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Slovo ředitele
Rok  2008  byl  rokem  pokračování  nové  koncepce  našeho 

sdružení, která reflektuje na snížený zájem dětí a mládeže o reálné 
činnosti a zaměřuje se na pole Internetu. Hlavní linií činnosti zůstává 
i  nadále  internetová  činnost,  druhou  vedlejší  je  v  rámci  Klubu 
správných kamarádů Praha pokračování v nástupnické činnosti  po 
Sdružení klubů správných kamarádů ČR. To bylo v roce 2008 z naší 
iniciativy obnoveno. Důvod, který nás k tomu vedl byl, že nás název 
evokuje spíše to, že podáváme infomace, než že by se u nás mohly 
děti bavit. 

SKSK  ČR  se  bvšak  rozjíždí  pomalu,  či  spíše  vůbec 
nerozjíždí. Nepodařilo se mu zachránit  naše skomírající aktivity – 
turistický  koružek,  ani  Klub  stolních  her  a  šipek  a  ani  Filmový 
kroužek. Jejich činnost v roce 2008 zcela ustala. 

Ani  v roce  2008  nebyl  nábor  do  internetových  kroužků 
úspěšný  a  ty  se  opět  nerozeběhly.  Děti  očekávaly  od  kroužku 
Internetu spíše kroužek počítačových her, jejich opravdový zájem o 
Internet je velice povrchní. 

Rok  2008  byl  ve  znamení  práce  na  našich  internetových 
portálech, které jsme zmodernizovali. Na portálu Osídlení přibyly ve 
stejnojmenné  hře  Osídlení  dvě  nové  etapy.  Spuštěna  byla  nová 
soutěž Web měsíce, která ale dosud není zcela dodělána a běží ve 
zkušebním provozu. 

Pokračovali jsme v  soutěži internetových stránek pro děti a 
mládež  Webparáda,  jejíž  proběhl  již  šestý  ročník.  Stále  se  v této 
soutěži potýkáme s nedostatkem porotců.

Úspěšně  pokračuje  naše  spolupráce  s  Nadačním  fondem 
Internet  mládeži,  který  jsme  založili  v  roce  2003.  Ten  s  námi 
spolupracuje na portálu Osídlení, který i  letos dle svých možností 
finančně podporoval. Mimo toho nám opět poskytl granty na projekt 
Bezpečný Internet dětem, na kterým s námi spolupracuje.

 

Ing. Miloslav Fuček
Ředitel ICOK



Jak a proč jsme vznikli
Informační  centrum oddílů  a  klubů  vzniklo  13.  12.  95  na 

ustavujícím sněmu. Jeho přípravy ale předcházely již asi měsíc dřív, 
kdy se řešil problém dětských klubů v Praze,  ale  i  informovanost 
mezi organizacemi navzájem. Určitá skupina lidí měla zájem mezi 
sebou spolupracovat a i spolupracovala, ale chybělo k tomu něco, co 
by některé z těchto akcí "finančně zaštítilo" a mohlo na to požádat o 
dotaci.  Tak  vznikla  myšlenka  vytvořit  ICOK,  který  navenek 
vystupuje neutrálně, takže je přijatelný svojí volností. 

Na  ustavujícím  sněmu  byl  zvolen  přípravný  výbor,  který 
posléze  zvolil  Radu  ICOK.  ICOK  oficielně  vzniklo  17.  1.  1996 
registrací stanov na MV ČR pod číslem II/S-OS/1-29013/96-R.

ICOK hned po svém vzniku vyhlásil dva projekty. Prvním byl 
projekt  Školící  středisko  ICOK,  který  je  zaměřen  na  vzdělávání 
funkcionářů a vedoucích převážně menších neziskových organizací a 
pokračuje i v roce 1998. Tento projekt ale v roce 2001 v podstatě 
skončil vypršením akreditace od MŠMT ČR na školení vedoucích 
kolektivů dětí a mládeže. Po odchodu Ireny Zadákové z Rady ICOK 
má ICOK málo funkcionářů, kteří by měli zájem se tímto projektem 
dále zabývat, alespoň v takové podobě, v jaké doposud.

