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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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Tvoří přehled kulturních akcí.

JAKUB

Dělá rozhovory se
známými osobnostmi.

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

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:

Dva měsíce letních prázdnin utekly jako voda. My jsme se přes léto nenudili a již tradičně jste nás
mohli potkat třeba na příměstských táborech U tetičky na dědině v parku Rochus. Kromě
táborových kratochvílí, jako jsou třeba stloukání másla, pečení buchet a křepčení s dětmi kolem
kadibudky, jsme zvládli vytvořit brožuru s nabídkou vzdělávacích programů pro MŠ, ZŠ a SŠ a
brožuru „Jsem SAFE na netu“ pro děti, mládež a jejich rodiče, která by se měla během září dostat
do škol na Uherskohradišťsku a bude též k dispozici v Informačním centru pro mládež (zdarma). A
na co se v září můžete těšit?
V úterý 17. 9. se na vás opět těšíme při pravidelné cestopisné besedě. S Hanou Kopáčkovou se
vydáme horami a pouští v Maroku. Ve čtvrtek 19. 9. si rozhodně nenechte ujít debatu z cyklu
Hvězda mluví a naslouchá na kopuli kina Hvězda. Tentokrát bude hostem Studentů pro Hradiště
český aktivista, novinář, a středoškolský student Jakub Čech. POZOR! v případě deštivého počasí
se akce přesouvá do Felixova sálu v Jezuitské koleji na Masarykově náměstí. Ve čtvrtek 26. 9.
oslavíme Evropský den jazyků s Andym na Jazykové kavárně. V září si nenechte ujít živý stream
motivační besedy se zajímavou osobností Kanape, které moderuje Kuba Hříbek. Hostem bude
youtuber Lukefry! Sledujte náš web a FB ;)
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Tábory
v duchu slováckých tradic a řemesel
Již čtvrtým rokem proběhly v přírodním a kulturně-historickém areálu Parku Rochus příměstské
tábory s názvem U tetičky na dědině. Na táborech se organizačně podílí Region Slovácko, Park
Rochus, o. p. s., Dům dětí a mládeže Šikula a Informační centrum pro mládež prostřednictvím
Klubu přátel ICM. Toto léto hostila boršická chalupa okolo 160 dětí z 8 turnusů a letos poprvé
mezi sebe tetičky vzaly i jednoho strýčka. Tábory probíhají v duchu slováckých tradic a řemesel
a u dětí se těší velké oblibě. O tom svědčí i fakt, že všechny turnusy bývají beznadějně
obsazeny již pár hodin od zpuštění rezervace.
A čím jsou tábory U tetičky na dědině tak zajímavé a jedinečné?
Děti se seznámí s tradičním životem na vesnici. Životem bez moderních technologií jako jsou
chytré telefony, televize a internet, na které si během dnů trávených s tetičkami na Rochusu
stejně nikdo ani nevzpomene. Vyzkouší si různá řemesla a pomáhají s přípravou svačinek, v
podobě pečení chleba v hliněné peci, stloukáním másla ze smetany, výrobou marmelády,
pečením buchet v kamnech a další. Vyzkouší si výrobu hliněných cihel, vytočí si hrneček či
misku na hrnčířském kruhu a dozví se zajímavosti o bylinkách. Nechybí oblíbená odpolední
siesta na půdě v seně, převlékání do krojů, chůze na chůdách, cvrnkání kuliček a spousta
dalších zábavných aktivit.
Fotky ze všech 8 turnusů tábora najdeš na FB stránkách MOJE Slovácko aneb U tetičky
na dědině a nenech si ujít ani výstavu fotografií z tábora, která se uskuteční v dubnu
(2020) v komunitní kavárně Cafe 21 na Masarykově náměstí.

