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Informační centrum pro mládež
Masarykovo nám. 21
686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 572525526
E-mail: icm@icm.uh.cz
www.najdicestu.cz

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí - pátek
7:30 - 10:00 Výukové programy
+ konzultace dle dohody

10:00 - 16:00 OTEVŘENO

icm865
- Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště
- ÍČKO

NABÍZÍME:
přehledy kroužků pro děti i pro dospělé
nabídku letních táborů
informace o možnostech studia
informace o práci v zahraničí
bezplatnou inzerci na webu, i na nástěnce
v prostorách ICM
vybavené prostory pro pořádání přednášek,
kurzů, školení a cestopisných besed až pro
50 osob
místo pro setkávání
informace o akcích v regionu

SLUŽBY:
kopírování a tisk
skenování
internet (počítá se po minutách;
30 minut ZDARMA pro držitele
slevových karet ISIC a ITIC)
3D tisk

PRODEJ:
slevových karet ISIC, ISIC
Scholar a ITIC
přihlášek na SŠ, VOŠ a VŠ

Časopis Íčko najdeš i v elektronické podobě
na našem webu!
www.najdicestu.cz
Jsme součástí sítě Informačních center pro mládež.

Kdo jsme?

LENKA

Vedoucí Informačního centra pro mládež,
co dává Íčko dohromady.

OBSAH:
ÚVOD
PROHLÍDKY MĚSTA PRO NEVIDOMÉ
OTEVŘENÝ KLUB PRO MLÁDEŽ
ZNÁŠ DOBŘE UHERSKÉ HRADIŠTĚ?
KNIŽNÍ TIP KNIHOVNY BBB
NEPÁL-CESTOPISNÁ BESEDA
EXKLUZIVNĚ! ROZHOVOR S ÚČASTNÍKY
7. DĚTSKÉ VĚDEKÉ KONFERENCE
ZAJÍMAVÉ AKCE V UHERSKÉM HRADIŠTI
A OKOLÍ
SLOVÁCKO MÁ TALENT!
SOUTĚŽ S KINEM HVĚZDA
VÝTVARNĚ-ANIMAČNÍ WORKSHOP
KALEIDOSKOP

ANDREA

Tvoří přehled kulturních akcí.

ALEX

IVANA

Vedoucí Otevřeného klubu pro mládež,
píše aktuality z dění klubu.

JAKUB

Píše rubriku JIN a JANG.

Dělá rozhovory se
známými osobnostmi.

MARKUS

FRANTA

Žáci Academic School a členové novinářského kroužku,
kteří pod vedením paní učitelky Němečkové připravují
Exkluzivní rozhovory.

Tiráž: zpravodaj Informačního centra pro mládež a Klubu přátel ICM, vydalo Informační centrum pro
mládež - Klub přátel ICM za finanční podpory Zlínského kraje.
Zpravodaj je registrovaný jako periodický tisk u Ministerstva kultury pod číslem MK ČR 22584, září 2017,
náklad: 800 ks. Tisk: Joker s.r.o., grafika a foto: Lenka Kodrlová.

ÚVOD:
Nová, 365 dní trvající cesta okolo Slunce právě začíná! Ať je co nejlepší, plná skvělých zážitků a
úspěchů, to Ti přeje Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště.
A co jsme si připravili na první měsíc nového roku? Ani letos nebudeš ochuzen o možnost
konverzace v cizím jazyce s rodilým mluvčím. První letošní Jazyková kavárna se uskuteční ve
čtvrtek 10. 1. od 16:00 v komunitní kavárně Cafe 21. Přijď si anglicky pokecat nad šálkem lahodné
kávy!
V úterý 15. 1. se můžeš těšit na další cestopisnou besedu s názvem: Nepál, království Mustang
stále žije, a to ve Felixově sále v Jezuitské koleji na Masarykově náměstí od 17:00 hodin.
V úterý 22. 1. uspořádáme výtvarně-animační workshop pro děti od 6 do 12 let, které se chtějí
naučit, jak vdechnout obrázku život. Tématem workshopu bude: Kaleidoskop.

