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Novinky z domova i ze zahraničí pro pracovníky ICM
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Preventivní výukové programy „Objev mediální gramotnost“
V prvním zářijovém týdnu, těsně po začátku škol-
ního roku, proběhly v Sokolovně ve Starém Městě 
u Uherského Hradiště dva výukové preventivní 
programy pro žáky SOŠGSM o bezpečí v online 
prostoru, které navštívilo přes 250 studentů. V 
první části se žáci dozvěděli informace o tom, s ja-
kými druhy agrese se mohou na síti setkat, jak je 
od sebe rozeznají, jak se v takovém případě mají 

zachovat a na koho se obrátit. V té druhé jim Ka-
rolína Presová, zakladatelka a lektorka Replug-
me.cz, popsala svoje zkušenosti s nadužíváním a 
závislostmi na moderních technologiích z Asie, 
kde několik let působila. Vysvětlila, jak působí al-
goritmy v pozadí sociálních sítí a osvětlila zákla-
dy digitální hygieny. Především zdůraznila, že „v 
budoucnosti budou ceněni především ti lidé, kteří 
umějí využít svůj čas i jinak, než jeho trávením on-
line, a udržují si kritické myšlení a další schopnosti 
a dovednosti člověka, který se nenechá sociálními 
sítěmi ovládat.“

A jak hodnotí výukové programy Barbara Tyra-
jová, metodička prevence na střední odborné ško-
le a gymnáziu Staré Město? „Jsem nesmírně ráda, 
že ICM Uherské Hradiště přichází s takovýmto pro-

gramem. Na první akci, začátkem září, jsme se se-
známili se sociálními sítěmi a běžným pohybem na 
internetu poněkud jinou optikou. Nahlédli jsme pod 
pokličku provozovatelů těchto médií. V druhé části 
programu se naši chlapci a dvě dívky věnovali ak-
tivně práci s textem. 

Nebylo to vůbec snadné, protože zorientovat se 
v tom kvantu informací a kriticky posoudit, který 
text stojí za náš zájem, je dnes nejenom o schopnos-
ti kritického myšlení a schopnosti správně analyzo-
vat text, ale hlavně člověk musí chtít. 

S úžasem jsem hleděla na partu teenagerů, jak 
se popasovali s množstvím odborných termínů v 
rámci přednášky a dokonce jsem smekla pomyslný 
klobouk ve chvíli, kdy byli schopni bezchybně od-
halit hoax nebo fake news, protože vnímali obsah 
přednášky a dokázali jej aplikovat na text, se kte-
rým měli pracovat.“

ICIM Uherské Hradiště
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Školení pro lektory v projektu „Doučko“
V ICM Třebíč již mnoho let provozujeme úspěšný 
a využívaný projekt „Doučko“. Chceme se neustále 
zlepšovat, a tak jsme pro naše lektory uspořádali 
školení, na kterém se dozvěděli něco o metodice 
doučování nebo třeba o zkušenostech nejzkuše-
nější lektorky. Jak u nás doučování probíhá, jaké 
předměty doučují naši lektoři a jaká je cena? 

Jak již bylo zmíněno, projekt „Doučko“ v ICM 
funguje již řadu let. I z toho důvodu jsme na to ná-
ležitě pyšní. Jsme jediná iniciativa v Třebíči, která 
lektory a doučované organizuje na jednom místě. 
Cena za doučování je standardně stanovena na 
190 Kč za jednu doučovanou hodinu. Lektoři u nás 
mimo to dostanou i certifikát, který mohou použít 
ve svém životopisu. Máme lektory, kteří doučují 
nejen ČJ nebo AJ, ale také například fyziku, mate-
matiku nebo chemii.

Co všechno v rámci „Doučka“ nabízíme?
- tým kvalitních lektorů
- příjemné prostředí
- individuální přístup jeden na jednoho
- výukové materiály v ceně
- drobné občerstvení v ceně
Kde se o projektu můžete dozvědět více? No přece 
na našich stránkách icmtrebic.cz/doucko!

