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Slovo ředitele
Rok  2012  byl  dalším  rokem  pokračování  útlumu  naší 

činnosti.  Opět  jsme  nedostali  dotace  od  MŠMT  ČR.  Došlo  k 
utlumení neinternetové činnosti a v současné době se věnuje pouze 
provozu portálů pro děti a mládež.  Vedle větších projektů  Magazín 
eKamarád a Dětská seznamka, se postupně rpzbíhají další weby jako 
Tisková  agentura  mladých  eKamarád,  Písmákův  deník,  Speed 
Express  a  Primahry  a  v  závěru  roku  se  začalo  připravovat 
znovuobnovení webu Osídlení a nový web Teen-ager.

Rok 2012 byl ve znamení pokračování přebudování bývalého 
Internetstudia pro děti a mládež ve Viktorinově 1210/8 na klubovnu. 

Pro rok 2013 jsou vytýčeny cíle  udržet  ICOK v činnosti  s 
minimálním rozpočtem, pokusit  se  ve spolupráci  s  TJ ORS Praha 
obnovit činnost Klubu stolních her a šipek a pokračovat v provozu 
intenretových portálů pro děti s obnovou dalších, které v roce 2011 
zanikly. 

 
Ing. Miloslav Fuček

Ředitel ICOK

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

ustavujícím sněmu. . 
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.

 Během  vývoje  s ohledem  na  finanční  možnosti   se  naše 
činnost stále více zaměřuje na Internet, kde nyní provozuje Magazín 
eKamarád a Dětskou seznamku. 

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)  Rozjetí  klubové  činnosti  v  klubovně  ve  Viktorinově 

1210/8, Praha 4.  
2) Udržení provozu a oživení internetových portálů pro děti a 

mládež.
Tyto cíle se zatím daří průběžně v rámci možností plnit. 

Naše projekty
1. Publikační projekt
Publikační projekt si kladl za cíl vydat řadu 5 publikací z nich 

nakonec vyšla pouze jedna. 
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.

2. Internetové portály pro děti a mládež 
Provozujeme portály pro děti a mládež.
Magazín eKamarád – www.ekamarad.cz
Dětská seznamka – www.detskaseznamka.cz
Tisková agent. mladých eKamarád b- www.tamek.icok.cz 
Speed Express – www.speedexpress.cz 
Písmákův deník – www.pismakuvdenik.cz 
Primahry – www.primahry.info 
Na  několika  dalších  internetových  projektech  se 

spolupodílíme.  Několik  portálů  bylo  zastaveno  a  čekají  na 
financování. 

http://www.ekamarad.cz/
http://www.primahry.info/
http://www.pismakuvdenik.cz/
http://www.speedexpress.cz/
http://www.tamek.icok.cz/
http://www.detskaseznamka.cz/


3.  Klub  správných  kamarádů  Praha  –  CVČ 
Kamarád

 V  rámci  oživení  neinternetových  aktivit  připravujeme 
program  pro  KSK  Praha,  jehož  obsahem  by  měl  být  sport,  hry, 
amatérské filmy apod. 

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
Členství  v  Klubu  správných  kamarádů  Praha,  podíl  na 

aktivitách CVČ Kamarád, účast na našich příměstských táborech pro 
děti. 

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........................................................................0
Bankovní účty...........................................................4
Pohledávky..............................................................27
Zásoby.....................................................................95
Celková aktiva.....................................................302



Pasiva
Závazky.................................................................690
Vlastní zdroje.......................................................-141
Celková pasiva.....................................................549

Rozvaha je uváděna v tisících Kč.

Přehled příjmů a výdajů
Příjmy
Tržby za služby.......................................................33
Úč. poplatky akcí......................................................0
Ostatní výnosy..........................................................0
Členské příspěvky.....................................................2
Dary...........................................................................0
Dotace MŠMT ČR....................................................0
Granty.......................................................................2
Celkem příjmy........................................................35

Výdaje
Spotřeba materiálu....................................................2
Spotřeba energie........................................................6
Opravy a udržování...................................................4
Mzdové náklady........................................................0
Inventář.....................................................................0
Nájmy a služby.......................................................36
Internet....................................................................12
Telefony....................................................................1
Poštovné....................................................................0
Propagace..................................................................2
Webhosting...............................................................0
Domény.....................................................................0
Ostatní služby............................................................7
Odpisy ......................................................................0
Celkem výdaje........................................................70
Výsledek hospodaření...........................................-35

Přehled je uváděn v tisících Kč.



V  přehledu  nejsou  započteny  výdaje  za  domény  a 
webhosting,  na které  hkledáme finanční  prostředky a  které  budou 
uhrazeny zpětně v roce 2013.

Spolupráce s veřejností
ICOK  se  zaměřuje  na  spolupráci  s  veřejností  všemi 

dostupnými  prostředky.  Z  vlastních  prostředků  k  tomu  užíváme 
internetový Magazín eKamarád a vlastní stránky na Internetu.

K propagaci své činnosti jsme využili i  3 ročníků Festivalu 
sdružení dětí a mládeže ČR a 14. ročníků Bambiriády v letech 1996 
až 2012. 

Nabídky některých aktivit ICOK jsou pravidelně publikovány 
na  našich  www  stránkách  a  dále  odkazy  na  ně  můžete  najít  na 
serveru  Adam.  Některé  naše  aktivity  najdete  na  Internetu  i  na 
www.centrumzabavy.info 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  valnou  hromadou  ICOK,  která  je 
nejvyšším orgánem ICOK a schází  se jednou ročně.   Do výlučné 
pravomoci valné hromady 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
Hospodář: Ing. Václav Fabián
Tajemník: Lukáš Jeřábek

Sídlem ICOK je Viktorinova 1210/8, 140 00 Praha 4.



Nižší organizační články:  Klub správných kamarádů Praha, 
Klub přátel Internetu  a Agentura ICOK. 

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

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 
tel.: 222 315 265 nebo 731 387 168.
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

Poděkování
sponzorům a dárcům     

1) za věcnou a materiální podporu:
Tělovýchovné jednotě oddílů rekreačních sportů Praha

funkcionářům a spolupracovníkům
Ing. Miloslavu Fučkovi - řediteli
Ing. Václavu Fabiánovi 
Lukášovi Jeřábkovi

http://www.centrumzabavy.info/
mailto:ustredi@icok.cz


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

http://www.icok.icok.cz/
mailto:ustredi8@icok.cz

