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ÍČKO

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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Tvoří přehled kulturních akcí.
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TADY MŮŽEŠ BÝT TY!
Baví tě psát články, úvahy,
komentáře,...? Tak to pošli!
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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:
Duben byl v Íčku akcemi přímo nabitý. Uklízeli jsme Česko a na Dni země jsme vytvářeli
podmořský svět z plastového odpadu. Měli jsme i dva zajímavé workshopy. Na jednom se učily
základy modelování ve 3D a na druhém programování Ozobotů. Nechyběla ani tradiční
cestopisná beseda, na které jsme cestovali s Markétou Kutilovou, její dcerkou a báglem po
Africe. Procvičit slovní zásobu jste mohli v Jazykové kavárně.V Cafe 21 jsme nainstalovali
výstavu fotografií z příměstských táborů U tetičky na dědině.
V květnu jsme pro vás připravili další cestopisnou besedu, tentokrát s názvem "Za sebou do
Peru" (21. 5.). Těšit se opět můžete i na dvě Jazykové kavárny s Andym (16. 5. a 30. 5.) a na
motivační setkání s mladým podnikatelem, umělcem, či influencerem "Kanape".
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Plastic ocean

V neděli 14. dubna jste nás mohli potkat v Kunovském lese na akci Den Země,
který pořádalo přírodovědné centrum TRNKA, oddělení Domu dětí a mládeže
Šikula Uherské Hradiště. I přes to, že počasí se od rána mračilo a tvářilo se
celkově spíše nevlídně, nakonec se umoudřilo a dostavilo se i sluníčko, se kterým
už jsme někteří ani nepočítali. Na akci jste mohli obdivovat dravce, projít si
naučnou stezku, zahrát si obří člověče nezlob se a zasadit si bylinky.
Na stanovišti Informačního centra pro mládež jsme vyráběli rybky a jiné mořské
živočichy z plastového odpadu. Chtěli jsme tak poukázat na celkem aktuální
problematiku znečištění oceánů plastovým odpadem.
Víš, že ....
Moře a oceány nejvíce znečišťují plasty, které nejsou vidět
PET láhev se rozloží za 450 let
70 % plastového odpadu skončí na mořském dně
V oceánech plave více než 268 000 tun plastů. Takové množství by omotalo
zeměkouli podél rovníku 425 x
Každý rok se do oceánu dostane více než 8 milionů tun plastů. To je jako kdyby
se do moře každou minutu vyklopil plný nákladní vůz plastového odpadu
Podle některých odhadů při rychlosti, s jakou vyhazujeme produkty z plastů –
lahve, tašky a kelímky na jedno použití – bude do roku 2050 v oceánu více
plastů než ryb

JIN A JANG
Každý z nás si připadá občas sám, tak jako já tak i vy. Já vám chci ukázat, že nikdy nejsme
sami, a že i nejvíc šílené myšlenky dokážou mít dvě strany. Ukážu vám tak nějak jiný pohled
na věc. Lépe řečeno takový Jin a Jang. Nikdy není něco tak moc černé, abychom v tom
nenašli cokoliv bílého. Každý nemusí souhlasit s mými názory. Jsou moje a moje jediné
přání je, abyste viděli věci i z druhé stránky. To, zda-li si je vezmete k srdci, zůstává na vás.
Vaše Lexy Kočicová.

Prostě tlustá
Určitě nejsem jediná, kterou takto někdo nazval. Taky svým způsobem
spadám do skupinky lidí, kteří nemají dokonalou postavu a nejsou prostě
takoví, jací by podle ostatních „měli být.“
No co, já se s tím už nějak smířila, ale pořád se v mém okolí najde někdo, kdo
s tím má velký osobní problém. Jakoby snad on musel být tím, který je
udýchaný vždy, když vychází schody, nebo jde do mírného kopečku.
Vždy je to prostě o tom, že se jim tak nějak nelíbím.
Každý má kolem sebe lidi, kteří vás strašnou spoustu času pouze uráží za to,
jací jste.
Popravdě? Nemůžu říct, že by mě to někdy nemrzelo, nebo že nemám takové
ty „potřebuji zhubnout“ chvilky. Měla jsem je a strašně dlouho jsem se cítila
nechutně za to, jaká jsem. Momentálně mi to přijde směšné. A to jsem ani
nezhubla. Prostě jsem se začala mít ráda za to, kdo jsem.
Na lidech, kteří jsou trochu při těle, vnímám jeden velký nedostatek. A to ten,
že jakmile neváží 50 kg, ihned se považují za ošklivé a snad i nějaké jiné
stvoření. Ne každý má vždy takové možnosti, aby byl prostě od přírody
hubený. Ale to přeci není můj problém, ne?
Strašně ráda bych, aby ze světa vymizelo ono pomyslné:
,,Krásné holky, jsou ty hubené.“

Takhle to možná většina vnímá, ale mě osobně vždy potěší, když vidím holku,
která není úplná tyčka a jde si spokojená a s úsměvem na rtech.
Není nic krásnějšího, než vidět lidi spokojené.

