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Internet kdysi a dnes
     Ještě  před  15  lety  bylo  slovo  Internet  známé  jen 
odborníkům.  Podobně  také  práce  s  počítačem,od  kterého  je 
Internet  odvozen.  Vzpomínám  si,  jak  ještě  dříve,  někdy  v 
80.letech  minulého  století  přišlo  ze  zahraničí  video.  Byl  to 
prakticky  kazetový  magnetofon  se  schopností  zaznamenávat 
zvuk  i  obraz.  Tenkrát  se  přemýšlelo,  kam  vůbec  takovou 
vymoženost zařadit. Podobně to bylo se zaváděním počítačů do 
života.  Své  udělala  i  miniaturizace  (v  tom  vynikli  zejména 
Japonci, vždyť na malých ostrovech jich bylo značně početně 
víc, takže se museli vejít na malé přelidněné ostrovy a neztratit 
nic  ze  svého  životního  standardu).  Staré  počítače   sovětské 
výroby byly tak velké, že zaplnily dva velké sály. Počítače už 
nové  éry  byly  prakticky  velmi  modernizované  psací  stroje. 
Pozvolna však přibývaly další funkce.
     Internet vznikl jako mnoho bývalých i současných vynálezů 
původně jako vojenská pomůcka v Pentagonu. Přemýšlelo se 
totiž, jak udržet spojení v rámci armády, jestliže je např. jeden 
celek  (spojení)  vyřazen.  A tak  vznikl  Internet,  který  neměl 
jeden  centrální  dispečink,  ale  mohl  probíhat  v  rámci 
jednotlivých států po celém světě.  Připojit  i  odpojit  se mohl 
prakticky kdokoliv a kdykoliv. Samozřejmě všude existovaly a 
jsou firmy, které Internet provozují, jsou správci.
     A tak  mi  napadá,  že  jsme  tu  naši  vědecko-technickou 
revoluci  dotáhli  už  k  dost  velké   dokonalosti.  Vždyť  např. 
začátky  letectví  byly  stejně  dobrodužné,  skoro  jako  počítač 
nebo Internet. Ale vždy je třeba si uvědomit, že protipólem této 
vědecko-technické revoluce je něco  nebo cosi, co nelze úplně 
technicky   či  matematicky  vyjádřit.  Někdo  může  toto  něco 
nebo cosi označit jako cit nebo duši. Někteří odborníci tento 
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protipól  nazývají  vědecko-lidskou revolucí.  Hovoří  se o páté 
fyzikální  interakci,  která  je  pokračováním  těch  klasických 
čtyřech.
     Stojíme  na  prahu  ještě  dalších  a  úžasných  objevů,  ale 
nesmíme  nikdy  zapomenout,  že  na   začátku  toho  všeho  je 
člověk se svými klady i zápory. A i ten malý človíček od svého 
narození je živá bytost, která vše vnímá a hodnotí, dává všemu 
impuls,  žije  v  okolí,  často  v  rozporech  a  nesnázích  tohoto 
světa,  ale  pořád je to živá bytost,  která není  a nesmí ani  v 
budoucnu  být  odkázána  jenom na  počítač  a  Internet,  ale  je 
součástí  lidského  společenství,   tedy  toho,  co  Aristoteles 
nazývá „zoon politikon“, „člověk-tvor společenský“.
      Proto přeji našemu Nadačnímu fondu Internet mládeži co 
nejvíce nových dobrých, přínosných a užitečných  akcí, ať už 
jde o granty nebo akce vlastní či spřátelených společenství.

JUDr.Frantšek Rodr
předseda správní rady

                                                                                  

Od založení do dneška

Nadační  fond  byl  založen  v dubnu  2003  Informačním 
centrem oddílů a klubů a ing. Svatoborem Fučkem a následně 
5. června  2003  registrován  Městským  soudem  v  Praze. 
V průběhu  roku  2003  splnil  nadační  fond  administrativní 
povinnosti - založení běžného účtu a registraci na Finančním 
úřadu pro Prahu 4.

V  roce  2003  se  nepodařilo  vyhlásit  žádný  grantový 
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program,  protože  na  něj  nebyly finanční  prostředky.  V roce 
2004  jsme  v  prvním  úplném  roce  vyhlásili  první  grantové 
programy. Byl to první úspěch, který byl zastíněný tím, že s 
ohledem na  mimořádné  náklady,  spojené  s  tím,  že  od  1.  1. 
2005 jsme přešli na podvojné účetnictví, jsme se opět nevešli s 
režií nadačního fondu do 25% z částky poskytnutých grantů a 
to i přesto, že režijní náklady byly zcela minimální a nedosáhly 
ani 4.000,-- Kč.

