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 1.  projekty realizované na lokální (tj.místní a národní) úrovni

mladými lidmi do 18 let
 
Jméno/Název organizace
 

 Junior Internet

Kontakt
 
 

e-mail: info@juniorinternet.cz
 

 
 Cíl projektu 2)

 
 

Cílem projektu je podporovat mladé kreativní lidi, kteří se
aktivně zajímají o Internet a vytváří na něm vlastní projekty.
Junior Internet by pro tyto mladé lidi měl být jakýmsi
odrazovým můstkem, díky kterému mohou získat potřebné
kontakty, zviditelnit svůj projekt a získat nové zku�enosti.

Cílová skupina 3)

 
Mladí kreativní lidé do 18 let z České a Slovenské republiky se
zájmem o Internet

 
Stručný popis
 
 

Projekt Junior Internet (www.juniorinternet.cz), který v roce
2004 proběhl ji� popáté, je organizován ka�doročně mladými
lidmi do 18 let, pouze za nutné organizační pomoci dospělých.
Organizátoři s celým projektem začínali ve svých 12-13 letech.
V rámci této iniciativy probíhají tzv. nominační soutě�e, do
kterých se mohou mladí lidé přihla�ovat se svými webovými
stránkami a jinými pracemi na téma Internetu (letos 211
přihlá�ek). Účastníci soutě�í jsou poté pozváni na mezinárodní
konferenci Junior Internet, která je vyvrcholením celého
projektu. Letos se jí zúčastnilo i několik účastníků ze
Slovenska. Vítězové soutě�í zde mohou své práce a projekty
předvést nejen před svými vrstevníky, ale i před zástupci médií
a profesionály z oboru informačních technologií, kteří se
konference ka�doročně účastní. Kromě toho je připraven
bohatý program, mladí lidé se mezi sebou mohou seznamovat,
předávat si zku�enosti a často i navazovat dal�í spolupráci.
Letos jsme se sna�ili do projektu zapojit rovně� zdravotně
posti�ené, několik se jich přihlásilo do nominačních soutě�í,
někteří se zúčastnili i konference, která byla tlumočena do
znakové řeči a na které byl připraven i speciální program na
toto téma. Nad projektem Junior Internet převzal zá�titu ministr



informatiky Vladimír Mlynář.
V srpnu 2004 v rámci projektu Junior Internet na Světovém
festivalu mláde�e v Barceloně proběhne také mezinárodní
konference v angličtině. Mladí organizátoři Junior Internetu zde
promluví k účastníkům z celého světa na téma Internet �
Mo�nost uplatnění pro mladé lidi po celém světě.

Časový harmonogram 4)

 

 

Konference Junior Internet probíhá ka�doročně v březnu
v rámci kampaně Březen � měsíc Internetu. Intenzivní přípravy
celého projektu ale startují ji� v září. Od listopadu 2003 do 29.
února 2004 probíhaly nominační soutě�e. 20. března 2004 pak
v pra�ském klubu Lávka v centru Prahy proběhla samotná
konference za účasti více ne� 150 mladých účastníků a řady
dospělých.

 
Hodnocení (účastníci,
projekt)
 

Nominačních soutě�í leto�ního 5. ročníku projektu Junior
Internet se zúčastnilo 211 mladých lidí, z toho několik i ze
Slovenska. V�ichni účastníci byli pozváni na konferenci, která
se konala v Praze a které se zúčastnilo více ne� 150 mladých
lidí a rovně� mnoho dospělých (rodičů, novinářů, odborníků).
Celkem bylo vybráno 12 vítězů, kteří své práce předvedli na
konferenci. Připraven byl téměř 6hodinový program plný
předná�ek, diskusí, prezentací, soutě�í apod. Celý průběh
konference snímaly televizní kamery, které ho �ivě přená�ely
na Internet. Přímý přenos sledovalo dal�ích téměř 100 lidí. O
projektu a soutě�ících byla zveřejněna řada článků v médiích,
mladí organizátoři prezentovali projekt v televizi i rozhlase.

 
Propagace 6)

 
Vydali jsme několik tiskových zpráv, které byly rozeslány na
rozsáhlý seznam médií a novinářů. Články o Junior Internetu
vy�ly jak v ti�těných denících a magazínech, tak na Internetu.
Projekt byl prezentován i v několika televizních a rozhlasových
pořadech. Informace o Junior Internetu obdr�eli novináři také
na tiskové konferenci k Březnu � měsíci Internetu v Obecním
domě. Samotné konference Junior Internet se zúčastnila celá
řada médií. Z konference byl rovně� pořízen přímý přenos,
který bylo mo�né sledovat �ivě přes Internet nebo později
zhlédnout ze záznamu. S propagací pomáhalo několik českých i
slovenských mediálních partnerů. Oslovena byla i celá řada
speciálních �kol pro zdravotně posti�ené. Fotografie
z konference jsou přístupné na www.juniorinternet.cz. Na
propagaci jsme nemuseli vynalo�it �ádné finanční prostředky,
neboť ve�keré PR bylo probíhalo výhradně elektronickou cestu
(tisková konference Března � měsíce Internetu byla hrazena
jeho organizátory).

 
Finanční zdroje 7)

 
Poslední ročník projektu Junior Internet byl financován
z prostředků, které jsme získali z grantu programu Evropské
unie Mláde�. Konference by se ale neobe�la ani bez
komerčních partnerů. Nápoje pro účastníky zajistila společnost
Pepsi. Ceny pro vítěze a účastníky konference darovaly



společnosti Monima, LangSoft, DTP Studio, Microsoft a
Computer Press. Přímý přenos na Internet zdarma sponzorsky
zajistila společnost Atlas.

 
 
 
 
 
V Praze dne 26. 4. 2004

                                                                  Podpis statutárního zástupce
                                                                                                              nebo předkladatele

 
 

 



Být při tom
 

Průvodce vyplňováním tabulky
 
 
1) Kategorie: 

Kategorie projektu viz. "Podmínky soutě�e Být při tom"
 
2) Cíl projektu:

Plánovaný cíl projektu.
Příklad: Pomocí sportu a aktivního zapojení těchto minoritních skupin mláde�e
do organizace závodu a jeho přípravy se sna�íme směřovat jejich aktivitu
k zodpovědnému jednání.

 
3) Cílová skupina:

Jedná se o skupinu, která je cílem projektu.
Příklad: minoritní skupiny, sportovně zalo�ená mláde�.

 
4) Časový harmonogram:

Doba trvání, od kdy do kdy, čas vyhodnocení, atd.
 
5) Hodnocení:

Jedná se o stručné zhodnocení projektu i účastníků.
V příloze statistiky, přehledy účastníků i hodnotící zprávy, aj.

 
6) Propagace:

Způsob propagace a vynalo�ené prostředky na tuto propagaci.
V příloze pak přilo�ené ukázky propagačních letáků, plakátů, pozvánek, soupis
rozhlasového či televizního vysílání, výstři�ky z novin, apod.

 
7) Finanční zdroje:

Kompletní financování projektu.
Příklad: sponzorské dary, státní dotace, apod.



              

Junior Internet již popáté

Praha, 20. března 2004 � Dnes v 10 hodin byl v pra�ském klubu Lávka zahájen ji� 5. ročník
mezinárodní konference o Internetu pro děti a mláde� Junior Internet. Cílem projektu je podporovat
mladé kreativní lidi do 18 let, kteří Internet vyu�ívají nejen k zábavě, ale i k aktivní tvůrčí práci. Celý
projekt si přitom vymyslely a připravují  samy děti kolem dětského internetového časopisu eZavináč,
s organizací jim pomáhá BMI sdru�ení.  Pro mladé internetisty je připraven bohatý program plný
předná�ek, prezentací a diskusí.

Junior Internet 2004 je ji� 5. ročníkem projektu, organizovaného v rámci kampaně Březen � měsíc
Internetu. Poprvé proběhnul v roce 2000. Podoba celého projektu se za 5 let trochu změnila, dět�tí
organizátoři vyrostli a kolem Junior Internetu se vytvořila komunita mladých internetových
webmasterů, programátorů a tvůrců. Konference Junior Internet je pro ně místem, kde se mohou
jednou za rok v�ichni setkat, vyměnit si kontakty, domluvit spolupráci a nechat se inspirovat výtvory
svých vrstevníků. Letos nad konferencí převzal zá�titu ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář.

Junior Internet se sna�í být jakýmsi odrazovým můstkem pro mladé lidi, vytvářející na Internetu vlastní
projekty. Spousta mladých lidí na Internetu vytváří vlastní webové stránky či internetové slu�by.
Náv�těvníci často ani nemusí poznat, �e za těmito weby stojí někdo, komu je�tě nebylo ani 18 let.
Přesto mladí lidé kromě dobrého nápadu a vytrvalosti potřebují i zviditelnění a impuls k dal�ímu rozvoji
jejich webu. Právě tím mů�e být Junior Internet, jak potvrzují ohlasy předchozích vítězů tohoto
projektu. V rámci Junior Internetu toti� probíhají tzv. nominační soutě�e, ve kterých mohou mladí lidé
předvést, co v�echno s Internetem umí. Letos proběhly celkem 4 soutě�e:

• JuniorProject � soutě� rozsáhlej�ích webových stránek a projektů mladých lidí do 18 let
• JuniorWeb � soutě� webových stránek autorů do 14 let
• JuniorText � soutě� slohových prací na téma Internetu, pro děti do 14 let
• Webík � soutě� webových stránek dětských knihoven, organizovaná Klubem dětských

knihoven SKIP pro děti do 15 let

Celkem organizátoři letos obdr�eli 211 přihlá�ek. Autoři těch nejlep�ích prací kromě hodnotných cen
dostanou předev�ím mo�nost svoji práci představit na konferenci nejen svým vrstevníkům, ale
i zástupcům médií a odborníkům v oblasti IT.

Samotná konference, vyvrcholení celého projektu, proběhne dnes v samém centru Prahy, v klubu
Lávka. Na Junior Internetu budou slavnostně vyhlá�eny výsledky nominačních soutě�í. Vítězové
samozřejmě dostanou prostor pro prezentaci jejich projektů. Kromě toho je připraven i bohatý program
předná�ek, diskusí a prezentací. V rámci leto�ního 5. ročníku budou zrekapitulovány výsledky
předchozích ročníků a prezentovány příběhy mladých lidí, kteří vyhráli v nominačních soutě�ích a
Junior Internet se pro ně opravdu stal odrazovým můstkem k jejich dne�ním aktivitám. Účastníci se
dozví také o propojení mobilních technologií a Internetu a o mo�nostech, které to přiná�í mladým
programátorům.



Leto�ní ročník konference je zaměřen na problematiku zdravotně posti�ených a Internetu. Zvlá�tě pro
ně mů�e být Internet místem, kde se mohou rovnocenně uplatnit. Na konferenci tedy bude připravena
série předná�ek na toto téma. Účastníci se dozví, kde hledat informace o zdravotně posti�ených či jak
vytvořit webovou stránku, která by byla přizpůsobena specifickým potřebám zdravotně posti�ených.
Své stránky na konferenci představí také nevidomá Katka Svobodová.

5. ročník konference Junior Internet byl letos roz�ířen také k na�im východním sousedům na
Slovensko. Díky spolupráci časopisu Fifik se mohli do nominačních soutě�í přihla�ovat i mladí
internetoví tvůrci ze Slovenska. Slovenským vítězům bylo organizátory uhrazeno cestovné.

Přímý internetový přenos z konference zaji�ťuje společnost Pozitiv na adrese http://live.atlas.cz, kde
také bude později umístěn v archívu záznam přenosu.

Tento projekt byl uskutečněn s podporou Evropské unie. Obsah tohoto projektu nemusí vyjadřovat
stanovisko Evropské unie či Národní agentury ani nezakládá odpovědnost z její strany.

Konference Junior Internet  je jednou ze �esti konferencí, které se uskuteční jako součást Března �
měsíce Internetu. Organizátorem jeho 7. ročníku je BMI sdru�ení, zá�titu poskytl primátor hlavního
města Prahy Pavel Bém, hlavními partnery jsou Česká po�ta, DIGI TRADE, Stavební spořitelna
České spořitelny, projekt PRELUDE, mediálními partnery Atlas.cz, ČTK, Český rozhlas, Právo,
Springer Media CZ, Vogel Burda Communications, odborným partnerem ICZ.

http://live.atlas.cz/


              

Co přinesl Junior Internet svým účastníkům?
Praha, 20. března 2004 - Hlavním cílem projektu Junior Internet je být odrazovým můstkem pro
mladé kreativní lidi, kteří na Internetu vytvářejí zajímavé projekty. V minulosti u� spousta
takovýchto mladých lidí na Junior Internetu vyhrála a Junior Internet jim dal impuls k dal�ímu
rozvoji jejich projektů. Dokládají to i ohlasy samotných minulých vítězů!

�Junior Internet mi přinesl předev�ím kontakty na nové lidi. Díky němu jsem měl mo�nost jednou�e
srovnat své schopnosti se svými vrstevníky, kteří se zajímají o něco podobného jako já,� tvrdí 18letý
Zdeněk Cendra, provozovatel úspě�né webhostingové slu�by SuperHosting, �V neposlední řadě
jsem se na konferenci takto dozvěděl o zajímavých webech ostatních účastníků, které pro mne byly
v�dy motivujícím prvkem v mé dal�í činnosti.�

Zdeněk se zúčastnil v�ech 4 ročníků Junior Internetu a poka�dé se přihlásil s novým projektem. Ve
třetím  ročníku vyhrál se svým bezplatným sms zpravodajstvím, kterého vyu�ívalo přes 50 000 lidí. Ve
čtvrtém ročníku Zdeněk uspěl se svou webhostingovou slu�bou SuperHosting, u které zůstal a�
dodnes. Vloni ho za ni dokonce na Junior Internetu ocenil i ministr informatiky Vladimír Mlynář.
V současné době má SuperHosting  2 500 klientů, jejich� prezentace jsou umístěny na 60 fyzických
serverech. Na svoji firmu, která patří mezi 10 největ�ích firem poskytujících webhosting v ČR, u�
dnes Zdeněk sám nestačí. Zaměstnává 6 stálých spolupracovníků. Informace o projektu
SuperHosting najdete na adrese www.superhosting.cz

Katka Opočenská vyhrála v 1. ročníku konference Junior Internet se svou povídkou v soutě�i
JuniorText. �Díky Junior Internetu jsem si uvědomila, �e pokud chce člověk něco dokázat, musí na
sobě pracovat. Být nejlep�í ve va�í třídě nebo �kole není tak tě�ké, být nejlep�í na JI ale vy�aduje
srovnání s talentovanými lidmi z celé republiky a to u� je přece jen rozdíl,� tvrdí 18letá Katka.
Spolupracovala na herním zpravodajském serveru Gamez.cz, který později koupil portál Centrum.
Nyní je redaktorkou serveru Games.Tiscali.cz a přispívá i do časopisu Level. V současné době ji také
mů�ete pravidelně vidět na obrazovce České televize v pořadu Game Page, na kterém spolupracuje.