Druhým byl projekt  Zpravodaj  ICOK, který je  zaměřen na 
informovanost organizací samotných mezi sebou, ale i na veřejnosti, 
tedy u dětských organizací zejména mezi dětmi a jejich rodiči. Tento 
projekt  byl  ale  zároveň  podpůrným  projektem  pro  projekt  první, 
protože  informuje  i  o  jeho  aktivitách  -  školeních  a  seminářích. 
Samozřejmě i tento projekt pokračoval  i v roce 1999.

Projekt  Zpravodaj  ICOK má nyní  nepřímé  pokračování  ve 
formě našich nejrůznějších internetových portáklů pro děti a mládež, 
ale i pro vedoucí. 

 Během  vývoje  s ohledem  na  finanční  možnosti   se  naše 
činnost stále více zaměřuje na Internet. 

Poslání ICOK
Informační centrum oddílů a klubů podporuje 

informovanost o neziskovém sektoru s preferencí jeho 
části pracující s dětmi a to zejména prostřednictvím 



Internetu  a  dále  využití  Internetu  jako  aktivního  a 
tvůrčího nástroje pro děti a mládež.  ICOK usiluje o 
vzájemnou  spolupráci  jednotlivých  organizací 
pracujících s dětmi a mládeži. 

Dosavadní činnost ICOK
Naše cíle a jejich plnění

Naše cíle vyplývají z poslání ICOK a patří mezi ně zejména:
1) provozování Internetstudia pro děti a mládež a doplňkově 

informačního centra pro děti a mládež, které zatím existuje pouze ve 
virtuální podobě na adrese http://www.detskyweb.cz/icd.

2) spolupodílení se na provozu Centra volného času Kamarád 
společně s TJ ORS, které se od roku 2009 přestěhovalo do Centra 
zábavy – www.centrumzabavy.info. 

Tyto cíle se daří plnit průběžně. Práce internetstudia je spíše 
nárazová a na ostatní  aktivity máme v rámci  Centra zábavy lepší 
podmínky. 

Naše projekty
1. Školící středisko ICOK
Tento projekt byl zaměřen na pořádání školení o neziskových 

organizacích pro neziskové organizace, které bylo sice zaměřeno pro 
děti  a  dětské  organizace,  ale  má  ve  většině  případů  obecnou 
prospěšnost  pro  celý  neziskový  sektor.  Projekt  se  zaměřoval  na 
školení  funkcionářů neziskových organizací v oblasti  jejich řízení, 
hospodaření,  vzdělávání  funkcionářů  a  vedoucích.  Toto  školení 
vedoucích  získalo   díky  stabilnímu  lektorskému  sboru  akreditaci 
MŠMT ČR, která skončila 31. 12. 2001 a nebyla obnovována.

Po  odchodu  Irena  Zadákové  z  Rady  ICOK  tento  projekt 
garantoval  pouze  Ředitel  ICOK  a  projekt  tak  nemohl  v  plném 
rozsahu fungovat a proto byl ukončen. V roce 2006 probíhala školení 
zaměřená  na  internetovou  gramotnost  pro  lidi  středního  staršího 
věku. Kapacity se však vyčerpaly a po půl roce zájem o tyto školení 
skončil. Proto byl tento projekt k 31. 12. 20006 ukončen. 

Projekt pokračuje už pouze jako neakreditovaný.

http://www.centrumzabavy.info/


2. Zpravodaj ICOK
V  dnešní  době  byl  původně  papírový  Zpravodaj  ICOK 

nahrazen internetový Magazín eKamarád (http://www.ekamarad.cz) 
a  internetová  Tisková  agentura  mladých  eKamarád 
(http://www.tamek.icok.cz). 

