
Z organizací E
Nástra hy d igitální doby
x..Zijeme v moderní době informač-
ních technologií a sociálních sítí,
které dokáži výrazně usnadnit naši
práci i život. Na druhou stranu při-
náši i rizika a nebezpečí, Z života,,
v realitě" můžeme unikat do svých
životů ,yirtuálních' a za maskou
přezdívek a anonymity být někým
jiným. Tento, jistě zábavný únik
do kyberprostoru § sebou přináší'
i spoustu rizikanebezpečí, která
si mnozí z nás možná ani neuvědo-
mují. Nejvíce ohroženou skupinou
jsou dětí amládež. A právě pro ně
se chystají v Informačním centru
pro mládež od léta a hlavně pak
během školního roku přednášky,
konference, divadlo, hra a brožury
zaměřené na mediální gramotnost
a kyberšikanu.

Již během léta navštívíme některé
tábory s interaktivní přednáškou
z cyklu OMG - Objev Mediální
Gramotnost. Obsah přednášek je
zaměřen na bezpečnost na inter-
netu, sociální sítě a důsledky jejich
vlivu, fake news, skrytou reklamu
a podobně. Přednášky jsou konci-
povány tak, aby pomohly mládeži

' zlskávat a prohlubovat kompetence
v oblasti mediální gramotnosti.
Ěeší še v nich bezpečí na internetu
všeobecně a třeba i to, jak se chovat,
abychom co nejvíce chránili svá
data i sebe.

Zaměříme se na to, co jsou
sociální sítě a jak fungují, že při-
spěvky navrhuje počítač nazáklaďé
algoritmů a co je sociální bublina.
Nezapomeneme se zmínit ani
o zásadách chování a hrozbách na
internetu (závislost, kyberšikana,
kybergrooming), jak a kde hledat
pomoc a jakáje trestní odpovědnost
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za nekalé jednání na internetu.
V online prostoru na uživatele

působí i podvědomě spousta inter-
netových nástrojů (zejména reklam)
a mnohdy jsou skryté. Součástí
dnešního internetového prostředí
jsou také falešné zptávy (fake
news), jejichž účelem je manipu-
lace. Přednáška ukáže způsoby, jak
je poznat a představí i nové zbraně
dezinformací - deep fake videa.
Upozorníme na potřebu kritického
myšlení a jeho aktivního uživáni
jako na způsob, jak se s manipulací
a dezinformací na.internetu vypo-
řádat.

Na říjen připravujeme ve spolu-
práci s Městskými kiny a Městem
uherské Hradiště hned dvě akce
zaměřené na kyberšikanu. První
z nich bude 16. řijna ajedná se
o divadelní představení s názvem
Nebuď blbá, se kterým do Uher-
ského Hradiště zavitá mládežnický
divadelní spolek Trouhelník s meto-
dikem píevence Městské policie
Turnov azátoveň, režisérem hry
Vladimírem Hladíkem. Jedná se
o osvětovou kampaň o chování ve
virtuálním prostředí, kterou pro
své vrstevníky připravil Parlament
mládeže města Turnova.

O týden později se uskuteční
Konference pro rodiče o rizicích
online světa s názvem Rodič v době
webové. Ta má za cíl pomoci hlavně
rodičům zorientovat se v problé-
mech, které s sebou mohou přinést
moderní technologie, a zátovei
přinést informace o tom, jak přispět
k bezpečnějšímu a přitom svo-
bodnému pohybu dětí a teenagerů
v nových technologiích. Na konfe-
renci nebudou chybět ani zajimaví
hosté v podobě psycholožky, youtu-
bera a snad i některého člena štábu
z připravovaného českého doku-
mentárního filmu o zneužíváni děti
na internetu v síti.

V případě zájmu o uspořádání
některé z přednášek z cyklu OMG
pro školy nebo účast na divadelním
představení Nebuď blbá, nás nevá-
hejte kontaktovat na. icm@icm.uh.cz
nebo na čisle 572 525 526. - LK -

Nové suvenýry v Městském
informačním centru

Pro letošní sezónu připravilo Městské
informační centrum ve spolupráci
se svým provozovatelem Regionem
Slovácko, sdružením pro rozvoj ces-
tovního ruchu, nové suvenýry. Pohledy
s hradišťskou vedutou z roku 1670, tašky
a peněženky vyrobené z použitých pro-
pagačních poutačů s motivy z regionu,
pro malé i velké sběratele je připravena
turistická viz itka zobr azující mě stské
opevnění a sběratelská karta Klubu čes-
kých turistu, nabídku doplňuje razítko
s logem Regionu Slovácko. Nově si lze na
,,íčku" zakoupit regionální vína, medo-
vinu nebo piva zJarošova. U vchodu do
infocentra najdete automat na pamětní
mince, ve kterém lze vyrazit hned dvě
verze - jednu s motivem veduty a logem
města, druhou minci s motivemkrojo-
vaného páru a noir,ým logem Regionu
Slovácko. -HP -

Podpořte svým hlasem
u herskoh radišťské,,íčko"

Vloňském roce se Městské inťormační
centrum stalo i díky hlasům čtenářů
Zpravodaje krajským vítězem sou-
těže Informační centrum 2018. Letos
soutěží hradišťské ,,íčko" znovu a titul
by rádo obhájilo, tento rok má soutěž
název oblíbené inťormační centrum
2019. Do soutěže, kterou pro Asoci-
aci turistických inťormačních center
zajišťuje společnost Kam po Česku, je
přihlášeno více než 440 informačních
center z celé republiky. Hlasovat pro
nás můžete do 31. srpna na odkazu
www.kampocesku.cz /informacni- cen-
ttum l 3 46 l mestske -informacni-cent-
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uherské Hradiště rum-uherske -hradiste.
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