6

17

á
om
Íčk s již
o
le t

16
LET

!

led 4)
h
e
ř
p
1
.
na
r
i
t
s
n
(
k
!
r
ád
M
g
i
r
b
h
letníc

www.najdicestu.cz

Masarykovo nám. 21,
686 01 Uherské Hradiště,
tel.: 572 525 526
Otevřeno:
pondělí – pátek 9.00 – 17.00 hod.
icm@icm.uh.cz
www.najdicestu.cz

Služby ICM

Informační centrum
pro mládež Uherské Hradiště
ÍČKO

Služby:

Nabízíme:
• přehledy kroužků pro děti i dospělé,
nabídku letních táborů
• informace o možnostech studia
• informace o práci v zahraničí
• bezplatnou inzerci v měsíčníku Íčko,
na webu i na nástěnce v prostorách
ICM
• vybavené prostory pro pořádání
přednášek, kurzů, školení a cestopisných besed až pro 50 osob
•
zkušebnu pro kapely, místo
pro setkávání,….
• prostory pro pořádání
		 studentských výstav
617 • informace o akcích
16
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kopírování / tisk
barevné kopírování / barevný tisk
faxování
skenování
internet (počítá se po minutách;
30 minut ZDARMA pro držitele
slevových karet ISIC, ITIC, IYTC, EYCA)

Prodej:
• slevových karet ISIC, ITIC, EYCA, EYCA
Student, EYCA /děti 10-15 let/
• přihlášek na VŠ, VOŠ, SŠ /		
denní, dálkové, s talentovou zkouškou/,
NS /=nástavbové studium/
• jízdenek LEO Express

Také v elektronické podobě
na našich stránkách a FB
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Kdo jsme?

Lenka

Kamila

Vedoucí Informačního centra pro
mládež, co dává Íčko do kupy, fotí
a dělá tu omáčku okolo

Kolegyně z ICMka, tvoří pro Vás
přehled kulturních akcí

Saša

František

Natálka

Markus

Tak tu máme červen. Venku
už přestalo sněžit a zimní
oblečení definitivně stěhuju na půdu. Maturanti už to
mají za sebou, někteří si to
pro „velký úspěch“ možná ještě
zopáknou, ale hlavně! Blíží se letní prázdniny, na které se většina těší už od září, a s
nimi i zasloužený odpočinek pro studenty,
ale i učitele. Ti aktivnější půjdou vydělávat
milióny na letní brigády a ostatní budou třeba jen chytat bronz. Pokud sis žádnou brigošku nestihl zajistit, zkus mrknout na náš
web, nebo dojdi k nám na Íčko a podíváme
se, jestli něco najdeme. Během června se
u nás můžete pokochat prodejní výstavou
kalendářů studentů Multimediální tvorby
ze SUPŠ UH s názvem „Multidárium“. Tyto
kalendáře budou v prodeji na Městském Informačním Centru do konce roku a peníze
z prodeje dostanou studenti, kteří je vytvořili. Ve čtvrtek 8.6 nebude chybět Jazyková kavárna. V kině Hvězda přivítáme 12.6.
českého novináře Erika Taberyho a 24.6.
to tam rozjedou Youtubeři. Určitě nás přijďte pozdravit a pobavit se do našeho veselého stánku na „Roztančené náměstí“, které
proběhne 16.6. od 10 do 12h a bude součástí Kunovského léta. Ty, kteří se letos
za hranice naší vlasti nedostanou, zveme
alespoň na pravidelnou cestovatelskou besedu do Cafe 21, kde se s námi 20.6. od
17:00 Patrik Kotrba podělí o své zážitky ze
Santiaga de Compostela. My budeme léto
trávit U tetičky na dědině v Parku Rochus
jako loni. Více informací o plánovaných
akcích najdete na našem webu www.najdicestu.cz a facebookové stránce Informačního centra pro mládež Uherské Hradiště.
Užijte si prázdniny ve zdraví a těším se na
vás zase v září!