No a jak probíhalo první školení pro lektory v 
ICM?
Školení započalo představením ICM pro nové lek-
tory, kteří ještě naše informační centrum neznají 
tak dobře. Poté jim koordinátorka projektu předa-
la metodiku, která jim má pomoct doučovat lépe, 

a která je může vést, když si nebudou jistí, jak do-
učování uchopit. V poslední části vystoupila naše 
nejzkušenější lektorka, která předala své roky 
budované metody a rady, a povyprávěla o svých 
zkušenostech. Na závěr proběhla diskuze, která 
všechny zúčastněné obohatila. 

Jan Vejtasa, ICM Třebíč

Jablkobraní 2019
V sobotu 14. září se u nás konal již čtvrtý ročník 
Petrovického jablkobraní. I letos jsme vyhlásili 
soutěž o nejlepší jablečný štrúdl. Podmínky sou-
těže byly jednoduché – upéct dva kusy jablečného 
štrúdlu a v den Jablkobraní je donést k nám do 
informačního centra. Soutěž nebyla věkově ome-
zena a do soutěže se nám přihlásily hned dvě děti 
z celkových 8 soutěžících. Jaké překvapení bylo, 
když jsme u vyhlašování zjistili, že nejlepší jableč-
ný štrúdl upekl osmiletý Petr!

Pokračování na str. 3.

http://icmtrebic.cz/doucko/
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Jak se sám vítěz nechal slyšet, o vítězství zřejmě 
rozhodlo, že do štrúdlu nezapomněli přidat rum! 
O vítězném štrúdlu rozhodovala čtyřčlenná mezi-
národní česko-polská porota v čele s našim petro-
vickým panem starostou Marianem Lebiedzikem. 
Po ukončení soutěže si návštěvníci mohli soutěž-
ní štrúdly zakoupit, ochutnat a porovnat. 

Samozřejmostí byla také zábavná část Jablko-
braní. Od 15:00 hodin začala hrát jablunkovská 
skupina Blaf, nechyběli ani ostravští flašinetá-
ři. Pro děti a mládež byly připraveny soutěže a 
v rámci našeho Šatníku si mohly ozdobit svou 
plátěnou tašku nebo vyrobit placku s jablíčkem. 
Chtěli jsme upozornit na to, že v dnešní době není 
potřeba stále kupovat igelitové tašky, ale postačí 
jedna plátěná. Šatník–recyklátor jsme pořádali ve 
spolupráci s Eurodeskem v rámci kampaně „Ti-
metomove“.  

A ochutnávat bylo také co! Znojemský burčák, 
koláčky, guláš a kanapky šly doslova na dračku. 
Tímto děkujeme obci Petrovice u Karviné za pod-
poru naší jablečné akce a samozřejmě všem ná-

vštěvníkům, kteří oběma zúčastněným skupinám 
vytvořilí báječné publikum. A již dnes vás může-
me pozvat na 5. ročník Petrovického jablkobraní, 
který se uskuteční v sobotu 19. 9. 2020.

ICM Petrovice u Karviné 
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Nový školní rok je tu a s ním i Burza volného času
Babí léto je tu a s ním i nový školní rok. A jak jsme 
ho zahájili v našem prostějovském ICMku? Jak ji-
nak než tradiční prezentací na prostějovské Burze 
volného času, která proběhla v prvním zářijovém 
týdnu. Tato akce se koná pravidelně už od roku 
2004. Letos přilákala přes 4000 dětí, mladých lidí, 
učitelů i rodičů. Akci každoročně pořádá Sport-
centrum – DDM Prostějov a možnost prezentovat 
se nabízí řadě organizací a spolků, které tak mo-
hou představit svou činnost a nabídnout dětem i 
mladým lidem zajímavé volnočasové aktivity. 

Všichni zájemci si tak mohli vyzkoušet např. 
florbal, horolezectví nebo vzpěračství. Vedle 
sportovních oddílů se ale dětem také představil 
nově vzniklý Technologický klub, Skautský oddíl, 
Český svaz ochránců přírody Iris nebo naše Infor-
mační centrum pro mládež. 

