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Národní informační centrum pro mládež přináší aktuality
z oblastí vzdělávání, práce, soutěží a volnočasových aktivit,
a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Program podpory Rozjeď to
s Tandemem!
Společný program podpory
česko-německých a česko-rakouských projektů setkávání
mládeže pod názvem Rozjeď to s Tandemem! má za cíl
motivovat a podpořit české
subjekty vyvíjející volnočasové aktivity pro děti a mládež
k přípravě a realizaci dvoustranných a vícestranných výměn a setkání mládeže.
Program je určen pro subjekty z celé České republiky pracující v mimoškolní oblasti
s dětmi a mládeží od 8 do 26
let - například spolky, středis-

ka volného času, nízkoprahová zařízení a centra, neformální skupiny mládeže, školní
kluby nebo ostatní subjekty
z neziskového sektoru vyvíjející mimoškolní činnost pro
děti a mládež, organizace zřízené církvemi.
Žádosti mohou být podávány
kdykoliv po celý rok.
Jednoduché formuláře žádostí a další informace naleznete
na www.tandem-org.cz.

Jak na cestování se zvířecími
kamarády? Přijďte na přednášku!
Přijďte si poslechnout přednášku na téma Jak cestovat
se zvířaty, která se uskuteční 28.4.2015 od 17:30 hodin
v NICM. Dozvíte se praktické tipy pro cestování autem,
autobusem, trajektem a dalšími dopravními prostředky
a povíme si něco o potřebných dokumentech k vycestování. Dále kdy je vhodné
cestovat se zvířetem, jak

si hledat hlídání, pokud nemůže cestovat s námi. Upozorníme na nebezpečí i výhody, která skýtají cesty
s našimi mazlíčky.
V průběhu přednášky promítneme fotky z cest po Evropě s pětičlennou smečkou
psů a na závěr zodpovíme
Vaše dotazy.
Přednáška je tradičně zdarma. Těšíme se na viděnou.

Pražský Majáles
s NICM

Stejně jako v předchozích letech,
tak i letos se bude NICM účastnit
studentských slavností na Pražském Majálesu, který se bude konat
ve státní svátek (a svátek všech
zamilovaných), a to v pátek
1. května 2015 na letišti v Letňanech.
Pro všechny návstěvníky našeho stánku budeme mít připravený úsmě, milé slovo
a ne příliš náročnou hru o drobné
ceny.
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Zažijte nezapomenutelnou science Soutěžte s Mladiinfo
show ve věděckém parku v Brně
Občanské sdružení Mladiinfo ČR vyZábavní vědecký park VIDA!
v Brně nabízí unikátní interaktivní expozice i nezapomenutelné science show - představení plná experimentů, výbuchů,
barev a překvapení.
Tak například - je možné banánem zatlouct hřebík? Vyrobit prskavku, která hoří pod
vodou? Zapálit oheň kostkou
ledu? Na tyto a spoustu dalších otázek dostanete odpovědi právě během připravených
science show.
VIDA! v současné době uvádí
dvě představení: „Mráz a žár“,
kde nechybí oblíbené pokusy
s kapalným dusíkem či suchým
ledem, a „Ohnivou show“,
která vám předvede pekelné

záblesky, barevný ohňostroj
nebo hořící bubliny.
Vstupné na přibližně čtyřicetiminutové představení s pokusy je zahrnuto v ceně návštěvy
VIDA! science centra.
Ve všední den je science show
možné zhlédnout v 10:30,
11:30 a 15:30, o víkendu pak
v 11:30, 15:30 a 16:30. Přesné začátky show se návštěvníci vždy dozvědí díky hlášení
z pokladny.
V bývalém pavilonu D brněnského výstaviště najdete
na ploše téměř 5 000m2 přes
150 interaktivních exponátů. Zemětřesná deska, oceán
v lahvi, kolo na laně, rotující
místnost, obří srdce, tornádo.

nicm.cz

hlašuje soutěž určenou pro všechny
kreativce, kteří v poslední době zažili
něco zajímavého v oblasti dobrovolnictví, cestování, stáží, studia či neformálního vzdělávání.
Podělte se o své zážitky s ostatními
a vyhrajte tříměsíční online jazykový
kurz! Stačí jen napsat článek popisující
vaše zkušenosti a přiložit fotografii.
Soutěžní texty mohou mít libovolnou
formu (reportáž, esej, rozhovor…)
v rozsahu 1 – 2 strany. Výhodu budou
mít články, k nimž bude přiložena fotografie.
Na výherce čeká tříměsíční online jazykový kurz na serveru Englishtown,
který vám umožní učit se a procvičovat angličtinu přesně podle vaší úrovně
a zaměření.
O vítězi rozhodne porota složená z členů a příznivců organizace Mladiinfo.
Své soutěžní příspěvky posílejte nejpozději do 10. 5. 2015. Podrobnější
informace naleznete na www.nicm.cz/
soutezte-s-mladiinfo-o-online-jazykovy-kurz nebo na www.mladiinfo.cz/
soutez-s-mladiinfo.

„Co pro tebe znamená Oslavte Den Země nejrůznějšími
sjednocená Evropa?“ akcemi na Toulcově dvoře
Evropská komise zahajuje videosoutěž
„Co pro tebe znamená sjednocená Evropa?“, která je určena pro mládež ve věku
13-15 let z 28 členských států EU, kandidátských zemí nebo potenciálních kandidátských zemí v jihovýchodní Evropě.
Zapoj své tvůrčí schopnosti, poděl
se o své názory a zkušenosti v minutovém videu a vyhraj výlet do Bruselu!
Termín pro zaslání příspěvků lze
zasílat až do 17. května 2015!
Další informace na http://europa.eu/teachers-corner/index_cs.htm nebo na www.
nicm.cz/zapojte-se-do-souteze-copro-tebe-znamena-sjednocena-evropa.