Žáci ZŠ Čtyřlístek a členové novinářského kroužku pod vedením
paní učitelky Němečkové, kteří pro vás se zapálením zpracovávají
rozhovory s místními mladými osobnostmi

Tiráž: Íčko - zpravodaj Informačního centra pro mládež a Klubu přátel ICM, vydalo Informační centrum pro mládež Klub přátel ICM za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Zpravodaj je registrován jako periodický tisk u Ministerstva kultury pod číslem MK ČR 22584, říjen 2016, náklad:
1.000 ks. Grafika: Joker s.r.o., foto: Joker s.r.o. - J. Krmela Vacková, Grafika: Petr Ovsík. Uzávěrka dalšího čísla: vždy
k 15. dni v měsíci. ÍČKO najdete i na www.najdicestu.cz a FB.

YoUHtube 2017 opět v kině Hvězda!
Druhý ročník akce YoUHtube se v kině
Hvězda Uherské Hradiště chystá na 24.
června 2017 od 10 do 15 hodin. Od loňského roku akce povýšila spíše na minifestival
nejen online zábavy.
Jako hosté vystoupí a své nové video představí někteří účastníci minulého ročníku – např.
Macko, Haggy, Adam Mach, Luboš je celkem
fajn, ale také, samozřejmě, i nové tváře: Lukefry, OlysFun, Gabrielle Clement, Ludio a další,
jejichž jména postupně zveřejňujeme na facebookovém profilu YoUHtube 2017.
A co tě na akci čeká? Především opět nabitý
pětihodinový program! Celkem očekáváme
25 youtuberů s různou sledovaností. Je možné, že jejich počet se ještě zvýší, neboť se
i nadále hlásí organizačnímu týmu.
Účinkující představí svá nová videa, jiní plánují živou talkshow přímo na pódiu. Na akci
dále vystoupí skupina parkouristů z TJ Sokol
Uherské Hradiště, kteří představí svoji činnost
a třeba i inspirují druhé, aby se k nim přidali.
Taneční vystoupení zajistí Nikča Horáčková,
která již vloni zpestřila program tancem s jed-

nou z účinkujících youtuberek Annou Šulc.
Také bude návštěvníkům k dispozici možnost nechat se „proměnit“ jedním z týmů
kadeřnic a vizážistek ze Střední školy služeb
a vítězný tým včetně zkrášleného dobrovolníka/dobrovolnice bude za proměnu odměněn! Foyer kina Hvězda se zase promění
v herní zónu, kde bude umístěno 8 počítačů
s možností zahrát si počítačové hry jako třeba CS:Go a další, budou zde také prodejní
stánky RealGeek a Style-shop a najdeš zde
i prodejní stánek s kartičkami ScratchWars
s interaktivním programem.
Celou akcí provedou návštěvníky festivalu
dva šikovní moderátoři – z loňského roku již
známý Ondra Vonšovský alias FreezyBros
a Tereza Čierníková - mladá, krásná a pohotová absolventka Obchodní akademie, moderátorka různých akcí od plesů až po poprojekční besedy Jednoho světa.
Předprodej vstupenek na akci byl již zahájen,
VIP vstupenky jsou již vyprodány, ale lístek za
300 ještě seženeš na pokladně kina Hvězda
nebo na webu mkuh.cz.

Diskuze s šéfredaktorem Respektu
Erikem Taberym
Studenti pro Hradiště a naše ICMko si tě
dovolují pozvat na první diskusi ze série
„Hvězda mluví a naslouchá“. Prvním hostem
bude šéfredaktor týdeníku Respekt, se kterým budou hovořit o rozdělené společnosti,
a to jak české, tak světové. S tímto aktuálním tématem souvisí pojmy jako nezávislost
médií, sociální bubliny, alternativní média,
post-faktická doba nebo volba prezidenta
2018. Je nutno podotknout, že žurnalistika
je v současných chvílích vskutku zajímavé
téma, vezmeme-li v potaz vtipkování o likvidaci novinářů mezi Milošem Zemanem a Vladimírem Putinem, či odposlech rozhovoru
mezi Andrejem Babišem a Markem Přibilem,
4

redaktorem MF Dnes. Přijď se zeptat na
to, co tě zajímá, do kina Hvězda na kopuli
v pondělí 12. června od 18 hod.
Václav Janík a Adam Jašek, Studenti pro
Hradiště

© Pavel Reisenauer
www.pavelreisenauer.cz
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Přemýšlej a vyhraj
Správnou odpověď nám pošli do 24.6.2017 do 12:00 na adresu icm@icm.uh.cz
a do předmětu napiš ŠIFRA ÍČKO.