V roce 2005 se zaměřili zejména na shánění darů a to jak 
finančních tak věcných. Zatím se nepodařilo sehnat nikoho na 
fundrasingu  za  provizi.  Pokračovala  naše  podpora  projektu 
portál  Osídlení,  který  realizuje  Informační  centrum oddílů  a 
klubů  pro  děti  z  dětských  domovů.  Jeho  přípravu  jsme  v 
loňském roce opět podpořili grantem ve výši 1.000,-- Kč. 

V roce 2006 se projekt Portál  Osídlení rozjel  naplno a 
naše podpora se výrazně zvýšila.  Stáváme se tak partnerem 
Informačního centra oddílů a klubů, které po té, co na tento 
projekt  dostalo  grant  od  Ministerstva  informatiky  ČR,  jej 
rozjelo  naplno.  Portál  je  již  v  provozu,  i  když  jde  zatím  v 
některých sekcích o testovací  provoz.  Podporujeme integraci 
dalších portálů ICOKu Dětského webu a Kamarádů do tohoto 
portálu, což je plán pro rok 2007.

Veřejný grantový program byl opět úspěšnější a částka na 
něj byla opětovně zvýšena. Rovněž rekordní byla výše darů, z 
nichž  většina  byla  cílena  přímo  na  podporu  projektu  Portál 
Osídlení. Vyšší byly ale i dary na obecnou činnost nadačního 
fondu. 

I když rok 2007 byl slabší než mimořádný rok 2006, kdy 
jsme  udělili  granty  v  rekordní  částce,  je  stále  dobrým  ve 
srovnání s řadou let 2003 až 2005. 
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Jak a proč jsme vznikli

 
Jednání  kolem  založení  Nadačního  fondu  Internet 

mládeži začaly počátkem roku 2003 ve sdružení dětí a mládeže 
Informační  centrum  oddílů  a  klubů  (ICOK),  které  bylo 
iniciátorem  myšlenky na  jeho  založení.  K této  iniciativě  se 
přidal  ing.  Svatobor  Fuček,  otec  Ředitele  ICOK, který  vždy 
aktivity s dětmi a mládeží podporoval. 

Impulsem  k  založení  nadačního  fondu  bylo  to,  že  v 
současné době neexistuje žádný jiný nadační subjekt, který by 
se  zaměřoval  na  Internet  ve  spojení  s  dětmi  a  mládeží. 
Nadační  fond  by  měl  podporovat  vedle  projektů  svého 
zřizovatele,  také  ostatní  zajímavé  projekty  spadající  do  této 
oblasti.

Poslání a účel nadačního fondu
 

Účelem  nadačního  fondu  je  podpora  rozvoje 
internetových  projektů  a  aktivit,  které  podporují  aktivní  a 
tvůrčí přístup dětí a mládeže k Internetu v jejich volném čase.

Co nadační fond podporuje?
Nadační fond podporuje aktivity na Internetu:
1)  které  jsou  tvůrčí,  tzn.  jsou  do  nich  přímo  aktivně 
zapojeny tvůrčím způsobem děti a mládež nebo jsou pro ně 
tvořeny za účelem jejich aktivní zábavy na Internetu, která 
rozvíjí jejich dovednosti (z her např. logické hry),
2)  které  jsou  informační  a  napomáhají  k  efektivnějšímu 
využití volného času dětí a mládeže (např. různé informační 
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servery),
3)  které  umožňují  přístup  dětem a  mládeži  na  Internet  s 
důrazem  na  jejich  výchovné  působení,  které  bude 
podporovat body 1 a 2.

Spolupracujeme na projektech
Osídlení
Tento portál je cílen pro děti z dětských domovů, které 

zde budou moci  komunikovat  jak mezi  sebou tak s  dětmi  z 
rodin.  Portál  je  již v 2. etapě,  tedy v etapě provozu portálu, 
jehož některé sekce jsou zatím v testovacím provozu. V této 
fázi je třeba dále shánět sponzory, kteří by projekt podpořili a v 
další etapě připojili část dětských domovů k Internetu (v plánu 
je 10 z Čech a 10 z Moravy). Portál  je v provozu na adrese 
http://www.osidleni.cz. 