I nadále u nás můžeš využít možnost tisku na 3D tiskárně a nově i "prohlídky města pro
nevidomé" (více se dočteš v článku níže).
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.........................................................
Informační centrum pro mládež
připravilo „prohlídky města“ pro nevidomé!
Uherské Hradiště je bezpochyby jedno z nejkrásnějších měst České Republiky (možná i na celém
světě). Dochovala se zde spousta architektonických památek z dob dávno minulých, které mohou
nejen turisté obdivovat při komentovaných prohlídkách města.
V Městském informačním centru a v Informačním centru pro mládež nabízíme komentované
prohlídky centrem města a pro žáky základních škol máme i pracovní listy, které přidáváme jako
bonus k prohlídkám s mládeží. Úplně neznámá už není ani naše Hradišťská hledačka a
Šifrovačka.
Myslíme však i na ty, kteří chtějí prozkoumávat krásy našeho královského města, avšak zrakem to
nedokáží. S novým rokem tak Informační centrum pro mládež přichází s novinkou. Nabízíme
alternativu i pro nevidomé návštěvníky. Na Masarykově náměstí sice stojí nádherný bronzový
model města, vytvořený podle veduty z roku 1670, ale chtěli jsme nabídnout i něco, co se dá
uchopit a přenést, a v chladném a mokrém počasí nebude nepříjemné na dotek.
Nechali jsme proto udělat několik sad „prohlídek města pro nevidomé“. Součástí každé sady jsou
dvě haptické mapy (hmatové mapy pro nevidomé ve formátu A3) s legendou. Jedna mapa
znázorňuje Uherské Hradiště v roce 1670 a druhá současnost, aby „uživatelé“, především tedy
osoby nevidomé mohli porovnat, co se od dob středověku změnilo, co v centru města ubylo a co
naopak přibylo. Kde stávala například kaple sv. Jiří, podle níž byl pojmenován ostrov, na němž
bylo město vybudováno; kde býval pranýř, na němž hradišťský kat vykonával některé exekuce a
další zajímavosti, o které by neměl být nikdo ochuzen. K tomu navíc patří ještě sešit
s kompletními informacemi o budovách v historickém centru města, psaný Braillovým písmem.
Kromě těchto map jsou vytvořeny i pracovní listy v Braillově písmu.

Grafické zpracování obou map pro nás vytvořil student 4. ročníku oboru Multimédia na SUPŠ UH
Prokop Findeis a legenda k mapě byla konzultována s historičkou města PhDr. Blankou
Rašticovou. Mapa vznikla za finanční podpory Města Uherského Hradiště a naše vize byla
„zhmotněna“ ve Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás Masarykovy
univerzity v Brně.
Velké poděkování patří i vedoucímu pracoviště organizace SONS (Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR) – pobočka Uherské Hradiště, Vojtěchu Železníkovi, za odborné
rady a celkovou pomoc s realizací tohoto projektu.
Mapy a pracovní listy jsou již nyní k zapůjčení v Informačním centru pro mládež UH.

OTEVŘENÝ KLUB PRO MLÁDEŽ v Uherském Hradišti
už funguje více než rok!
Již více než rok, se nám a DDM Šikula, daří v centru města Uherské Hradiště
provozovat Otevřený klub pro mládež. Je to místo, prostor, přirozené
„shromaždiště“, kde se děti a mládež mohou neformálně sejít, popovídat si a
posedět. Kde mohou případně realizovat své zájmy a schopnosti a naučit se aktivně
trávit volný čas společně.
Pro mládež jsou dveře klubu otevřeny od pondělí do pátku v odpoledních hodinách,
mimo prázdniny. Za dobu jeho „funkce“ jej (k 30. 11. 2018) navštívilo přes 3250 dětí.
Rozjezd klubu nebyl úplně lehký. Nejprve jej navštěvovalo jen pár dětí, než se jeho
činnost dostala do hlubšího povědomí veřejnosti. Několikrát se upravovala i
provozní doba. Po měsíci provozování klubu odešel i jeho první vedoucí, kterému
tato práce nevyhovovala. Jeho zástup se řešil pomocí brigádníků a zaměstnanců
z řad DDM Šikula a ICM UH.
Od ledna 2018 se Otevřený klub už docela dobře rozjel. Je tam stálá vedoucí, která si
s dětmi sedla a poradí si v jakékoliv situaci. Na ploše o 30m2 se někdy sejde v jeden
moment i více jak 20 dětí. V tu chvíli to tam opravdu žije!
Nejčastěji sem chodí děti ve věku 10 až 14 let a to ve dvojicích a z různých škol.
Debatují úplně o všem. Ústy jim procházejí první lásky, křivdy ze školy i z domu,
neúspěchy při písemkách, ale řeší i politiku, sportovní dění a své sny a zájmy. Pokud,
přijde větší skupinka, je pak v klubu hodně veselo. Hrají stolní hry, pinkanou s míčky,
staví špejle, kreslí, tvoří, čtou časopisy, hrají hry přes wifi na mobilech. Největší tlačenice
je u PC, ale střídání po 30 minutách se ujalo. Každý měsíc je v klubu nějaké téma.
Například volby prezidenta, olympiáda, Velikonoce, rekord 3IQ, Den jazyků, Den stromů,
týden podzimu, vánoční čas, dárečkování, ….