Jan Ře�áb vyhrál vloni v soutě�i JuniorProject se svým projektem RedBoss. Z adresy
www.redboss.cz si mohou náv�těvníci stahovat pohodlně melodie, vyzvánění, loga, pozadí, animace a
dal�í zajímavé věci na svůj mobilní telefon. Od minulého roku se projekt RedBoss pořádně rozrostl,
dnes u� stahují náv�těvníci ze serveru kolem 60 000 různých souborů denně. Tým programátorů,
grafiků a dal�ích spolupracovníků se stará o vytváření obsahu a programování her na mobilní telefony.
Sedmnáctiletý  Honza spolupracuje i s mobilními operátory, od kterých dostává provize za soubory
sta�ené z jeho serveru.

Dal�ím úspě�ným mladým tvůrcem je 17letý Marek Blahu�. Ve 2. ročníku Junior Internetu uspěl se
svým prvním wapovým vyhledávačem v ČR Český WAP (www.ceskywap.cz) Ten nedávno  úspě�ně
prodal komerční firmě pracující v oblasti mobilních technologií. Nyní rozjí�dí dal�í zajímavý komerční
projekt spolu s dal�ími mladými lidmi z Junior Internetu. Na loňské konferenci byl prezentován nápad
zalo�it nový výměnný reklamní systém. Díky této prezentaci se ozvalo několik lidí, kteří vytvořili tým a
společně naprogramovali reklamní systém Bannery.cz. Tento reklamní systém, nacházející se na
adrese www.bannery.cz, bude oficiálně spu�těn na leto�ním Junior Internetu.

Devatenáctiletý Vojtěch Horna provozuje ji� několik let úspě�ný studentský portál Studentské
stránky (www.studentskestranky.cz). Na Junior Internetu vyhrál hned v 1. ročníku se svým tehdej�ím
Bazarem učebnic a skript. Jak sám říká, kdy� viděl, �e jeho projekt má úspěch, dodalo mu to motivaci
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a rozhodl se ho dál roz�ířit. Dnes na jeho webu najdete denně aktualizované zpravodajství ze světa
�kolství, databázi referátů, informace o mo�nostech studia v zahraničí atd. �Junior Internet je skvělá
mo�nost pro mladé lidi porovnat svoji práci s ostatními,� tvrdí Vojta, který nyní studuje ve Spojených
státech.

�Junior Internet je velmi motivující soutě�,� říká Jan Lenčo, autor jednoho z vítězných webů soutě�e
JuniorWeb v loňském roce, �poznal jsem konkurenci, některé vítězné projekty jsou u� opravdu na
vysoké úrovni.� Honza na internetové adrese enigma.webz.cz provozuje zajímavou vědomostní
soutě�.

Dnes 17letý  Petr Málek vyhrál na Junior Internetu celkem dvakrát, naposledy vloni se svým
redakčním systémem ActiveMag, který nyní  vyu�ívá přes 150 časopisů. �Junior Internet pova�uji za
velmi zajímavý a ambiciózní projekt, na kterém je vidět, čeho v�eho mů�ou mladí dosáhnout (téměř)
bez pomoci dospělých,� prohlásil na adresu konference.

Hned několik projektů na Internetu vytváří také 17letý Jan �edo, který vloni vyhrál se svým rozsáhlým
křesťanským informačním webem www.signaly.cz. �Překvapuje mě, kolik lidí má odvahu svůj projekt
přihlásit,  a to ji� v tak útlém věku,� říká Honza. �Pro ty, co nevyhrají, je to velmi motivační a mohou tak
pochopit, proč zrovna s tím jejich projektem neuspěli, a udělat z něho je�tě něco lep�ího.�

Náv�těvníky webu a-mobiles.wz.cz, ze kterého se dají stahovat vyzváněcí tóny a melodie na mobilní
telefony, asi jen stě�í napadne, �e za ním stojí teprve 17letý Le Thanh Nguyen. Le Thanh vyhrál
v minulém roce se svým projektem v soutě�i JuniorProject, dnes na jeho stránkách najdete přes 5000
různých melodií a tónů.

"Je to konference, kterou si zorganizovaly samy děti, a projekty, které tu byly představeny a oceněny,
jsou skutečně mimořádné, některé z nich mají naprosto profesionální parametry. Česká republika
mů�e být spokojená, �e nám tady dorůstá generace, která skutečně bude světově
konkurenceschopná v oblasti informačních technologií," řekl o konferenci ministr informatiky
Vladimír Mlynář, který nad leto�ním Junior Internetem převzal zá�titu.

Příkladů mladých lidí, kteří na Internetu vytvářejí zajímavé projekty, je opravdu nespočet. Internetoví
u�ivatelé si často ani nev�imnou, �e za těmito projekty stojí mladí lidé. Díky své anonymitě je Internet
místem, kde na věku příli� nezále�í a důle�ité jsou předev�ím schopnosti, vytrvalost a zajímavé
nápady. Právě díky tomu Internet skrývá spoustu příle�itostí pro seberealizaci mladých kreativních lidí.
Junior Internet se sna�í být místem, kde se takoví lidé mohou setkat, předat si zku�enosti, názory a
kontakty a třeba si najít i nové kamarády.

Tento projekt byl uskutečněn s podporou Evropské unie. Obsah tohoto projektu nemusí vyjadřovat
stanovisko Evropské unie či Národní agentury ani nezakládá odpovědnost z její strany.
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Dvě stovky  přihlá�ek na Junior Internet

Praha, 1. března 2004 � Včera, 29. února, měli mladí lidé do 18 let poslední mo�nost přihlásit se do
některé z nominačních soutě�í na mezinárodní konferenci Junior Internet. Letos organizátoři obdr�eli
200 přihlá�ek. Tento projekt probíhá letos ji� popáté v rámci kampaně Březen � měsíc Internetu.
Zajímavostí je, �e je nejen určen pro děti, ale samy děti si ho také vymyslely a s pomocí BMI sdru�ení
organizují!

Mnoho mladých lidí na Internetu vytváří zajímavé projekty. Mají dobré nápady a vytrvalost, ale
vět�inou potřebují nějaký odrazový můstek, který jim pomů�e jejich projekt nastartovat. Právě tím se
u� 5 let sna�í být projekt Junior Internet. Internet má nespornou výhodu, �e nikdo nemusí poznat, kdo
za konkrétním webovým projektem stojí. Prodávání melodií a Java her na mobilní telefony nebo
profesionální webhosting tak klidně mů�e provozovat i někdo, komu je�tě nebylo ani 18 let. Takovéto
případy skutečně existují a právě Junior Internet je místem, kde si mohou tito �mladí podnikatelé�
navzájem vyměňovat kontakty a domlouvat spolupráci. �Za některými profesionálními internetovými
projekty opravdu stojí mladí lidé do 18 let, ani� by o tom jejich u�ivatelé věděli,� tvrdí Jiří Peterka ml.,
spoluorganizátor konference, jinak kvintán Gymnázia Jaroslava Heyrovského v Praze, �někteří
dokonce chodí do �koly a přitom vydělávají víc ne� jejich rodiče.�

První částí projektu Junior Internet jsou tzv. nominační soutě�e. Účast v nich je podmínkou pro
pozvání na konferenci. Mladí lidé se do těchto soutě�í mohou přihla�ovat se svými webovými
stránkami, internetovými projekty či slohovými pracemi. Letos byly vyhlá�eny celkem 4 soutě�e.
Soutě� JuniorProject je určena mladým lidem do 18 let, kteří na Internetu vytvářejí rozsáhlej�í webové
stránky a projekty. Do JuniorWebu se mohou přihla�ovat s webovými stránkami děti do 14 let.
JuniorText je slohová soutě� pro děti do 14 let. Konečně poslední soutě�í je Webík (organizovaný
Klubem dětských knihoven SKIP), do kterého se mohou s webovými stránkami dětských knihoven
přihla�ovat děti do 15 let. Celkem do těchto soutě�í při�lo 200 přihlá�ek, mezi nimi i webové stránky
17 dětských knihoven a 10 přihlá�ek ze Slovenska.

Druhou částí je konference, na kterou jsou pozváni v�ichni účastníci nominačních soutě�í. Konference
proběhne v sobotu 20. března od 10 hodin v pra�ském klubu Lávka. Budou zde vyhlá�eny výsledky
nominačních soutě�í. Vítězové kromě hodnotných cen dostanou i mo�nost předvést své práce
a projekty nejen před svými vrstevníky, ale i před zástupci médií. Kromě toho bude připraven i bohatý
program plný předná�ek, diskusí a prezentací. Na konferenci také předá Vladimír Mlynář osobně
Cenu ministra informatiky autorovi nejlep�ího projektu. Pozvání na konferenci přijal i pra�ský primátor
Pavel Bém. Mladí lidé si ka�doročně z konference odvezou plno nápadů, kontaktů a inspirace, které
mohou vyu�ít pro jejich dal�í kreativní aktivity.

Novým rysem 5. ročníku konference je zapojení zdravotně posti�ených do projektu. Internet pro ně
toti� znamená obrovskou mo�nost rovnocenného uplatnění. Osloveny byly speciální �koly pro
zdravotně posti�ené, na konferenci bude zaji�těno tlumočení do znakové řeči a bude připraven
i speciální program týkající se problematiky zdravotně posti�ených a Internetu. Přímý přenos
z konference bude zaji�těn na adrese http://live.atlas.cz.

Organizátory 5. ročníku mezinárodní konference Junior Internet jsou dětský časopis eZavináč (www.ezavinac.cz)
a sdru�ení BMI (www.brezen.cz). Projekt probíhá pod zá�titou ministra informatiky Vladimíra Mlynáře, mediálními
partnery jsou Česká �kola, Dětská tisková agentura, Moje 1. noviny, Radio Domino, �kola Online, VTM Science,
sponzorsky podpoří konferenci Computer Press, DTP Studio, LangSoft, Microsoft, Monima, Pepsi Cola.  5. ročník
byl letos roz�ířen i na Slovensko, kde je partnerem časopis Fifik (www.fifik.cz). Tento projekt byl uskutečněn s
podporou Evropské unie. Obsah tohoto projektu nemusí vyjadřovat stanovisko Evropské unie či Národní agentury
ani nezakládá odpovědnost z její strany.

http://live.atlas.cz/
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Výsledky nominačních soutě�í na Junior Internet 2004

Praha, 20. března 2004 � Na konferenci Junior Internet dnes byly vyhlá�eny výsledky
nominačních soutě�í, které ka�doročně probíhají před samotnou konferencí. Do těchto soutě�í
se mohli přihlásit mladí lidé do 18 let se svými webovými stránkami, internetovými projekty či
slohovými pracemi o Internetu. Účast v některé z těchto soutě�í je podmínkou pro pozvání na
konferenci. Celkem letos organizátoři obdr�eli 211 přihlá�ek z České republiky a ze Slovenska.
V rámci 5. ročníku byly vyhlá�eny celkem 4 soutě�e:

• JuniorProject � soutě� rozsáhlej�ích webových stránek a projektů mladých lidí do 18 let, 86
přihlá�ek

• JuniorWeb � soutě� webových stránek autorů do 14 let, 56 přihlá�ek
• JuniorText � soutě� slohových prací na téma Internetu, pro děti do 14 let, 49 přihlá�ek
• Webík � soutě� webových stránek dětských knihoven, organizovaná Klubem dětských

knihoven SKIP pro děti do 15 let, 20 přihlá�ek

Uzávěrka pro zaslání přihlá�ek byla 29. února 2004. Po tomto datu porota hodnotila přihlá�ené weby
a slohové práce a vybrala vítěze. Ti kromě hodnotných cen předev�ím dostanou na konferenci prostor
pro prezentaci svých prací nejen před svými vrstevníky, ale i před zástupci médií a �irokou veřejností.

Na konferenci Junior Internet budou vyhlá�eny také dvě zvlá�tní ceny. Tou první je Cena ministra
informatiky. Tu Vladimír Mlynář udělí nejlep�ímu projektu ze soutě�e JuniorProject, který sám vybral.
Vyhlá�ena bude také Cena publika pro nejlep�í JuniorProject, o které budou moci rozhodnout
účastníci konference přímo na místě. V rámci této ceny nebude ohodnocena jen samotná webová
stránka, ale i její prezentace autorem na konferenci.

Po nelehkém vybírání se porota rozhodla udělit ocenění následujícím soutě�ícím:

JuniorProject

Jan Baranyk
blog.lide.cz/1hannes, kreta.webyard.cz

Sedmnáctiletý Honza Baranyk z Prahy nav�těvuje Gymnázium U Libeňského zámku se zaměřením
na informatiku. Do soutě�e se přihlásil se 2 weby.

Prvním webem je blog věnovaný hrám, ve kterém zveřejňuje aktuální novinky z této oblasti. Honza
monitoruje domácí i zahraniční herní scénu a jeho web sleduje pravidelně mnoho lidí.
Druhý web je věnován Krétě. Při Honzově náv�těvě ho tento ostrov natolik zaujal, �e se rozhodl
o něm vytvořit celý web. Stránka je doslova nabitá informacemi ze v�ech oblastí, které mohou
náv�těvníky zajímat, a v létě ji denně nav�tíví a� 300 lidí.



Tomá� Krcha
www.bonsaimuseum.cz, www.ghcbrno.cz

Osmnáctiletý Tomá� Krcha, který zaujal porotu svými projekty www.bonsaimuseum.cz
a www.ghcbrno.cz, se počítačům věnuje ji� odmala. Tvorbou webových stránek se začal zabývat ve
14 letech. V 15 letech se začal věnovat Flashi a své dovednosti zúročuje v rodinné firmě zabývající
se DTP, pro kterou vytvořil ji� několik webů na zakázku. Nyní často nav�těvuje konference Microsoftu
vět�inou o technologii .NET. Soustavně se učí programovací jazyk C#. Tomá� sám o sobě tvrdí, �e je
�sangvinický cholerik s melancholickými sklony�.

Projekt BonsaiMuseum stál Tomá�e rok focení, příprav, návrhů, debat, tvorby a vylep�ování.
Jedná se o virtuální prezentaci BonsaiMusea, které funguje ve Starém Městě. Základním kamenem,
na kterém BonsaiMuseum stojí, je virtuální procházka zahradou, která je realizována dle návrhu nyní
ji� zesnulého diplomata a velvyslance v Japonsku  Zdeňka Hrdličky. Hlavním cílem bylo zaujmout
nebývalým projektem z oblasti, která je du�evním potě�ením mnoha lidí.

Druhým přihlá�eným projektem je webová prezentace pro brněnskou firmu zabývající se tvorbou
veletr�ních stánků, grafiky a stolařskou výrobou s celoevropskou klientelou.

Jan Linhart
www.mageknight.cz, www.sfzin.com

Sedmnáctiletý Jan Linhart se kromě počítačů a tvorby webových stránek zajímá o fantasy příběhy
a je profesionálním hráčem stolní tahové hry Mage Knight. Té je věnován jeho rozsáhlý projekt
Mageknight.cz. Na tomto serveru jsou kromě aktuálního �ebříčku hráčů i novinky ze světa, kompletní
verze normálních a turnajových pravidel, galerie jednotek a mnoho dal�ích informací. Na serveru je
provozována i burza mezi hráči MK, kteří spolu mohou přes fórum a chat obchodovat. Hru Mage
Knight lze dokonce i koupit přes Internet nebo si vyhledat nejbli��í prodejnu.

Honzovým druhým projektem je Sfzin.com, e-zin věnovaný sci-fi a fantasy. Vzhledem k �iroké
základně autorů, kteří na server přispívají, a velkému mno�ství náv�těvníků se SFzin stal jedním
z největ�ích serverů zabývajících se fantasy a sci-fi v ČR. Na SFzinu mů�ete nalézt i obrovskou
galerii obrázků, chat a seznamku hráčů RPG her, která momentálně obsahuje více ne� tisíc inzerátů.
Pro pravidelné autory textů je vytvořeno i u�ivatelsky příjemné prostředí, kde mohou své texty vkládat
přes internetový prohlí�eč, ani� by znali základy jakéhokoliv programovacího jazyka. Server SFzin
nabízí nepřeberné mno�ství mo�ností a informací, co� z něho podle autora dělá �jedinečný projekt na
Internetu se světlou budoucností�.

Hynek �alčík
www.freegame.cz

Server FreeGame je zaměřen předev�ím na počítačové hry, které jsou volně ke sta�ení. Náv�těvníci
zde téměř ka�dý den mohou najít nové recenze zajímavých počítačových her, které doplňují obrázky,
dal�í informace a odkazy pro download. K nalezení jsou zde snad v�echny typy her � akční, strategie,
simulátory, arkády, logické hry atd. Web je přehledný a má příjemnou grafiku. Náv�těvnost je kolem
5000 sessions denně.

Hynkovi je 17 let a pochází z Dobřichovic. Kromě Internetu a programování mezi jeho záliby patří
fitness a sport, hudba a �posezení u koktejlu s příjemnou osobou opačného pohlaví�.

JuniorWeb

Jiří Maňas
www.eXdesign.cz a trida.imisto.cz

Čtrnáctiletý Jirka Maňas se zajímá o webdesign a počítačovou grafiku. Porotu zaujal svými stránkami
www.exdesign.cz, na kterých prezentuje svoji webdesignerskou tvorbu. Tvorbě internetových
prezentací se věnuje zhruba jeden rok, za tu dobu u� ale stihl vytvořit velké mno�ství stránek. Jednou



z nich je prezentace jeho třídy, kterou najdete na adrese trida.imisto.cz � je věnována informacím
o jeho třídě a spolu�ácích a má nápaditý design. Do budoucna by se chtěl Jirka pustit do slo�itěj�ích
projektů, se kterými by chtěl uspět v soutě�i JuniorProject.

Martin Milichovský
http://unesco.milichovsky.cz, http://jvpknihovna.tk, http://www.cvikov.cz

Martinova internetová tvorba začala koupí kní�ky PHP od Jiřího Koska. Nabyté znalosti uplatnil při
tvorbě svých prvních stránek � www.cvikov.cz, co� je oficiální internetová prezentace města Cvikov
obsahující nejen u�itečné informace pro obyvatele, ale i fotogalerii a informace pro turisty. Druhým
projektem je prezentace knihovny v Jablonném v Podje�tědí www.jvpknihovna.tk, kterou vytvořil
v rámci soutě�e Webík a později kompletně předělal do PHP. Posledním Martinovým projektem je
unesco.milichovsky.cz o památkách na seznamu Unesco v ČR. Tyto stránky byly vytvořeny
speciálně pro soutě� JuniorWeb a mají velmi nápaditý design.

Martinovi je 13 let,  chodí do 8. třídy a bydlí v Liberci. Kromě Internetu, kterému se věnuje dva roky,
patří mezi jeho záliby  jízda na kole a na snowboardu.

Kry�tof Kalenský
http://www.zstyrsova.ceskalipa.indos.cz, http://www.danfish.budejovicka.cz,
http://www.ut2k4.budejovicka.cz

Kry�tof Kalenský rozhodně není tro�kař, do soutě�e JuniorWeb se přihlásil hned s 6 weby. Jedním
z prvních webů byly �kolní stránky www.zstyrsova.ceskalipa.indos.cz. Web má nyní náv�těvnost
okolo 60 náv�těvníků denně. Dal�ím velmi povedeným webem je stránka věnovaná hře Need for
Speed: Underground (www.danfish.budejovicka.cz). Ke Kry�tofovi se začali přidávat dal�í autoři,
tak�e vznikla malá redakce, která web pravidelně aktualizuje. Pochlubit se mů�e náv�těvností okolo
400 UIN denně. Stejný osud má i prezentace www.ut2k4.budejovicka.cz, kde se malá redakce
věnuje připravované hře Unreal Tournament 2004.

Kry�tofovi je 13 let, pochází z Českolipska a chodí do 8. třídy. Rád jezdí na kole a ly�uje. V budoucnu
by se rád věnoval počítačům i profesionálně.

JuniorText

Daniel Bartoň
Danielu Bartoňovi je 13 let a nav�těvuje Základní �kolu Ji�ní IV V Praze. Mezi jeho záliby patří fotbal,
četba (předev�ím horrory, romány a povídky). Rád maluje a pracuje s počítačem. Zajímá se
i o druhou světovou válku. Je to vidět i na jeho textu. V tom pí�e, �e Internet vzniknul zásluhou
armády a bez druhé světové války by mo�ná ani neexistoval. Kromě toho jeho text obsahuje spoustu
dal�ích zajímavých informací o Internetu, je vtipný a zajímavý.

Kristýna Mariáková
Kristýně Mariákové je 12 let a chodí do �esté třídy. Nav�těvuje Speciální �kolu pro sluchově
posti�ené v Ostravě, neboť je nesly�ící. I přes své posti�ení (či právě proto) pou�ívá pravidelně
Internet a má spoustu zálib � četbu, poslech hudby, kreslení, cestování, rodinu a přátele.
Ve svém textu pí�e, �e Internet pou�ívá, ale je ráda, �e jí �nepobláznil hlavu� jako spoustě jiných lidí.
Počítač je podle ní jako droga. Na Internetu se jí nejvíc líbí, �e si mů�e posílat dopisy s kamarády
a nemusí čekat několik dní, ne� jim její dopisy přijdou.

Webík
Porota ocenila pět nejlep�ích autorů:
Martin Sádovský � Městská knihovna �ďár nad Sázavou
Martin Milichovský � Městská knihovna Jablonné v Podje�tědí
Radek �imko � Městská knihovna Milevsko
Martin Borek � Knihovna B.B.Buchlovana v Uherském Hradi�ti
Tomá� Novotný � Městská knihovna Nový Byd�ov



Slovensko

JuniorProject
Michal Hornický
euask.webpark.sk

Michal Hornický se do soutě�e JuniorProject přihlásil se svým webem Európa a Slovensko. Při svém
brouzdání po slovenském Internetu nikde nena�el komplexní informační web o tomto tématu, a proto
se rozhodl ho vytvořit sám. Sesbíral spoustu informací z různých zdrojů, vytvořil atraktivní design
a v�e sjednotil do přehledného a jednoduchého webu. Náv�těvníci zde najdou informace o Evropské
unii, jejích orgánech, procesu přistupování Slovenska, o členských a přistupujících státech a mnoho
dal�ích informací.

16letý Michal je studentem gymnázia a pochází ze slovenské Nitry. Mezi jeho záliby patří sport,
předev�ím baseball. Velmi se zajímá o počítačovou grafiku, absolvoval kurz 3D grafiky.

JuniorWeb
David Klubert
www.kantr-strajk.tk

Rozsáhlý web se spoustou u�itečných informací o oblíbené hře Counter � Strike na adrese
www.kantr-strajk.tk je dílem teprve 14letého Davida Kluberta z Ko�ic. Website obsahuje informace
o různých zbraních, které se dají ve hře pou�ít, seznam cheatů, galerii obrázků ze hry. Nechybí ani
odkazy na dal�í podobně zaměřené stránky, rady, tipy a triky nebo videa či software ke sta�ení.

JuniorText
Zuzana Kollárová
Slovenská vítězka soutě�e JuniorText chodí do 7. třídy základní �koly v �amoríně. Ráda si vymý�lí
různé příběhy, jeden takový poslala i do soutě�e JuniorText. Třinácttiletá Zuzana pí�e dokonce
i vlastní dívčí román a povídky, přispívá se setrou do místních novin. Mezi její záliby patří čtení, dobrá
hudba a sport.
Do soutě�e JuniorText se přihlásila jak jinak ne� s povídkou. Jednoho dne se na jejím počítači objeví
sám od sebe text a počítač splní Zuzaně jedno přání. Zuzana tedy chce podniknout cestu kolem
světa společně se svou sestrou. Za�ijí spoustu dobrodru�ství a nakonec se večer vracejí zpátky
domů. Byl to snad sen nebo toto Internet opravdu doká�e?

Tento projekt byl uskutečněn s podporou Evropské unie. Obsah tohoto projektu nemusí vyjadřovat
stanovisko Evropské unie či Národní agentury ani nezakládá odpovědnost z její strany.



              

Tvorba webových stránek je doménou chlapců

Praha, 20. března 2004 � V rámci projektu Junior Internet probíhá ka�doročně výzkum o
pou�ívání Internetu mezi mladými lidmi. Účastníci nominačních soutě�í současně s přihlá�kami
vyplňují i odpovědi na několik statistických otázek.

Celkem na dotazník při�lo 191 odpovědí od mladých lidí do 18 let. Průměrný věk dotazovaných činil
14,5 roku. Nejedná se samozřejmě o reprezentativní vzorek mláde�e, do soutě�í se toti� vět�inou
přihla�ují mladí lidé, kteří vyu�ívají Internet opravdu intenzivně a aktivně (90% se připojuje nejméně
několikrát týdně). Přesto se z tohoto výzkumu určité výsledky dají vyčíst.

Zajímavé je například srovnat počet chlapců a dívek. Počet dívek je celkově podstatně ni��í. Ve
slohové soutě�i JuniorText tvořily dívky 1/3. U soutě�í webových stránek je tento počet ale je�tě
men�í, do JuniorWebu se přihlásilo 7 dívek a v JuniorProjectu soutě�ila dokonce jediná dívka. Je tedy
vidět, �e tvorba webových stránek je spí�e doménou chlapců!

Vět�ina těchto mladých lidí se nejčastěji připojuje k Internetu z domova. Zajímavé je, �e mladí lidé jsou
v oblasti Internetu vět�inou samouky, role učitelů či rodičů je malá. Ve �kole se mladí webmasteři a
programátoři nejraději učí matematice, fyzice a jiným přírodním vědám. 40% mladých lidí ji� pou�ívá
Internet 4 a více let.

Počet účastníků Počet dívek Počet chlapců Průměrný věk
JuniorWeb 56 7 49 13,21 let
JuniorText 49 16 33 12,82 let
JuniorProject 86 1 85 16,15 let
Celkem 191 24 167 14,43 let

Výsledky statistických otázek

Kam chodí� do �koly?:

Základní �kola: 33 %

Gymnázium: 54 %

Střední �kola: 12 %

Jiná: 1 %

Odkud se nejčastěji
připojuje� k internetu?

Z domova: 73%

Ze �koly: 23%

Odjinud: 4%

Jak často se připojuje�?

Denně: 50%

Několikrát týdně: 39%

Několikrát měsíčně: 9%

Méně často: 2%

Jak dlouho ji� pou�ívá�
Internet?

Kdo Tě s ním naučil
pracovat?

Jaký je Tvůj nejoblíbeněj�í
�kolní předmět?



