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Slovo ředitele
Rok  2000  byl  rokem,  který  byl  pro  ICOK  náročný.  Byla 

dokončena transformace ICOK, po níž následovala změna stanov a 
ásledně též stěhování ústředí.

V závěru roku jsme se zaměřili na založení internetstudia pro 
děti  a  mládež  a  několik  měsíců  jsme  hledali  vhodný  nebytový 
prostor.

ICOK  se  začal  rokem  200  zaměřovat  na  informatiku  a 
internetové projekty. Těch vzniklo na Internetu několik, začal se též 
budovat  dětský  oddíl  informatiky.  Hlavní  nábor  do  internetových 
kroužků se ale chystá pro rok 2001.

V  rámci  transformace  ICOK  dobýhá  činnost  turisticko-
poznávacího  oddílu  Zelená  ťápota,  který  ukončí  své  členství   se 
školním rokem 2000-2001.

V roce 2000 vyšlo několik Zpravodajů ICOK, z nichž větší 
náklad  mělo  číslo,  které  vyšlo  na  počátku  ledna  a  publikovalo 
pravidla  turnaje  pro  dětské  domovy  pořádaného  SKSK  ČR  ve 
stolním tenisu Grand Prix Kamarád 2000, dále pak číslo, které vyšlo 
při  příležitosti  Bambiriády  2000  a  následně  na  podzim  číslo 
věnované  Celostátní  velké  výměně  zkušeností  v  Českých 
Budějovicích.

Jinak  rok  2000  je  možno  hodnotit  jako  celkem  úspěšný. 
Poměrně úspěšně jsme se prezentovali na Celostátní velké výměně 
zkušeností  v  Mostě.   ICOK  se  zejména  začíná  prezentovat  na 
Internetu, rozjelo se několik jeho projektů.

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. .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 je 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.

Tyto  aktivity jsou dělány především pro občanská sdružení 
dětí a mládeže a občanská sdružení pracující  s dětmi a mládeží či 
organizace jiných forem, např.  nadace,  OPS a další, ale některé z 
nich mají obecnou platnost a využití pro celý neziskový sektor. 

Dále  probíhaly  přípravy  projektu  Informační  centrum  dětí, 
který má sloužit dětem a jejich rodičům a informovat je o oddílech, 
klubech  a  kroužcích,  pracujících  v  jejich  okolí.  Tomuto  budou 
sloužit  připravované  databáze.  Ty  budou  rozšířeny  i  o  databáze 
informující zástupce dětských organizací - vedoucí, patrony. Chceme 
informovat  i  o  nevyužitých  klubovnách  a  volných  tábořištích  či 
základnách. S ohledem na nedostatek financí, protože tento projekt 
nebyl nikým podpořen, bude jeho realizace zatím omezena pouze na 
internet.  V současné době se pro realizaci našel vhodný nebytový 
prostor a spuštění projektu se předpokládá na podzim roku 2001.

Poslání ICOK
Informační centrum oddílů a klubů podporuje 

informovanost o neziskovém sektoru s preferencí jeho 
části  pracující  s  dětmi.  Dále  poskytuje  těmto 
subjektům  informační  servis  pro  vzdělávání  jejich 
funkcionářů  a  dobrovolných  pracovníků.  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)  vybudování  sítě  informačních  databází,  jejíž  základ  by 

měly tvořit databáze o oddílech, klubech, kroužcích,.. pro děti v ČR, 
dále  databázi  kluboven  nabízených  organizacemi  k  dovytížení  a 
databázi  tábořišť  nabízených  organizacemi  k  dovytížení.  Tato  síť 
databází bude doplňována drobnými doplňujícími databázemi, např. 
databází dětských domovů apod. 

