
POZVÁNKA
Jihočeská Informační centra pro mládež Český Krumlov, Prachatice a Tábor

členové Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice z.s.
a členové Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s.

pod záštitou Doc., Ing. Lucie Kozlové, Ph.D.,
1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje

si  Vás tímto dovolují pozvat na

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
7. ročníku Jihočeského krajského kola

11. ročníku celorepublikové soutěže školních novin a časopisů

v pátek dne 28. dubna 2017 od 09.00 - 12.30 hod.
v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje

Krajský úřad Jihočeského kraje, U zimního stadionu 1952, České Budějovice

s úctou

Mgr. Vlastimil Kopeček                              Mgr. Zdeněk Krejsa DiS.                      Dr. Václav Pavlík
ředitel CPDM o.p.s. Český Krumlov ředitel  KreBul o.p.s. Prachatice                          předseda ICM Tábor, z.s.

zřizovatel a provozovatel ICM Český Krumlov               zřizovatel a provozovatel ICM Prachatice          zřizovatel a provozovatel ICM Tábor

Partneři 7. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů

Záštita a hlavní partner 7. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů



RÁMCOVÝ PROGRAM VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
7. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů

pátek dne 28. dubna 2017 sál Zastupitelstva Jihočeského kraje

09.00 hod. Zahájení, přivítání účastníků - Doc., Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.,
1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje

09.10 – 09.45 hod. host - Jakub HARDT - manažer projektu
prezentace s besedou
PROJEKT SCHOOL PRESS CLUB
( www.schoolpressclub.com)

09.55 – 10.55 hod. host  - rotmistr Václav BERGMAN
25. protiletadlový raketový pluk Vzdušných sil Armády České republiky
Strakonice
prezentace s besedou
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO BOJOVNÍKA (Best Warrior Competition)
Rotmistr Václav Bergman se začátkem března  tohoto roku  zúčastnil prestižní soutěže
v americkém státě Nebraska. Za vynikající výsledky v soutěži obdržel vyznamenání od velitele
Pozemní sekce Nebraské národní gardy generála Kevina D. Lyonse. ( www.25plrb.army.cz ).

10.55 – 11.15 hod. přestávka

11.15 – 12.00 hod. host - Mgr. Miroslav ŠINDELÁŘ
Odbor komunikace Ministerstva obrany České republiky
prezentace s besedou
Aktivity Odboru ve vztahu k veřejnosti, informace o tiskové a webové tvorbě, média Armády
České republiky, náplň činnosti,tiskoví mluvčí Ministerstva a útvarů Armády České republiky,
POKOS - projekt přípravy obyvatel o obraně státu pro školy, učitele, děti a mládež, aktivity
Armády České republiky v roce 2017 pro veřejnost... ( www.army.cz, www.pokos.army.cz )

12.00 hod. Vyhodnocení, vyhlášení výsledků a předání ocenění 7.ročníku
Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů

12.30 hod. Závěr vyhlášení výsledků 7. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže
školních novin a časopisů

Záštita a hlavní partner 7. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů

Partneři 7. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů


