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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.

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:
Hlava omotaná pavučinou a boty pokryté mokrým listím ... Tak tu máme podzim!
Co jsme si pro vás připravili v říjnu v Íčku pro mládež?
V pátek 11. 10. vás zveme na Instagram workshop, kde se děti naučí pracovat se svým telefonem,
vysvětlíme jim úplné základy, jako nefotit proti světlu, zlatý řez, časovač atd... .
V úterý 15. 10. se "vypravíme" na tradiční Cesty, tentokrát zavítáme do Skotska. Ve čtvrtek 17. 10.
procvičíme cizí jazyky v Jazykové kavárně s Andym. Hned v pátek 18. 10. si nenechte ujít
motivační setkání s mladou osobností Kanape, jehož hostem bude youtuber Lukefry. Přijďte se ho
zeptat na všechno, co vás zajímá. Všechny rodiče, ale ne jen ty, zveme na konferenci o rizicích
online světa Rodičem v době webové, která se uskuteční v úterý 22. 10. v kině Hvězda a je
zdarma! Ve čtvrtek 24. 10. si nenechte ujít kreativní tvoření ze starých CD u nás v Íčku!
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Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na: icm@icm.uh.cz

.........................................................
Mladý aktivista navštívil Uherské Hradiště
Ve čtvrtek 19. září 2019 přijal naše pozvání Jakub Čech, prostějovský aktivista, publicista a
čerstvý maturant, na besedu se Studenty pro Hradiště na kopuli kina Hvězda v rámci pořadu
Hvězda mluví a naslouchá. Mladý, skromný muž, co na první pohled neumí do pěti napočítat,
byla naprostá iluze. Už jen stisk ruky mě vyvedl z omylu a jeho bystrost a ostrovtip totálně uzemnil.
Prošli jsme spolu skoro celé kino; vyprávěl, jak s rodiči žil v prostějovském kině, které je shodou
okolností stejnou stavbou jako u nás v Uherském Hradišti. Ukázal, ve kterých místech kina byl
umístěn byt, kontroloval, jaké jsou nuance hradišťské stavby oproti té prostějovské. Velmi se mu
líbila osázená kopule ve tvaru přírodního amfiteátru, to prý v Prostějově není a chybí. V ten
moment jsem si říkala, zda Hradišťáci nezklamou a dorazí na besedu s ním i přes další kulturní
akce, které se ten večer odehrávaly, i přes to chladno, které bylo v onen čtvrtek nejsilnější. A
dorazili. Mladí študáci místního gymnázia stejně jako starší generace, všichni se chtěli dozvědět,
co je vlastně zač ten mladý klučina jak z plakátu. A Jakub spustil a tím začal koncert. Předvedl
dokonalou orientaci v zákonech, v problematice veřejné správy, fungování politiky na komunální i
celostátní úrovni, zároveň byl vtipný a několikrát publikum rozesmál, pamatoval si znění
Václavových někdy trochu kostrbatých otázek a opravdu na ně odpovídal, a vůbec prokázal
úžasný nadhled nad různými situacemi nebo nálepkami, kterými se mu jeho oponenti občas
odvděčí. Po besedě se Jakub druhého dne ráno zúčastnil besedy také s žáky 9. třídy na ZŠ
Academic school UH, kde navzdory očekávání zůstal dvě a půl hodiny a probíral s žáky zákony
pro lidi, jednotlivé kroky pro požádání veřejné instituce o veřejnou informaci a
další zajímavá témata. Měla jsem trochu obavy, jak zvládne zaujmout děcka v pubertě, ale
naprosto se přizpůsobil jejich tempu i dotazům a tím opravdu potvrdil své schopnosti, které
mnohdy chybí třeba profesionálním politikům. Pevně věřím, že Jakubova hvězda má před sebou
ještě dlouhý let.