2)  vybudování  školícího  střediska  s  dostatečným  zázemím 
lektorů  z  nejrůznějších  odborností  a  stálou  klientelou  posluchačů, 
které má akreditaci MŠMT ČR pro školení vedoucích kolektivu dětí,

3)  rozšířit  Zpravodaj  ICOK  s  výhledem  na  zkrácení 
periodicity jeho vycházení a vybudování jeho distribuční sítě,

4) pořádání akcí pro veřejnost, jako ukázkových akcí činností 
dětských organizací a tím podporovat organizovanost dětí.

5)  založení  a  provozování  informačního  centra  pro  děti  a 
mládež,  které  zatím existuje  pouze  ve  virtuální  podobě na  adrese 
http://www.icd.ekamarad.cz

6)  spolupodílení  se  na  provozu  Centra  vcolného  času 
Kamarád společně s SKSK ČR a TJ ORS.

Tyto cíle se daří plnit průběžně. 
ad 1. V současné době jsme spíše úspěšní v budování dílčích 

drobných  databází  a  díky  informační  bariéře  se  nepodařilo  zatím 
uspokojivě  naplnit  3  hlavní  databáze.  Nedostatek  financí  zatím 
znemožňuje výstup informací z těchto databází, ale i jejich naplnění. 
Pro  samotné  informační  centrum  mládeže  máme  nyní  nebytový 
prostor a realizace by měly být na podzim roku 2001.

ad  2.  Školící  středisko  se  rozběhlo  díky  grantu  NROS. 
Bojujeme  zde  opět  s  bariérou  neinformovanosti.  Postupně  si 
získáváme síť lektorů pro odborná témata, část seminářů zajišťujeme 
z  vlastních  řad.  Podařilo  se  nám získat  akreditaci  MŠMT ČR na 
školení vedoucích dětských kolektivů. Máme akreditaci MŠMT ČR, 
která platí až do konce roku 2001, kdy budeme žádat o její obnovení. 
Zájem o školení je ale poměrně malý.

ad 3. Zpravodaj ICOK zatím drží periodicitu  2 až 3 měsíců, 



přestože nebyl nikým podpořen. Uvědomujeme si ale jeho důležitost 
vzhledem  k  tomu,  že  je  to  podpůrný  projekt  pro  všechny  další 
projekty, které ICOK uskutečňuje. Por rok 2001 je ale naplánováno z 
finančních  důvodů  výrazné  omezení  vydávání  Zpravodaje  ICOK, 
zejména větších nákladů.  

ad 4. Akce pro veřejnost byly podpořeny MŠMT ČR v rámci 
programu Volný čas pro rok 1998. V roce 1997 došlo k budování 
MTZ  a  nákupu  materiálu  potřebného  pro  pořádání  srazů.  ICOK 
zakoupil  vysílačky.  Rok 1998 byl,  co se týká,  dotací  mírně lepší. 
Dotace pomohly velmi výrazně i v roce 1999. Pro rok 2000 bohužel 
schváleny nebyly,  což výrazně omezilo  možnosti realizace tohoto 
bodu.

ad 5. a 6. V obou případech je vyřešen problém s nebytovými 
prostory - internetstudio ve Viktorinově 8 a klubovna TJ ORS Na 
Bitevní pláni 15 na Praze 4 kousek od metra Pražského povstáná. 
Porblémy  jsou  finanční,  protože  prostory  potřebovaly  náročnou 
rekonstrukci  (stavební  i  elektrikářskou),  která  ICOK  i  TJ  ORS 
zadlužila.  Proto  bude  třeba  upřednostňovat  činnosti  s  finanční 
návratností do doby, než dojde ke splacvení dluhů.