RODIČEM V DOBĚ WEBOVÉ
Konference pro rodiče o rizicích online světa
Datum: úterý 22.10.2019 od 18:00 do 20:00
Místo: kino Hvězda, Uherské Hradiště

Svět dětí a teenagerů je zaplaven digitálními technologiemi, které jim přináší nové široké
možnosti: učit se, bavit se a
komunikovat s celým světem. S možnostmi, které internet a nové technologie přinášejí, jdou
ruku v ruce i nová rizika. Těmi jsou nejvíce ohrožení právě mladí uživatelé. Rychle se totiž
naučí technologie ovládat, přitom jim ale často schází základní opatrnost. Je proto hlavně na
rodičích a učitelích, aby se snažili děti a teenagery přimět k uvažování nad tím, jak nové
technologie vlastně používat. Rizika internetu a nových komunikačních technologií vůbec
jsou těžko přehledná a neustále se vyvíjejí. Konference pro rodiče má pomoci se v problému
zorientovat a zároveň přinést informace o tom, jak přispět k bezpečnějšímu a přitom
svobodnému pohybu dětí a teenagerů v nových technologiích, jak střízlivěji přistupovat
k digitálním technologiím a vypěstovat si návyky digitální hygieny.

HOSTÉ:
Mgr. David Kudrna, odborník z Národního úřadu kybernetické a informační bezpečnosti
Mgr. Jarmila Krajčová, psycholožka
Mgr. Karolína Presová, zakladatelka projektu Replugme
Lukefry, youtuber a zástupce mladé generace
Jakub Hříbek, student SŠ a moderátor akce

TÉMATA:
Rizika komunikace na internetu
Závislosti a principy digitální hygieny
Vývoj dětské sebereflexe a osobnosti v online prostředí
Dětská tvořivost na sociálních sítích aneb zapomeňte na nevinnost vašich dětí
Nastavení rovnováhy online a offline světa pro vaše děti

Během příspěvku Mgr. Kudrny z NÚKIB nebude možné pořizovat audiovizuální záznamy
z důvodu potenciální viktimizace dětí.

Partnerem konference jsou Městská kina Uherské Hradiště. Akce proběhne za laskavé finanční
podpory Zlínského kraje, Města Uherské Hradiště a Eurodesku.

Akce je ZDARMA, ale vzhledem k omezené kapacitě míst je nutno se hlásit přes rezervační systém
kina Hvězda. Pro více informací neváhejte kontaktovat Informační centrum pro mládež
icm@icm.uh.cz, nebo na tel.: 572 525 526.

Lexy

Znáš dobře
Uherské Hradiště?

KOMPLEX JEZUITSKÝCH STAVEB
Výstavba byla zahájena v roce 1654 budovou
koleje, která byla dokončena v roce 1662.
V koleji byli ubytováni nejen příslušníci řádu
Tovaryšstva Ježíšova (jezuité), ale také
studenti gymnázia.
Kostel sv. Františka Xaverského
Stavba kostela byla započata roku 1670. Kvůli bažinatému terénu musely být základy uloženy až do třímetrové
hloubky. Dubové trámy spojené dubovými skobami tvořily první vrstvu. Na ně byl položen rošt z olšových kůlů a teprve
na nich vyrůstalo zdivo z kamene a vápenné malty. Při stavbě byly využity zkušenosti italských architektů a stavitelů.
Dokončena byla v roce 1686. Dnešní podoba je výsledkem opravy a přestavby, uskutečněné v letech 1754–1755.
Třetí budovou komplexu je Reduta (budovaná v letech 1700 až 1729), která byla původně postavena jako jezuitské
gymnázium s divadelním sálem.

Knižní tip Knihovny BBB
SPOLEK NEMRTVÝCH HOLEK
Lily Andersonová
Fantasy román o mladé dívce, která se pro objasnění podivné smrti
své nejlepší kamarádky uchýlí k použití nekromancie. Na Fairmontské
akademii zemřou za podezřelých okolností tři studentky. Dle policie se
jedná o sebevraždy, ale Mile se to nějak nezdá. Mezi mrtvými je její
nejlepší kamarádka Riley, která by si život přece nikdy nevzala. Mila
se rozhodne Riley vrátit zpět k životu pomocí magie, aby společně
našly jejího vraha. Kouzlo se jí ale vymkne z rukou a k životu probudí i
protivné sprosté holky June a Daytonu. Bohužel všechny tři „živé
mrtvé“ trpí ztrátou krátkodobé paměti a nepamatují si, kdo je zabil. Na
vyřešení mají týden, potom kouzlo vyprchá.