Méně ne� jeden rok: 11%

Dva a� tři roky: 50%

Více let: 39%

Učitel: 3%

Kamarád: 4%

Rodič: 10%

Sám: 80%

Někdo jiný: 3%

Přírodní vědy: 51%

Humanitní vědy: 10%

Jazyky: 18%

Výchovy: 20%

Tento projekt byl uskutečněn s podporou Evropské unie. Obsah tohoto projektu nemusí vyjadřovat
stanovisko Evropské unie či Národní agentury ani nezakládá odpovědnost z její strany.



              

Junior Internet poprvé mezinárodní
Praha, 10.12.2003 - Roz�íření o účastníky ze Slovenska a vět�í zaměření na u�ivatele Internetu se
zdravotním posti�ením, to jsou hlavní novinky dětské konference Junior Internet, která se uskuteční
20. března 2004 ji� popáté jako jedna z hlavních akcí Března � měsíce Internetu. Zúčastnit se jí
mohou jen ti, kdo úspě�ně projdou některou ze čtyř nominačních soutě�í, které právě byly vyhlá�eny.

Konferenci Junior Internet vymyslely samy děti a dětský internetový časopis eZavináč
(www.ezavinac.cz) ji spolu s BMI sdru�ením (www.brezen.cz) poprvé zorganizoval v roce 2000.
�Projekty dětí, které tu byly představeny a oceněny, jsou skutečně mimořádné, některé z nich mají
naprosto profesionální parametry. Česká republika mů�e být spokojená, �e nám tady dorůstá
generace, která skutečně bude světově konkurenceschopná v oblasti informačních technologií," řekl o
konferenci ministr informatiky Vladimír Mlynář, který převzal zá�titu nad jejím 4. a nyní i 5. ročníkem.
Pro 5. ročník byly vyhlá�eny čtyři nominační soutě�e. JuniorText představuje soutě� o nejlep�í
slohovou práci na téma Internetu a je pro děti do 14 let, stejně jako soutě� JuniorWeb, do které se
mohou děti hlásit se svými webovými stránkami. Webík se jmenuje soutě� o nejlep�í webové stránky
dětských oddělení knihoven. Pro tvůrce do 8 let je určena soutě� JuniorProject, do které lze přihlásit
rozsáhlej�í webové stránky a internetové projekty. Podrobnosti o soutě�ích i konferenci a registrační
formulář jsou na www.juniorinternet.cz.

Úspě�ní účastníci nominačních soutě�í budou pozváni na konferenci a vítězové jednotlivých kategorií
na ní budou moci prezentovat svoje práce. V rámci programu budou představeny také některé
internetové projekty pro u�ivatele se zdravotním posti�ením, svoje stránky přiblí�í například nevidomá
�kolačka Katka Svobodová.

Konference bude poprvé roz�ířena také o účastníky ze Slovenska. Její propagace se ujalo
bratislavské vydavatelství Perfekt a hlavním mediálním partnerem na Slovensku je časopis pro děti
Fifík.

Mediálními partnery konference jsou dále Česká �kola (www.ceskaskola.cz), Moje 1. noviny
(www.moje1noviny.cz), �kola online (www.skolaonline.cz) a VTM. Konferenci podpoří také řada
společností, které věnují ceny pro vítěze a do tomboly.

http://www.juniorinternet.cz/


Články o projektu Junior Internet 2004

Článek ze serveru Einstein.cz (www.einstein.cz)

Junior Internet 2004 i na Slovensku
autor: Marek Soldát , vydáno : 11. 12. 2003
 
5. ročník (ji� mezinárodní) soutě�e Junior Internet pořádané pod zá�titou Ministrerstva
informatiky v rámci Března, měsíce Internetu, se roz�iřuje i pro na�e východní sousedy.

Roz�íření o účastníky ze Slovenska a vět�í zaměření na u�ivatele Internetu se zdravotním
posti�ením, to jsou hlavní novinky dětské konference Junior Internet, která se uskuteční 20.
března 2004 ji� popáté jako jedna z hlavních akcí Března � měsíce Internetu. Zúčastnit se jí
mohou jen ti, kdo úspě�ně projdou některou ze čtyř nominačních soutě�í, které právě byly
vyhlá�eny.

Více informací najdete na http://www.juniorinternet.cz/.

Článek z Hospodářských novin, 13. ledna 2004

Junior Internet 2004
Dana Zářecká
Ať ji� patříte k lidem nakloněným technickému pokroku a jeho mo�ností maximálně
vyu�íváte, nebo jenom sporadicky okusíte z nabídky novinek, je jisté, �e stále více ovlivňuje
ná� �ivot. Potenciál zejména internetu je obrovský. Proč tedy nesměřovat děti a mláde�
nejenom k pasívnímu pou�ívání internetu pro vyhledávání informací, ale seznámit je i s
mo�nostmi, které nabízí internetová adresa http://www.juniorinternet.cz. Je tu představen
mezinárodní projekt, který podporuje tvorbu dětí na internetu, a podmínky zaji�ťující účast.
Stránky by měli nav�tívit v�ichni vyučující informatiky základních a středních �kol a podpořit
zájem studentů zapojit se do některé ze čtyř kategorií nominačních soutě�í.
Jazyk: Stránky jsou v če�tině.
Charakteristika: Na vstupní straně získají zájemci základní představu o projektu Junior
Internet 2004 a zároveň lze prostřednictvím nabídky rubrik v levé části získat dal�í doplňující
informace (např. jednotlivé kategorie nominačních soutě�í včetně mo�nosti do soutě�e se
přihlásit, katalogy vítězů a kroniky minulých ročníků, burza internetových projektů, zapojení
handicapovaných lidí). Rubriky: Nominační soutě�e. Kronika minulých ročníků.
Stručný popis: Prvně jmenovaná rubrika představuje stě�ejní část celého projektu. Pro leto�ní
pátý ročník konference byly vyhlá�eny čtyři soutě�ní kategorie - JuniorWeb, JuniorText,
JuniorProject, Webík. U ka�dé soutě�e najdeme podrobný popis, co musí uchazeč splnit, aby
se mohl následně nominovat na konferenci. Přihlásit se je mo�né přímo přes odkaz pod
ka�dou ze soutě�ních kategorií. Kronika minulých ročníků je členěna podle jednotlivých
ročníků, ka�dý je uveden fotogalerií z konference, výsledky statistického průzkumu mezi
přihlá�enými či jejich dojmy, informacemi o vítězích nominačních soutě�í a tiskovými
zprávami.
Doporučení: Počítače se pro mladou generaci stávají nedílnou součástí �ivota. Mnozí z nich
jsou u� v relativně nízkém věku schopni vytvářet vlastní www stránky a právě oni mohou
poměřit svoje dovednosti s vrstevníky.
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Článek zveřejněn na serverech Econnect (www.econnect.cz), Adam (www.adam.cz),
eZavináč (www.ezavinac.cz)

Děti se hlásí na Junior Internet!
22.1.2004

Ji� z 25 knihoven se přihlásili dět�tí čtenáři do soutě�e Webík o nejlep�í webové stránky
dětského oddělení knihovny, která je jednou z nominačních soutě�í pro účast na konferenci
Junior Internet. Konference se uskuteční v rámci projektu Březen � měsíc Internetu v sobotu
20. března v pra�ském Klubu Lávka a děti a mladí internetoví tvůrci se na ni mohou
nominovat také díky účasti v soutě�i Junior Web, Junior Project nebo Junior Text, jejich�
uzávěrka je 29. února. Podrobnosti o v�ech nominačních soutě�ích i konferenci, nad ní�
převzal zá�titu ministr informatiky Vladimír Mlynář, najdou na www.juniorinternet.cz.

Konferenci Junior Internet vymyslely samy děti a dětský internetový časopis eZavináč
(www.ezavinac.cz) ji spolu s BMI sdru�ením (www.brezen.cz) poprvé zorganizoval v roce
2000. Řadě účastníků pomohla účast na konferenci v jejich dal�ím rozvoji. Například Katka
Opočenská z Nové Paky po úspěchu v roce 2000 s povídkou o budoucnosti Internetu začala
psát nejdříve do několika studentských internetových deníků, později pro herní server
Gamez.cz a profesionální projekt Tiscali Games, nyní intenzivně spolupracuje s Českou
televizí na přípravě herního pořadu Game Page.

Marek Blahu� ve svých 14 letech představil na Junior Internetu první český WAP vyhledávač
CeskyWAP.cz, který nedávno úspě�ně prodal komerční firmě. Jan Ře�áb vloni jako 15letý
předvedl na konferenci čerstvou novinku - portál pro mobilní zábavu Redboss.cz. O rok
později spolupracuje s mobilními operátory, jako první začal prodávat mobilní Java hry ze
zahraničí českým u�ivatelům, společně s týmem programátorů řídí vývoj několika Java her
pro mobilní telefony a z portálu Redboss.cz se stalo oblíbené místo mobilní zábavy.

Letos bude konference roz�ířena také o účastníky ze Slovenska. Její propagace se ujalo
bratislavské vydavatelství Perfekt a hlavním mediálním partnerem na Slovensku je časopis
pro děti Fifík. Mediálními partnery konference jsou dále Česká �kola, Moje 1. noviny, �kola
online, Rádio Domino, Dětská tisková agentura a VTM Science. Konferenci přislíbily
podpořit cenami pro vítěze a do tomboly společnosti Computer Press, DTP Studio, Microsoft,
LangSoft a dal�í.

Účastníci se mohou dostat na konferenci pouze díky zapojení do některé z nominačních
soutě�í. JuniorText představuje soutě� o nejlep�í slohovou práci na téma Internetu a je pro
děti do 14 let, stejně jako soutě� JuniorWeb, do které se mohou děti hlásit se svými webovými
stránkami. Webík se jmenuje soutě� o nejlep�í webové stránky dětských oddělení knihoven.
Pro tvůrce do 18 let je určena soutě� JuniorProject, do které lze přihlásit rozsáhlej�í webové
stránky a internetové projekty. Úspě�ní účastníci soutě�í budou pozváni na konferenci a
vítězové jednotlivých kategorií na ní budou moci prezentovat svoje práce.

V rámci programu budou představeny také některé internetové projekty pro u�ivatele se
zdravotním posti�ením, svoje stránky přiblí�í například nevidomá �kolačka Katka Svobodová.

Pátý ročník projektu Junior Internet (www.juniorinternet.cz) se uskutečňuje s podporou
Evropské unie. Obsah tohoto projektu nemusí vyjadřovat stanovisko Evropské unie či
Národní agentury ani nezakládá odpovědnost z její strany.
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Junior Internet je jednou z hlavních akcí 7. ročníku projektu Březen � měsíc Internetu.
Hlavními partnery BMI 2004 jsou Česká po�ta, DIGI TRADE a Stavební spořitelna České
spořitelny, mediálními partnery Český rozhlas, ČTK, portál Atlas, deník Právo, vydavatelství
Bertelsmann Springer ČR a Vogel Burda Communications, odborným partnerem ICZ, zá�titu
poskytl primátor hlavního města Prahy Pavel Bém. Podrobnosti o BMI 2004 jsou na
www.brezen.cz.

Článek ze serveru Česká �kola

Junior Internet � �ance pro mladé kreativní surfaře
Jirka Peterka, 23. ledna 2004

Ji� popáté letos proběhne projekt Junior Internet, který má za cíl podporovat mladé
internetové talenty. Mladí surfaři se mohou přihla�ovat do soutě�e se slohovými pracemi,
webovými stránkami a různými internetovými projekty. Hraje se o zajímavé ceny a nejlep�í
práce budou prezentovány na březnové konferenci Junior Internet v Praze.
 
Junior Internet je dnes ji� mezinárodní projekt určený mladým lidem do 18 let, kteří internet
nevyu�ívají jen k zábavě, ale i k tvůrčí činnosti. Probíhá v rámci Března � měsíce internetu za
podpory Evropské unie a sdru�ení BMI. Zá�titu nad projektem převzal ministr informatiky
Vladimír Mlynář. Zajímavé na projektu je také to, �e je nejen určen mladým lidem, ale sami
mladí si ho rovně� vymysleli a organizují pouze za nutné podpory dospělých.
Mnoho mladých lidí na internetu provozuje vlastní webové stránky, různé internetové
projekty nebo dokonce podnikatelské aktivity. Mají spoustu zajímavých nápadů a potřebné
nad�ení a jejich projekty často potřebují jen zviditelnit. Právě takovým odrazovým můstkem
pro mladé kreativní u�ivatele internetu se sna�í být Junior Internet. Hlavním cílem je ukázat,
�e mladí na internetu doká�í vytvořit zajímavé projekty, a zviditelnit ty nejzajímavěj�í
příklady.
Jednou z hlavních částí projektu jsou proto tzv. nominační soutě�e. Nejsou v�ak omezeny jen
na webové stránky, �anci mají i ti, kteří umějí dobře psát. Celkem byly letos vyhlá�eny 4
soutě�e. JuniorProject je soutě� webových stránek a internetových projektů pro mladé lidí do
18 let. Do JuniorWebu se se svými webovými stránkami mohou přihla�ovat děti do 14 let.
JuniorText je soutě� slohových prací a textů o internetu rovně� pro děti do 14 let. Speciální
soutě�í je Webík, organizovaný sdru�ením dětských knihoven SKIP. Jedná se o soutě�
webových stránek dětských knihoven vytvořených dětmi do 15 let. Uzávěrka nominačních
soutě�í je 29. února 2004.
Hlavní částí projektu je ov�em konference pro mladé účastníky, která proběhne v sobotu
20. března 2004 v pra�ském klubu Lávka. Na konferenci budou pozváni v�ichni účastníci
nominačních soutě�í. Ti nejlep�í zde kromě hodnotných cen dostanou také mo�nost předvést
své projekty nebo přečíst své texty jak před mladými účastníky, tak před zástupci médií.
Kromě vyhlá�ení výsledků bude ov�em připraven pro děti zajímavý program plný předná�ek,
diskusí a soutě�í, bohatá tombola a občerstvení. Na konferenci se mladí lidé dozvědí spoustu
nových informací o internetu, budou se moci seznámit s dal�ími vrstevníky zajímajícími se o
internet, vyměnit si navzájem kontakty a třeba navázat dal�í spolupráci, jak u� tomu bylo v
minulých letech.
Letos byl projekt roz�ířen také na Slovensko, tak�e přihla�ovat se mohou i sloven�tí zájemci.
Nejlep�ím účastníkům slovenského kola nominačních soutě�í bude proplaceno cestovné.
Pilířem leto�ního ročníku je rovně� zapojení zdravotně posti�ených, proto�e i ti mají �anci se
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uplatnit ve světě internetu. Osloveny budou speciální �koly pro zdravotně posti�ené a na
konferenci bude věnován celý blok tématice zdravotně posti�ených a internetu.
Více informací i přihlá�ku do nominačních soutě�í najdete na adrese www.juniorinternet.cz.