Šifra
Tik tak, tik tak…….Asi se pěkně zapotíš!

Minulý měsíc bylo správné znění tajenky ‚MATURITA‘ a ze správných odpovědí jsme vylosovali Slávka Müllera, který získává 2 volňásky na motokáry do Starého Města - moc gratulujeme! Slávek
je zároveň autorem červnové šifry. Pokud i ty vymýšlíš hádanky
a šifry, pošli nám svůj nápad s postupem a řešením. Hledáš-li
další možnosti, jak prohlubovat své šifrovací schopnosti, pak nás
navštiv v MIC nebo ICM a zkus skvělou hradišťskou šifrovačku!
Tu zkoušeli již studenti středních škol během dubnové soutěže
a docela jim to šlo!

ZA
OVĚ 2
ODPHRAJ DO
VY ENKY U
UP
RK
VST UAPA
AQ

Knižní tip Knihovny BBB
Paul Beorn, Silene Edgarová:
14-14 Přátelství napříč staletími
Je možné se skamarádit s někým, kdo žil sto let před vámi? Hadrien a Adrien jsou
dva třináctiletí kluci, kteří žijí ve Francii a mají podobné problémy ve škole, doma a i
s dívkami. Od sebe je dělí jen jedna věc: Hadrien žije v roce 1914 a Adrien v roce 2014.
Jejich osudy se propojí, když si začnou díky tajemné schránce posílat dopisy. Nejdříve
vůbec netuší, že jejich dopisy putují časem. Když si Adrien uvědomí, že Hadrien žije
v minulém století, rozhodne se ho varovat - blíží se první světová válka a jeho kamarád se musí za každou cenu ukrýt!

Přemýšlej a vyhraj!
6

Ze srdce evropy do

Santiaga
de CompoStela,
aneb pěšky z ČeSké republiky až k
oCeánu na západ španělSka
20. 6. 2017
od 17.00 hodin
Cafe 21

přednáší Patrik Kotrba
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Exkluzivně! Rozhovor s místními parkouristy
Tentokrát žáci novinářského kroužku ze ZŠ
Čtyřlístek vyzpovídali místní parkouristy - Oriho (žáka ZŠ Za Alejí) a Frantu (sextána Gymnázia Uherské Hradiště). Co je k parkouru
přivedlo a jake jsou možnosti v okolí?
Jak parkour vznikl a kdo ho založil?
Parkour založil David Bell. Jeho otec byl voják
a učil se, jak se co nejrychleji dostat z jednoho
bodu do druhého. A pak to učil svého malého Davida. David to rozvinul do podoby parkouru.
Jak bys co nejjednodušeji popsal parkour ?
Ori
Parkour je umění pohybu. Jedná se o to, že se
musíte co nejrychleji dostat z bodu A do bodu B.
Franta
V dnešní době se dá považovat za parkour vlastně
jakýkoliv pohyb. Například když běžíte a něco přeskočíte, je to taky parkour.
Co vás k parkouru přivedlo?
Franta
K parkouru mě přivedly různé nahrávky na Youtube a potom přímo k správnému tréningu mě přivedl Taras, protože když začínal, tak točil tutoriály
a líbilo se mi, jak tehdy ten člověk vystupoval. Řekl
jsem si, že to taky zkusím a už trénuju čtyři roky.
Ori
Mě k parkouru přivedl člověk, který tady v Hradišti
měl kroužek. Jmenoval se Ondřej Horehleď, ale
stala se nehoda a bohužel zemřel. Taky jsem viděl nějaké nahrávky na Youtube a už dřív, když
jsem býval s klukama venku, tak jsem přeskakoval
nějaké ty zídky, ale vůbec jsem nevěděl, co je to
parkour. V současné době už skáču čtyři roky.
Jaký máte názor na Taryho?
Ori
Úplně na rovinu - když Taras natáčel tutoriály, tak
se choval úplně normáně, nebyl to žádný youtuber, bohužel pak udělal obchod Enjoy the Movement a začal prodávat různé oblečení, začal dělat
workshopy a stal se z něho normální youtuber,
začala ho sledovat spousta dětí a dneska skáče
skoro každý.
Franta
Taryho znám od té doby, co točí na Youtube, dřív
to býval skromný člověk, ale když jsme na táborech, tak se před kamerou chová jako naprostý
8

