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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
možnost zapůjčení haptické mapy UH

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

PRODEJ:
slevových karet ISIC, ITIC,
ISIC Scholar
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.
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ANDREA

Tvoří přehled kulturních akcí.

ALEX

TADY MŮŽEŠ BÝT TY!
Baví tě psát články, úvahy,
komentáře,...? Tak to pošli!

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: 700 ks. Tisk: Joker s.r.o., grafika a foto: Lenka Kodrlová.

ÚVOD:
Ani v březnu nespíme zimním spánkem. Tento měsíc bude probíhat ve jménu zodpovědného
chování a udržitelné spotřeby. Navíc se přidáváme, jako už tradičně, k festivalu dokumentárních
filmů o lidských právech Jeden svět, který opět realizuje Kino Hvězda, proto některé z našich
akcí budou probíhat i v rámci této skvělé příležitosti - uvědomovat si, že planetu máme opravdu
jen jednu.
V úterý 5.3. proběhne kreativní workshop Zero Waste (nulový odpad), kterým chceme přimět
k aktivnímu snižování produkce odpadu. Ve čtvrtek 7.3. v nových prostorách Informačního
centra pro mládež spouštíme nový projekt zvaný Kanape. Jde o motivační setkání s mladým
podnikatelem/podnikatelkou do 30 let z regionu. Ve čtvrtek 14.3. se v komunitní kavárně Cafe 21
uskuteční Jazyková kavárna a v úterý 19.3. se můžete těšit na cestopisnou besedu, s názvem
Tajemný svět Mayů. Ve čtvrtek 21.3. pak bude v Cafe 21 hostem Helča, sympatická studentka,
která s dalšími dvěma kamarádkami založila iniciativu Czech Zero Waste. A konečně promítání
filmů z festivalu Jeden svět, konkrétně v úterý 26.3. Začít znovu a ve čtvrtek 28.3. Vesnice
plavajících krav.
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.........................................................
ICM v NOVÉM!
Začátkem února se Informační centrum pro mládež
Uherské Hradiště přestěhovalo do nových prostor.
Ty se stále nacházejí v chodbě Jezuitské koleje na
Masarykově náměstí, jen o pár dveří dále (bývalý
obchod Naděje). Děti a mládež zde mohou využívat
služeb jako kopírování, tisk, skenování, možnost 3D
tisku a internet (pro držitele ISIC, ITIC a ISIC Scholar
karet je 30 minut zdarma). Vystavujeme zde na
počkání slevové karty ISIC, ITIC a ISIC Scholar.
Rádi podáme informace o kroužcích pro děti i
dospělé, letních táborech, brigádách, možnostech
studia, akcích v regionu,…. Pro mládež je zde,
kromě počítačů, k dispozici i „relaxační zóna“, kde si
mohou na gauči a sedacích pytlích odpočinout, třeba
při čekání na autobus, kroužek, nebo si jen tak
pokecat s kamarády. Kromě těchto služeb nabízíme i
různé workshopy, besedy, promítání a výukové
programy. Každý měsíc pořádáme například
Jazykovou kavárnu – konverzace v cizím jazyce
s rodilým mluvčím v kavárně Cafe 21, cestopisnou
besedu – každé 3. úterý v měsíci, různé workshopy
– výtvarné, animační, kreativní a spoustu dalšího.
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Ve čtvrtek 7. března od 16:30 se v nových prostorách Informačního centra pro
mládež (bývalý obchod Naděje v Jezuitské koleji) představí nový projekt zvaný
„Kanape“. Smyslem je motivační setkání s úspěšným mladým
podnikatelem/podnikatelkou, umělcem/umělkyní nebo řemeslníkem/řemeslnicí do
30 let, ideálně z našeho regionu, které bude moderovat šikovný mladý slovácký
moderátor Kuba. Na tato setkání jsou zváni především mladí lidé, studenti, ale i
širší veřejnost – ti všichni se můžou ptát na to, co je zajímá.

Projekt si klade za cíl
motivovat mladé
k překonání strachu
z podnikání, poradit jim, jak
na to, případně je inspirovat
již realizovanými projekty.
Hostem prvního „Kanape“
bude, jak jinak, než mladá
podnikatelka Kateřina
Kovaříková, která založila
první obchod bez
plastových pytlíků a dalších
nepotřebných obalů
Bezobalov v Uherském
Hradišti.
Setkání bude natáčeno na
kameru a virálně přenášeno
na facebookových
stránkách Informačního
centra pro mládež UH.
Celé video pak bude
umístěno na youtube
kanále Informačního centra
pro mládež UH.
Vstupné je zdarma!

Kanape bude probíhat každý druhý měsíc, na další se tedy můžete těšit v květnu.
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Ach, ta dnešní mládež ...