Článek z časopisu Computer (nakladatelství Computer Press)

Junior Internet ji� popáté pomáhá mladým kreativním surfařům
Jiří Peterka ml.

Pokud často surfujete po Internetu, určitě u� jste někdy museli narazit na profesionálně
vedenou webovou stránku nebo slu�bu, kterou přitom ze svého pokojíku provozuje dítě nebo
teenager. Vět�inou si toho člověk ani nev�imne, ale takovýchto stránek u nás není málo. Právě
podpora internetových projektů tvořených mladými lidmi je hlavním cílem projektu Junior
Internet, který letos proběhne ji� popáté.

Odrazový můstek pro mladé
Mladí lidé mají spoustu zajímavých nápadů, nad�ení a zápal pro práci. Internet jim navíc dává
tu výhodu, �e nikdo nemusí poznat, kolik jim ve skutečnosti je let. Síť sítí je tedy pro mladé
kreativní lidi tím pravým prostředím, kde mohou začít vytvářet své projekty a nabrat tolik
potřebné zku�enosti. Mladí lidé ale vět�inou potřebují pomoc s propagací jejich projektů a
jakýsi odrazový můstek. Právě tím se sna�í Junior Internet být!

Junior Internet je mezinárodní konference určená mladým lidem do 18 let, která probíhá
v rámci kampaně Březen � měsíc Internetu. Zajímavostí ov�em je i to, �e celý projekt si
vymysleli a organizují sami mladí lidé s minimální organizační pomocí dospělých. Projekt se
skládá ze dvou částí. Před samotnou konferencí probíhají tzv. nominační soutě�e. Do nich se
mladí lidé mohou přihlásit se svými webovými stránkami, projekty nebo různými texty o
Internetu. Účastníci těchto soutě�í jsou poté pozváni na konferenci. Nejlep�í práce jsou zde
oceněny a jejich autoři dostanou prostor pro prezentaci svých projektů a nápadů. Kromě toho
ka�dý rok mohou mladí účastníci vyslechnout i zajímavé předná�ky a diskuse o Internetu a
připraven je i dal�í program. Projekt podpořila Evropská unie a zá�titu nad ním převzal
ministr informatiky ČR, Vladimír Mlynář.

Pro leto�ní 5. ročník byly vyhlá�eny celkem 4 nominační soutě�e. Soutě� JuniorProject je
určena mladým lidem do 18 let, kteří se do ní mohou přihlásit se svými webovými servery,
projekty a slu�bami. JuniorWeb je rovně� soutě� webových stránek, která je ov�em
limitována věkem 14 let. Do soutě�e JuniorText se mohou hlásit také mladí surfaři do 14 let
s texty, příběhy, úvahami nebo jinými slohovými pracemi na téma Internetu. Konečně
poslední kategorií je Webík, soutě� webových stránek dětských knihoven do 15 let. Do
nominačních soutě�í se mohou zájemci přihla�ovat do 29. února. Podrobnosti spolu
s přihlá�kami najdete na adrese www.juniorinternet.cz.

Nově se letos mohou přihla�ovat i zájemci ze Slovenska. Díky podpoře slovenského dětského
časopisu Fifik proběhnou samostatné nominační soutě�e i u na�ich sousedů. Autorům
nejlep�ích prací bude proplaceno cestovné do Prahy.

Junior Internet i pro zdravotně posti�ené
Letos se organizátoři budou sna�it do projektu zapojit i zdravotně posti�ené mladé lidi. Na
Internetu toti� mají zdravotně posti�ení stejné �ance jako v�ichni ostatní a i oni mohou



vytvářet zajímavé internetové projekty. Na konferenci bude připraven také speciální blok
předná�ek na téma Zdravotně posti�ení a Internet.

Samotná konference proběhne v sobotu 20. března 2004 v pra�ském klubu Lávka. Účast
přislíbilo mnoho známých osobností a připraven je zajímavý program. Mladí lidé se budou
moci inspirovat zajímavými projekty jejich vrstevníků, navazovat nové kontakty a dozvědět
se zajímavé informace během předná�ek a diskusí. Mlad�í účastníci jistě ocení spoustu
soutě�í. Proběhne také Burza internetových projektů, kde budou moci vystoupit mladí lidé se
svými nápady a návrhy, na jejich� uskutečnění by potřebovali dal�í mladé spolupracovníky.
Více informací hledejte na adrese www.juniorinternet.cz.

Článek ze serveru anamnézia.sk

Junior Internet 2004
10. února 2004

Robí� webové stránky? Rád surfuje� po internete? Potom je tu pre teba skvelá súťa�.
Junior Internet je medzinárodná súťa� určená pre deti a mláde� do 18 rokov, ktorí radi tvoria
pomocou internetu. Vymysleli si ju deti v Čechách, kde prebehli u� �tyri ročníky. Od tohto
roku sa do nej mô�u zapojiť aj deti zo Slovenska. Do súťa�e sa prihlasujú deti so svojimi
internetovými projektmi, webovými stránkami či slohovými prácami o internete. Organizátori
pozvú autorov najlep�ích prác na konferenciu. Konferencia bude 20. marca 2004 v pra�skom
Klube Lávka. Okrem predstavenia súťa�ných prác bude obsahovať blok o weboch, týkajúcich
sa zdravotného postihnutia a uvedie aj stránky, ktoré sami vytvárajú ľudia so zdravotným
postihnutím. V ka�dej z vyhlásených kategórií získa víťaz nielen hodnotné ceny, ale bude
môcť predviesť svoju prácu a projekty na konferencii. K jej tradíciám patrí, �e si v�etci
odnesú hŕbu zá�itkov, vedomostí, ale i nejakú tú cenu z tomboly. Vyhrať mô�e� predplatné
časopisu, hru, knihu, softvér či príslu�enstvo k počítaču. Víťazom slovenských kôl
organizátori hradia cestovné náklady.
Podrobnej�ie podmienky a prihlá�ku na súťa� nájde� na stránke: www.juniorinternet.cz.
Uzávierka prihlá�ok je 29. februára 2004. Piaty ročník projektu Junior Internet sa uskutočňuje
s podporou Európskej únie.

Článek ze serveru Memopage (www.memopage.cz)

Junior Internet 2004
Napsal Marek Svrkala - 13.03.2004 v rubirce Internet

Na pátý ročník této populární konference bylo podáno 200 přihlá�ek. Přiná�íme dal�í
informace.

Leto�ní ročník akce nazvané Junior Internet se bude konat v sobotu 20. března od 10 hodin v
pra�ském klubu Lávka. Zúčastní se ho dvě stovky lidí, kteří se přihlásili do nominačních
soutě�í. Konference je pořádána v rámci Března � Měsíce Internetu (ji� jsme informovali).
Zajímavé je, �e akci si vymyslely a pořádají sami děti. Hlavním cílem je vytvořit jakýsi
odrazový můstek a pomoci jim tak jejich projekt nastartovat. Za mnohými populárními
servery se skrývají mladí, ani� by jejich u�ivatelé cokoli věděli. Zmiňme snad jen ty
nejvýznamněj�í � www.superhosting.cz Zdeňka Cendry či www.reddboss.cz Jana Ře�ába.



Základem projektu Junior Internet jsou tzv. nominační soutě�e. Účast v nich je podmínkou
pro pozvání na konferenci. Letos byly vyhlá�eny celkem 4 soutě�e. Soutě� JuniorProject je
určena mladým lidem do 18 let, kteří na Internetu vytvářejí rozsáhlej�í webové stránky a
projekty. Do JuniorWebu se mohou přihla�ovat s webovými stránkami děti do 14 let.
JuniorText je slohová soutě� pro děti do 14 let. Konečně poslední soutě�í je Webík
(organizovaný Klubem dětských knihoven SKIP), do kterého se mohou s webovými
stránkami dětských knihoven přihla�ovat děti do 15 let. Celkem do těchto soutě�í při�lo 200
přihlá�ek, mezi nimi i webové stránky 17 dětských knihoven a 10 přihlá�ek ze Slovenska.
V�ichni účastníci nominačních soutě�í byli automaticky pozváni na samotnou konferenci, kde
budou vyhlá�eny výsledky. Ti nejlep�í dostanou �anci představit své projekty. Kromě toho
bude připraven i bohatý program plný předná�ek, diskusí a prezentací. Na konferenci také
předá Vladimír Mlynář osobně Cenu ministra informatiky autorovi nejlep�ího projektu.
Pozvání na konferenci přijal i pra�ský primátor Pavel Bém. Mladí lidé si ka�doročně z
konference odvezou plno nápadů, kontaktů a inspirace, které mohou vyu�ít pro jejich dal�í
kreativní aktivity.

Do 5. ročníku budou poprvé zapojeni také zdravotně posti�ení, pro které je Internet mnohdy
jedinou �ancí, jak se spojit se světem. Přímý přenos z konference bude zaji�těn na adrese
http://live.atlas.cz/.

Oficiální stránky celé akce naleznete na www.juniorinternet.cz

Článek ze serveru �ivě.cz (www.zive.cz)

Dnes proběhne konference Junior Internet
Otakar Schön - 20.3.2004 0:38:00

Dnes mezi 10. a 15. hodinou proběhne v pra�ském klubu Lávka v blízkosti Karlova mostu ji�
pátý ročník mezinárodní konference o internetu pro děti a mláde� Junior internet 2004.
Konferenci pořádá redakce internetového časopisu eZavináč ve spolupráci se sdru�ením BMI.
Partnery konference jsou Computer Press, DTP Studio, Langmaster, Microsoft, Monima,
Pepsi a program Evropské unie Mláde�.

Program zahájí představení partnerů, následovat budou projevy ministra Informatiky
Vladimíra Mlynáře a primátora hlavního města Prahy Pavla Béma. Po proslovech dojde k
vyhlá�ení výsledků nominačních soutě�í a prezentace vítězů. Poté budou s dětmi diskutovat
pánové Mlynář a Bém.

Odpolední část konference zahájí představení vítězů soutě�e JuniorText následované
předná�kou Jirky Peterky k pětiletému výročí Junior Internetu. Dal�í část programu bude
věnovaná problematice internetu a zdravotně posti�ených. Celý blok zavr�í vyhlá�ení Ceny
publika a Ceny ministra informatiky.

Po dal�í přestávce bude představen projekt Jaro Evropy, dále Martin Sní�ek poradí, jak
vytvořit přístupný web a Jan Ře�áb představí mobilní technologie ve vztahu k internetu.
Závěr konference bude věnován burze internetových projektů.

http://www.juniorinternet.cz/


Článek ze serveru Česká �kola

JuniorInternet odrazovým můstkem do �ivota
23. března 2004, Miloslav Fuček

U� popáté se konala v sobotu 20. března konference JuniorInternet. Leto�ní jubilejní ročník se
zaměřil na to, co konference přinesla výhercům předchozích ročníků. Navíc měl
JuniorInternet i mezinárodní prvek, proto�e se otevřel účastníkům ze Slovenska. A
samozřejmě na něm byly vyhlá�eny výsledky nominačních soutě�í. Poznali byste na oceněných
webech, �e je nevytvořili dospělí profesionální tvůrci?
 
Kam se dostali?
Jiří Peterka ve své předná�ce zrekapituloval uplynulých pět ročníků JuniorInternetu. Pro�lo
jím mnoho mladých lidí, kterým konference pomohla usnadnit jejich vstup do světa internetu,
ale i do �ivota vůbec. Asi nejvýrazněj�ím případem bude Zdeněk Cendra, který má v 18 letech
svoji firmu Superhosting, v které zaměstnává ji� �est lidí. Při tom sám je je�tě studentem
střední �koly.
Sedmnáctiletý Jan Ře�áb shromá�dil okolo svého serveru RedBoss, který byl oceněn na
loňském JuniorInternetu a z něho� si náv�těvníci denně stáhnou 60 000 různých souborů, také
rozsáhlý tým. Server spolupracuje i s mobilními operátory, od kterých dostává provize za
sta�ené soubory.
Katka Opočenská, která vyhrála v 1. ročníku soutě�e disciplínu JuniorText, to dotáhla a� na
obrazovku České televize, kde pravidelně spolupracuje s tvůrci pořadu Game Page. Marek
Blahu� svůj Český Wap, s kterým vyhrál v 2. ročníku, u� prodal �dospělému� provozovateli,
aby měl čas na nové projekty (nyní se věnuje serveru Bannery.cz). Vojtěch Horna provozuje
ji� několik let portál Studentské stránky, které byly původně bazarem učebnic a vyhrály v 1.
ročníku. Vojta nyní studuje v 1. ročníku vysoké �koly v Los Angeles.
ActiveMag Petra Málka byl oceněno také loni a letos ji� jeho redakční systém vyu�ívá přes
150 časopisů. Rovně� na redakčních systémech OrangeJuice Michala Tuláčka �jede� několik
magazínů, například Magazín eKamarád. Úplný výčet úspě�ných jmen by byl samozřejmě
mnohem del�í�
Velice zajímavá byla beseda s tvůrci známých internetových projektů. Nezajímavěj�í byly
jejich odpovědi na otázku, zda je pro začínající internetové nad�ence přínosněj�í �kola, nebo
tvorba vlastních internetových projektů. David Čermák (CZ Freenet) je přesvědčen, �e �kola
mnohdy nenaplňuje potřeby mladých lidí a �e jim tvorba vlastních projektů mů�e dát více.
Marek Anto� (Internet Info), který studoval více vysokých �kol, přiznal, �e je občas kvůli
internetu zanedbával, ale �e je zastáncem �koly jako důle�itého základu. Zato Ivu
Lukačovičovi prý rok podnikání se Seznamem přinesl tolik zku�eností, �e by je nevyměnil ani
za deset let studií na Harvardské universitě.
Problematice hendikepovaných lidí se věnovaly předná�ky Internet pro zdravotně posti�ené
Jiřího Benedikta a Jak vytvořit web pro zdravotně posti�ené Martina Sní�ka. Jaké mů�e mít
problémy nevidomé děvče, nav�těvující bě�nou základní �kolu společně s vidícími dětmi, lze
vyčíst na stránce http://www.volny.cz/jardapokorny � je to stránka nevidomé Katky
Svobodové, �ákyně 3. třídy.