Měli jsme možnost nabídnout všem návštěvní-
kům naše služby, prezentovali jsme nabídku na-
šich přednášek a seminářů a zároveň jsme slavili 
18. narozeniny ICM ve speciálním narozeninovém 

fotokoutku. Pomalu se také rozjíždějí i naše další 
aktivity, zejména přednášky o mediální gramot-
nosti, plánujeme tvořivé dílny, den otevřených 
dveří s dortem, ale o tom zase příště. 

Kateřina Opatrná, ICM Prostějov
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Výměna mládeže „Developing Creativity“ v Rumunsku
Od 5. 8. do 18. 8. 2019 jsem se zúčastnil výměny 
mládeže na téma Deveoloping Creativity v Ru-
munském Calimanesti. Projekt probíhal v letním 
kempu v lázeňském městečku obklopeném ho-
rami a krásnou přírodou. Projektu se zúčastnilo 
cca 70 mladých lidí z 10 zemí, včetně zemí jako je 
Malta, Španělsko či Itálie. Pro mě se jednalo už o 
čtvrtý projekt, ktery byl ovšem zcela odlišný ode 
všech předchozích. Hlavní změnou bylo, že jsem 
působil jako vedoucí českého týmu. Měl jsem na 
starost čtyři Čechy, z nichž většina byla na podob-
ném projektu poprvé. 

Z počátku jsem byl šokován hlavně velmi níz-
kým věkem všech účastníků (průměr cca 19 let). S 
tím souvisela jejich slabší angličtina a skutečnost, 
že pro většinu se jednalo o první projekt, od kte-
rého nevěděli co čekat. Už na začátku jsem věděl, 
že dosáhnout sblížení a otevřenosti lidí zde bude 
složitější. Účastníci se zdržovali jen mezi svými 
státy, byli stydliví a k úkolům přistupovali jako na 
střední škole. 

Proto jsem si hned od začátku vytyčil cíl tuto 
situaci změnit a ukázat ostatním o čem má oprav-
du projekt být. Začal jsem úzce spolupracovat s 
organizátorkou, vést energizery, aktivity, organi-
zovat nejrůznější výlety či turnaje v pingpongu a 
také pořádat večerní párty. Brzy ke mně účastníci 
začali vzhlížet jako k jednomu z leaderů, což mi 
dalo moc ovlivnit prostředí a atmosféru v kempu. 
U každé aktivity či oběda jsem si sedal k jiným 
státům a snažil se sbližovat ostatní. Zjišťoval jsem 
například, kdo se komu líbí, a těmto párům pomá-
hal. Během aktivit jsem rázně prosazoval základ-
ní pravidlo – hlavně si program užít, snažit se být 
vtipný a zajímavý a nejen precizně připravit pre-
zentaci jako ve škole, protože věřím, že jen tak lze  

rozvíjet svou kreativitu nejlépe. To účastníci velmi 
rychle pochopili a přijali například v situaci, kdy 
jsem je postavil v týmech do rolí marketingových 
specialistů, kteří měli za úkol propagovat vtipné 
produkty, jako např. pytel na odpadky, tampón 
nebo kondom. Při energizerech jsem nechal členy 
se vzájemně masírovat a do toho si šeptat moti-
vační proslovy. Po všech těchto aktivitách jsem 
pociťoval každý den větší a větší zadostiučinění, 
že se lidé cítí víc přátelsky a uvolněně a projekt 
si užívají. K tomu dopomohly i výlety po okolních 
vesnicích, výšlapy do hor či termalní bazén ne-
daleko kempu. Na konci projektu dokonce tekly 
slzy při loučení a bezmezná radost v očích mno-
ha účastníků mě přesvědčila, že svého cíl jsem 
úspěšně dosáhl. Projekt byl více než výborný a i 
když byl pro mnoho členů první tak věřím, že roz-
hodně ne poslední.

Vysílající organizací bylo ICM Jindřichův Hradec 
z.s.; Vă mulțumesc România  

Jakub Hlahůlek
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Jedinečný festival LANDSCAPE se chýlí ke konci
Netradiční festival s podtitulem Krajina – město 
– veřejný prostor již od května zkrášluje svými 
třiceti jedna instalacemi vytížená i odstrčená a 
zapomenutá místa Ostravy. 