Můj kontakt – http://www.mujkontakt.cz
Jde  o  univerzální  kontaktní  server,  jehož  myšlenku  a 

zřízení nadační fond podporuje. Projekt je nyní v rekonstrukci 
a má se stít součástí Primaportálu.

SeniorInternet – http://www.seniorinternet.cz
Jde o projekt nekomerční, který je sice primárně určen 

dospělým  uživatelům  Internetu,  avšak  pojem  internetový 
senior není totožný s pojmem senior, protože zahrnuje všechny 
lidi, kteří nepřišli s Internetem do styku ve škole. 

Nadační  fond  podporuje  v  tomto  projektu  zejména 
skupinu lidí, kteří jsou vedoucími kolektivu dětí a mládeže či 
jejichž tvorba na Internetu je věnována dětem a mládeži, ale i 
jeho  nové  poslání  –  kurzy  pro  počítačovou  gramotnost  lidí 
středního a důchodového věku. 
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JunWeb 
Jde o soutěž pro děti a mládež ve tvorbě internetových 

stránek, která je tématicky zaměřena na osobní stránky o sobě 
a svých zájmech a na stránky kolektivů. Ve školním roce 2006-
2007 proběhl již 3. ročník

Internetstudio pro děti a mládež 
Internetstudio provozuje v Praze 4 Informační  centrum 

oddílů a klubů a je sídlem našeho nadačního fondu. Probíhají 
zde internetové kroužky, o prázdninách příměstské internetové 
tábory a nejrůznější internetové soutěže. Internetstudio má své 
stránky na adrese http://www.internetstudio.icok.cz.

Grantové programy
V roce 2007 byly vyhlášeny potřetí grantové programy v 

dvou oblastech: A – Internetové soutěže pro děti do 15 let a B – 
Internet a volný čas pro děti a mládež do 18 let. Do grantového 
programu  byly  podány  4  přihlášky  projektů,  z  nichž  byly 
podpořeny 4 a mimo program byl podpořen projekt Osídlení.

Přihlášené projekty:
Žadatel
Název projektu
Typ programu

Náklady
Požadavek
Výše grantu

Účel 

ICOK
Soutěže ICOK
A

5.000,--
3.000,--
3.000,--

Poštovné na 
zasílání cen 

TJ ORS Praha
CVČ Kamarád 
B

16.000,--
6.000,--
1.500,--

Nájem, 
rekonstrukční 
práce 
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Žadatel
Název projektu
Typ programu

Náklady
Požadavek
Výše grantu

Účel 

ICOK
Tisk.agent. ml.eKamarád
B

4.000,--
2.000,--
1.000,--

Internet 

ICOK
Osídlení
Mimořádný grant 

15.000,--
5.500,--
3.000,--

Domény, 
webhosting

Daneta Hradec Králové
Pohybem ke zdraví
B

32.000,--
5.000,--
1.500,--

WWW. str., 
kanc. potř., 
materiál

Sdr. přátel Jar. Foglara
Tauris – dlouhodobá hra pro 
kluky a holky
B

15.899,--
5.000,--
2.000,--

Tvorba a 
správa www 
aplikace, 
materiál

Celkové  náklady  projektů  87.899,--  Kč,  požadováno 
28.500,-- Kč, přiděleno 12.000,-- Kč. 

Správní rada a struktura fondu
Předseda: JUDr. František Rodr
Místopředsedové: Václav Bartásek

David Říčař
Revizor: Mgr. David Zámek
Výkonný ředitel: Ing. Miloslav Fuček

IČO: 270 66 401
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna ČSOB

186298174/0300

*** 8 ***



Kontakt:
Telefonní: 261 222 985 nebo 24 24 877 16
Písemný: Nadační fond Internet mládeži, Viktorinova 

1210/8, 140 00 Praha 4 – Nusle
Email: nfim@icok.cz
Denní  záležitosti  nadačního fondu vyřizuje  výkonný 