ÚV
AH
A

Čas
Přede mnou z hladiny čněl majestátní vodopád, vypadající jako pradávný obr
pomalu se zvedající z místa svého věčného odpočinku. Voda u vrcholu
vypadala
uspěchaně, ale čím víc se blížila hladině, tím línější se zdála a člověk, tak
nicotný a nepotřebný se pod tímto obrem cítil, jako by měl všechen čas
světa,
až do onoho soudného dne.
Dne kdy se vše krásné a dobré, co nám ještě zbylo, promění v popel a my si
budeme moci jen říct, že dokud jsme měli čas, měli jsme si vážit všech krás
dob
dávno minulých.

Šeď
To město bylo zvláštní. Už od první minuty jsem cítil, že něco není v
pořádku. Někde hluboko, hluboko ve mně jsem cítil zvláštní tísnivý pocit,
jakoby zdi měly oči. Procházím dál vylidněnou ulicí. Těžký ranní vzduch pomalu
přechází v mlhu a naopak a postupně odhaluje další hrůzné detaily. Okna domů
přibitá deskami, pouliční osvětlení blikající a zanechávající scénu v naprosté
tmě, tiché, tak tiché že tuhne krev v žilách. Na konci ulice se zjeví slabá
záře, ale i tak málo mi stačí, abych ze sebe setřásl ten tísnivý pocit.
Přicházím blíž a všímám si, že záře přichází z výlohy obchodu. Když však
dorazím k obchodu, tvář mi zamrzne v tichém výkřiku. Obchod je naprosto
vyprázdněný, až na prodavačku stále sedící za pultem, už dávno však odešla ze
světa živých. Police za ní byly vyprázdněny. Město v odstínech šedi, kde ničeho
není dostatek, a postavy bez tváře vědomy si problému jen nečinně přihlížejí.
Jak by zde někdo mohl žít? A jak bych to mohl pochopit, když jsem tehdy nežil?

Markus, Academic School

Znáš dobře
Uherské Hradiště?

Sloup se sochou svatého Floriána
Podle pověsti nechal sloup se svatým Floriánem postavit hradišťský měšťan a královský rychtář Jan
František Schwarz jako výraz vděčnosti za jeho zázračné vysvobození z pruského zajetí. V roku 1742
město na dva měsíce obsadily pruské vojenské jednotky. Při odchodu vzaly s sebou kromě bohaté kořisti
i tři movité rukojmí, kteří se měli ze zajetí vykoupit. Královský rychtář byl jedním z nich. Podařilo se mu
však uprchnout, když na cestě do Prostějova došlo k šarvátce s císařským vojskem.Svatý Florián, patron
pekařů, hrnčířů a především hasičů, býval v 17. a 18. století velmi oblíbenou a často zobrazovanou
postavou s putýnkou vody v ruce. Na sloupu na Mariánském náměstí je tento atribut nahrazený dvěma
andělíčky. Předpokládá se, že rychtář si přál, aby se jeho Florián lišil od Floriána na nedalekém
morovém sloupu.

Zdroj: www.vychodni-morava.cz

Knižní tip Knihovny BBB
VELKÉ ŽENY Z MALÉ ZEMĚ
Renata Mrázová, Denisa Prošková
První kniha o slavných Češkách představující
příběhy žen, které svým průkopnictvím a odvahou
vybočily z davu i zvyklostí a svým myšlením a činy
předběhly dobu i hranice.
33 příběhů o inspirativních ženách.
Kniha byla napsaná, aby inspirovala zvídavé holky,
kluky a ostatní k jejich cestě za jedinečností.

Rozhovor s Miroslavem Koreckým
Učitelství bylo daleko emocionálnější, žurnalistika je tvrdší obor.