blbec jenom proto, aby měl nějaké to zhlédnutí.
Měli jste někdy problém s tím, že vás někdo
označil za vandaly?
Oba
Tenhle problém byl vždy a pořád je. Bývají to většinou starší lidé. Například při „jamu“ (setkání lidí,
co skáčou). Snažíme se jim to nějak vysvětlit, jenže ono to nejde, lidé neposlouchají.
Někteří lidé si na nás pouze vybíjejí zlost. Občas
zavolají policajty, ale s nimi není nikdy žádný problém. Parkour už znají, takže jim to nijak nevadí.
Říkají, že jsme borci a že je dobré to, že nesedíme doma u počítače.
Měli jste někdy kvůli parkouru vážný úraz?
Ori
Vážný úraz jsem neměl, měl jsem pouze otřes
mozku, ale to byla moje vina.
Když se TO stalo Ondrovi, neměli jste pak větší respekt ze skákání?
Ori
Já myslím, že ne, to byla čistě shoda náhod,
nebyla to jeho vina. Ono mu to vlastně podjelo,
musíte si vždycky vyzkoušet, zda-li vám to klouže,
a Ondra to bohužel neudělal.
Existuje nějaký kroužek parkouru v okolí Uh?
Franta
Zatím ne, ale já a ještě jeden kamarád jsme
součástí Sokola. Podmínkou pro fungování jsou
trenérské licence, které si hodláme dělat teď
v červnu.
A pokud se to povede, tak by příští rok od září měl
být kroužek parkouru.
Pokud chceš parkouristy v akci vidět naživo,
doraz na SRAZ YOUTUBERŮ 24.6. do kina
Hvězda, kde vystoupí borci ze Sokola Uherské Hradiště!!!
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Co se nevešlo do předchozích čísel

Staň se diplomatem zavítal do UH.

Jak se dělá konkurz na mode

rátora pořadu ČEKUJ!

Beseda o možnostech dobrovolnictví aneb Dobrošem v UH.

Infoodp

oledne

zahranič

ních stu

dijních

stáží.

ZŠ Spor tovní

Ukliďme Česko!

Natáčení propagačn
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K zamyšlení
Letošní maturant Šimon Obdržálek nám
poslal svoji seminární práci na téma Žít
v přítomném okamžiku Tady a Teď, a tak
jsme se rozhodli její část v posledním
předprázdninovém vydání Íčka otisknout.
Celou si ji můžete přečíst na našem webu
www.najdicestu.cz!
Plynutí času
Čas je pojem, který je důležitý pro většinu dění
na tomto světě. Rozdíl je však mezi tímto samotným pojmem a mezi tím, že lidé kdysi dávno začali čas měřit. Dali mu jasně ohraničený
interval, který nazvali vteřina. Nemám nic proti
názvům úseků času jako je rok, měsíc, den,
či dopoledne nebo odpoledne, ale ony menší
časové úseky, jež nehostinně zasahují do přítomného prožívání člověka, jsou dle mého názoru přímo nežádoucí. Když se člověk zaměří
ať už na dělání jakékoli mechanické manuální
činnosti, nebo na přemítání nad problematikou, která je zcela intelektuálního charakteru,
v obou případech se čas de-facto rozplyne,
pokud se do jejíhož průběhu člověk opravdu
silně pohrouží. Tyto chvíle můžeme znát ze situací, kdy nás daná činnost/myšlenka opravdu
baví a naplňuje. Ponoříme se do ní tolik, že nás
přestane zajímat cokoli jiného, začneme se,
aniž bychom si to mnohdy uvědomili, soustředit
pouze na právě tuto jednu aktivitu, a tím docílíme toho, že měřený čas nevnímáme. Chtěl
jsem se tím dostat k tomu, že měřený čas nás
tím pádem omezuje v našem přítomném prožívání. Jinak vnímáme čas, když hrajeme hru,
která nás baví, když jsme s přáteli v zapálené
debatě, nebo když se vpíjíme do očí milované
osoby, a jinak vnímáme čas, když sedíme v čekárně u zubaře, když jsme v nepříjemném očekávání na určitý verdikt, nebo když na nás čeká
něco opravdu nepříjemného. Takže vteřinami
a minutami můžeme sice vyjádřit, kolik přesně
času uběhlo, ale nikdy nedocílíme toho, kolik
nám ho uběhlo v našem opravdovém prožívání.
V dnešním moderním světě bychom se bez
přesného měření času samozřejmě nedokázali obejít, však možná právě proto, že jsme