Kdo letos soutě�il a kdo vyhrál?
Mezi účastníky převa�ovali chlapci nad děvčaty. Trumfli je letos i v kategorii JuniorText,
která, pokud se dobře pamatuji, byla v minulosti spí�e doménou děvčat. Celkem soutě�ilo 191
účastníků v průměrném věku 14 a půl let. Z nich třetinu tvořili �áci základních �kol, více ne�



polovinu �áci gymnázií. Polovina z nich je na internetu denně, 39 % několikrát týdně, 9 %
několikrát měsíčně. Celých 80 % účastníků se naučilo pracovat s internetem samo a pouze 3
% ve �kole. Nejoblíbeněj�ím předmětem jsou přírodní vědy.

Výsledky nominačních soutě�í jsou letos takové:
JuniorProject:
Jméno                Věk  Projekty
Jan Baranyk 17 http://blog.lide.cz/1hannes http://kreta.webyard.cz
Tomá� Krcha 18 http://www.bonsaimuseum.cz  http://www.ghcbrno.cz
Jan Linhart 17 http://www.mageknight.cz http://www.sfzin.com
 Hynek �alčík 17 http://www.freegame.cz
Ze slovenských účastníků byl oceněn 16letý Michal Hornický s projektem
http://euask.webpark.sk.
JuniorWeb:
Jméno Věk  Projekty
Jiří Maňas 14 http://www.exdesign.cz http://trida.imisto.cz

Martin Milichovský 13 http://www.cvikov.cz http://www.jvpknihovna.tk       
http://unesco.milichovsky.cz

Kry�tof Kalenský 13  http://www.zstyrsova.ceskalipa.indos.cz 
http://www.danfish.budejovicka.cz

Ze slovenských účastníků byl oceněn 14letý David Klubert se stránkou http://www.kantr-
strajk.tk.  
V JuniorTextu byl oceněn 13letý David Bartoň, podle něho� internet vznikl zásluhou armády
a bez 2. světové války by mo�ná ani neexistoval. Druhou oceněnou byla 12letá Kristýna
Mariáková. Ze Slovenska byl oceněn text �ákyně 7. třídy Z� v �amoríně Zuzany Kollárové.
Letos byl jednou z nominačních kategorií Webík, co� je soutě� stránek dětských oddělení
knihoven autorů do 15 let. Letos byli oceněni: Martin Sádovský (MK �ďár nad Sázavou),
Martin Milichovský (MK Jablonné v Podje�tědí), Radek �imko (MK Milevsko), Martin
Borek (Knihovna B. B. Buchlovana v Uherském Hradi�ti) a Tomá� Novotný (MK Nový
Byd�ov).
Pokud někoho z vás zajímají podrobněj�í informace o JuniorInternetu, najdete je na stránce
http://www.juniorinternet.cz nebo v Magazínu eKamarád, který přinesl jednu reportá� ji� v
neděli a je�tě se ke konferenci vrátí několika články v tomto týdnu.

Článek ze serveru Memopage (www.memopage.cz)

Junior Internet 2004 � mladí potvrdili své kvality
Napsal Marek Svrkala - 24.03.2004 v rubirce Internet

Dal�í ročník konference, kde se schází mladí tvůrci webu, úspě�ně proběhl v sobotu 20.
března. Potvrdil, �e na internetu na věku nezále�í.

Pra�ský Klub Lávka se v sobotu v deset hodin zaplnil 150 účastníky nominačních soutě�í,
novináři a pozvanými hosty. Konal se ji� pátý ročník konference Junior Internet, která je
pořádána v rámci Března � měsíce Internetu. Mladí tvůrci webových stránek v kategorii
Junior Web (do 14 let) a rozsáhlej�ích internetových aplikací v kategorii Junior Project (do 18
let) představili weby, jejich� náv�těvníci stě�í poznají, �e je nevytvořili dospělí profesionální



tvůrci.

Porota ocenila hned několik prací, nejvýznamněj�í je ale jistě Cena ministra informatiky
Vladimíra Mlynáře. Samotný ministr se akce (stejně jako pra�ský primátor Pavel Bém)
nemohl zúčastnit. Cena přesto udělala radost Hynkovi �alčíkovi a jeho www.freegame.cz. V
leto�ním ročníku bylo nově udělována Cena publika. O ní rozhodovali sami účastníci
konference. Volili mezi pěti nejlep�ími projekty. Diváky nejvíce zaujal Tomá� Krcha, který
představil vynikající stránky Muzea bonsaí ve Starém Městě. Skvěle graficky zpracovaný web
si mů�ete prohlédnout na www.bonsaimuseum.cz. V soutě�i Webík o nejlep�í stránky dětské
knihovny zvítězil Martin Sádovský z Knihovny Matěje Josefa Sychry ve �ďáru nad Sázavou.
(Kompletní výsledky v�ech vyhla�ovaných soutě�í naleznete pod článkem.)

Leto�ní ročník akce byl ve znamení několika novinek. Díky podpoře programu Mláde�
Evropské komise byla roz�ířena o účastníky ze Slovenska. Těch ale moc nepřijelo. Přeci
jenom Praha je pro na�e slovenské sousedy daleko. Dal�í chvályhodnou premiérou byla snaha
o zapojení dětí se zdravotním posti�ením do nominačních soutě�í (v kategorii Junior Text
byla jednou z vítězek nesly�ící Kristýna Mariáková). Přímo na místě byla té� překladatelka do
znakové řeči, která tlumočila nesly�ícím. V programu narozdíl od minulého roku nebylo tolik
předná�ek o programování, leto�ek se nesl spí�e ve znamení bilancování a představování
projektů. Zmíněni byli úspě�ní soutě�ící z minulých ročníků, kteří se mohou stát inspirací pro
své kolegy. Nechyběla ani diskuse se zajímavými osobnostmi. Záznam z konference bude
umístěn na http://live.atlas.cz.

Junior Internet má ji� vybudovanou určitou presti�, kolem sebe má také stálý okruh lidí. Svou
funkci (být místem pro setkání podobně zaměřených lidí a pomoci jim v jejich rozvoji) plní
velice dobře. Do dal�ího ročníku si snad přejme jen lep�í technické zvládnutí akce, více
náv�těvníků a dal�í dobré nápady pořadatelů.

Článek ze serveru Ekamarád (www.ekamarad.cz)

Co si myslí děti o Internetu
Miloslav Fuček, 26. 3. 2004

Průzkumem toho, co si myslí děti o Internetu, je v rámci JuniorIntenretu ka�doročně
nomimační soutě� JuniorText. Co přinesla tato kategorie nového letos?

     O JuniorTextu se vět�inou mluví méně, ne� o ostatních nominačních kategoriíích
JuniorInternetu. I tato kategorie má svoji důle�itost. Oproti loňsku zde do�lo k výraznému
rozdílu v soutě�ících. JuniorText byl jedinou kategorií, v které dominovaly děvčata. Loni jich
bylo přihlá�eno 46 a chlapců pouze 27. Letos je chlapců tro�ku více, 33 a děvčat výrazně
méně, pouze 16. Chalpci tedy mají co do účasti převahu ve v�ech kategoriích, i kdy� v
JuniorTextu je zastoupení děvčat procentuelně nejsilněj�í a tvoří zhruba třetinu soutě�ících v
této kategorii.

     Vítěze této kategorie jsme u� stručně představili v nedělní reportá�i. Pojďme se na ně nyní
podívat blí�e. Jedním z vítězů je třináctiletý Daniel Bartoň, který zaujal svým originálním
projevem, v kterém sleduje slouvislosti Internetu s jejich historickým podtextem. O Internetu
si myslí toto:



    Zde pí�i své osobní domněnky o internetu. Pokusím se vám ukázat Internet svýma očima.
Vím někomu se to mů�e zdát �ujeté� , jen�e já vám CHCI ukázat jak to vidím já. Jak sem se k
tomu dostal, mé oblíbené stránky, osobní zá�itky � Ať si kdo chce co chce říká.

    Jak podle mě vznikl internet. Podle mě jsou války hrozné (já vím začínám moc ze �iroka,
ale počkejte hned se dozvíte proč).Zvlá�ť 1. a 2. Světová válka. Víte ve válkách se vedou
různé dal�í války, nevím přesně jak se jmenují. Myslím �e průmyslová válka, námořní válka
� Zbytek nás nezajímá my se budem zabývat Průmyslovou válkou.V průmyslové válce oboje
strany dávaj spousty peněz vědcům kteří vymý�lejí zbraně. Ale nejen zbraně �ifrovací stroje,
dopravní prostředky.To způsobilo �e oproti Červenému baronovi (1. světová válka
trojplo�ník) teď létáme v Boingu� Do druhé světové války vymyslela CIA tajnou síť co se
dnes pou�ívá jako internet, ale nevím jestli bychom dnes mohli mít internet kdyby nebyla 1. a
2. světová válka je to smutné ale je to tak. Teď u� to jde dopředu samo. Ale zkuste se
zamyslet, mohlo by vskutku za Rakouska-Uherska existovat Internet. Najímal by si Ferdinand
II nějaké vědce aby mu udělali třeba počítač. Asi ne. Jinak pozděj�í název internet je od
International Net � Mezinárodní síť. Dřív byl Internet bez grafiky.Pouhé informace.
     Dnes se internet vyu�ívá na mnoho způsobů. Zavinilo to předev�ím to �e k internetu má
přístup ka�dý kdo má trochu peněz. I bezdomovec mů�e jít do internetové kavárny. Internet
se stal prostředníkem mezi příbuznými, kteří jsou od sebe tisíce kilometrů daleko. Stal se taky
takovým dohazovačem zákazníků prodávajícím a naopak. Internetové seznamky. Chat,
mnoho lidí raději chatuje ne� volají. Na internetu si mů�ete něco zahrát, něco zjistit. Teď se
říká na: ,,Internetu najdete v�echno.�Je to pravda. Nikde se nehovoří o tom �e zadarmo. 
     Pozor přes internet se do va�eho počítače mohou dostat nejen viry, ale lidé. Proto
bezpečnost na internetu nepodceňuju. Taky známé stránky u� nejsou tak bezpečné. Třeba
jedna určitá stránka, budeme ji nazývat stránkou X. Tak tu stránku X nav�těvují hlavně děti.
Dítě se zaregistruje a jde si popovídat na chat, který je umístěn na té stránce. Napí�e mu osoba
Y. Osoba Y se seznámí na webu X s dítětem. Osoba Y pozve dítě do cukrárny. Dítě si
řekne:,,Kamarád, tak přijdu.� Jen�e z toho kamaráda s mů�e vyklubat bůhví kdo a mů�e bůhví
co provést. To je taky jedno z nebezpečí Internetu. Co se virů týče, jedná se buď o vnuknutí
přesvědčení, anebo o ovládnutí va�eho počítače. To je ten důvod proč vám vět�inou napadají
disk-C.
     V poslední době se začal rozvíjet e-learning. Jedná se o učení pomocí internetu. E jako
Internet, learning jako učení.O tom moc nevím ale zkuste ella.

     Uveřejňování www stránek.Uveřejnění stránek zadarmo u� není takový problém. To
způsobuje �e si web dělají i ti kteří ho v podstatě nepotřebují. To způsobuje �e čím dál tím víc
narůstá počet webů na internetu. Velké mno�ství z nich jsou dobré weby, ale je�tě vět�í
mno�ství jsou �patné weby. Je to tím �e lidé udělají web, nelíbí se jim a tak si udělají dal�í a
dal�í� To je důvod proč se ve vyhledávačích tak �patně hledá. A najít dobrou stránku ve
vyhledávači je stále obtí�něj�í, proto�e na dne�ním Internetu nemů�ete stránku nějaké firmy
hledat: www.firma.cz . Dnes jsou důle�ité stránky i na jiných adresách jako na příklad:
www.hostitel.cz/firma, firma.cz- bez www. Proto existují vyhledávače. 
     Já sem se k Internetu dostal od táty. Asi před třemi lety jsem byl na Junior Internetu. Byla
tam soutě� s bannerem byl jsem 4. ze 4. K té soutě�i mě dostal táta. I kdy� jsem nevyhrál
odnes sem si spoustu zajímavých cen a moc se mi to tam líbilo. Dnes to zkou�ím znovu s
novými zku�enostmi. Já jsem na internetu docela často, ale stále se učím. 
     Asi tak nejraději nav�těvuji downloady které jsou na stránkách: www.stahuj.cz ,
www.studna.cz a www.slunecnice.cz samozřejmě jsou i jinde, ale to jsou mé nej. Výhodou
internetu je �e se mů�ete podívat na druhý konec Země www.times.com a hned víte co se děje



v New Yorku. Stačí změnit koncovku a jste třeba v Číně. Zatímco dopis by putoval týdny,
volání by bylo drahé Internet je rychlý a efektivní.
    Snad se vám to bude líbit moje adresa je daniel.barton@seznam.cz.
     V rámci vět�í autentičnosti jsme citovaný soutě�ní příspěvek nijak neupravovali, nepro�el
tedy �ádnou jazykovou úpravou. Proto�e nás zaujal svým my�lenkovým pojetím, tak jsme s
Danem přímo na konferenci natočili rozhovor.