,,Ach, ta dnešní mládež, to je něco strašného.” Tuto všechny do jednoho pytle
zahrnující větu slýchám často. I já k této generaci patřím. A někdy je mi to líto.
Opravdu vídám “děti “, které si myslí, že jsou IN, když pijí alkohol a kouří. Je jim
patnáct a ještě trčí na základce. Když se jich zeptáte proč, tak odpoví : “STRES!“.
Mamka mi ráno místo kávy udělala kakao - STRES. Chce to cigaretu. Před chvílí
jsem dala na Instagram svoji fotku ve spodním prádle a můj vysněný kluk jí nedal
srdíčko - STRES. Jdu pro tu cigaretu. Mamka mi nekoupila na narozeniny ty
značkové věci, co jsem chtěla - STRES. Jdu si zapálit. Taťka mi místo šunky na
svačinu dal sýr - STRES. Jdu si dát tu druhou cigaretu. Zlomila jsem si nehet STRES, jdu si zapálit. Moje nejlepší kamarádka mi nedala dárek dražší, než jsem
dala já jí - STRES. Zapálím si. Na mojí poslední fotce mám pouze 100 lajků – FAKT
STRES. Sedím, zírám, kde je ta krabička?
A alkohol? Ten je dobrý na zapomínání, prostě na to, aby se dalo zapomenout.
Na co? No, např. zapomenout na to, že vás zítra čeká nepříjemná písemka. Že se
můj kluk se mnou rozešel? Tohle teda už nerozdýchám. To chce pořádný matroš.

Prostě pokud nekouříte, nepijete, neberete,
zřejmě tak úplně nepatříte k dnešní mládeži.
Kristýna Švecová, Academic School
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Je smyslem života zemřít? Proč se někteří lidé dožijí 120 let a někteří umírají hned
po narození? Možná je smyslem života něco po sobě na naší planetě zanechat. Ale
proč tedy někteří talentovaní lidé umírají ještě před tím, než něco můžou dokázat?
Otázkou je, jestli je zde skutečně nějaký důvod, proč existujeme. Teď byste se mohli
zeptat, jestli řeším smysl života jednotlivců, nebo smysl existence naší rasy.
Smyslem života jednotlivce může být cokoliv, od práce, přes sport až po zanechání
svého otisku na této planetě. Jaký smysl svého bytí má lidská rasa? Možná jsme zde
pouze náhodou a naše existence je pouze samoúčelný příběh v nekonečnosti
vesmíru. Ale zjistíme to někdy? Zjistíme snad někdy, jestli jsme byli stvořeni, anebo
jsme jen omylem vesmíru? Jestli existujeme za účelem splnění nějakého vyššího
cíle, anebo jsme jen další generací životních forem? Možná ani ten vesmír není
prvním vesmírem a jen další fází existence něčeho většího. Ve vesmíru nic není
věčné a je z něčeho stvořen. Je pravděpodobné, že nakonec všechno zanikne, aby
mohlo vzniknout něco nového. Ale jak mohlo vzniknout něco z ničeho? Velký třesk je
zajímavá teorie, ale má v sobě chyby a nevysvětlené okolnosti. Pokud vzniklo něco z
ničeho, potom to vyvolává otázku, co je to NIC? Nic je podle mě jen fráze, kterou
jsme si vymysleli, abychom dokázali vysvětlit pro nás nevysvětlitelné. Ale kdo jsme
my, abychom mohli určovat definice v něčem tak nezměrném jako je vesmír? Je
nanejvýš nepravděpodobné, že jsme ve vesmíru sami, takže jak se můžeme chovat
tak povýšeně a diktovat zásady toho, čemu říkáme realita, když se ten pojem s
každým dnem mění? A možná právě objevování je účelem a smyslem naší
existence. Důležité je, si ale uvědomit, že většinu z toho, čemu říkáme život,
vymysleli lidé, kteří nebyli o nic chytřejší, než jste my.
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Co je smyslem života?

ÚV

Jak udělat dobrou prezentaci?