O letních prázdninách byl v klubu týdenní příměstský tábor „Výletování“, na kterém
jsme s dětmi podnikali různé výlety – každý den někam jinam.
Děti spolu už dokáží spolupracovat, komunikovat a pomáhat si. Ze začátku se spolu
ani nebavili. A o tom náš klub hlavně je. O komunikaci mezi dětmi, o tom být spolu a
ne vedle sebe. Smát se i dovádět, ale ve správných mezích.
A vize do budoucna? Aby klub i nadále fungoval! Aby děti přicházely do klubu rády
a našly si to, co je baví a s kamarády si měly možnost někde popovídat nebo počkat
na kroužky a rodiče.

Znáš dobře
Uherské Hradiště?

Kašna na Zelném trhu
Litinová secesní kašna je výrobkem blanenských
sléváren z druhé poloviny 19. století.
Kašna stála od konce 19. století u cesty vedoucí do města, naproti
kaple sv. Šebestiána na Palackého náměstí. Sloužila jako zdroj
pitné vody. Ve druhé polovině 20. století sloužila část náměstí také
jako autobusové nádraží. Kolem kašny nastal čilý provoz, který jí
posléze přivodil zkázu. Díky neopatrnosti jednoho řidičů, který ji při
couvání přehlédl, byla rozbita na tři kusy a na dlouhou dobu
z náměstí zmizela. Podle dochovaných fotografií se podoba kašny
při restaurování změnila. Váza, kterou původně žena držela nad
svou hlavou, byla nahrazena lucernou.
Zdroj: www.encyklopedie.mesto-uh.cz

Knižní tip Knihovny BBB
POLÁMANÁ KRÁSA
Sara Barnardová
Nejlepší kamarádky Caddy a Roza jsou jako voda a oheň. Když
Caddy oslaví svoje šestnáctiny, začne si přát, aby byla trochu víc
jako Roza: sebevědomá, vtipná a zajímavá. Pak do jejich životů
vstoupí Suzanna - krásná, záhadná, ale velmi komplikovaná
dívka a Caddy v tom vidí šanci na změnu. Porušovat pravidla a
dělat problémy je přeci tak zábavné! Uvědomí si ale včas, že její
život po boku Suzanny nabral špatný směr a stahuje ji dolů? Kde
začíná hranice, za kterou porušování pravidel přestává být
vzrušující zábavou?

EXKLUZIVNĚ! Rozhovor s účastníky
7. Dětské vědeské konference
Vždy v listopadu probíhá tradičně na půdě Academic School v Uh. Hradišti
Dětská vědecká konference pro děti ze Zlínska. Letos se tato akce pro žáky
základních škol a víceletých gymnázií konala už po sedmé. Jedná se o
nesoutěžní setkání žáků, kteří se nad rámec svých školních povinností dokáží
do hloubky zabývat pro ně zajímavým tématem. Své téma mohou konzultovat
například se svými vyučujícími, a pak na konferenci představí v 15 minutové
přednášce. Přenášející prezentují své příspěvky ve společenskovědní a
přírodovědné a technické sekci.

Dominik Běhal (9. třída ZŠ Mánesova Otrokovice)
Téma prezentace: Suchý led

S kým děláš pokusy?
S panem učitelem z naší školy.
Jak dlouho se suchému ledu
věnuješ?
Tématu se věnuji už čtyři roky, od
šesté třídy.
Jaké pokusy tě nejvíce zaujaly?
Nejvíce mě zaujaly pokusy se
samonafukovacími balónky, výroba
zmrzliny a kouřící pití.
Jak se zmrzlina ze suchého ledu
vyrábí?
Použijete jogurt, nasypete do něho
suchý led a mícháte, dokud to
neztuhne.
Jakou to má chuť?
Je to docela dobré, má to trochu
kyselkavou chuť.

Jaké máš mimo vědu koníčky?
Zajímá mě automechanika a rybaření. Sám
chytám kapry a dravce, například sumce.
Jak se ti na konferenci líbí?
Je to super a je to taky docela zábava.
Kam chceš jít na střední školu?
Chci jít na střední průmyslovou školu v Otrokovicích.
Jaké bys chtěl mít zaměstnání?
Asi bych chtěl být instalatérem.

Na obrázku: Dominik a Markus

Co tě přivedlo k pokusům se
suchým ledem?
K pokusům se suchým ledem mě
přivedla zvědavost.

Viktor Lanža (4.třída ZŠ Vyhlídka ve Valašském Meziříčí)
Téma prezentace: Radioaktivita
Můžeš se nám představit?
Já jsem Viktor Lanža a chodím do 4.A

na ZŠ Vyhlídka ve Valašském Meziříčí.
Jak ses dostal k tématu radioaktivita?
Něco jsem si o radioaktivních prvcích,

jako je uran, přečetl.
Máš ve škole někoho, kdo tě v tvém
zájmu podporuje, nebo chodíš do
nějakého kroužku?
Ne, studuji to všechno sám doma s taťkou.
Jaký byl obsah tvé prezentace tady na
konferenci?
Nejdelší část se týkala uranu, dále jsem řešil
pojem biotop a co je to poločas přeměny.

Zkoušel jsi někdy dělat nějaké
radioaktivní pokusy?
Ne, nikdy jsem žádné pokusy nezkoušel, i
když se uran v České republice těží.
Potřeboval bych k tomu dobře vybavenou a
zabezpečenou laboratoř, a tu ve škole ani
doma bohužel nemám.
Zajímá tě například, proč kdysi vybuchla
jaderná elektrárna na Ukrajině v
Černobylu?
Ne, zajímá mě spíše nejaderné využití
radioaktivity.
Která z prezentací na dětské vědecké
konferenci tě nejvíce zaujala?
Nejvíce mne zaujala prezentace se suchým
ledem.
Jaké máš další zájmy? Čím se
odreaguješ?
Zajímám se obecně o přírodopis a mám
doma kocoura, který se občas chová jako
opice.

Na obrázku: Markus, Viktor a František

Krátké rozhovory, se dvěma účinkujícími z
Dětské vědecké konference, pro vás připravili
žáci Academic School, Markus a František.

Zajímavé akce v Uherském Hradišti a okolí

Aktuální přehledy akcí v Uherském Hradišti a okolí najdeš na našem webu:
www.najdicestu.cz

Slovácko má TALENT!
V listopadu jsme navštívili Dětskou vědeckou konferenci na Academic
School, která se zde koná již sedmým rokem. Pokud chcete vidět
vysokou koncentraci mladých talentů na jednom místě, tak právě tam
byste měli příště zamířit! To, že Slovácko má spoustu mladých talentů
už víme, a tak jsme se rozhodli odchytit i někoho „přespolního“. Do
našich spárů se tak dostali žáci deváté třídy ZŠ Zlín. Ti zde
reprezentovali svou školu s připravenými projekty z tématického
okruhu: „Společenské vědy, humanitní vědy a umění“.
Zástupci Základní školy Zlín, přijeli do Uherského Hradiště hned se dvěma prezentacemi:
1. Severní dráha císaře Ferdinanda

2. Válečné pomníky kolem nás
Projekt „Severní dráha císaře Ferdinanda“ prezentoval
Jan Lupač. A jak tato prezentace vznikla? Původně se
jednalo o referát do hodiny českého jazyka, který u paní
učitelky sklidil úspěch. A jak by taky ne? Vždyť železnice
a historie jsou Jendovým koníčkem. Z prezentace jste
se tak mohli dozvědět o historii společnosti a železnice,
výstavbě trati, která vedla z Vídně do Krakova, o
stavbyvedoucích, kteří se na budování trati podíleli a
mnoho dalšího.
Druhý projekt, na kterém se podílela skupina žáků ze
ZŠ Zlín, byl o válečných pomnících kolem nás. O
tomto projektu s námi promluvil Honza Machů, který
mluvil o pomníku amerického bombardéru B 17 G, který
za II. Světové války nouzově přistál na louce u
Napajedel. Jak se žáci na projekt chystali? Vyhledali si
informace, místa navštívili a bavili se o tom v hodinách
českého jazyka a dějepisu. A co na tomto tématu
nejvíce zaujalo Honzu? To, že se bombardéru říkalo
„Létající pevnost“ a fakt, že dva z letců desetičlenné
posádky amerického bombardéru v lesích popravilo
gestapo a ostatní odvezli do zajateckých táborů.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN (8. ZŠ)
Příspěvková organizace
Komenského 78
763 02 Zlín – Malenovice
Tel.: 577 102 187
E-mail: skola@skolamalenovice.cz
www.skolamalenovice.cz

Jan Lupač a Honza Machů

ZŠ Malenovice je zařazena do celorepublikové sítě
tvořivých škol. Využívá činnostní učení a projektovou
výuku. Neklade důraz na biflování, ale na rozvoj
logického myšlení a úsudku, tvorbu vlastního názoru,
komunikaci, spolupráci a zvyšování sebevědomí žáků.
Díky personálnímu obsazení umí integrovat do tříd
mimořádně nadané žáky i žáky s vývojovými
poruchami učení. Odbornou péči mají i děti s
logopedickými vadami. Hravě, zdravě, tvořivě - těmito
slovy by se dal charakterizovat styl práce školy.
Zdroj: www.rodinavezline.cz