3. Publikační projekt
Publikační projekt si kladl za cíl vydat řadu 5 publikací z nich 

nakonec vyšla pouze jedna a druhá byla připravena v rukopisu. : 
1. Učební text pro kvalifikaci vedoucích IV. a III. stupně
Text obsahující  podklady pro školení vedoucích IV. stupně, 

které  je  minimem,  které  by  měl  vedoucí  absolvovat  než  začne 
samostatně pracovat s dětmi, případně kurz vhodný pro pomocníka 
vedoucího staršího 15 let a podklady pro školení III. stupně, které je 
už plnohodnotnou kvalifikací vedoucího dětí a mládeže.

Tento text vydalo v roce 1999 za naší  spolupráce Sdružení 
klubů správných kamarádů ČR, které na jeho vydání získalo dotaci 
od  MŠMT ČR.  Po  zániku  SKSK  ČR  byla  skripta  převedena  na 
ICOK a pro případné zájemce jsou ještě k dispozici.

2. Učební text pro kvalifikaci vedoucích II. a I. stupně
Text  obsahující  podklady pro  školení  vedoucích II.  stupně, 

které  je  kvalifikací  vyspělého vedoucího dětí  a  mládeže,  který už 
umí pracovat nejenom s dětmi, ale i s dalšími vedoucími, takže je 
schopen  vést  tábor  ve  funkci  vedoucího  tábora,  ale  vést  třeba  i 
středisko,  v  kterém  je  několik  klubů  či  oddílů  apod.  Je  to  už  i 
začínající lektor. Školení I. stupně je potom určeno hodně vyspělým 
vedoucím,  ale  už  spíše  funkcionářům,  kteří  řídí  a  organizují  a 
potřebují k tomu mít jisté právní povědomí. Také je to již vyspělý 
lektor, který by měl být koordinátorem lektorů nižších stupňů, který 
by měl publikovat svoje zkušenosti.

Tento text nakonec nebyl vydán, protože se na jeho vydání 
nesehnaly finanční prostředky.

4. Internetstudio pro děti a mládež a Informační 
centrum dětí

Projekt Informační centrum dětí je zaměřený pro Prahu a má 
doplnit Informační centrum mládeže, které se zaměřuje na věkovou 
skupinu  od  15  let,  o  informace  pro  děti  do  15  let.  Z  nedostatku 
finančních  prostředků  se  však  klasické  informační  centrum  s 

http://www.tamek.icok.cz/
http://www.ekamarad.cz/


šanonovými informacemi dosud nerozeběhlo a s ohledem na stíněné 
prostory  a  reorganizaci  internetsudia  v klub  dětí  a  mládeže  ani 
nerozeběhne.  Tento  porjekt  se  od  roku  2009  přesouvá  do  Centra 
zábavy v Praze 8 – Karlíně (cca 200 m od stanice metra Křižíkova) 
na adresu Sokolovská 96a, Praha 8.

5. Centrum volného času Kamarád 
Tento projekt realizujeme společně s TJ ORS  a s TTC Praha 

v  rámci Centra volného času, Sokolovská 96a, Praha 8 (tel. 222 315 
265, www.centrumzabavy.info). 

6. Dětská seznamka
Tento internetový projekt,  který vznikl  v březnu roku 2000 

najdete na adrese www.detskaseznamka.cz a byl první seznamkou, 
která  počítá  i  s  menšími  dětmi.  Ze  všech  podobně  zaměřených 
seznamek má nejvíce inzerátů. Při provozu této seznamky se dbá i na 
bezpečnost dětí.

7. Virtuální svět
Jde  o  projekt  na  adrese  www.virtualnisvet.icok.cz  jehož 

myšlenkou  je  spolupráce  mezi  tvůrci  jednotlivých  dětských 
internetových projektů.

V roce 2002 vznikla i druhá podoba projektu Virtuální svět, 
kterou  najdete  na  adrese  www.virtualnisvet.info,  který  je 
rozcestníkem stránek pro děti a mládež.

8. Tisková agentura mladých eKamarád
Tento  projekt  najdete  na  Internetu  na  adrese 

http://www.tamek.icok.cz  a  je  zaměřen  na  informatiku  v  oblasti 
volného času dětí a mládeže. Do on line podoby přešel na podzim 
roku 2002, kdy byl představen na pražské CVVZ 2002. 