Kdo je podle vás Miroslav Korecký?
Už 26 let snad novinář, alespoň se tím tedy živí :-), no a předtím jsem byl učitel.
Vystudoval jsem pedagogiku, obor historie a český jazyk, no a abych hned
neutekl z boje, tak jsem po škole učil, ale v současné pozici jsem spokojenější a teď opravdu
neplánuji se znovu vrátit k bíle tabuli.
Byla žurnalistika vždy váš dreamjob?
Vlastně ne. V roce 1989, kdy došlo k převratu jsem již studoval na VŠ, takže obor
jsem si volil asi v roce 1985, a to jsem žurnalistiku volit rozhodně nechtěl. Za komunismu mi
žurnalistika připadala jako velmi bláznivý obor, protože když člověk za socialismu otevřel noviny,
nebyl to pěkný pohled. Podle mě v roce 1985 ani nešlo snít o tom, být skvělý žurnalista, protože to
opravdu nevím, co by člověk musel dělat, aby toho docílil. Učitelství pro mě byl svět daleko
emocionálnější, z hlediska té procítěnosti a vztahu s dětmi. Když jsem byl třídní učitel a odcházel
jsem, tak mi holčičky dávaly medvídky. Žurnalistika je daleko tvrdší obor.
Přestože máte vystudovanou filosofickou fakultu, údajně jste pracoval také v koksovně. Jak
jste se dostal do takových sfér?
Já pocházím z Kladna, no, a protože jsem samozřejmě jako student potřeboval peníze, tak jsem
opravdu chodil většinou na noční směny do Poldovky, což byla obrovská kladenská firma a tam
jsem pracoval v koksovně. No a později jsem dokonce maloval komíny a školní tělocvičnu, bylo to
opravdu rozmanité.
Jak vnímáte iniciativu Milion chvilek pro demokracii?
Samozřejmě všechno dění sleduji, někdy s pobavením a někdy s jakýmsi
backgroundem, který člověk samozřejmě za těch 25 let už má, protože už jsem
zažil několik takových bublin, které se různě nafukovaly, ale stejně nakonec
zase splaskly a výsledkem nebylo vlastně nic. Nejsem úplně velký fanda
demonstrací, sám na ně nechodím. Chodil jsem demonstrovat za komunismu,
neubírám jim žádnou legitimitu a smekám klobouk před organizátory, kteří
dokážou tak masové akce zorganizovat a oslovit tolik lidí.
Politiku sledujete pravděpodobně nonstop, tak jak se rozmýšlíte, koho volit?
Jsem celoživotní pravičák, takže se rozhoduji mezi pravou částí spektra, tam zase
tolik stran není, ale rozhoduji se jako každý normální člověk. Výhodou je, že
mám o trochu víc informací, ale jinak se rozhoduji zcela běžně.

Jak jste se dostal ke spolupráci s Norou Fridrichovou a s pořadem ČT – 168 hodin?
Oslovil mě Ondřej Neumann, který byl tou dobou šéf domácích zpravodajů v České televizi a my
jsme spolupracovali řadu let v Lidových novinách, a pak v Týdnu. Ten pořad 168 hodin už běžel
nějaký rok předtím, než tam vůbec vznikla ta moje rubrika Malostranské korekce. Ondřej byl i
dramaturg tohohle pořadu a oni tam tehdy vymýšleli s Norou Fridrichovou nějakou rubriku, která
by to nějak odlehčila. Chvilku tam byl dokonce Václav Moravec, který tam dostal prostor, aby si
připravil několik glos z politiky, no a jim se moc nelíbilo, že Václav to vzal moc vážně a státotvorně,
a de facto ta rubrika ten pořad moc neodlehčila a neudělala tam tu mezeru, mezi politickými
kauzami a zahraničními reportážemi. A Ondřej si vzpomněl, že jsem měl v Týdnu sloupeček
Zápisník z Malé Strany a že tohle by chtěl převést do televizní podoby jako součást pořadu 168
hodin. V tom sloupečku teď pokračuji i v Mladé frontě jen pod názvem Sobotní zápisník Malé
Strany.
Jak vnímáte prezidenta Miloše Zemana?
Nepřidávám se do tábora, kteří do něj kopou kudy chodí, ačkoli s ním nemám společného vůbec
nic. Názorově, ani co se týče politického stylu, a z dalších hledisek. Neimponuje mi ničím, ale
zároveň mi imponuje tím, že je to regulérně zvolený prezident. Nejsem typ, který by řekl, není to
můj prezident. Prostě našel někde tu většinu, která ho zvolila a já ji respektuji.
Jak bude naše země vypadat za 20 let?
Nezávidím těm lidem, kteří jsou mladší, protože když vidím ta reálná čísla, tak mi připadá, že naše
země není založená na dobrých základech. Teď nevíme, jak to bude s důchody a jestli na ně
vůbec budeme mít peníze a myslím si, že svět okolo Evropy nám utíká mnohem víc a rozhodně se
nedá říct, že bychom byli nějací tygři :-)
Jakub Hříbek

