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MLÁDEŽNICKÝ MAGAZÍN

MLÁDEŽNICKÝ PARLAMENT IVANČICE
KDO JSME
Jsme Mládežnický parlament Ivančice a okolí. Působíme od března tohoto roku. Naše skupina na
sobě pracuje a vzděláváme se v různých oblastech. Chceme si zpracovávat vlastní projekty, aktivity,
spolupracovat v rámci města a regionu. Řešíme různé otázky - např.: naše město. Třeba to, že
bychom chtěli nová dětská hřiště, více zeleně, využití volného času ve městě a spoustu dalšího.
Jsme báječná skupina teenagerů se skvělými nápady. Vycházíme spolu bez problému.

Novinky
Ze začátku bychom vám chtěli popřát všechno nejlepší do Nového roku, a taky ať si užijete dárky, co jste dostali od
Ježíška, a že se vám líbí. Také přejeme hodně štěstí, zdraví, úspěchy v soutěžích a ve škole, ale hlavně klid. Za ten
měsíc jsme se už docela posunuli ku předu. Už jsme se dohodli, co je třeba ve městě zlepšit a opravit, ale také jsme se
domlouvali na akce, které by jsme mohli uspořádat. Padli návrhy na elektronické sporty, nezávazné fotbalové
zápasy nebo na úklid Rény, který je opravdu potřeba. Takže pokud se bude dařit nadále, můžete se těšit na akce,
které připravíme. A doufáme že se zúčastníte.

Kontakt na nás
Vedoucí našeho parlamentu je Jana Heřmanová, předsedkyně je Kamila Rotterová a místopředsedové
jsou Dušan Badin a Daniel Fajmon. Rádi přivítáme nové lidi. V případě, že byste měli zájem o účast v
mládežnickém parlamentu kontaktujete:
Janu Heřmanovou na tel. 603 545 442, email: hermanova@svcivancice.cz
Kamilu Rotterovou na tel. 722 285 328, email: rotter.kamca@gmail.com
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MLÁDEŽNICKÝ MAGAZÍN
NÁRODNÍ PARLAMENT
DĚTÍ A MLÁDEŽE
Ve dnech 15.11 - 17. 11. 2014 byli dva zástupci
z našeho Mládežnického parlamentu
Kamila Rotterová a Dušan Badin vysláni do
Prahy na 17. zasedání Národního
parlamentu dětí a mládeže.
Hlavní tématem byla Úmluva o právech
dítěte a její dodržování.

Byl připraven náročný program plný workshopů, přednášek a diskuzí, ale nezapomnělo se ani na krátké chvíle
odpočinku. Zasedání vyvrcholilo závěrečným jednáním o usnesení, které se konalo v barokním refektáři kláštera
sv. Jiljí v Praze. Toto jednání bylo ze všech nejobtížnější a velmi vyčerpávající. I přes velkou náročnost byl celý
pobyt velmi poučný a jsme velice rádi, že jsme se ho mohli zúčastnit.
*refektář - společná jídelna mnichů viz. obrázek

Dušan Badin

FRANCOUZSKÝ VEČER S DOBROVOLNICÍ MARION

Dne 21. 11. se ve Free-Z klubu uskutečnila akce,
která byla doprovázená vypravováním
francouzské dobrovolnice Marion. Všichni, kteří
měli zájem se mohli přijít podívat. Marion
popovídala o sobě, své zemi, městě a rodině.

Také měla připravený svůj oblíbený a velmi chutný
čokoládový dezert. K Francii neodmyslitelně patří i
Eiffelova věž, a proto kdokoliv chtěl, tak si mohl
vytvořit takovou věž.

Kamila Rotterová

MLÁDEŽNICKÝ MAGAZÍN
ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMKU
V pátek 28. 11. 2014 se na Ivančickém náměstí
slavnostně rozsvěcel vánoční stromek. Od
15:00 byl na náměstí přichystaný pestrý
kulturní program, kterým provázel ředitel
Kulturního informačního centra. Na podiu
před kostelem vystupovaly děti z mateřských
a základních škol. Okolo bylo plno stánků s
výrobky, které dělaly děti, a také se tu každý
mohl občerstvit a ohřát se punčem nebo
svařákem. Okolo 17:00 se konečně stala věc,
na kterou všichni čekali.

Přijel svatý Mikuláš se svatou Lucií a Barborou. A také přijel svatý Martin, který předal Mikuláši biskupskou hůl,
který tak převzal vládu nad měsícem prosincem. Poté už se konečně rozsvítil vánoční strom a všichni odcházeli
vánočně naladěni.