Tématem letošního ročníku je propojení histo-
rického jádra města s bývalým industriálním are-
álem Dolních Vítkovic. Po trase, která se dá jedno-
duše projít i projet nejen na sdíleném městském 
kole, čeká návštěvníky spousta výtvarných insta-
lací v moderním pojetí. Všechny jsou jednoduše 
přístupné komukoliv a v jakoukoliv denní hodi-
nu a jsou propojeny černou turistickou značkou, 
symbolizující minulost průmyslového města.

Vycházková trasa začíná před nejvyšší radniční 
věží instalací pouštních travin, která si klade za 
cíl nenápadně upozornit na současné klimatické 
problémy. Dále vede přes fotoarboretum okolo 
opuštěných historických jatek k vyhlídce z piv-
ních přepravek u pivovaru přes několik dalších 
sídlištních instalací k připravovanému záměru 
stavby nové krajské vědecké knihovny do Dolní 
oblasti Vítkovic. Cestou po barevném chodníku je 

možno zahlédnout instalace připomínající zanik-
lé krematorium. Trasa dále pokračuje přes histo-
rické jádro opět k Nové radnici.

Ukončení festivalu je plánováno k 10. 10. s tím, 
že některé z instalací, zejména ty malované (Pa-
sáž velkoměsta, Komunikační vrstvy, Zastávky) 
budou zachovány.

K festivalu se váže bohatý doprovodný pro-
gram včetně výstav a mezinárodních odborných 
architektonických i urbanistických konferencí. 
Některé z nich jsou přístupny zdarma. Neváhejte 
a navštivte dočasné expozice zkrášlující veřejná 
prostranství.

Vilém Honysz, ICM Ostrava
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Po stopách monarchie aneb za kulturou do Vídně
Přestože Vídeň leží pouhých zhruba tři sta kilo-
metrů od Prahy (což znamená asi čtyři hodiny 
cesty vlakem), hlavní město našich germanofon-
ních sousedů na jihu jsem si mohla skutečně pro-
hlédnout až letos v létě. Dominanty města jsem 
znala z fotek a vyprávění, nicméně chování míst-
ních obyvatel a atmosféru této metropole žádná 
fotografie nedokáže věrně zprostředkovat. Tento 
článek bude tedy zaměřen především na to, co 
kromě Prátru a vídeňského řízku dělá Vídeň tak 
výjimečnou.

První položkou na seznamu pamětihodností 
byl zámek Schönbrunn. Na rozlehlém nádvoří za 
vstupní branou do areálu zde potkáte tisíce tu-
ristů fotících se před tímto barokním skvostem. 
Pouhá fotka před budovou je ovšem jen částečně 
uspokojivá – když už chcete opravdu pochopit his-
torii daného místa, je dobré se podívat i dovnitř. 
Vzhledem k ceně vstupného se vyplatí výdaje pře-
dem spočítat, nicméně za možnost nahlédnout 
alespoň do části apartmánů této letní rezidence 
rakouských císařů to rozhodně stojí.

Před návštěvou je také dobré rozmyslet si, co 

přesně chce člověk v zámku Schönbrunn vidět. 
Areál je obrovský: kromě samotného paláce, je-
hož honosné prostory na návštěvníky zapůsobí 
svou dodnes zachovalou vznešenou atmosférou, 
stojí za zmínku rozlehlý zahradní labyrint připo-
mínající zahrady u zámku Versailles, panorama-
tický výhled na celou Vídeň od monumentu Glo-
riette či zoologická zahrada. Třešničkou na dortu 
této rozmanitosti je pak vstřícný přístup perso-
nálu, který i v dnešní době dokonale dokresluje 
dvorní způsoby, jež zde pravděpodobně panovaly 
za časů císaře pána.