Jaro proběhne ve Středisku
ekologické výchovy hl. města
Prahy Toulcův dvůr ve znamení Dnů pro Zemi. Místo
tradiční jednodenní oslavy
Dne Země proběhnou mezi
22. dubnem a 6. květnem rovnou dvě desítky akcí.
Přednášky, workshopy nebo
prohlídky jsou věnovány návštěvníkům rozdílných zájmů
napříč všech věkových kategorií. Akce se navíc váže k důležitému jubileu – Mezinárodní
den Země, který je každoročně
pořádán 22. dubna, oslaví letos
již čtvrt století od svého zave-

dení.
Den Země je celosvětový svátek, který upozorňuje na témata životního prostředí. Vychází z původních oslav Země
během jarní rovnodennosti.
Ve své moderní podobě se koná
od sedmdesátých let ve Spojených státech a od roku 1990
jej slaví lidé po celém světě.
Letos 22. dubna tak uběhne již čtvrt století od chvíle,
kdy se tento den stal mezinárodním dnem Země.
Seznam všech pořádaných
akcí naleznete na stránkách
www.toulcuvdvur.cz.
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Majáles se odehraje opět v Letňanech, ale bez náramků
Pražský Majáles se bude konat stejně jako loni v Letňanech.
I přesto však organizátoři připravili změny. Nebudou elektronické
náramky a na festivalová pódia
se vrátí český zpěvák Michal
Hrůza. Hlavní den majálesových
oslav po 8 letech připadá na pátek
1. května.
V Letňanech se konal Majáles
poprvé vloni. A organizátoři letos
chystají drobné úpravy místa. Lidé
například nebudou muset přecházet dlouhou trať od hudby k zónám škol. „Studentské město letos
více přiblížíme k hlavnímu pódiu,
aby návštěvníci nemuseli chodit
kilometr od hudby k zónám škol.

A nově uspořádáme soutěž v seskoku padákem, když už jsme na
letišti,” vysvětlil změny vedoucí
stavby areálu Štěpán Krpata.
Program Pražského Majálesu
se odehraje na pěti hudebních scénách s průřezem toho nejlepšího,
co mladým návštěvníkům nabízí
česká a slovenská scéna. Festival
přivítá kapely Chinaski, Tomáše
Kluse, Mandrage, HorkýžeSlíže,
Vypsanou Fixu, Wohnout, Inekafe
či Xindla X. Na pódia také vstoupí
nové naděje Jelen či ATMO music.
Speciálním momentem bude návrat Michala Hrůzy na festivalová
pódia. Majálesové koncerty jsou
jeho prvními festivaly, na kterých

MOBILNÍ APLIKCE
NICM KE STAŽENÍ
ZDARMA NA
http://bit.ly/148SasR

Unikátní projek Rodina odvedle
proběhne i letos. Přihlaste se!

Stejně jako v předchozích letech se v listopadu 2015 sejdou cizinci a Češi na společném obědě. Do této unikátní
akce se můžete přihlásit již nyní a získat tak jedinečnou
příležitost potkat zajímavé lidi, poznat jejich osudy a dozvědět se více o kultuře jiných národů.
PŘIHLASTE SE!
Zkoušíte rádi nové věci? Chcete poznat nové lidi? Rodina
Odvedle je tu pak právě pro vás! Pozvěte k sobě domů
na nedělní oběd rodinu, která pochází třeba z opačného
konce planety, ale teď žije ve stejné zemi jako vy! Nebo se
nechte hostit vy! Záleží jen na vás!
On-line přihláška: http://www.slovo21.cz/index.php/projekty-cizinci/rodina-odvedle.

po loňském roce vystoupí. A navíc
si, podobně jako další headlineři,
připravuje speciální set. Březnový návratový koncert v pražském
Fóru Karlín ukázal Hrůza dosud
nejlepší kondici jeho kariéry.
Vstupenky na Majáles lze letos
koupit pouze v předprodejích.
Do úterý 21. dubna jsou k sehnání
za 399 Kč například v knihkupectvích Neoluxor, síti Ticketportal
nebo lze koupit vstupenky online
na webu akce. Od 22. dubna už budou o sto korun dražší a na místě
v den akce se už prodávat nebudou
vůbec.

Mladí lidé jsou šťastnější a zdravější než dříve

Podle nové studie zaměřené na zdraví a životní styl dětí a dospívajících v Evropě a Severní
Americe jsou mladí lidé šťastnější a zdravější
než stejná generace před deseti lety. Na mezinárodním výzkumu, do nějž bylo zapojeno
téměř půl milionu dětí, se podílela také Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého
v Olomouci.
Zpráva, která je výsledkem spolupráce se
Světovou zdravotnickou organizací (WHO)
pod mezinárodním dohledem Univerzity
v St. Andrews, vrhá nové světlo na návyky
a vnímání štěstí u mladých lidí ve věku 11
až 15 let z více než 40 různých zemí, kteří
byli podrobeni zkoumání v průběhu 16 let
mezi roky 1994 a 2010.
„Tento výzkum představuje zásadní zdroj
informací pro politiky, rodiče, ale i samotné
děti a dospívající. Dospívání je zásadní životní fází, kdy se formují základní návyky pro
období dospělosti, ať už zdravé, nebo nezdravé. I když u mnoha mladých lidí je dnes důvod ke spokojenosti, stále jsou tací, kteří trpí
skutečně vážnými problémy,“uvedl Michal
Kalman.
Celý článek si můžete přečíst na www.nicm.
cz/mladi-lide-jsou-stastnejsi-zdravejsi-nezdrive-tvrdi-studie.
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