ředitel: email: m.fucek@icok.cz
   mobil: 603 451 965

O zakladatelích nadačního fondu
1. Informační  centrum  oddílů   a  klubů  (ICOK)  je 

sdružení  dětí  a  mládeže,  které  vzniklo  13.  12.  95 na 
ustavujícím sněmu a 17. 1. 1996 bylo registrováno MV 
ČR  jako  občanské  sdružení  pod  č.j.  II/S-OS/1-
29013/96-R. ICOK se věnoval informačním a školícím 
aktivitám. V současné době je ICOK hlavně zaměřen na 
Internet a informační aktivity na něm. Stránku ústředí 
ICOK najdete na adrese http://www.icok.icok.cz. ICOK 
vydává Magazín eKamarád –  http://www.ekamarad.cz, 
je  provozovatelem  Tiskové  agentury  mladých 
eKamarád  –  http://www.tamek.icok.cz,  Dětské 
seznamky  –  http://www.detskaseznamka.cz a  dále 
provozuje  soutěž  Webparáda  – 
http://www.webparada.cz a rozcestník stránek pro děti a 
mládež  Virtuální  svět  –  http://www.virtualnisvet.info. 
Mimo těchto hlavních internetových projektů provozuje 
ještě několik menších, na něž najdete odkazy na stránce 
http://www.icok.cz.  Na  části  z  těchto  projektů  ICOK 
pouze  spolupracuje  nebo  je  podporuje.  Nejnovějším 
projektem je portál Osídlení http://www.osidleni.cz.

2. Ing. Svatobor Fuček  je  otcem Ing. Miloslava Fučka, 
který  stál  při  zrodu  ICOK a  byl  později  jako  ředitel 
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ICOK  iniciátorem  založení  nadačního  fondu.  Ing. 
Miloslav Fuček v roce  1992 založil  i  Sdružení  klubů 
správných  kamarádů  ČR  (SKSK  ČR) 
(http://www.skskcr.cz), které v roce 2003 ukončilo svoji 
činnost a jehož pražská část se stala základním článkem 
ICOK  jako  Klub  správných  kamarádů  Praha 
(http://www.kskpraha.icok.cz). 

SKSK ČR bylo zřizovatelem Nadace Kamarádi, v které ing. 
Miloslav Fuček pracoval  nejprve jako  tajemník a  posléze 
jako  výkonný  ředitel.  Ing.  Svatobor  Fuček  se  svojí 
manželkou  Alenou  Fučkovou  tyto  aktivity  v  SKSK ČR i 
Nadaci Kamarádi finančně podporovali. 
Ing.  Svatobor  Fuček  pokračuje  i  nadále  v  podporování 
aktivit dětí a mládeže.

Klub Kamarád v rekonstruovaném Internetstudiu pro 
děti a mládež
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Finanční přehled
Rozvaha

Aktiva
Stálá aktiva 2
Drobný hmotný inv. majetek 2
Oběžná aktiva
Peníze 0
Bankovní účty                                         21
Celkem oběžná aktiva                    21
Celková aktiva                    23

Pasiva
Jmění                    31
Hospodářský výsledek                    -8
Celková pasiva                    23
Rozvaha je uváděna v tisících Kč. 

Přehled příjmů a výdajů
Příjmy:

Dary 54.901,--
Příjmy za služby 0,--
Půjčky 0,--
Úroky 138,25
Základní vklad 0,--
Celkem 55.039,25
        Výdaje:
Poštovné 135,--
Telefony  280,--
Materiál 55,--
Bankovní poplatky 65,--
Tisk materiálů 477,--
Kopírování 431,50
Cestovné 0,--
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Ostatní služby 1.428,50
Pořízení inventáře 0,--
Poskytnuté granty 59.901,--
Výdaje celkem 62.773,--

Rekapitulace:
Příjmy 55.039,25
Výdaje 62.773,--
Zůstatek -7.733,75
      V tomto roce byla splněna podmínka čl. VI Nadační listiny 
omezující  náklady  na  správu  nadačního  fondu  na  25%  z 
hodnoty poskytnutých nadačních příspěvků. Náklady na režii 
tvořily 4,79% z částky poskytnutých grantů. 

Poděkování
sponzorům a dárcům

1) za přímou finanční podporu:
- Ing. Miloslavu Fučkovi

2) za věcnou a materiální podporu:
- Informačnímu centru oddílů a klubů

funkcionářům

JUDr. Františkovi Rodrovi – předsedovi správní rady
Václavovi Bartáskovi – místopředsedovi správní rady
Davidovi Říčařovi – místopředsedovi správní rady
Mgr. Davidovi Zámkovi – revizorovi nadačního fondu
Ing. Miloslav Fučkovi – výkonnému řediteli
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Podporujeme pravidelné soutěže pro děti v dětském domově 
ve Staňkově. Zaštítili jsme i soutěž JunWeb
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Nadační fond
 Internet mládeži

Viktorinova 1210/8
Praha 4 – Nusle

140 00
tel.: 24 24 877 16

24 24 877 14
email: nfim@icok.cz
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