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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.

Zoopark Zájezd
Malá dynamicky se rozvíjející zoo v obci Zájezd nedaleko Buštěhradu byla založena v roce 1998 lidmi, kteří
neváhali a začali realizovat
své sny. Areál pro veřejnost
byl zpřístupněn 1. září 2009.
V zoo je chováno přes
40 druhů exotických a domácích zvířat. Těšit se můžete naněkolik druhů lemurů
a drápkatých opiček, velbloudy, lamy, surikaty, karakaly, rysy, klokany a různé
druhy papoušků a dravých

ptáků. V letních měsících
v zoo najdete jedinečnou
expozici chameleonů, kterou jinde v Česku neuvidíte.
Po celý rok jsou pro vás připravené nejrůznější zábavné
a naučné programy, např.
komentovaná krmení, prohlídky s průvodcem, ukázky
dravých ptáků, soutěže pro
děti, křtiny a spoustu dalších.
Více informací o zooparku a programech se dozvíte
zde www.zoopark-zajezd.cz.

Zapoj se do fotosoutěže
„Poznej svět, poznáš sebe“
Dům zahraniční spolupráce
vyhlašuje 7. ročník fotosoutěže pro amatérské fotografy
na téma „Poznej svět, poznáš
sebe“.
Neschovávej své fotografie
doma v počítači a poděl se
o ně s ostatními!
Autoři vítězných snímků budou oceněni věcnými cenami
a snímky uveřejněny v ka-

European Youth
Card v NICM!

Evropská karta mládeže EYCA je mezinárodní identifikační průkaz pro děti
a mládež (studenty i nestudenty) ve věku
5 -30 let. S kartou tě čeká na 60 000 slev
ve 38 evropských zemích a přes 1000 slev
v ČR!
K vyřízení průkazu budete potřebovat
doklad totožnosti a fotografii. U zájemců
mladší 15 let musí být přítomen rodič.
Cena průkazu pro zájemce ve věku
15 - 30 let činí 100 Kč, pro věk 5 - 14 let
50 Kč.
Více informací o kartě a kde uplatnit slevy
najdete stránkách EYCA www.eyca.cz.

nicm.cz

lendáři DZS pro rok 2016.
Snímky do soutěže je možné poslat do 11. 9. 2015
na e-mailovou adresu fotosoutez@dzs.cz. Pravidla
soutěže naleznete na www.
dzs.cz/file/2891/dzs_fotosoutez2015_plakat-letaka5_
web-pdf/.
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Mladí dobrovolníci byli oceněni
hraběnkou Sofií z Wessexu
Středeční odpoledne (20. května 2015) bylo pro čtyřicítku
mladých Čechů vskutku mimořádné. Za úspěšné absolvování Mezinárodní ceny vévody
z Edinburghu (DofE) převzali
prestižní zlatý certifikát z rukou Její královské Výsosti,
hraběnky z Wessexu. Předáním
ocenění vyvrcholil program
dvoudenní návštěvy hraběnky v Praze, během které Její
královská Výsost navštívila
studenty gymnázia, setkala se
s úspěšnými českými ženami
a seznámila se s českou módní
tvorbou.
Hraběnku téměř po celou dobu
její návštěvy provázeli účastníci DofE, kterým setkání přines-

lo nezapomenutelný zážitek.
„Moc mě těší, že jsem měla
tu příležitost převzít ocenění
přímo od hraběnky. Je to další
z řady skvělých věcí, které by
se mi nikdy nepřihodily, kdybych nevstoupila do DofE,“
řekla Dominika Kouřilová,
účastnice DofE.
Hraběnka ocenila úsilí studentů a vyzvala je, aby dělali věci,
které je skutečně naplňují. „To
do značné míry ovlivní váš
úspěch v životě a vaši spokojenost,“ vzkázala hraběnka.
Celý článek naleznete na www.
nicm.cz/hrabenka-sofie-podporila-mlade-cechy-v-ceste-za
-jejich-sny.

nicm.cz

Světem k dětem

Poslední květnová sobota bude
od 10 do 15 hodin v Karlínském Spektru DDM hl. m. Prahy patřit dětem
a oslavám jejich svátku. Už tradičně
se zde sejdeme, abychom společně
s celým světem oslavili Den dětí a užili
si přitom spoustu legrace.
V sobotu 30. května bude v Kaizlových
sadech pro děti a jejich rodiče připraven
program, ve kterém se vydají napříč celým světem ke všem dětem a podívají
se, jak tento mezinárodní svátek slaví.
Poznají, jak žijí lidé i v těch nejvzdálenějších oblastech, jak si tam děti hrají,
co dobrého jedí a jak se oblékají. Pro
děti je připraveno divadelní představení
Příběhy z džungle, všichni si pak zatančíme v rytmu afrických bubnů skupiny
Emongo či mexické kapely Mariachi.
Poslechneme si i tradiční irskou hudbu
a podíváme se, jak vypadá irský tanec.
Nakonec se ale zase vrátíme k nám
domů a ještě si zařádíme na nafukovacím hradě, trampolíně a vyzkoušíme si
skákací boty.
Vstup na akci je volný, zasoutěžit si
s námi mohou všichni návštěvníci,
kteří se do Kaizlových sadů vydají.