Rozhovor Jakuba Hříbka se Štěpánem Urbanem
Štěpán Urban: "Na Superstar vzpomínám kladně, byl jsem mladý a moc rád jsem poznával".
Jak vzpomínáš na Superstar?
Víceméně velice kladně. Byl jsem mladý a moc rád jsem
poznával. Bylo skvělé tam získat konexe, díky kterým se dostávám k různým nabídkám i teď.
Samozřejmě jsem se i popularizoval, ale jelikož jsem pak tři roky nic neudělal, šli všechny views a
výhody ke dnu, kvůli algorytmům, které prostě při neaktivitě nefungují.
Proč po skončení Superstar následovala tři roky dlouhá pauza?
Já jsem samozřejmě chtěl začít, ale jak nad tím i teď uvažuji, tak jsem vlastně vůbec nebyl
připravený. Teď by to samozřejmě asi dopadlo jinak. Myslel jsem si, že v dané pozici si můžu dělat
co chci, a v tom jsme se neshodli s vydavatelstvím, se kterým jsem měl hned po soutěži smlouvu.
A asi i kvůli svému egu jsem se na tom hodně spálil. Potom následovala spolupráce s Emmou
Drobnou, což mi dalo hodně zkušeností a zážitků, protože u ní ve skupině byli opravdoví
profesionálové. To bylo pro mě nejrozumnější řešení a ona to taky uvítala. V té době jsem se
v podstatě živil hudbou, což bylo moc fajn.
Chtěl jsi být už jako malý slavný?
To nevím, ale nikdy jsem nechtěl být celebritou “přes ksicht”. Chci být slavný tím, co dělám, a
proto chci dělat hudbu nejlíp, jak dokážu, protože primární je pro mě právě hudba. Nechci dělat
texty “láska páska”, které bude zpívat stadion. Chci dělat texty smysluplné, a jestli někdy
vyprodám něco většího, bude to splněný sen.
Proč ses rozhodl skládat česky?
Ze začátku jsem moc rád skládal v angličtině a asi před rokem a půl jsem se znovu vrátil k češtině,
protože mi přišlo, že v těch textech je daleko větší osobitost a že do jediné holé věty dokážu vložit
spoustu metafor a jinotajů, kterým třeba rozumím jen já. Tak mi to přišlo hezčí pro mě i pro
posluchače.
Komu jako první hraješ své nové skladby?
Jak kdy. Minulý rok jsem byl na bytě s Vojtou Hondlem, frontmanem naší spřátelené kapely Mech.
Když jsem něco složil, hned jsem mu to zahrál a od něj jsem se opravdu objektivně dozvěděl, jestli
je to dobrý, protože jsme vážně dobří kamarádi až skoro bratři. Teď momentálně bývá prvním
můj kytarista Matyáš Svozil a posledních pár měsíců je to i moje přítelkyně – zamilovaným se ale
těžko skládá, takže poslední dobou moc nápadů nemám :-)
Kde jsi čerpal inspiraci ke svým dvěma aktuálním singlům?
Prvně vznikla Candy, kterou jsem napsal po jednom náročném večeru, kdy se mi začaly zpátky
vracet všechny špatné věci a špatná rozhodnutí, které potom někoho třeba pronásledovaly nebo
kterými jsem někomu ublížil. Chtěl jsem hlavně usnout a uniknout těmto myšlenkám. Neříkám, že
jsem zlý, možná pro někoho, ale zkrátka udělal jsem nějaké chyby, které jsem si vyčítal, a to i
v oné písničce, proto začátek refrénu zní: “Souzním s tmou, a s tebou už nechci.” Ono to i podle
klipu vypadá jako milostná píseň, ale vlastně vůbec milostná není. Já jsem to tak chtěl, protože i
v klipu je zachyceno to momentum, kdy přemýšlíš, kdo je vlastně špatný a kdo dobrý. Je to velmi
bolavé téma. A Postel vznikla paradoxně těsně předtím, než jsme jeli nahrávat jinou vybranou
písničku. Moje kamarádka mi vyprávěla, jak se s ní rozešel kluk, a potom si našla nějakou one
night stand, který ji taky odkopnul a začala říkat, že všichni jsou stejní, stejně špatní. Té fráze jsem
se chytnul, a tak vznikla píseň Postel. Přišel jsem na to, že když člověk nehledá to opravdovo,
takovou tu pravdu v sobě a v ostatních, tak víceméně využívá sebe sama k tomu, aby se motal
druhým lidem.