Kamila Rotterová

MIKULÁŠ NA MĚSTĚ
Dne 5. 12. 2014 se ve městě Ivančice konala
akce s Mikulášem. Od 15.00 hodin se děti
mohly přiučit něco v čertovské škole, kde
jim se vším pomáhali malí čertíci. Děti se
učily básničky, skládaly rozstříhané obrázky
a přikládaly pod kotel. V 17:00 hod. na
náměstí dorazil Lucifer se svou družinou
čertů a bylo spuštěno krátké prezentační
video z pekla. Poté dorazil Mikuláš s
andělem a příchozí se podívali na krátké
video z nebe.
Dál už si Mikuláš zval děti k sobě na podium.
Děti mu řekly básničku, které znaly nebo
zazpívaly a dokonce někteří zahrály na hudební
nástroj.
Všichni si nakonec odnesli nějaký balíček. Akce se zdařila bez
jakýchkoliv technických chyb a i přes pár slziček, všichni
odcházeli spokojení.

Kamila Rotterová

MLÁDEŽNICKÝ MAGAZÍN
KRAJSKÝ
PARLAMENT DĚTÍ A
MLÁDEŽE
Dne 15. 12. 2014 se na Střední škole
polytechnické, Brno, Jílová 36g
ko n a l o z a s e d á n í K r a j s k é h o
parlamentu dětí a mládeže
Jihomoravského kraje. Z našeho
městského parlamentu byli vysláni
tři zástupci: Kamila Rotterová,
Dušan Badin a Marek Černý.
Zasedání se také zúčastnila naše
koordinátorka Mgr. Jan Heřmanová
a zástupce Vít Chabina.
Dozvěděli jsme se spoustu nových faktů a užitečných informací.
Byli jsme zde sice poprvé, ale o to více zkušeností a poznatků jsme si odnesli.
Více informací o Krajském parlamentu se dozvíte na stránkách www.jmparlament.cz.

ADVENTNÍ ODPOLEDNE
V SVČ IVANČICE
V pátek 12. 12. 2014 se ve Středisku volného
času konalo Adventní odpoledne. Jedná se o
prezentační akci činností střediska volného
času, kde vystupují děti a mládež z různých
kroužků. Vystupovaly tu mažoretky, většina
tanečních kroužků, děti hrající na flétny, kytary
a podobně.

Také se tu prezentoval náš Mládežnický
parlament. Celou akcí provázel Jan Dvořák.
Přišlo velmi mnoho lidí a bylo to krásné
zpestření pátečního odpoledne.

Kamila Rotterová

MLÁDEŽNICKÝ MAGAZÍN
Ahoj děcka, z pátku 16.1. na sobotu 17.1. se
uskutečnila "Novoroční noc v klubu", která se
vydařila na jedničku! Začali jsme v pátek v 17:00
seznamovacími hrami, následovala výborná večeře.
Zabavili jsme se u stolních her, počkali jsme než
nám slehne a vrhli jsme se na hry venku. Jelikož už
byla tma, bylo to strašidelné.Při zábavě nám čas utíkal velice rychle. Když nám už bylo trošku
chladno, šli jsme koukat na film Zloba s Angelinou Jolie, který byl naprosto boží! Páteční program
nás zmohl, proto jsme šli na zuby a spát. Ráno, když jsme vstali uklidili jsme spací pytle a utíkali
jsme na snídani, která byla také moc dobrá, po snídani jsme si dali rozcvičku a další super hry
venku.

KLUBOVÁ
PŘESPÁVAČKA

Bylo super, že
nám vyšlo tak
skvělé počasí.
Když jsme
přišli zpět do
klubu, dali jsme
sváču a utíkali
j s m e d o
cvičeben na
fotbálek a
aerobick. Noc
nám utekla neskutečně rychle a užili jsme si mnoho zábavy, jen
škoda, že nás bylo tak málo. Doufáme, že příště se nás přihlásí
víc. V březnu to budeme chtít zopáknout, děcka se už
nemůžou dočkat. Zdraví Vás Kristýna a Kristýna

PODÍLEJÍCÍ SE NA MAGAZÍNU:
KAMILA ROTTEROVÁ
DANIEL FAJMON
JAN DVOŘÁK
Magazín je podporován SVČ Ivančice.
Všechny články jsou napsané lidmi, kteří chodí do
Mládežnického parlamentu. Kdyby kdokoliv chtěl zveřejnit
nějaký článek, či cokoli jiného, může nás kontaktovat.
Kamila Rotterova
Daniel Fajmon

rottr.kamca@gmail.com
dfajmon@centrum.cz