Dalším ikonickým místem, které stojí za pro-
hlídku zvenčí i zevnitř, je bezpochyby palác Ho-
fburg – dřívější rezidence panovníků a dnešní síd-
lo rakouského prezidenta. Tak jako Schönbrunn 
je i Hofburg komplexem čítajícím mnoho budov, 
v nichž sídlí Rakouská národní knihovna a mno-
ho dalších institucí. Z turistického hlediska je 
poměrně obtížné vybrat jiné místo, kde by slovo 
„kultura“ dostalo tolik různých podob. Nejenže 
jsou objekty vděčným terčem obdivovatelů do-
bové architektury, ale i vnitřní prostory paláce 
věrně reprodukují život v době monarchie. Prv-
ní patro, v jednom z mnoha křídel hradu, je vě-
nováno sbírkám porcelánového nádobí. Některé 
jeho sady jsou dodnes používány při příležitosti 
významných státních návštěv. Ve druhém podla-
ží se pak nacházejí apartmány císařovny Alžběty 
(přezdívané Sisi), jejíž život je díky mnoha do-
chovaným a vystaveným předmětům dobře zdo-
kumentován. Prohlídka tohoto křídla Hofburgu 
se nevyhýbá ani mnoha kontroverzím, které tuto 
císařovnu obestíraly, a poskytuje tak zajímavý ná-
hled do rakouských dějin. 

Pokračování na str.  8. 
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Stejně jako v zámku Schönbrunn platí i zde zákaz 
focení – o to autentičtěji ovšem dojmy nabyté bě-
hem prohlídky působí.

Co se kultury týče, dá se Vídeň s trochou nad-
sázky označit za město hudby. Nejde o hudbu 
moderní, ale především klasickou, což dokonale 
zapadá do lehce romantizované podoby města, 
kterou za velmi krátkou dobu stačí Vídeň v ná-
vštěvnících vyvolat. Císařský dvůr a jeho způsoby 
se tudíž pojí především se skladateli jako Mozart, 
Beethoven nebo Schubert – všichni jsou mimo-
chodem pohřbeni na Vídeňském hřbitově (Wie-
ner Zentralfriedhof). Poctu těmto hudebním veli-
kánům vzdávají Rakušané různě: pojmenovali po 
nich ulice či náměstí, jeden z mnoha památníků 
Mozarta se nachází i v areálu Hofburgu a v turi-
stické sezóně se dá každý večer v centru narazit 
na několik koncertů, kde jejich hudba zní „živě“. K 
této honosné atmosféře už si stačí představit jen 
valčík (vídeňský, jak jinak) a dojem pohádky je na 
světě.

Vídeň však nabízí potěšení i pro návštěvní-
ky, kterým aristokraticko-klasické ladění města 
nic neříká. Za zmínku stojí nejen mnoho kostelů 
s nádherným interiérem, jako Dóm sv. Štěpána, 
ale také věže a vyhlídky, ze kterých je skvělý vý-
hled na celou metropoli. Neměli bychom opome-
nout ani slavný Hundertwasserhaus, který tvary 
i barevností zaujme nejen příznivce architektury, 
nebo Dům moře (Haus des Meeres), kde do výšky 
ční podmořský svět – jedná se totiž o jedenáctipa-
trovou budovu plnou akvárií a rozmanitosti moř-
ského života. Z hlediska kultury má sice klasická 
hudba ve Vídni své pevné místo, představení pro 

vyznavače modernějších stylů se ovšem také na-
jdou.

Sečteno a podtrženo: Vídeň působí, do znač-
né míry zřejmě úmyslně, jako bezmála pohád-
kové město. Představit si zde panovníky a jejich 
noblesu není vůbec složité. O poznání složitější 
je uvažovat, jak se za dob monarchie žilo jejich 
poddaným. Přesto si zřejmě rodilí Vídeňané pře-

dávají z generace na generaci 
určitý tradiční řád a způsoby, 
jejichž uplatnění by slušelo 
i mnoha dalším evropským 
metropolím. Nicméně právě 
proto, že na ně návštěvník 
narazí pouze v germanofon-
ních zemích (a především ve 
Vídni), dodávají tomuto měs-
tu punc výjimečnosti.