Většina textů pochází ze skutečných příběhů, které se staly mně nebo mým známým.
V Tvých klipech se objevují i hodně odvážné lesbické scény. Nebál jsi se, že budou klipy
z toho důvodu někým špatně přijaty?
Mně šlo hlavně o to, abych nezachycoval to rané stádium zamilování a vzájemné prvotní
poznávání mezi mužem a ženou, protože to každý vnímá jinak. Kdyby se na to díval muž, tak si
řekne, že to je moc sladké a holka by si řekla: „Ten je skvělý ten kluk, kéž by takový byl každý,” ale
primárně mi šlo o to, abych třeba i někoho naštval. Chtěl jsem být kontroverzní a můžu říct, že to,
že jsme zvolili dvě holky a ještě ke všemu tak krásné, mohlo vést k tomu, abychom zaujali více lidí.
A hlavně znám jeden takový pár, a ta neuvěřitelná čistota, která je v jejich vztahu, mě nenechává
chladným. Takže mi šlo hlavně o to, zachytit tu lásku, ne aby byla hmatatelná, ale aby byla
rozpoznatelná v tom klipu.
Kdo je teď Štěpán Urban?
Teď jsem šťastný. Sice mám hlavu plnou věcí, které bych tam mít nechtěl, ale jsem primárně
šťastný člověk. A jsem člověk, který se snaží svými texty, hudbou a klipy něco sdělit.
Na co se můžeme těšit dál?
Teď v září chci vydat další singl, a potom chci připravovat album, které bych chtěl mít hotové
koncem prosince.

Jakub Hříbek (vlevo) a Štěpán Urban (vpravo)
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

Soutěž

ICM UH vyhlašuje literární soutěž k 17. listopadu, ke 30. výročí Sametové
revoluce. Je určena žákům 2. stupně ZŠ a studentům SŠ.
Soutěž začíná 2. září 2019 a bude ukončena 1. listopadu 2019.
Vyhodnocovat ji budou nezávislí odborníci z řad pedagogů a týmu ICM UH.
Tématem soutěže je pokračování věty:

„Je super, že máme demokracii, protože….“.
Maximální délka je 1 stránka formátu A4.
Slohový útvar může být fejeton, úvaha, esej nebo vyprávění přímo pamětníka
z rodiny či blízkého okolí.
Budou vybrána 3 nejlepší díla, jejichž autoři budou oceněni během slavností
17. listopadu, pořádaných městem Uherské Hradiště na Mariánském náměstí,
budou součástí speciální přílohy prosincového Íčka a umístíme je také na
našem webu www.najdicestu.cz.
Vaše díla zasílejte emailem na icm@icm.uh.cz a doložte vaše celé jméno
včetně věku a kontaktu, případně přineste osobně vytištěná nebo na flash
disku přímo k nám do ICM na Masarykovo náměstí 21 do Jezuitské koleje
v Uherském Hradišti.
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Partneři akce jsou Město Uherské Hradiště a Zlínský kraj.