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

Informační centrum pro mládež nabízí preventivní výukové programy
"OMG" Objev Mediální Gramotnost
V prvním zářijovém týdnu, těsně po začátku školního roku, proběhly v Sokolovně ve Starém Městě
u Uherského Hradiště 2 výukové preventivní programy pro žáky SOŠGSM o bezpečí v online
prostoru, které navštívilo přes 250 studentů. V první části se žáci dozvěděli informace o tom,
s jakými druhy agrese se mohou na síti setkat, jak je od sebe rozeznají, jak se v takovém případě
mají zachovat a na koho se obrátit. V té druhé jim Karolína Presová, zakladatelka a lektorka
Replug me, popsala svoje zkušenosti s nadužíváním a závislostmi na moderních technologiích
z Asie, kde několik let působila. Vysvětlila, jak působí algoritmy v pozadí sociálních sítí, a osvětlila
základy digitální hygieny. Především zdůraznila, že: "V budoucnu budou ceněni ti, kteří se dokáží
soustředit na práci a každou minutu neodbíhají myšlenkami jinam. Pokud ovšem dnes dětem
nikdo nevysvětlí, jaký vliv má na soustředění neustálé pípání notifikací nebo vibrování zpráv na
mobilu, mohou mít další generace problém přečíst si odstavec textu v jednom kusu, aniž by vzali
do ruky mobil. Vedle hlubšího soustředění bude také velmi ceněná empatie, kterou
dnes také online komunikace ohrožuje."
A jak hodnotí výukové programy Barbara Tyrajová, metodička prevence na střední odborné škole
a gymnáziu Staré Město? „Jsem nesmírně ráda, že ICM UH přichází s takovýmto programem. Na
první akci, začátkem září, jsme se seznámili se sociálními sítěmi a běžným pohybem na internetu
poněkud jinou optikou. Nahlédli jsme pod pokličku provozovatelů těchto médií. V druhé části
programu se naši chlapci a dvě dívky věnovali aktivně práci s textem. Nebylo to vůbec snadné,
protože zorientovat se v tom kvantu informací a kriticky posoudit, který text stojí za náš zájem, je
dnes nejenom o schopnosti kritického myšlení a schopnosti správně analyzovat text, ale hlavně
člověk musí chtít. S úžasem jsem hleděla na partu teenagerů, jak se popasovali s množstvím
odborných termínů v rámci přednášky a dokonce jsem smekla pomyslný klobouk ve chvíli, kdy byli
schopni bezchybně odhalit hoax nebo fake news, protože vnímali obsah přednášky a dokázali jej
aplikovat na text, se kterým měli pracovat.“
V případě zájmu o některý z výukových programů z cyklu „OMG“ – Objev Mediální Gramotnost,
které jsou zaměřeny na bezpečnost na internetu, sociální sítě a důsledky jejich vlivu, fake news,
skrytou reklamu apod. nás neváhejte kontaktovat na icm@icm.uh.cz.