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

organizacích pro neziskové organizace,  které je sice zaměřeno pro 
děti  a  dětské  organizace,  ale  má  ve  většině  případů  obecnou 
prospěšnost  pro  celý  neziskový  sektor.  Projekt  se  zaměřuje  na 
školení  funkcionářů neziskových organizací  v oblasti jejich řízení, 
hospodaření, vzdělávání funkcionářů a vedoucích. Dále jsou školení 
zaměřena  na ekologii,  psychologii  a právní postavení neziskových 
organizací.  Většina  školení  je  pořádána  v  kooperaci  s  dalšími 
organizacemi,  tak že je vedou odborníci, kteří mají v dané oblasti 
praxi.  Např.  při  pořádání  zdravotního  kurzu  spolupracoval  Český 
červený kříž  v  Praze 10,  při  pořádání  školení  pro  vedoucí  dětí  a 
mládeže spolupracovali lektoři ze Sdružení klubů správných kluků 
ČR,  České  tábornické  unie,  pražské  pobočky   Sdružení  přátel 
Jaroslava Foglara, Duhy a Galénovy nadace.  Toto školení vedoucích 
získalo  díky stabilnímu lektorskému sboru akreditaci MŠMT ČR.



2. Zpravodaj ICOK
Projekt  Zpravodaj  ICOK  je  zaměřen  na  šíření  osvěty  v 

neziskových  organizacích  v  oblastech  právního  povědomí, 
informacích o vedení účetnictví, seminářích a školeních s aktuální 
tematikou  pro  neziskový  sektor,  ale  i  informacích  o  akcích 
pořádaných  jinými  organizacemi  pro veřejnost.  Projekt  zahrnuje  i 
vedení   databází  o  jednotlivých  neziskových  organizacích.  Vše  o 
těchto aktivitách je šířeno pomocí Zpravodaje ICOK, který je v době 
budování  své  distribuční  sítě  ještě  stále  i  rozdáván  zdarma  na 
různých srazech a akcích. 

Tento  projekt  zůstal  finančně  nepodpořen,  přesto se  rozjel. 
Mimořádné  číslo  Zpravodaje  ICOK  bylo  vydáno  z  vlastních 
prostředků a vyšlo k 1. ročníku Festivalu sdružení dětí  a mládeže 
ČR, kde bylo zdarma rozdáváno. 

Tento  projekt  je  podpůrným  projektem pro  projekt  Školící 
středisko.  Zpravodaj  ICOK  má  své  pravidelné  rubriky:  školení  a 
semináře  ICOK,  kalendář  akcí  a  v  rubrice  Představujeme 
informujeme  o  jednotlivých  organizacích  dětí  a  mládeže  nebo 
organizacích pracujících s dětmi a mládeží. Samozřejmě informuje o 
aktuálním dění  v  organizaci  a  o  projektech,  které  ICOK realizuje 
sám  nebo  na  kterých  spolupracuje.  Některé  rubriky  se  postupně 
vyvíjejí.  Pro rok 2001 se s finančích důvodů předpokládá částečné 
utlumení projektu.

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

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.

Vydání tohoto textu je problematické, protože nejsou finanční 
prostředky. Text se připravuje, ale protože veškeré práce jsou zatím 
bezplatné,  jde  příprava  pomalu.  Možnosti  na  vydání  tohoto  textu 
vidíme nejdříve v roce 2002 nebo později.

3. Příručka pro velitele klubů
Tato příručka je určena schopným dětem, které stojí v čele 

klubů,  které  si  organizují  svoji  činnost  bez  přímého  dohledu 
vedoucího  či  patrona.  Tato  příručka  bude  využitelná  i  pro  rádce 
oddílu.  Zabezpečí  jeho  informovanost  o  bezpečnosti  při  činnosti, 
poradí mu, jak takovou skupinu vrstevníků vést, co je možno s nima 
dělat.

Bohužel zatím nejsou finanční prostředky k jejímu vydání.
4. Příručka pro vedoucí a hospodáře středisek
Příručka  bude  pomocníkem  vedoucích  středisek  dětských 

klubů  či  oddílů  v  tom,  jak  takové  středisko  vést.  Budou  zde 
nejnutnější  citace  ze  zákonů,  bez  kterých  se  neobejde,  návod jak 
napsat projekt a kde je možno se snažit získat finační prostředky na 
činnost.  Doplněk  pro  hospodáře  vysvětlí  základy  jednoduchého 
účetnictví  a  poslouží  i  vedoucímu  střediska,  které  také  za 
hospodaření spoluzodpovídá.