Jsi příliš tlustá!
Myslíš si, že je tohle úměrné tvé postavě?
Hele, tohle nosí hlavně hubené holky…
Slyšela jsi o té nové dietě?
Kolem sebe slyšíme neustále negativní věci. Ale proč si z toho neudělat prostě
něco krásného?
Pokud chcete zhubnout, začněte pro to něco dělat. Ne proto, že musíte, nebo
proto, že vás k tomu navedlo okolí, ale proto, že chcete! No, a pokud se
nechcete tolik omezovat, nebo zkrátka nějak neholdujete tomu, že byste chtěli
být poloviční, začněte svou postavu milovat! Vždyť kdo říká, že být pevnější je
špatné? Kromě hubených lidí snad nikdo!
Pokud se začnete milovat za každou část svého těla a své nedokonalosti
budete brát jako vaši část, už ani vaše okolí vás nezlomí.
Ty věci, které nám vadí, se dělí na různé části. Jedna část je ta, s kterou
můžeme a chceme něco udělat. Ta druhá je ta, s kterou se nic udělat nedá, a
my se s tím smíříme.
Všichni jsme silní a dokážeme věci, které si opravdu přejeme.
Jsme to my, kteří si děláme život krásnější.

Lexy

Znáš dobře
Uherské Hradiště?

NOVÁ RADNICE
Původně byla vystavěna jako městská spořitelna.
Budova Nové radnice pochází z konce 19. století. Novorenesanční
průčelí zdobí dvě postavy podpírající balkon. Odborně se jim říká
atlanti. Nad vchodem je umístěn městský erb, který městu věnoval
uherský král Matyáš I. Korvín v roce 1481 za to, že obyvatelé města
zůstali věrní králi Jiřímu z Poděbrad a uhájili své hradby před
vojskem Matyáše Korvína, který město několikrát neúspěšně obléhal.
Zasedací síň, která je reprezentačním místem radnice, vyzdobil
nástěnnými malbami nejvýznamnější malíř Slovácka Joža Uprka.
Zobrazil na nich 2 slavné události v dějinách města - založení
Přemyslem Otakarem II. a potvrzení privilegií Jiřím z Poděbrad.

Knižní tip Knihovny BBB
MÁME RÁDI VĚDU 1, KOSMOS
Tomasz Rożek
Autor v knize představuje populární formou záhady vesmíru v kontextu
nejnovějších vědeckých poznatků. V této souvislosti mladším i starším
odkrývá odpovědi na otázky ohledně sluneční soustavy, planet a
hvězd, velkém třesku a vývoji vesmíru. Kniha osvětluje různé děje ve
vesmíru i demonstruje je nejen pomocí různých přirovnání, ale také na
fyzikálních jevech v přírodě. Kniha je doplněna o barevné fotografie
hvězdné oblohy a vesmírných těles i úkazů zachycených Hubbleovým
teleskopem.

Uklidili jsme kousek Česka
I přes to, že nám počasí letos příliš nepřálo a zamračené nebe pustilo i pár
kapek, nenechali jsme se odradit a do boje s nepořádkem, jsme v rámci
celorepublikové akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko!", vyrazili vyzbrojeni
pytli, rukavicemi a oplatky, kterými nás vybavilo Město Uherské Hradiště i
letos. V blízkosti Základní školy Větrná se kolem 9 hodiny sešlo přes 40
odhodlaných dobrovolníků, mezi nimiž nechybělo Myslivecké sdružení
Korábek, děcka z DDM Šikula, tváře známé, které s námi uklízí každý rok, ale i
nováčci. Letos naše řady obohatili i nadšenci Geocachingu, pro něž nejsou
takové úklidy ničím výjimečným. CITO akce (Cache In Trash Out) probíhají
velmi často po celé republice a po celém světě. S nápadem zapojit do akce
geocaching přišly Sběrné suroviny UH, s. r. o., které se postaraly i o odvoz
veškerého odpadu a všechny účastníky odměnily i drobnými dárky. Po
úvodním slovu organizátora a spoluorganizátorů jsme si rozdali reflexní
vesty, pytle a rukavice a vydali se uklízet vytipované lokality. Letos to již
tradičně bylo okolí studánky u ulice 28. října a navíc sídliště Východ. Akční
chlapi z Mysliveckého sdružení Korábek a hasiči to vzali z gruntu a udělali
pořádek v okolí Sadů a v Mařaticích směrem k Rovnině už v pátek.
Letos se podařilo vysbírat 1450 kg odpadu! Z toho bylo 40 kg pneumatik, 45
kg papíru, 210 kg různých druhů želez, 350 kg plastů a 805 kg komunálního
odpadu. Všem dobrovolníkům DĚKUJEME!