9. Webparáda
Soutěž  internetových  stránek  pro  děti  a  mládež  najdete  na 

adrese http://www.webparada.cz  a začala se připravoval na podzim 
roku 2002. Na ostro byla nakonec zpuštěna od ledna 2003 a má za 
sebou již dva ročníky. 

http://www.webparada.cz/
http://www.tamek.icok.cz/
http://www.centrumzabavy.info/


10. Portál Osídlení
Tento projekt byl spuštěn v roce 2006, protože jsme na něj 

dostali grant od Ministerstva informatiky ČR. Jde o projekt portálu 
pro děti z dětských domovů. Nyní byl sloučen s portály Dětský web 
a Kamarádi, které měly podobné zaměření. www.osidleni.cz 

Pro koho pracujeme a kdo se může 
stát naším členem

ICOK  poskytuje  své  služby  zejména  prostřednictvím 
Internetu  dětem,  mládeži,  dětským  a  mládežnickým  oddílům  či 
klubům  a  jejich  vedoucím  či  funkcionářům  organizací,  které  je 
sdružují, ale i rodičům a učitelům.  

Našimi členy se mohou stát lidé, kteří mají zájem něco dělat 
nebo  už  dělají  pro  děti  a  mládež  či  děti  a  mládež  samotná  a  to 
zejména v oblasti informatiky a Internetu.

Co nabízíme
Možnost využití Internetstudia pro děti a mládež, Sokolovská 

96a, Praha 8, které se nachází v předsálí Centra zábavy. K dispozici 
jsou  zde  4  počítače,  na  prázdnina  v  době  konání  příměstských 
intenretových táborů bude počítačů 6. Aktuální informace najdete na 
adrese http://www.intstudio.info. Jde o volně otevřené internetstudio 
se slevami pro děti,  studenty, důchodce a lidi  pravidelně pracující 
jako dobrovolníci s dětmi a mládeží. 

Nabízíme též informace z našich internetových projektů, pro 
dospělé pak kurzy počítačové gramotnosti zaměřené zejména na lidi 
středního a seniorského věku. 

Finanční přehled
Rozvaha

Aktiva
Dlouhodobý majetek...........................................176
Oběžná aktiva
Peníze......................................................................11

http://www.osidleni.cz/


Bankovní účty.........................................................28
Pohledávky..............................................................22
Zásoby...................................................................103
Celková aktiva.....................................................340

Pasiva
Závazky.................................................................433
Vlastní zdroje.........................................................-90
Celková pasiva.....................................................343

Rozvaha je uváděna v tisících Kč.

Přehled příjmů a výdajů
Příjmy
Tržby za služby.....................................................197
Ostatní výnosy..........................................................4
Členské příspěvky.....................................................2
Dary...........................................................................0
Dotace MŠMT ČR..................................................90
Dotace Magistrát hl. m. Prahy................................50
Granty Nadační fond Internet mládeži......................6
Celkem příjmy......................................................349

Výdaje
Spotřeba materiálu..................................................94
Spotřeba energie......................................................12
Prodané zboží............................................................0
Opravy a udržování.................................................26
Mzdové náklady........................................................0
Cestovné...................................................................0 
Ostatní služby........................................................207
Dary.........................................................................18
Ostatní náklady.........................................................0
Odpisy ......................................................................0
Celkem výdaje......................................................357
Výsledek hospodaření.............................................-8

Přehled je uváděn v tisících Kč.



Spolupráce s veřejností
ICOK  se  zaměřuje  na  spolupráci  s  veřejností  všemi 

dostupnými  prostředky.  Z  vlastních  prostředků  k  tomu  užíváme 
internetový  Magazín  eKamarád,  Tiskovou  agenturu  mladých 
eKamarád,  magazíny  Speed  Express  a  Písmákův  deník  a  vlastní 
stránky na Internetu.

