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Co je kampaň Nebuď blbá!

• Osvětová aktivita pro děti a 

mládež

• Představuje nástrahy 

virtuálního prostředí

• Kampaň realizovala sama 

mládež pro své vrstevníky





Průběh kampaně

• Impuls vzešel přímo od mládeže

• Původní nápad na plakátovací kampaň byla 

doplněna o další aktivity

• Divadelní představení navštívili žáci druhých 

stupňů základních škol, studenti středních škol 

a veřejnost

• Součástí se stal i zvýšený zájem pedagogů

• projekt se postupně rozrůstal o další partnery, 

kteří myšlenky preventivního informování o 

nástrahách virtuální reality podpořily nebo na 

kampaň navázaly vlastními aktivitami



Rozšíření původní kampaně

• Centrum pro rodinu Náruč se připojilo s besedou 

na téma Naše děti ve virtuálním světě

• Knihovna A. Marka představila kampaň včetně 

divadelního představní při akci Netradiční 

knihovna

• ZŠ Skálova připravila sérii videí o kyberšikaně

• Základní školy rozšířily dosah kampaně 

zapojením diskuse ve výuce i mimo ni

• Některé základní školy sdílejí informace o 

virtuálním prostředí přes školní sociální sítě

• Navázání na kampaň sérií přednášek na školách 



Partneři akce
• Město Turnov

• Městská policie Turnov

• Turnovské odpadové služby

• Kulturní centrum Turnov

• Tiskárna Apromotion

• Městská knihovna Antonína Marka Turnov

• Informační centrum mládeže

• Centrum pro rodinu Náruč

• Základní škola Skálova

• Základní škola 28. října

• Základní škola Turnov

• Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov

• Střední zdravotnická škola Turnov

• Gymnázium Turnov

• Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov



Úspěšnost kampaně

• Důvěra v nápady mládeže

• Propojení kreativní myšlenky se 

zkušenostmi pracovní skupiny 

prevence kriminality a dalších

• Aktivní a systematické zveřejňování 

informací pomocí dostupných 

prostředků

• Prezentace aktivity prostřednictvím 

tiskové konference města



Děkuji za pozornost



Odkazy na vybrané články a reportáže
Články: 
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/mezi-mladez-se-dostala-kampan-nebud-
blba.html
https://www.turnovskovakci.cz/kultura/nebud-blba-se-hodne-povedlo/
http://www.turnovsko.info/cs/zpravy-turnovska/chlubim-se-cizim-perim.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/nase-deti-ve-virtualnim-svete.html
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/mezi-mladez-v-turnove-se-dostala-kampan-nebud-
blba/?aktualitaId=49710
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/tyden-knihoven-v-turnove-a-netradicni-knihovna-2017.html
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/tyden-knihoven-probihal-i-v-turnove/?aktualitaId=50544

Audio reportáž: 
http://www.jaspisradio.cz/2017/09/18/holky-z-turnova-se-ukazovaly-polonahe-na-facebooku-jejich-
spoluzaci-jim-ted-vzkazuji-nebudte-blbe/

Video reportáž: 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/217411000160922
https://www.youtube.com/watch?v=4OtZLDhvB-I
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