Mrtvé město
Byla temná noc, spal jsem v hotelu. Ráno jsem se probudil a chystal se na
snídani, ale snídaně nikde a lidé taky nikde. Šel jsem se podívat před náš
nádherný hotel, nebyl už tak nádherný, byl celý v plamenech. Z nebe padal
černý a horký popel, měl jsem strach. Silnice byla popraskaná jako horká
půda v létě. Nebe bylo rudé a jako by hořelo.
Všechna okna byla popraskaná bílými pavučinami, ale pavučiny toto město
už neznalo. Dál to bylo horší a horší. Na konci ulice svítilo temné světlo.
Čím víc jsem se přibližoval, tím bylo světlo rozzářenější. Ale jakmile jsem
přišel těsně před záři, vše najednou zhaslo. Po nebi začaly vystřelovat bílé
blesky. Po chvíli se spustil silný liják s kroupami velkými jako nehet. Co
nespálil oheň, to doničily kroupy. Jen na chvíli se ukázalo kulaté sluníčko.
Bohužel to nevydrželo dlouho. Začala se třást země jako sladká želatina na
dortu. Domy se klaněly až k zemi. Věděl jsem, že po zemětřesení přijde
tsunami, a to taky přišlo. Bylo větší než temnorudé nebe a já jsem neměl
šanci přežít.
Patrik Chrástek, Academic School

PLETEME MĚSTO
Na vybrané trase v ulicích města
Uh. Hradiště, kde ve středověku
vedla vodní cesta tzv. Rechla,
budou mladí umělci Střední
uměleckoprůmyslové školy Uherské
Hradiště, společně s veřejností
tvořit pletené objekty, které oživí
město nevšedními uměleckými díly.

Více info na: www.pletememesto.cz

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!
Slovácko má spoustu talentů a jedním z nich je bez
pochyb i 14ti letá studentka Gymnázia Uherské Hradiště,
Kristýna Knotová, která si právem zaslouží své místo
v květnovém Íčku.
Kristýna, kromě studia, zvládá vyplnit svůj volný čas i zajímavými koníčky. Od září
se věnuje tanci zvanému MTV dance, což je nově vytvořený taneční styl, který je
postaven na Hip hopových prvcích. Tento tanec je inspirován převážně videoklipy
z MTV a vyučuje se v Centru Akropolis Uherské Hradiště. Mimo to hraje každé
pondělí karetní hru bridž. Tato hra má propracovaná pravidla, která do značné
míry eliminují vliv náhodného rozdání karet a preferují herní um hráčů. Největším
koníčkem je však hra na klavír, která jí poslední dobou baví čím dál víc. Hrát na
klavír se učí již 7. rokem na Základní umělecké škole Uherské Hradiště. Pravidelně
se účastní i soutěží ZUŠek, které se konají každé 3 roky a vždy útočí na první
pozice (První místa vybojovala v roce 2014 i 2017). Další soutěž bude příští rok a
tam opět zaútočí na 1. místo ;). Kristýna dostala asi tak před půl rokem nápad, že
na školní akademii spojí Mozartovu hudbu a jazzovou skladbu (Růžový cadillac od
R. Linharta). Celá skladba by se jmenovala Mozart na růžovo. Společně
s kamarádkou daly dohromady noty a aranžmá a s dalšími „nadšenci“ se
pravidelně scházeli a pilně nacvičovali. Pro školní akademii byla skladba bohužel
příliš dlouhá a proto museli Mozarta „odříznout“. Nicméně byla by škoda, kdyby
Mozart na růžovo v celé verzi nikde nezazněl, a proto si ho zahrají 15. 5. na
Jazzovém večírku v sále Uherskohradišťské ZUŠky. Všichni jste srdečně zváni!

Foto: ZUŠ Uherské Hradiště