dostali tu možnost vkládat do dne činnosti
s přesným časovým ohraničením, projevila se
lidská chtivost, touha po dosažení nejlepších
výsledků, mnohdy zbytečně vysokých nároků
a cílů, a proto asi také lidé začali vkládat do
dne více činností, než by bylo zdrávo. A to také
vede k dnešní uspěchanosti lidstva, věčnému
časovému presu, a pocitu, že je toho na člověka moc. Za čím se vlastně ženeme? Přece sem
jednoho dne prostě přijdeme a jednoho zase
odejdeme. Nejde o to, abychom tady toho prožili co nejvíce, jde o to, abychom to prožili co
nejsilněji, nejhlouběji. Nebo pro změnu jednodušeji – více naplňovat význam slova „žít“. Západní psychologové v souvislosti s tímto jevem
mluví o „plynutí“, tedy o naprosté koncentraci
na to, co právě děláme, bez jakýchkoliv myšlenek, které by proudění narušovaly.
Tohle je něco, co děti dokáží sami od sebe.
Spadnou do běhu hry tak, že naprosto přestanou vnímat své okolí. My dospělí tyto chvíle
zažíváme jistě taky, ale v o hodně menší míře.
Tyto momenty, když se například zadíváme tzv.
do blba a nepřemýšlíme vůbec nad ničím, na
nás působí jako vnitřní očista.
Co nás ve škole nenaučí
Někdy, se může zdát, že studenti mají malý
zájem o učivo. A tady se zastavím. Zmíním zde
několik věcí, které vás ve škole prostě nenaučí.
Rozhodnost
Důležitá věc v životě je umět se rozhodnout.
Většinou nám určitá, v tu chvíli zdajíc se ne
příliš podstatná, rozhodnutí mohou pohnout
životem o velký kus. Abyste se uměli dobře
rozhodnout, je důležité poznání sama sebe,
vědět co vlastně v dané situaci chceme a co
pro nás bude nejlepší. Nejdůležitější aspekt
při rozhodování je dle mého názoru vnitřní
hlas. Vnitřní hlas, jenž má hodně co dělat s naším svědomím, je jednou z úžasných pomůcek, které můžeme efektivně a hlavně intenzivně využívat. Tak to dělejme.
Pokračování na webu www.najdicestu.cz!
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Datum

Čas	Název

1. 6.

17.00

Bašská stezka hlaholice - vernisáž výstavy (1.6. - 3.9.)

Místo konání
Památník Velké Moravy, St. Město

1.-30. 6.		 Multidárium – prodejní výstava kalendářů
		
z dílny žáků oboru Multimédia SUPŠ UH
1. 6.

18.29

Večer pro zoufalý holky – literární večer

3. 6.

10.00

Dobrodošli – Dny Slovanské kultury

3. 6.

13.00

Hradišťské piváky - pivní festival Jarošovského pivovaru

3. 6.

19.00

Rock Gang Contest – finále soutěže začínajících kapel

5. 6. 9.00-17.00

Petr Kubeň - fotografie - výstava (5.6. - 31.8.)

6. 6.

Laco Deczi Celula New York

20.00

6. 6. 17.30-19.30

Tvořivá dílna - Scrapbooking aneb Fotografie s příběhem

6. 6. 9.00-18.00

Oslava 1. narozenin Cafe 21

Cafe 21
Cafe Portal
Park Rochus
Masarykovo náměstí
Klub Mír
Dům kultury, Uh. Brod
Klub Mír
SVČ Klubko St. Město
Cafe 21

7. 6.
18.00
Tanec, tanec - vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ UH 		
		
a pobočky Kunovice
Klub kultury
8. 6. 15.30-17.30

Tulip venku - sportovní akce - park Bastion

8. 6. 15.00-17.00

Jazyková kavárna

Klub Tulip
Cafe 21

8. 6.
9.30
Astronomické hodiny a orloje Uherskobrodska - přednáška 		
		
a křest knihy Ing. Rostislava Rajchla
Knihovna Fr. Kožíka, Uh. Brod
9. 6.

19.30

Novosvětská s Gustavo Dudamelem - Berlínská filharmonie živě

9. 6.

19.00

Castl Tour - Pozdní sběr + Fleret

Kino Hvězda
Amfík Bukovina Popovice

9. 6.
17.00
23. ročník festivalu Dny umění nevidomých na Moravě - vystoupí hudební 		
		
duo VojoDeyl
Cafe 21
9. 6.-11. 6. 9.00

42. Mezinárodní ekologický festival Týká se to také tebe

Dle programu

10. 6. 9.30-11.30
V zdravém těle zdravý (vz)duch - s Centrem Akropolis 		
		
pro rodiny s dětmi
Akropolis/Masarykovo náměstí UH
10. 6.

20.00

Ska Reggae night of Dr. Boston

10. 6.

19.00

Platonov - Ztratil Hospodin trpělivost? (premiéra)

Slovácké divadlo

11. 6.

16.00

GALERIE - prezentace kroužků SVČ Klubko

SKC Staré Město

Klub Mír

11. 6.
16.00
Verbuňk ve fraku: SKO, Jiří Pospíchal 		
		
a CM České filharmonie
Amfík Bukovina Popovice

11. 6.13.00-17.00
Zahradní slavnost - akce s programem pro přírodní zahradníky 		
		
i rodiny s dětmi
Centrum Veronica Hostětín

12. 6.
19.00
Římské noci - poutavý a současně dojemný příběh dvou slavných lidí - 		
		
Simona Stašová a Oldřich Vízner v hlavních rolích slavné inscenace Dům kultury, Uh. Brod
12. 6.

18.00

Hvězda mluví a n slouchá – diskuze s Erikem Taberym

Atrium kina Hvězda

14. 6.-18. 6.		 Kunovské léto - XXIV. Mezinárodní dětský folklorní festival		
			
Areál Jízdy králů Kunovice/Masarykovo nám. UH
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aktuální přehled akcí na www.najdicestu.cz, www.slovacko.cz

14. 6.
15.00
Vernisáž výstavy prací žáků oboru Multimedia SUPŠ UH		
		
prodejní výstava kalendářů 2018 (1. 6. - 30. 6.)
Cafe 21
15. 6.

15.30

Recyklace - preventivní beseda

16. 6.

10:00

Roztančené náměstí – program v rámci Kunovského léta

16. 6.

19.00

Michal Pavlíček a Monika Načeva - koncert

16. 6.

19.00

Slam poetry exhibice - zápas v poezii naživo

Klub Tulip
Masarykovo náměstí
Dům kultury, Uh. Brod
Kopule/kino Hvězda

17. 6.8.00 - 22.00 Den města se Svatojánským jarmarkem 		
		
(22:10 slavnostní ohňostroj)
Masarykovo a Mariánské náměstí

18. 6.
9.30
Pohádkový park - pohádkové postavičky a mnoho dobrodružství 		
		
na cestě za nimi
DDM Šikula/Smetanovy sady
19. 6.

20.00

Kdykoli kdekoli - nejen šansonový recitál

Kino Hvězda

19. 6.
8.00
Výstava reprodukcí ilustrací Zdeňka Buriana		
		
Malíř ztraceného času (19.6. - 31.8.)
Knihovna Fr. Kožíka, Uh. Brod
20. 6.

17.00

Cesty 2017: Santiago de Compostela - Patrik Kotrba

Cafe 21

21. 6.

18.00

Talkshow Televize TVS - Honza Dudek a jeho host Gabriel Slanicay

Cafe 21

21. 6.

10.00

Čtení s Irenou Vackovou - Anthony Doerr: Sběratel mušlí

Knihovna BBB

22. 6.
17.00
Art Aktual SK - vernisáž výstavy současných slovenských 		
		
výtvarných umělců (22.6. - 3.9.)
Panský dům, Uh. Brod
22. 6.

15.00

Šneci v peci - kulinářská akce (oblíbená pochoutka ze sýra a šunky)

Klub Tulip

22. 6.
16.30
Čaj před pátou: Příběh našeho města aneb O umělcích, kteří tudy šli (Bl. Rašticová, 		
		
D. Vacke a PhDr. Milada Frolcová)
Cafe 21

23. 6.
16.00
Výtvarné tvoření - výroba dopravních prostředků 		
		
na „prázdninové cestování“
DDM Šikula/ pobočka Jarošov
23. 6.

19.30

Mateřská.com - Bára a Léňa baví Uherské Hradiště

23. 6.

19.00

Summer Hardcore - Skywalker, Sacrifive a Step To The Crowd

Reduta
Klub Mír

24. 6.10.00-15.00 YouUHtube 2017: sraz youtuberů (představí se mimo jiné Lady Zika, Peca, 		
		
Marwex, FreezyBrosTV, SallySK…aj.
Kino Hvězda

28. 6.
15.00
Petanque turnaj - pro všechny, kteří si chtějí zahrát tuto oblíbenou 		
		
francouzskou hru
SVČ Klubko St. Město/ hřiště u Sokolovny

29. 6.
17.00
Pod povrchem ornamentu - výstava představuje mladé návrháře 		
		
z UTB Zlín (29.6. - 8.10.)
Slovácké muzeum
29. 6.

20.00

Ponk - postfolklórní brněnské cimbálové trio

30. 6.

20.30

Rychlé šípy Slováckého divadla tradičně pod širým nebem

Náš tip

Kopule kino Hvězda
Amfík Bukovina Popovice

Nenechte si ujít
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Dobrošem v UH
Ve čtvrtek 4. května 2017 se v komunitní kavárně Cafe 21 v Uherském Hradišti konala beseda
o možnostech dobrovolnictví v Uherském Hradišti a okolí „Dobrošem v UH“.
Partnery besedy byli Oblastní charita Uherské Hradiště, Maltézská pomoc, o.p.s.
a DDM Šikula.
V příjemné přátelské atmosféře, v kruhu lidí se
společným zájmem – ochotou nezištně pomáhat druhým jen pro dobrý pocit, či úsměv – se
hovořilo o možnostech dobrovolnictví, jeho radostech, ale i strastech.
Dobrovolníci se podělili o své zážitky a zkušenosti a přiblížili i nám, s tichým obdivem přihlížejícím „obyčejným“ lidem, proč má smysl
pomáhat jiným.
Domů jsem odcházela s příjemným zjištěním, že
dobří lidé žijí i mezi námi. A i když je na ulici možná na první pohled nepoznáte, tak vězte, že jsou
i v Uherském Hradišti a okolí.
http://www.icm.uh.cz/doc/2176/
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JEŠTĚ POŘÁD NEMÁŠ LETNÍ BRIGÁDU?
A HLEDÁŠ?
Mrkni na možnosti letních brigád na našich
webových stránkách! Určitě si něco vybereš.
http://www.icm.uh.cz/doc/2171/
MÁŠ CHUŤ PODĚLIT SE O SVÉ ZÁŽITKY
A FOTKY Z CEST S OSTATNÍMI?
Každý měsíc pořádáme v Cafe 21 cestovatelskou besedu, kde „člověk z lidu“ promítá
své fotky a mluví o zajímavých místech, které
navštívil. Tento měsíc to bude Patrik Kotrba,
který nám představí své putování do Santiaga
de Compostela. Pokud bys chtěl i ty mít svou
„cestovatelskou besedu“ a podělit se s ostatními o své zážitky a zkušenosti, napiš nám na
icm@icm.uh.cz nebo na facebook a domluvíme se, co a jak.

www.najdicestu.cz
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