Tato  příručka  čeká  na  projekt,  který  se  uplatní  a  bude 
finančně podpořen. 

Celý  publikační  projekt  však  byl  posílen  dalšími  původně 
nerozpočtovanými činnostmi a to vydavatelskou činností formulářů 
pro potřeby neziskových organizací, které jsou odprodávány (členům 
ICOK se slevou). Tato náhradní část projektu je částečně komerční, 
tedy zisková a měla by vydělat  alespoň nepatrnou část  prostředků 
pro vydání publikací tohoto projektu. V této edici zatím byly vydány 
formuláře:

- potvrzení o nákupu potravin (A5, A6)
- peněžní deník pro organizace
- peněžní deník pro tábory



- kniha došlých faktur
- kniha vydaných faktur
- inventární kniha
- přihlášky na tábory
- prohlášení o bezinfekčnosti na tábory
- denní program tábora
- evidenční list
a příručky:
- Pravidla knoflíkové kopané
- Pravidla Březových lístků
- Osídlení nové země - dlouhodobá hra.

4. Dětské kluby jako recept na problémy
Tento  projekt  je  pro  podporu  dětských  klubů  pořádáním 

akcemi  pro  ně,  ale  i  pro  veřejnost  k  podpoření  myšlenky 
samostatných dětských klubů, v kterých se děti naučí si samy aktivně 
organizovat  svůj  volný  čas.  Zázemí  pro  tento  projekt  vytvořily  i 
projekty Školící středisko ICOK, který podpořil  besedy pořádané s 
Janem Šimáněm - Galénem na některých základních školách a dále 
projekt  Zpravodaj  ICOK,  který  o  tomto  projektu  informoval  ve 
Zpravodaji  ICOK. V čísle 2 vyšel  článek apelující na pedagogy o 
významu malých dětských klubů a toto číslo bylo rozesláno na velké 
množství základních škol. 

Myšlenka  klubů  je  postavena  na  principu  party,  což  je 
přirozený  kolektiv  dětí,  jehož  tvorbě  nelze  zabránit.  Záleží  na 
dospělých jakou náplň činnosti tyto party budou mít, zda budou z 
nudy  brát  drogy,  šikanovat  ostatní  děti,  či  jako  vandalové  ničit 
autobusové čekárny či telefonní budky a nebo zda se z nich stanou 
kluby, které budou mít jistou náplň činnosti. Při tom za užitečnou 
náplň činnosti klubů považujeme každou náplň, která není škodlivá. 
Dítě, které si zdánlivě bezúčelně hraje, se hrou vyvíjí  a připravuje 
pro budoucí život. 

Tento  projekt  tedy  předpokládá  uspořádání  několika  srazů. 
Od MŠMT ČR na něj byly poskytnuty až do roku 1999 prostředky 
na samotné zabezpečení srazů a na materiální vybavení pro pořádání 
akcí pro veřejnost a srazů.

5. 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. Půjde o informační 
centrum mládeže docházkového typu na jehož přípravě se pracuje a 
které by se měhlo rozběhnout od září 2001.

6. Virtuální oddíl informatiky
Jde  o  úplně  nový projekt,  jehož  realizace  sahá  až  do  roku 

2000. Projekt by měl podpořit zejména bezpečnost dětí na Internetu. 
Porjekt najdete na adrese http://virtualni.oddil.zde.cz. V jeho rámci 
budou též pořádány srazy.

7. Centrum volného času Kamarád 
Tento projekt realizujeme společně s SKSK ČR a TJ ORS v 

novém internetstudio pro děti a mládež ve Viktorinově 8 s využitím 
klubovny  TJ  ORS  Na  Bitevní  pláni  15.  Jeho  součástí  budou  o 
prázdninách 2001 příměstské internetové tábory, od září 2001 dále 
internetové kroužky a mimo to v roce 2001 další soutěže pro děti.