     Jak jsi se dozvěděl o JuniorInternetu a o soutě�i JuniorText a jak Tě napadlo se do
něj přihlásit a poslat tam svůj výtvor?
     Dostal jsme se k tomu od táty, který s tím měl něco společného, kdy� to začínalo. Dříve
jsem se tam přihlásil do JuniorBanneru. Tam jsem nevyhrál, ale teď jsem se pokusil znovu s
JuniorWEbem a s JuniorTextem a s JuniorTextem se mi to podařilo.
     Má� tedy svoji internetovou stránku, o čem je?
     Je to internetová stránka na�í třídy, kde je rozvrh hodin, různé věci, odkazy na dal�í
strányk a takové věci.
     Po kolikáté jsi na JuniorInternetu?
     V podstatě podruhé a pří�tí rok sem půjdu znovu.
     Jaké jsou Tvé zájmy ve volném čase?
     Tvořím stránky, baví mě to, rád hraju fotbal a zajímám se o historii.
     Ten text byl velice pěkný. Pí�e� i jinak nebo to byla jenom výjimka?
     Sna�ím se teď psát takovou kní�ku. Snad to dopí�u.
     Nechtěl bys psát pro ná� internetový magazín?
     No tak to jo.

     Uvidíme, zda se Dan opravdu ozve a na své předsevzetí pro nás psát nezapomene. Oč si
odpověď déle rozmý�lel, o to následně vyzněla přesvědčivěji.
    Danovu třídní stránku se nám na Internetu nalézt nepodařilo. Mů�eme bvám ale doporučit
aspoň jeho dal�í stránku, s kterou soutě�il v JuniorWebu, která je věnována psu Aggy a kterou
najdete na adrese http://sweb.cz/pesaggy.�koda, �e nemá své stránky vzájemně provázané
odkazy. Na této stránce je poměrně dost odkazů na jiné stránky, ale na jeho stránku jeho třídy
jsem zde odkaz nena�el.

     Druhou oceněnou vítězkou JuniorTextu je nesly�ící Kristýna Mariáková, které je 14 let. Ta
se konference nezúčastnila. Je jí dvanáct let a chodí do �esté třídy. Chodí do Speciální �koly
pro sluchově posti�ené v Ostravě. Internet pou�ívá pravidelně a má spoustu zálib, mezi ně�
patří četba, poslech hudby, kreslení, cestování, rodina a přátelé. Ve svém zajímavém textui
pí�e, �e Internet pou�ívá, ale nestala se na něm závislá. Nejvíc se jí na Internetu líbí, �e si
mů�e posílat dopisy s kamarády a nemusí čekat několik dní, ne� ji přijdou.
     Ze slovenských účastníků byla oceněna třináctiletá Zuzana Kolárová, která je �ákyní 7.
třídy Z� v �amoríně. Ráda si vymý�lí různé příběhy a pí�e dokonce i vlastní dívčí román.
Spolu se svojí sestrou přispívá povídkami do místních novin. Mezi její záliby patří čtení,
dobrá hudba a sport.
     V�echny přihlá�ené texty najdete v plném znění na stránkách JuniorInternetu pod odkazem
Seznam přihlá�ených.

     K této zajímavé konferenci se vrátíme je�tě v neděli, kdy přineseme pár statistických čísel
a rozhovor s hlavním organizátorem Jiřím Peterkou mlad�ím.
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Pět ročníků JuniorInternetu
Miloslav Fuček, 25. března 2004

JuniorInternet se letos konal ji� popáté. Byl jubilejní a proto si polo�il otázku, co ty předchozí
ročníky přinesly svým účastníkům?

     Jaké jsou ohlasy a výsledky lidí, kteří byli na minulých čtyřech ročnících JuniorInternetu
oceněni?
     Zdeněk Cendra, kterému je 18 let a je�tě studuje střední �kolu, podniká se
SuperHostingem, kde má �est zaměstnanců. O JuniorInternetu říká: �Junior Internet mi přinesl
předev�ím kontakty na nové lidi. Díky němu jsem měl mo�nost jednodu�e srovnat své
schopnosti se svými vrstevníky, kteří se zajímají o něco podobného jako já. V neposlední řadě
jsem se na konferenci takto dozvěděl o zajímavých webech ostatních účastníků, které pro mne
byly v�dy motivujícím prvkem v mé dal�í činnosti.�

     Zdeněk se zúčastnil v�ech 4 ročníků Junior Internetu a poka�dé se přihlásil s novým
projektem. Ve třetím ročníku vyhrál se svým bezplatným SMS zpravodajstvím, kterého
vyu�ívalo přes 50 000 lidí. Ve čtvrtém ročníku Zdeněk uspěl se svou webhostingovou slu�bou
SuperHosting, u které zůstal a� dodnes. Vloni ho za ni dokonce na Junior Internetu ocenil i
ministr informatiky Vladimír Mlynář. V současné době má SuperHosting 2 500 klientů,
jejich� prezentace jsou umístěny na 60 fyzických serverech. Zdeňkova firma patří do desítky
největ�ích firem, které se zabývají webhostingem.

     Jan Ře�áb vyhrál vloni v soutě�i JuniorProject se svým projektem RedBoss. Z adresy
www.redboss.cz si mohou náv�těvníci stahovat pohodlně melodie, vyzvánění, loga, pozadí,
animace a dal�í zajímavé věci na svůj mobilní telefon. Od minulého roku se projekt RedBoss
pořádně rozrostl, dnes u� stahují náv�těvníci ze serveru kolem 60 000 různých souborů denně.
Tým programátorů, grafiků a dal�ích spolupracovníků se stará o vytváření obsahu a
programování her na mobilní telefony. Sedmnáctiletý Honza spolupracuje i s mobilními
operátory, od kterých dostává provize za soubory sta�ené z jeho serveru. Jeho server vydělává
tolik peněz, �e jeho spolupracovníci jsou za práci na něm placené. Jedná se o firmu se
zaměstnanci.

     Sedmnáctiletý Marek Blahu� ve 2. ročníku Junior Internetu uspěl se svým prvním
wapovým vyhledávačem v ČR Český WAP (http://www.ceskywap.cz) Ten nedávno úspě�ně
prodal komerční firmě pracující v oblasti mobilních technologií. Tím získal čas a finance na
rozjezd dal�ího zajímavého komerčního projektu, na kterém pracuje spolu s dal�ími mladými
lidmi z Junior Internetu. Na loňské konferenci byl prezentován nápad zalo�it nový výměnný
reklamní systém. Díky této prezentaci se ozvalo několik lidí, kteří vytvořili tým a společně
naprogramovali reklamní systém Bannery.cz. Tento reklamní systém, který najdete na adrese
http://www.bannery.cz, byl oficiálně spu�těn právě na leto�ním Junior Internetu.

     Kateřina Opočenská vyhrála v 1. ročníku konference Junior Internet se svou povídkou
v soutě�i JuniorText. O konferenci říká: �Díky Junior Internetu jsem si uvědomila, �e pokud
chce člověk něco dokázat, musí na sobě pracovat. Být nejlep�í ve va�í třídě nebo �kole není
tak tě�ké, být nejlep�í na JuniorInternetu ale vy�aduje srovnání s talentovanými lidmi z celé
republiky a to u� je přece jen rozdíl.



     Kateřina spolupracovala na herním zpravodajském serveru Gamez.cz, který později koupil
portál Centrum. Nyní je redaktorkou serveru Games.Tiscali.cz a přispívá i do časopisu Level.
V současné době spolupracuje v pravidelném pořadu České televize Game Page.
     Vojtěch Horna provozuje ji� několik let úspě�ný studentský portál Studentské stránky
(http://www.studentskestranky.cz). Na Junior Internetu vyhrál hned v 1. ročníku se svým
tehdej�ím Bazarem učebnic a skript, který se postupně rozrostl na Studentské stránky. Kdy�
viděl, �e jeho projekt má úspěch, dodalo mu to motivaci a rozhodl se ho dál roz�ířit. Dnes na
jeho webu najdete denně aktualizované zpravodajství ze světa �kolství, databázi referátů,
informace o mo�nostech studia v zahraničí atd. O JuniorIntenretu říká: �Junior Internet je
skvělá mo�nost pro mladé lidi porovnat svoji práci s ostatními.
     Vojtěch Horna, kterému je 19 let, nyní studuje ve Spojených státech v Los Angeles.

     Michal Tuláček byl oceněn loni s redakčními systémy OrangeJuice, na kterých bě�í ná�
Magazín eKamarád, ale té� Tisková agentura mladých eKamarád, Speed Express, magazín
klubu rekreačního stolního tenisu eMagazín TTC Praha a nyní nově spu�těný Můj magazín.
Michal Tuláček je i tvůrcem on line systému, který vyu�ívá Dětská seznamka.
     Michalovi Tuláčkovi je 18 let, studuje střední �kolu a při tom podniká na �ivnostenský list.
     Jan Lečo, který provozuje zajímavou vědomostní soutě� na http://enigma.webz.cz, o
JuniorInternetu říká: �poznal jsem konkurenci, některé vítězné projekty jsou u� opravdu na
vysoké úrovni.�
     Dnes sedmnáctiletý Petr Málek vyhrál na Junior Internetu celkem dvakrát, naposledy vloni
se svým redakčním systémem ActiveMag, který nyní vyu�ívá přes 150 časopisů. O
konferenci říká: �Junior Internet pova�uji za velmi zajímavý a ambiciózní projekt, na kterém
je vidět, čeho v�eho mů�ou mladí dosáhnout (téměř) bez pomoci dospělých.�
     Jan �edo, kterému je 17 let, vytváří na Internetu hned několik projektů.Vloni vyhrál se
svým rozsáhlým křesťanským informačním webem http://www.signaly.cz. O konferenci
JuniorInternet říká: �Překvapuje mě, kolik lidí má odvahu svůj projekt přihlásit, a to ji� v tak
útlém věku. Pro ty, co nevyhrají, je to velmi motivační a mohou tak pochopit, proč zrovna s
tím jejich projektem neuspěli, a udělat z něho je�tě něco lep�ího.�
     Náv�těvníky webu http://a-mobiles.wz.cz, ze kterého se dají stahovat vyzváněcí tóny a
melodie na mobilní telefony, asi nenapadne, �e jeho tvůrcem je teprve 17letý Le Thanh
Nguyen, který vyhrál v minulém roce s tímto projektem v soutě�i JuniorProject. Dnes na jeho
stránkách najdete přes 5000 různých melodií a tónů.

     Výčet jmen, kterým JuniorInternet pomohl nebo je ovlivnil by mohl být dlouhý. Proto
dáme na závěr slovo ministru informatiky Vladimíru Mlynářovi, který o konferenci říká: "Je
to konference, kterou si zorganizovaly samy děti, a projekty, které tu byly představeny a
oceněny, jsou skutečně mimořádné, některé z nich mají naprosto profesionální parametry.
Česká republika mů�e být spokojená, �e nám tady dorůstá generace, která skutečně bude
světově konkurenceschopná v oblasti informačních technologií."
     Vladimír Mlynář převzal na konferencí ji� podruhé zá�titu. Letos se jí bohu�el nemohl z
pracovních důvodů zúčastnit. Na loňské konferenci ale byl, co� na�i věrní čtenáři vědí,
proto�e jsem s ním přinesli rozhovor.
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Jubilejní pátý JuniorInternet

V sobotu 20. března se konal ji� pátý ročník dětské konference o JuniorInternetu, který
tradičně zahájil Jiří Peterka mlad�í, syn známého internetového publicisty Jiřího Peterky.

     Leto�ní JuniorInternet se konal ji� po páté a letos byl ve znamení toho, �e byl roz�ířen o
Slovensko a věnoval se zdravotně posti�eným. Konferenci zahájil za pořadatele Jiří Peterka
mlad�í, po něm dostal slovo Jaroslav Winter, který je předsedou sdru�ení BMI, pořádajícího
Březen � měsíc Internetu, v jeho� rámci se JuniorInternet koná. Pan Winter stručně
zrekapituloval, jaké akce se v rámci Března � měsíce Internetu vedle JuniorInternetu je�tě
konají.

     Z postřehů Pana Wintra byly zajímavé statistiky, které zazněly u� 1. března při zahájení
Března � měsíce Internetu. Internet u nás pou�ívá 37% dospělých a 36% procent dospělých by
jej chtělo pou�ívat. Rozvoj Internetu brzdí nyní jeho zdra�ení.
     Jiří Peterka vyhlásil vítěze kategorie JuniorProject. Do této kategorie při�lo 86 přihlá�ek.
Tato kategorie je určena pro rozsáhlej�í webové stránky mladých lidí do 18 let. Kdo byl v této
kategorii oceněn?
     Sedmnáctiletý Jan Baranyk do soutě�e přihlásil dva weby. První blog se věnuje hrám,
druhý web je věnován Krétě. Tento web nav�těvuje v sezóně a� 300 lidí denně.

     Tomá� Krcha soutě�il také s dvěma weby. Oba jsou samozřejmě ve Flashi, které se věnuje
od 15 let. Tomá�ovi je 18 let a porotu zaujal hlavně Bonsai Museem. Jeho druhým soutě�ním
webem byl web vytvořený pro firmu GHC v Brně, která se zabývá výrobou veletr�ních
stánků.

     Sedmnáctiletý Jan Linhart soutě�il s webem tahové hry Mage Knight, který obsahuje
aktuální �ebříček hráčů, novinky ze světa a dal�í informace a s webem SFzin, který je
věnován sci-fi a fantasy. Server má velkou základnu autorů, kteří na něj přispívají, je zde
galerie obrázků, chat a seznamka.

