má nesporně také přednášková
činnost pro dětský diagnostický ústav.
„Nehrajeme si ale jen na
svém krajském písečku,
dvakrát do roka je setkání
pracovníků těchto středisek
pod záštitou Národního informačního centra, kde si
vyměňujeme praktické zkušenosti a náměty, mnohá
krajská zařízení navzájem
spolupracují i mimo tato oficiální setkání. Inspirací může
být i měsíčník Remix šířený
internetovou formou. Hledáme pořád nové cesty a nové kontakty. Rádi bychom
navázali ještě užší spolupráci
s knihovnami, kulturními
středisky a dalšími společenstvími mladých lidí,
s univerzitou, rozhlasem a
některými krajskými médii.
Ale hlavně chceme pomoci
co nejširšímu počtu mladých,
kteří o to stojí,“ uzavírá Kateřina Hrubá. (hh)
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