Průzkum Youth Speak od organizace AIESEC
Chceš ovlivnit to, co se děje kolem Tebe? Máš zájem se vyjádřit
k problémům, které Tě jako mladého člověka trápí? Máš chuť něco
změnit? Uvědomuješ si, že Ty jsi
součást generace, která má co říct?
Teď máš šanci. Zapoj se do globálního průzkumu Youth Speak. Let
your voice be heard!
Co je Youth Speak?
Youth Speak je globální hnutí
mládeže, které je organizováno
studentskou organizací AIESEC.
Skrze dotazníky dáváme vysokoškolským studentům a mladým
lidem prostor se vyjádřit ke glo-

bálním záležitostem, k pochopení
uvažování mladé generace, a také
k názorům na jednotlivá odvětví
(vzdělávání, zaměstnání, osobní
rozvoj, podnikání a další).
Názory mladých lidí z více než
120 zemí a teritorií se díky tomuto komplexnímu průzkumu dostanou k zástupcům vlád jednotlivých
zemí, k vedení vysokých škol,
nebo k představitelům největších
zaměstnavatelů a firemní sféry.
Po vyhodnocení těchto dotazníků
během roku 2015 bude organizace
AIESEC spolupracovat také s OSN
na tvorbě dlouhodobého směrová-

ní rozvoje mládeže na celém světě.
Díky průzkumu Youth Speak, který byl spuštěn v roce 2013, jsme
zatím nashromáždili přes 25.000
odpovědí z celého světa a objevili
tak klíčové poznatky názorů mladé generace, jejich aspirace, touhy,
myšlenky – z oblasti vedení mladých lidí, podnikavosti, nových
technologií, nebo vzdělávání.
Odkaz na dotazník a webové
stránky hnutí mládeže naleznete
na www.nicm.cz/pruzkum-youthspeak-od-studentske-organizaceaiesec.
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Vzdělávací projekt, který baví - Letní akademie
Pro studenty, čerstvé absolventy
gymnázií a středních škol se zájmem o právo, ekonomii, politologii nebo fungování médií v praxi,
připravila vysoká škola CEVRO
Institut již 8. ročník unikátního
vzdělávacího projektu s názvem
Letní akademie. Kurz se uskuteční
v termínu od 30. 6. do 3. 7. 2015
v budově vysoké školy v centru
hlavního města.
Účastníci budou mít jedinečnou

příležitost vyslechnout přednášky
a diskuse prezentované špičkovými českými odborníky z řad politologů, právníků a ekonomů, kteří
na této vysoké škole vyučují. Letošního ročníku se zúčastní takové
osobnosti jako JUDr. Tomáš Sokol, JUDr. Cyril Svoboda, RNDr.
Alexandr Vondra, prof. nebo Ing.
Josef Šíma, Ph.D., rektor vysoké
školy CEVRO Institut.
Pro zájemce o svět medií nabíd-

ne projekt možnost vyzkoušet si
na vlastní kůži práci před kamerou
a návštěvu newsroomu TV Nova
s úspěšným moderátora a absolventem vysoké školy CEVRO Institut Reyem Korantengem.
Přihlásit se do kurzu je možné
do 7. 6. 2015. Více informací
je k dispozici na www.cevroinstitut.cz.

Chceš se stát členem Českoněmeckého fóra mládeže?
MOBILNÍ APLIKCE
NICM KE STAŽENÍ
ZDARMA NA
http://bit.ly/
148SasR

Výtvarná soutěž na téma
„Pomáháme zvířatům“

Pro děti, které rády kreslí a malují, vyhlašuje Toulcův
dvůr zajímavou soutěž. Sdružení SRAZ, které se stará
o zdejší výukovou farmu, připravuje jubilejní desátý
ročník soutěž na téma „Pomáháme zvířatům“. Děti mohou svoje výtvarná díla posílat až do 25. září 2015.
Z došlých prací uspořádáme na Toulcově dvoře výstavu, vernisáž bude v sobotu 3. října v rámci Světového
dne zvířat.
Nejlepší díla budou následně nabídnuta k prodeji na výstavní akci ve spolupráci s Úřadem MČ Prahy 15. Výtěžek z obrázků půjde na zajištění potřeb zvířat z farmy
Toulcova dvora (krmivo, veterinární ošetření atd.).
Více informací na: http://www.toulcuvdvur.cz/article/32268?lang=cs&thanks=14.

Česko-německé fórum mládeže vypisuje výběrové řízení na členy 9. funkčního období,
které začne v září 2015.
Zastřešující téma zní Kde jsem doma? Wo bin
ich zuhause?
Hledají se mladí lidé, kteří mají zájem diskutovat o aktuálních tématech a chtějí poznat
své vrstevníky z ČR a z Německa a mají chuť
se podílet na vytváření česko-německého dialogu a společně s dalšími mladými lidmi šířit
názor mladých na dané téma.
Pokud jsi ve věku 16 až 25 let, cestuješ rád
do sousední země, pak se neváhej příhlásit!
Fórum mládeže začne v září 2015 a skončí
v březnu 2017. Všech 30 členů se sejde celkem čtyřikrát na plenárních zasedáních, která
se budou konat střídavě v Česku a Německu.
Můžete se těšit na zajímavé workshopy, diskuze a společné zážitky. Máš chuť se přidat?
Neváhej a přihlas se!
Kde? Přihlášku pošlete na info@cnfm.cz
Kdy? Do 25. června 2015
Jak? Zasláním strukturovaného životopisu
a motivačního dopisu. Ten můžeš pojmout
i kreativně (např. koláž, video, plakát...)
Především by mělo být zřetelné, proč se chceš
stát členem/ členkou, a jaký aspekt tě osobně
zajímá na tématu „Kde jsem doma?“.
Znalost němčiny je výhodou, ale ne předpokladem. Další informace nalezneš na www.
nicm.cz/stan-se-clenem-clenkou-cesko-nemeckeho-fora-mladeze.
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