     Hynek �alčík, kterému je 17 let, byl oceněn za server Free Game. Server je zaměřen
předev�ím na počítačové hry, které jsou volně je sta�ení. V minulosti provozoval ezin
Infosféra.

     Na Slovensku vyhrál v této kategorii Michal Hornický. Michalovi je 16 let a přihlásil se do
soutě�e s webem Európa a Slovensko. Jde o statickou stránku tvořenou ve Front Page.

     Následovala diskuse s Davidem Čermákem z CZ-Freenetu, Pavlem Francírkem, který je
autorem Xka a serveru TOPlist a Markem Anto�em z Internet info. Na některé otázky
virtuálně odpovídali Ondřej Neff a Ivo Lukačevič. Mluvilo se zde o �kole a internetových
projektech. Jde dělat obojí? Co je důle�itěj�í? K této diskusi se vrátíme v samostatném článku.
Řeč byla dále o tom, zda je Internet dětem více ku prospěchu či jim �kodí. Diskusi
moderovala Markéta Kaclová z Radio�urnálu.

http://www.ekamarad.cz/


     Do JuniorTextu při�lo 49 přihlá�ek. Zde byl jako vítěz oceněn třináctiletý Daniel Bartoň, s
kterým jsme natočili rozhovor, který vám přineseme v průběhu pří�tího týdne. Dan je z Prahy
4, rád hraje fotbal a rád čte.

     Druhou oceněnou je Kristýna Mariáková, které je 12 let, chodí do 6. třídy speciální �koly
pro sluchově posti�ené v Ostravě, ale na konferenci nepřijela.
     Na Slovensku tuto kategorii vyhrála Zuzana Kollárová, která chodí do 7. třídy základní
�koly v �amoríně. Ráda si vymý�lí dívčí příběhy a nyní pí�e vlastní dívčí román.

     Jirka Peterka následně zrekapituloval, co přinesl JuniorInternet za uplynulých pět let. Byli
zde zmíněni jednotliví ocenění, kterým se stal odrazovým můstkem do provozování jejich
webů, či dokonce do internetového podnikání.

     Vzpomněl Zdeňka Cendru, který loni získal zvlá�tní ocenění ministra informatiky
Vladimíra Mlynáře za svůj projekt Superhosting, který je nyní komerční zále�itostí, která
zaměstnává u� �est lidí. Řeč byla o Le Thanhovi Nguyenovi a jeho projektu A-mobiles, který
má u� k dispozici přes 5000 různých melodií a tónů do mobilních telefonů.

     Jan Ře�áb, který loni vyhrál s RedBossem se Internetem také ji� ve svých 16 letech �iví.
Jeho server má také několik zaměstnanců, denně je z něho sta�eno 60.000 melodií. Tento
výčet pak pokračoval Katkou Opočenskou, která na prvním ročníku vyhrála v JuniorTextu,
Markem Blahu�em, který svůj projekt Český Wap ji� prodal, aby měl čas na nové projekty.
Pro Jana Leča je JuniorInternet motivující soutě�í a Jan �edo se zde prosadil s křesťanským
magazínem. Výčet jmen mů�e doplnit David Vávra, Michal Tuláček a Vojtěch Horna, který
nyní studuje v USA. I toto téma stojí za samostatný článek a tak se k němu je�tě vrátíme.
     Následovalo vyhlá�ení JuniorWebu. Zde byli oceněni tři če�tí účastníci a jeden slovenský.
Třináctiletý Kry�tof Kalenský přihlásil do soutě�e hned �est webů. Tři z nich byly oceněny.
Jde o stránku jeho základní �koly v České Lípě, který nyní nav�těvuje kolem 60 lidí denně,
dále stránku věnovanou hře Need for Speed: Underground, která má nyní náv�těvnost 400
UIN denně a dále prezentace dal�í hry Unreal Tournament 2004.

     Jiřímu Maňasovi, který do soutě�e přihlásil dvě stránky, je 14 let. Na stránce
http://www.exdesign.cz prezentuje svoji webdesingerskou tvorbu a druhou soutě�ní stránkou
je prezentace jeho třídy na adrese http://trida.imisto.cz

     Martinovi Milichovskému, který byl dal�ím oceněným v této kategorii, je 13 let a chodí do
8. třídy, byly oceněny hned tři stránky. První je oficiální prezentací města Cvikov, druhá je
prezentace knihovny v Jablonném v Podje�tědí, kterou vytvořil v rámci soutě�e Webík a
následně celou předělal v PHP a třetí stránka se týká chráněných památek UNESCO u nás.

     Nejlep�í slovenskou stránku v této kategorii vytvořil čtrnáctiletý Daniel Klubert z Ko�ic.
Jde o rozsáhlý web o oblíbené hře Counter � Strike.

     V soutě�i Webík, kde soutě�ili autoři do 15 let ve stránkách dětských oddělení knihoven,
vyhrál Martin Sádovský (�ďár nad Sázavou) a spolu s ním byli oceněni Martin Milichovský
(Jablonné v Podje�tědí), Radek �imko (Milevsko), Martin Borek (Uherské Hradi�tě) a Tomá�
Novotný (Nový Byd�ov).



     Následovala krátká předná�ka o Mláde�i UE. Jde o program určený pro lidi od 15 do 25 let
který podporuje výměny mláde�e a dobrovolnickou slu�bu. Ta je ale limitována věkem 18 let.
Účastník v rámci ní obdr�í ubytování, stravu a kapesné a pracuje čtyři dny v týdnu. Více
informací se mohou zájemci dozvědět na stránce http://www.yash.cz nebo v budově YMCY v
Praze.
     Následovalo vyhlá�ení ceny publika, o které o první krátké přestávce rozhodovali dět�tí
účastníci konference. Obdr�el ji Tomá� Krcha.

     Cenu ministra informatiky Vladimíra Mlynáře, který se letos konference nemohl zúčastnit
a omluvil se, předal pan Winter Hynkovi �alčíkovi za web Freegame.

     Projekt Jaro Evropy prezentovala Mgr. Kateřina Bavorová. Po přestávce na občerstvení,
která jistě vyhladovělým účastníkům při�la vhod, měla u� konference rychlej�í spád. Mlad�í
účastníci o patro ní�e soutě�ili ve vědomostních soutě�ích s Karlem Petr�alou.

     V hlavním sále následovala předná�ka Jiřího Benedikta o Internetu pro zdravotně
posti�ené. V ní byla řeč o nevidomé Katce Svobodové, která chodí do 3. třídy do bě�né třídy
základní �koly. O jejích problémech se mů�ete dočíst na stránce
http://www.volny.cz/jardapokorny.

     Na Benediktovu předná�ku navázala předná�ka Martina Sní�ka �Jak vytvořit web pro
zdravotně posti�ené�. Ti toti� mnohdy čtou web čtečkou nebo přes mobil nebo PDA. Je třeba
pamatovat i na to, �e někteří u�ivatelé mají vypnuté javascripty nebo obrázky.
     Jan Ře�áb měl předná�ku o mobilních technologiích a celou konferenci uzavřela burza
internetových projektů. Její nabídky najdete na stránkách JuniorInternetu.
     JuniorInternet byl, jako ostatně ka�dý rok, studnicí inspirací a nápadů a proto se k němu
je�tě několikrát vrátíme. Přineseme vám rozhovor s hlavním organizátorem Jiřím Peterkou o
jeho perspektivách, vrátíme se, jak jsem ji� slíbil, k tomu, jak se JuniorInternet stal
odrazovým můstkem pro některé jeho v minulosti oceněné účastníky, jaké byly statistiky
JuniorInternetu letos, ale i celkově za uplynulých pět let jeho existence a ke slíbenému
rozhovoru s jedním z vítězů JuniorTextu Danielem Bartoněm. Dále plánujeme postupně
recenzovat nominované weby a to i ty, které nebyly oceněny. To se nám bohu�el loni, ač jsme
to slíbili, nepodařilo. Letos to doufám zvládneme.

Článek ze serveru Lupa.cz

Dobyvatelé českého Internetu
Marek Blahu�, 30. března 2004

Mezi akcemi pravidelně doprovázejícími kampaň BMI má své místo i konference o Internetu
pro děti a mláde� Junior Internet, na které se ka�doročně prezentuje nastupující česká
internetová elita. Její leto�ní ročník se konal minulou sobotu v tradičních prostorech
pra�ského Klubu Lávka, od těch předcházejících se v�ak v několika ohledech li�il.

Proto�e �lo o ročník pátý, a konference tak slavila malé jubileum, rozhodli se její organizátoři
kromě obvyklého programu i trochu bilancovat. Proto byly v rámci programu prezentovány
příběhy mladých lidí, kteří uspěli v předchozích ročnících nominačních soutě�í a pro které se
Junior Internet stal odrazovým můstkem k jejich současným internetovým aktivitám.



Konference také letos poprvé dostala mezinárodní rozměr, kdy� se jí úspě�ně zúčastnili i
mladí internetoví nad�enci ze Slovenska. Formou několika předná�ek se nově pozornosti
dostalo také zdravotně posti�eným u�ivatelům Internetu, z nich� někteří se konference přímo
zúčastnili.
Účastníky tvořili mladí lidé ve věku do 18 let, kteří se přihlásili do některé ze čtyř
vyhlá�ených nominačních soutě�í. Ti nejlep�í z nich pak byli odměněni hodnotnými cenami a
dostali mo�nost své dílo prezentovat jak svým vrstevníkům, tak i přítomným novinářům a
odborníkům z oboru IT.
Největ�í zájem byl ji� tradičně o soutě� JuniorProject o nejlep�í webový projekt tvůrců ve
věku od 15 do 18 let, do které se přihlásilo 86 soutě�ících. Po obtí�ném výběru se nakonec
porota rozhodla ocenit čtyři z nich. Tak bylo na konferenci mo�né zhlédnout např. prezentaci
nad�eneckého webu o Krétě autora Jana Baranyka, flashového BonsaiMusea Tomá�e Krchy,
stránek věnovaných stolní hře Mage Knight od Jana Linharta či zdařilého serveru o
počítačových hrách FreeGame vytvářeného Hynkem �alčíkem. Profesionální vzhled a pět
tisíc náv�těvníků denně jistě patřily mezi důvody, proč se poslednímu ze jmenovaných
projektů rozhodl udělit zvlá�tní cenu ministr informatiky Vladimír Mlynář, pod jeho� zá�titou
se konference konala.
Mlad�í tvůrci internetových stránek měli mo�nost zúčastnit se soutě�e JuniorWeb. Z do�lé
padesátky přihlá�ek vybrala porota práce Jiřího Maňase, který prezentoval své
webdesignerské aktivity a stránky své třídy, Martina Milichovského, tvůrce webů o obci
Cvikov, knihovně v Jablonném v Podje�tědí a památkách UNESCO v ČR, a Kry�tofa
Kalenského, který se přihlásil hned se �esti weby, z nich� jmenujme např. prezentaci jeho
�koly nebo stránky o hrách Need for Speed a Unreal Tournament.
Přítomní soutě�ící v�ak nutně nemuseli ovládat webdesignerské řemeslo. �anci dostali i ti
literárně činní, pro které je určena soutě� JuniorText. Ze slohových prací, ve kterých děti
popisovaly svůj vztah k Internetu, byla vybrána o historii sítě pojednávající práce
třináctiletého Daniela Bartoně a popis mo�ností Internetu z pohledu bě�ného u�ivatele od
dvanáctileté Kristýny Mariákové, která je nesly�ící, ale přesto se kvalitou svého díla zařadila
k těm nejlep�ím.
Ze slovenských účastníků přihlásili nejzajímavěj�í weby Michal Hornický a David Klubert,
oceněna byla také povídka Zuzany Kollárové. V rámci konference proběhlo i finále soutě�e
Webík o nejlep�í webové stránky dětských knihoven.
Průměrný věk dvou stovek přihlá�ených činil 14,5 roku. �e se jedná o intenzivní u�ivatele
Internetu, dosvědčuje fakt, �e 90 procent z nich se k němu připojuje nejméně několikrát týdně.
Zajímavé je, �e tvorbě webových stránek se věnují téměř výhradně chlapci, dívky byly více
zastoupené pouze ve slohové soutě�i. Vět�ina dětí se s Internetem naučila pracovat sama.
Polovina z nich se na něm pohybuje druhým nebo třetím rokem, čtyřicet procent dokonce
je�tě déle. V�ichni z nich ale svým výkonem přesvědčili o tom, �e se na něm dobře vyznají, i
co se tvůrčí činnosti týče, mnozí dokonce mají reálnou �anci tvořit budoucí českou
internetovou elitu. "Za některými profesionálními internetovými projekty opravdu stojí mladí
lidé do 18 let, ani� by o tom jejich u�ivatelé věděli," tvrdí spoluorganizátor konference Jiří
Peterka ml., jinak student kvinty gymnázia.
O tom, �e to je skutečně pravda nasvědčují, i vítězné práce z předchozích ročníků. Zdeněk
Cendra, na Internetu známý díky svým projektům jako SuperHosting, se kterým loni vyhrál v
soutě�i JuniorProject, si na Internetu vá�í předev�ím toho, �e stírá věkové hranice mezi
komunikujícími, a konečný dojem tak závisí pouze na skutečných znalostech a dovednostech
člověka. Účast na loňském ročníku konference znatelně pomohla i Janu Ře�ábovi, jeho�
mobilní portál RedBoss se dnes zaměřuje předev�ím na tvorbu vlastních Java her. Tým
několika vítězů z minulých let, mezi které patří i autor tohoto článku, na konferenci představil
projekt nového reklamního systému Bannery.cz. Nikoliv tvorbou webů, ale svými



redaktorskými schopnostmi zase vyniká Kateřina Opočenská, která vyhrála v prvním ročníku
se svou povídkou v soutě�i JuniorText a dnes přispívá do profesionálních periodik o
počítačových hrách a pravidelně ji mů�ete vidět také na obrazovkách České televize v pořadu
Game Page.