Marie Svobodová, 
ICM Prostějov

Fotografie: archiv autorky
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Nouzová nocoviště na Šumavě. Co to vlastně je a 
jak toho můžete využít? Nouzová nocoviště jsou 
místu určená k přespání. Nacházejí se v národních 
parcích a rezervacích, kde není možné přenocovat 
jinak. Na Šumavě se nouzová nocoviště nacházejí 
v rozmezí 15 až 13 km od sebe. Je jich zde celkem 
sedm. Nocoviště Pod Plešným jezerem, Nocoviště 
Nové Údolí, Nocoviště Strážný, Nocoviště Bučina, 
Nocoviště Modrava, Nocoviště Poledník a Nocovi-
ště Hůrka u Prášil.

Díky těmto nocovištím se můžete vydat až na 
několikadenní výlet na Šumavu, kterou můžete 
projít téměř celou z Nové Pece až třeba do Železné 
Rudy, což je více jak 100 km pěšky. Proto je také 
Šumava velmi oblíbená a vyhledávaná turisty.

Jak ale vypadá takové nocoviště? Již název 
nouzové nocoviště vám napovídá, že se nejedná o 
žádný pětihvězdičkový hotel. Můžete zde ale na-
lézt záchod, stůl s lavicemi, kde se můžete najíst 
a louku, na které si můžete postavit stan. Jelikož 
se nouzová nocoviště na Šumavě nacházejí v ná-
rodním parku, nesmí se na nich rozdělávat oheň. 
Také tu platí další pravidla, jak se zde chovat, aby 

se na nocovišti nic nezničilo a při našem odchodu 
bylo vše takové, jako když jsme přišli.

Sám jsem na nocovištích přespával a prošel již 
velkou část Šumavy, proto mohu říct, že i přesto-
že se kůrovec snaží naší Šumavu zničit, je stále 
krásná a úchvatná. Proto vytáhněte paty z domo-
va a vyrazte na nějaký ten přechod Šumavy, než 
napadne sníh. Pokud jste však již hodně zkušení 
dobrodruzi a máte dobrou výbavu, vyrazte klidně 
i v zimě.

Tomáš Babický

Nouzová nocoviště na Šumavě
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Fulbright-Masarykovo stipendium pro neziskový sektor

Zažádejte si o Fulbright-Masarykovo stipen-
dium a získejte znalosti a zkušenosti s prací v 
neziskových organizací v USA!

Cílem programu je prostřednictvím pobytů zá-
stupců neziskové sféry z České republiky v USA 
podpořit rozvoj tohoto sektoru u nás, obohatit 

kontakty mezi českými a americkými organizace-
mi a získat nové znalosti.

Stipendium se poskytuje na dobu tří až pěti 
měsíců s možným začátkem pobytu od začátku 
září 2020 nebo později podle potřeb uchazeče.

Uzávěrka přihlášek (registrační formulář) je 1. 
listopadu pro pobyt začínající od září následujícího 
roku. Se zájemci bude následně domluvena konzul-
tace projektu. Po konzultaci je nutné podat online 
přihlášku do 11. prosince 2019. Více informací na-
jdete zde. 

(Zdroj: fulbright.cz)

Globální týden mediální a informační gramotnosti 2019
24. - 31. října 2019 proběhne celosvětový Tý-
den mediální a informační gramotnosti (Me-
dia and Information Literacy Week, zkráceně 
MIL Week)!  

Letošní ročník se bude i nadále zaměřovat na 
města a občany v digitálním věku. MIL Week po-
skytne občanům klíčové kompetence pro celoži-
votní učení, práci a všechny aspekty života. Na 
základě těchto kompetencí budou občané schop-

ni pochopit nebezpečí dezinformací, stejně jako 
spirálu nenávisti a vyloučení.  Zorganizujte i vy ve 
svém regionu nebo komunitě online/offline akce 
nebo aktivity související s MIL Week 2019 a podí-
lejte se na události, která má smysl! Více informa-
cí získáte zde.

(Zdroj: en.unesco.org)

https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-neziskovy-sektor/
https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-neziskovy-sektor/
https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweek
https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweek