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

najdete  na  adrese  www.seznamka.ekamarad.cz  a  je  jedinou 
seznamkou, která počítá i s menšími dětmi.

9. Virtuální svět
Jde o projekt připravovaný pro realizaci  v roce 2001, který 

bude na adrese www.virtualnisvet.ekamarad.cz a jehož myšlenkou je 
spolupráce mezi tvůrci jednotlivých dětských intrenetových projektů.

Pro koho pracujeme a kdo se může 
stát naším členem

ICOK  poskytuje  své  služby  dětským  a  mládežnickým 
oddílům či klubům a jejich vedoucím či funkcionářům organizací, 
které  je  sdružují.   Našich  školení  a  seminářů  může  dle  jejich 
charakteru využít každý člen neziskové organizace ale i jiný zájemce 
s tím, že bude-li  to pro účely komerční,  zaplatí  komerční  cenu,  z 



které bude dotována další činnost ICOK.
Našimi členy se mohou stát lidé, kteří mají zájem něco dělat 

nebo už dělají pro děti a mládež či děti a mládež samotná. Přihlásit 
se může celý kolektiv. Členové  ICOK dostávají zdarma Zpravodaj 
ICOK, mají  slevy na některých  akcích pořádaných  ICOK, některé 
akce jsou pro ně zcela zdarma. 

Co nabízíme
ICOK výhledově nabízí  výstupy z  některých  databází  a  už 

nyní průběžně vstupy do všech databází:
- oddíly, kluby, kroužky,...
- tábořiště nabízené k využití i ostatním
- klubovny nabízené k využití i ostatním
-  databáze  dětských  domovů   (výstup  omezen,  nečlenům 

pouze na finanční úhradu či protislužbu, členům zdarma v omezené 
míře)

- databáze školských úřadů (výstup omezen, nečlenům pouze 
na finanční úhradu či protislužbu, členům zdarma v omezené míře)

- prodej formulářů popsaných v části "projekty" na str. 12 této 
výroční zprávy.

Finanční přehled
Rozvaha

Aktiva
Stálá aktiva............................................................34
Oběžná aktiva
Peníze......................................................................15
Bankovní účty...........................................................8
Celkem oběžná aktiva.............................................23

Celková aktiva.......................................................53

Pasiva



Závazky.............................................................142,--
Celková pasiva...................................................10,--

Rozvaha je uváděna v tisících Kč.
Přehled příjmů a výdajů

Příjmy
Členské příspěvky..........................................1.390,--
Účastnické poplatky akcí......................................0,--
Příjmy za služby...........................................21.842,--
Půjčky.........................................................142.500,--
Úroky..............................................................133,96 
Dary...................................................................200,--
Dotace na Bambiriádu....................................3.000,--
Grant Nadace Kamarádi...............................17.010,--
Jiné příjmy.........................................................610,--
Celkem příjmy..........................................186.685,96

Výdaje
Výdaje na činnost.......................................29.026,80 
Provozní režie..................................................171,10
Splátka půjček.............................................11.000,-- 
Inventář........................................................14.563,-- 
Bankovní poplatky...........................................731,40
Cestovné...........................................................995,-- 
Doprava.........................................................1.450,-- 
Nájmy...................................................................0,-- 
Nemateriálové služby....................................1.564,-- 
Propagace......................................................3.970,-- 
Telefony.......................................................7.629,30 
Poštovné...........................................................185,-- 
Tisk Zpravodaje ICOK.....................................200,-- 
Materiál........................................................9.996,70 
Kopírování......................................................256,60 
Tisk materiálů..................................................168,--  
Opravy........................................................89.470,10 
Pojištění.........................................................3.941,-- 
Náklady na hlídání........................................3.255,-- 
Odvod členských příspěvků.............................465,-- 
Ostatní výdaje................................................2.968,-- 



Celkem výdaje...........................................182.006,-- 

Rozdíl............................................................4.679,96

Spolupráce s veřejností
ICOK  se  zaměřuje  na  spolupráci  s  veřejností  všemi 

dostupnými  prostředky.  Z  vlastních  prostředků  k  tomu  užíváme 
magazín eKamarád, Zpravodaj ICOK a vlastní stránky na internetu.

K propagaci své činnosti jsme využili i čtyř ročníků Festivalu 
sdružení dětí a mládeže ČR v letech 1996 až 2000, kterých jsme se 
zúčastnili  ve  společném  stánku  se  Sdružením  klubů  správných 
kamarádů ČR.  K propagaci využijeme festivalu Bambiriáda v roce 
2001.

Nabídky  některých  aktivit  ICOK  otiskl  Pražský  Herold  a 
časopis  Asociace  turistických  oddílů  mládeže  Tomík.  Pravidelně 
jsou  publikovány na  našich  www stránkách  a  dále  odkazy na  ně 
můžete najít na serverech Adam a Borovice.

Členská základna
a struktura ICOK

V čele ICOK stojí Rada ICOK, v jejímž čele je ředitel ICOK. 
Rada ICOK je volena na 5 let Sněmem ICOK, který je nejvyšším 
orgánem ICOK a schází se jednou ročně.   Do výlučné pravomoci 
Sněmu ICOK náleží schvalovat rozpočet a zprávu o hospodaření, ale 
i zprávu o činnosti ICOK a plán činnosti ICOK. Sněm 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
Tajemník: Oldřich Machač
Hospodář: Jan Lepič
Metodik: Irena Kolářová
Tiskový mluvčí: Petr Molka



Sídlem ICOK je Viktorinova 1210/8, 140 00 Praha 4.
Členskou  základnu  ICOK  tvoří  3  kolektivy:  oddíl 

informatiky, oddíl Zelená ťápota Praha a oddíl sportovně-informační.
e-mail: icok@ekamarad.cz, icok@adam.cz, icok@seznam.cz
http://www.czechia.com/icok, http://www.icok.adam.cz,

Struktura organizace
Ústředí
Internetstudio
Školící středisko
Virtuální oddíl informatiky
Turisticko-poznávací oddíl Zelená ťápota

Právní subjektivitu má pouze ústředí.
Omezenou  právní  subjektivitu  má  internetstudio, 

které má zřízeno samostatnou pokladnu.

Jediné sídlo je na adrese: Viktorinova 1210/8,
140 00 Praha 4, tel.: 02/61 222 985

Členská základna:
do 15 let....................................................30
15 až 18 let..................................................0
18 až 26 let................................................13
nad 26 let.....................................................7
Celkem......................................................50

Bankovní spojení:
 ČSOB Praha, 106245460/0300
Číslo registrace na MV ČR:
II/s-OS/1-29013/96-R
IČO: 63835681



Poděkování
sponzorům a dárcům     

1) za přímou finanční podporu:
Manželům Aleně a Svatoborovi Fučkovým
Nadaci Kamarádi
Ing. Miloslavu Fučkovi

2) za věcnou a materiální podporu:
Ireně Kolářové
Nadaci Kamarádi
Sdružení klubů správných kamarádů ČR
Telepatrol s.r.o. 

spolupracovníkům
Janu Šimáněmu - prezidentovi Galénovy nadace
Petru Molkovi - předsedovi Sdružení amat. novinářů
Ing. Miloslavu Fučkovi - náčelníkovi SKSK ČR

funkcionářům
Ing. Miloslavu Fučkovi - řediteli
Ireně Kolářové - metodičce
Petru Molkovi - tiskovému mluvčímu
Janu Lepičovi - hospodářovi



Informační centrum
oddílů a klubů
Viktorinova 1210/8

140 00 Praha 4 - Nusle
tel.: 02/61 222 985

0603/451 965
icok@ekamarad.cz

www.czechia.com/icok