AH
A

Proč dokáže člověk vymyslet něco do detailů, a přesto, když usedne k pracovnímu stolu,
neví, co má dělat? Když člověk dostane práci, kterou potřebuje splnit, často ke splnění
potřebuje hrstku kreativity. Než se do problému pustí, převaluje ho v hlavě a vymýšlí, jak
by se dal splnit. Hezkým příkladem by mohla být, třeba ve škole zadaná, prezentace.
Často o tématu nevíme skoro nic a jsme nuceni právě na toto téma udělat prezentaci.
Nám to ale v první chvíli nepřijde těžké: “Stačí dát, jak to tam vypadá, co tam žije, nějaká
ta data a plno obrázků.” Když ale přijdeme k počítači, abychom to dali dohromady,
zjistíme, že jsme zmatení, nevíme kam co dát a ještě k tomu je wikipedie buď moc
stručná, nebo moc obsáhlá a neobsahuje přesně to, co hledáme. V tu chvíli se
vystresujeme a nakonec začneme prokrastinovat a raději odložíme ten stres na zítřek. Jak
to řešit? Cesta začíná u toho, kdy a kde se dobré nápady objevují. Tak třeba ve sprše. Jak
bychom mohli takové místo kategorizovat? Při sprchování jsme většinou v uzavřené
místnosti. Je tedy klíčem uzavřená místnost? Já si myslím, že ne, i když bychom mohli
postavit argument na tom, že v takové místnosti máme více motivace přemýšlet. Kdyby
vás zavřeli na samotku do basy, přemýšleli byste. Uzavřené místnosti mají jednu věc
společnou, děláme v nich nudnou a velice jednotvárnou činnost. To je myslím věc
univerzálně aplikovatelná. Není však od věci zeptat se: Jaký důsledek má jednotvárná
činnost? Nuda, čistá nuda, nejsme ničím rozptylováni - hledáme cesty k zabavení a
přemýšlení je jedna z nich. Proč však, když přemýšlíme u počítače, je to méně efektivní?
Myslím, že je důvodů několik. Jedním z nich by mohl být fakt, že v dnešní době přitáhnou
naši pozornost YouTube nebo hry. Další věcí je, že když se od rozptýlení, která skýtá
počítač, odpoutáme, začneme se zabývat estetickou stránkou věci (já jsem dokonce
jednou začal programovat vlastní prezentační software), nebo se příliš pohroužíme do
hledání konkrétní informace a zapomeneme, že můžeme zkusit hledat něco vhodnějšího
a jednoduššího k vyhledání. Co je tedy cestou k vyřešení problému s prezentací? Cesta,
která se mi osvědčila, je použít nejdříve fakta, která s tématem souvisí a která zná každý.
Na tyto obecně známé věci můžeme navázat zajímavostmi. Odpovědí na otázku, jak
udělat dobrou prezentaci, je tedy nudit se v uzavřené místnosti a využít základních
znalostí – nápady pak raději zaznamenat nejdříve na starý dobrý papír.

Lexy

Tadeáš Erban, Academic School

HLEDÁŠ BRIGÁDU?

Muzeum v přírodě Rochus v Uherském Hradišti hledá nové spolupracovníky na pozice
průvodců, lektorů výukových programů a organizátorů akcí pro veřejnost!
Hledáme člověka, který:
je komunikativní, spolehlivý a důvěryhodný
zajímá se o lidovou kulturu a historii
nebojí se práce s penězi a počítačem
má dobrou fyzickou kondici
nebojí se domácích zvířat
Můžeš být SŠ i VŠ student/ka, žena i muž na
rodičovské dovolené, aktivní důchodce i
důchodkyně, také OSVČ či zaměstnanec, který
hledá novou náplň svých víkendových dnů.

Nabízíme:
DPČ od května do října, DPP mimo sezónu a
pro příležitostné spolupráce
práci v krásném prostředí přírodního parku a
muzea v přírodě
přátelský kolektiv
možnost částečně přizpůsobit pracovní dobu
potřebám zaměstnance
nové dovednosti a zajímavé zkušenosti
prostor pro realizaci vlastních nápadů a
dovedností

Zájemci, zašlete svůj životopis na info@parkrochus.cz a pojďte s námi dále
rozvíjet nejmladší skanzen lidové architektury v České republice!

Znáš dobře
Uherské Hradiště?

MĚSTSKÉ BRÁNY
Město bylo od počátku opevněno. Nejstarší opevnění bylo dřevěné, tvořily je tzv. palisády. Nevýhodou byla
jejich hořlavost. Od počátku 14. století byly budovány hradby kamenné. Nové opevnění sestávalo z hradební
zdi, 7 věží (3 válcových, 4 hranolových) a 3 městských bran. Dvě sloužily jako komunikační (Staroměstská a
Kunovická brána), třetí měla strategický význam a měla sloužit jako úniková cesta pro místní obyvatelstvo
v případě napadení. Původně byla nazývána Zadní brána, dnes ji známe pod názvem Matyášova (na
fotografii). Středověká kamenná hradba dokázala město ubránit před útoky po několik století, po třicetileté
válce však byla hodně poškozená. Proto bylo v polovině 17. století rozhodnuto o výstavbě druhého pásu
opevnění, tzv. bastionové hradby.
Kunovická brána byla zbudována z kamene a ze dřeva. Stávala v blízkosti dnešního Palackého náměstí na
„křižovatce“ Havlíčkovy a Hradební ulice. Staroměstská brána umožňovala přístup do města od severu.
Stávala v těsné blízkosti kaple sv. Alžběty. Matyášova brána sloužila v dávných dobách jako úniková, proto
nemohla být stejně velká, jako dvě hlavní komunikační brány, Staroměstská a Kunovická. Pověst o Matyášově
bráně vypráví, že je tak nízká proto, aby se pyšný král Matyáš při vjezdu do města musel sklonit.