K propagaci své činnosti jsme využili i  3 ročníků Festivalu 
sdružení dětí a mládeže ČR a 10. ročníků Bambiriády v letech 1996 
až 2008. K propagaci využijeme festivalu Bambiriáda v roce 2009.

Nabídky některých aktivit ICOK jsou pravidelně publikovány 
na  našich  www  stránkách  a  dále  odkazy  na  ně  můžete  najít  na 
serveru  Adam.  Naše  aktivity  najdete  na  Internetu  i  na  serveru 
Poškolák a psalo se o nás na České škole.

Členská základna
a struktura ICOK

V čele ICOK stojí Rada ICOK, v jejímž čele je Ředitel ICOK. 
Rada ICOK je volena na 5 let Konferencí ICOK, která je nejvyšším 
orgánem ICOK a schází se jednou ročně.  Do výlučné pravomoci 
Konference  ICOK  náleží  schvalovat  rozpočet  a  zprávu  o 
hospodaření,  ale  i  zprávu o činnosti  ICOK a plán činnosti  ICOK. 
Konference ICOK volí při doplňkových volbách členy Rady ICOK a 
kontrolní komisi ICOK. 

Členem ICOK se může stát fyzická osoba. Členství fyzické 
osoby  vzniká  podáním  písemné  přihlášky,  kterou  registruje  Rada 
ICOK. 

 
Rada ICOK pracuje v současné době v tomto složení:
Ředitel Ing. Miloslav Fuček
Člen: Ing. Svatobor Fuček
Člen: Martin Plesnivý

Sídlem ICOK je Viktorinova 1210/8, 140 00 Praha 4.
Nižší organizační články:  Internetstudio pro děti a mládež, 

Virtuální oddíl informatiky,  Klub správných kamarádů Praha, Klub 
přátel Internetu  a Agentura ICOK. 



e-mail: ustredi8@icok.cz 
http://www.icok.icok.cz

Struktura organizace
Ústředí
Internetstudio
Virtuální oddíl informatiky
Klub přátel Internetu
Internetstudio pro děti a mládež
Klub správných kamarádů Praha
Agentura ICOK

Právní subjektivitu má pouze ústředí.
Jediné sídlo je na adrese: Viktorinova 1210/8,
140 00 Praha 4, tel.: 24 24 877 16
Aktivity vyvíjí ICOK v Centru zábavy,
Sokolovská 96a, Praha 8 – Karlín 
(u metra Křižíkova)
tel.: 222 315 265 nebo 604 365 989.
www.centrumzabavy.info

Členská základna:
do 15 let......................................................4
15 až 18 let..................................................2
18 až 26 let................................................10
nad 26 let...................................................11
Celkem......................................................27
Bankovní spojení:
 FIO družstevní záložna, 2500026185/2010
Číslo registrace na MV ČR:
II/s-OS/1-29013/96-R
IČO: 63835681

mailto:ustredi@icok.cz


Poděkování
sponzorům a dárcům     

1) za přímou finanční podporu:
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Magistrátu hl. m. Prahy
Nadačnímu fondu Internet mládeži

2) za věcnou a materiální podporu:
Telepatrol s.r.o. 
Tělovýchovné jednotě oddílů rekreačních sportů Praha
Nakladatelství Computer Press

funkcionářům a spolupracovníkům
Ing. Miloslavu Fučkovi - řediteli
Ing. Václavu Fabiánovi – hospodářovi

Soutěž JunWeb se konala již počtvrté a potřetí ve dvou 
kategoriích do 15 a do 18 let



Turistickou činnost  ani natáčení amatérských filmů se v 
roce 2008 nepodařilo obnovit. Patří to mezi plány na rok 2009.



Zájem je stále o příměstské internetové tábory





Informační centrum
oddílů a klubů
Viktorinova 1210/8

140 00 Praha 4 - Nusle
tel.: 24 24 877 16

603 451 965
ustredi8@icok.cz

www.icok.icok.cz

Centrum zábavy
tel.: 222 315 265

604 365 989
www.centrumzabavy.info 

http://www.centrumzabavy.info/
http://www.icok.icok.cz/