Knižní tip Knihovny BBB
PRAŠINA

Vojtěch Matocha
Prašina je tajuplné místo, temný ostrov uprostřed zářící Prahy. Nikdo
neví proč, ale na Prašině nefunguje elektřina. Lampy tu nesvítí,
tramvaje nejezdí, rádio nehraje, mobil je bez signálu. A v téhle
strašidelné čtvrti pátrá Jirka se svými kamarády Tondou a En po
dávném tajemství, které by mohlo změnit svět. Jejich dobrodružství je
o to nebezpečnější, že při tom musejí čelit partě všeho schopných
dospělých chlapů, kteří mají stejný cíl. Foglarovsky laděný a
mimořádně napínavý příběh doplňují ilustrace, které čtenáře vezmou
přímo do nitra Prašiny.

3D tisk

Víš, že v Informačním centru pro mládež
si můžeš vyzkoušet tisk
na 3D tiskárně?

Chybí ti kousek součástky do stavebnice?
Vytváříš projekt a hodila by se součástka, která se běžně nevyrábí?
Máš v hlavě nápad a chtěl bys ho zkusit vymodelovat?
Teď máš možnost!
Vymysli si trojrozměrný model a zkus si ho vytisknout!

Cena za 1 hodinu tisku je 35,- Kč
Z jakého materiálu tiskneme?

PLA (kyselina polymléčná)
kompostovatelný materiál.

Jak velký model ti vytiskneme? Tiskneme

objekty o velikosti až
25 x 21 x 20 cm

V jakém programu 3D modely vytvářet?

Relativně v jakémkoliv 3D modelování.
- Google SketchUp, CAD, ...
Důležité je, že připravený model má formát .stl !
Naše 3D tiskárna není vhodná pro komerční produkci. Nenabízíme
ani dodatečné služby jako je opracování modelu, broušení, tmelení a lakování.

Na duben plánujeme workshop 3D modelování!!!

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 březnovém Íčku bych ráda představila šikovného mladého
moderátora a naší příspěvkovou stálici, Jakuba Hříbka, jehož
články a především rozhovory se známými osobnostmi krásně
doplňují téměř každé číslo tohoto měsíčníku pro mladé. Kuba je
17ti letý student Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město.
Podle vlastních slov si gymnázium vybral proto, že neměl ještě
jasno v tom, co chce v životě dělat, ale byl si jist, že gymnázium
bude ta pravá škola, která mu ukáže směr. O svém budoucím
povolání zatím ještě jasno nemá, a má ještě pár let na to, aby to
zjistil, ale rád by dělal něco, co by ho naplňovalo a nemusel by
chodit do práce přežít těch 8 hodin a pak „žít“ život.
Kuba ví, co chce a jde si za tím. A za to má náš obdiv. Před dvěma lety nás sám oslovil
s tím, že by rád psal články do Íčka a od té chvíle ho vnímáme jako člena našeho týmu a
neobáváme se ho oslovit s jakoukoliv nabídkou spolupráce, protože se vždy osvědčil, ať už
jako autor článků, tak jako moderátor.
V roli moderátora jste ho mohli
vidět třeba na Freestyle jamu, který
jsme pořádali v červnu 2018, na
festivalu dokumentárních filmů o
lidských právech Jeden svět, kde
ho potkáte i letos, při zahájení
Přehlídky středních škol 2018, na
slavnostním vyhlášení vítězů
výtvarné soutěže Nakresli své
město,…..
Při psaní rozhovorů do Íčka si
nejvíce užil setkání s hercem
Zdeňkem Piškulou, se kterým měl
možnost se setkat ve Zlíně na
filmovém festivalu (rozhovor
v prosincovém čísle 2018
– najdeš v elektronické podobě na
našem webu).
Kromě psaní a moderování má
ještě jeden velký koníček a to
působení v roli rozhodčího fotbalu.
Od března s Kubou rozjíždíme nový projekt, s názvem KANAPE (více info na str.4), kde ho
můžete vidět živě přímo v Informačním centru pro mládež, nebo sledovat live stream na našich
FB stránkách. Na tomto projektu Informačního centra pro mládež pracuje společně s Ester
Vilímkovou, se kterou jsou již sehranou dvojkou.
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