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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.

OBSAH:
ÚVOD
KALEIDOSKOP
JIN A JANG
ZNÁŠ DOBŘE UHERSKÉ HRADIŠTĚ?
KNIŽNÍ TIP KNIHOVNY BBB
CESTA NA NORDKAPP
PAPER TOY - VÝTVARNĚ-ANIMAČNÍ
WORKSHOP
NENÍ TŘEBA SE BÁT, BUDE TO LEPŠÍ
ZAJÍMAVÉ AKCE V UHERSKÉM
HRADIŠTI A OKOLÍ
SLOVÁCKO MÁ TALENT!
SOUTĚŽ S KINEM HVĚZDA
DEJ O SOBĚ VĚDĚT!

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 měsíci únoru nebudeme zahálet. V Informačním centru pro mládež jsme si pro vás
připravili hned několik akcí. V úterý 12. 2. budeme pořádat druhý výtvarně-animační workshop,
tentokrát na téma "PAPER TOY". Na workshop je potřeba si zarezervovat místo, proto
neváhejte - kapacita je omezena! Pokud nemáte na sv. Valentýna (ve čtvrtek 14. 2.) nic
důležitějšího, tak se určitě zastavte do Cafe 21 procvičit svou slovní zásobu. Bude tam i Andy a
Jazyková kavárna. V pondělí 18. 2. si nenechte ujít promítání filmu "Mý věci" ve Felixově sále
a hned v úterý 19. 2. vycestujeme v rámci cestopisné besedy na Nordkapp.

POZOR, POZOR! Informační centrum pro mládež se stěhuje do nových
prostor! Během měsíce února se přestěhujeme o několik "dveří" dále po
chodbě Jezuitské koleje. Najdeš nás? :)
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KALEIDOSKOP

V úterý 22. 1. jsme uspořádali v prostorách Felixova sálu první výtvarně-animační
workshop s názvem Kaleidoskop. Ten vedla šikovná studentka Gymnázia Uherské
Hradiště, Ester Vilímková, která pro naše Íčko pravidelně natáčí spoty na různé akce.
Na workshopu se děti ve věku od 6 do 12
let učily, jak rozpohybovat obrázky, které
si vystříhaly z barevných papírů, ozdobily
dle své fantazie pastelkami, fixkami a
doplnily barevnými peříčky.
Pro ty, kteří se na workshop nestihli
přihlásit máme dobrou zprávu! V úterý
12. 2. se bude konat druhý, tentokrát s
názvem PAPER TOY.
Plakátek najdeš uvnitř únorového Íčka.

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.

Uvědomění
Prosím, neplakej. Nechci vidět žádný smutný oči kolem sebe. Mám taky
špatný dny. Věř mi. A není jich málo. Jsou to ty momenty, kdy prostě nic
nedává smysl. Víš, co je největší chyba, kterou děláš? Že nemyslíš na sebe.
Přiznej si to. To, kvůli čemu jsi smutný a zraněný, není tebou. Teď mě
poslouchej! Nikdo po nás nechce, abychom byli těmi, kteří budou trpět za to,
co se stalo.

Bolest je sice nevyhnutelná, ale utrpení je volitelné.
Zeptej se sebe: " Chceš být tím, který bude trpět za věci, které vlastně sám
neudělal?"
Jasný, teď je to běžný. Ať už jsou to drogy, alkohol, rozchody nebo ztráta
nejmilejších lidí, ale nejsi to TY! Můžeš lidem dávat jen to, co ti neublíží. Dělat
lidi šťastnými je krásný, ale jak moc krásný to je, když ten člověk si ani nechce
přiznat, že vy tu jste a snažíte se ho dělat šťastným? Zaslouží si, abyste pro
něj byli tím, kdo ho zachraňuje?
Ale neblázni! Pokud budeš alespoň chvíli sobecký a v normální míře budeš
prostě vědět, kdy potřebuješ pomoci ty, tak všechno půjde. Dělat pro lidi
maximum? Fajn. A kdo bude dělat to maximum pro tebe? Vždy se podívej za
sebe, nebo spíše kolem sebe. Jakmile vidíš, že ti ten člověk dává věci, které ty
dáváš jemu, nic není špatně. Ale jen tak pomáhat někomu, bez jeho
jakéhokoliv zájmu, to by dál nešlo. Pamatuj, že pomáhat můžeš jen do doby,
kdy pomáháš lidem, kteří tu pomoc chtějí. Nepotřebují, ale chtějí! Je tu
spoustu lidí, kteří kolem sebe neustále jen kopou, brečí, ale o pomoc prostě
říct nechtějí. Myslíš, že když za nimi přijdeš, tak kopat přestanou? Ne! Dáš jim
přesně to, co oni vyžadují - pozornost.

Je to těžký, když někdo, koho máš vážně, ale vážně moc rád, tak nějak prostě
ztratí sám sebe. Musíš být na sebe opatrný. Lidé se totiž mění a i přesto, že to
dřív byl někdo, koho bys nedokázal ani bouchnout - teď už to není on. Když mu
podáváš ruku, dávej si bacha, aby ses nespálil! Oheň může být krásný, může
příjemně hřát, ale když si s ním budeš až příliš hrát, může tě to bolet. A tahle
bolest už prostě jen tak nezmizí. Pokud to zvládneš udržet tak, že ti nebude
ubližovat, můžeš ho udržet dál tak krásný a hřejivý - nejde to ale vždy. Pokud
chceš být prostě v pořádku, zapamatuj si, jak krásné to byly chvilky, když jste
spolu byli, když nic kolem vás nebylo a jediné co existovalo jste byli vy dva.
Uchovej to jako takovou jiskru něčeho nádherného v sobě a kdykoliv, když
budeš potřebovat alespoň na chvíli zahřát, prostě si na to vzpomeň. Nenech
své krásné vzpomínky spálit.
Mysli na sebe a mysli pouze na věci, které tě nebolí. Nezasloužíš si to a ani
nikdo kolem tebe, protože mysli na to, že přesně tak jak ty budeš s trápením
přihlížet na špatný věci, tak lidi kolem tebe budou přihlížet na tebe. Bolest a
smutek je velmi lehký na udržování. Bere si z tebe to nejkrásnější a snaží se to
zničit. Nenech se zničit a buď pro ostatní tím světlem, tou jiskrou, která bude lidi
hřát.

Lexy

Znáš dobře
Uherské Hradiště?

KNIHOVNA BEDŘICHA BENEŠE BUCHLOVANA
původně židovská synagoga, dnes knihovna
Původní synagoga v novorománském slohu byla postavena v roce
1875 se sedlovou střechou a jednoduchými hladkými průčelími
s trojúhelnými štíty lemovanými dekorativní římsou. V roce 1904 byla
secesně přestavěna a rozšířena, mimo jiné o střešní kupoli. V roce
1941 nacisté synagogu zdemolovali. Z budovy zbyla jen ruina,
původně určená k demolici. Po válce byla opravena, avšak v rámci
oprav byla zrušena kupole nad hlavním sálem. V letech 1998–2004
proběhla rozsáhlá rekonstrukce, která byla završena obnovou kupole.

Dnes slouží jako Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana.

Knižní tip Knihovny BBB
JE TĚŽKÉ BÝT LVEM

Uri Orlev
Poutavý příběh pro děti od 8 let od držitele Ceny Hanse Christiana
Andersena. Co byste si přáli zažít ze všeho nejvíc? Hrdina naší knížky
vždycky snil o tom stát se lvem a jeho nejlepší kamarád měl stejný
sen. Často si o lvech povídali a v jednom kuse si na ně hráli.
Vymýšleli, jak se spolu domluví, pokud se někdo z nich jednou lvem
stane. Když k tomu ale skutečně dojde a náš hrdina se doopravdy
promění ve lva, vyrojí se spousta nečekaných potíží: místo mluvení
svede jen řvát a neohrabanou tlapou si nezvládne ani otevřít dveře.
Jak svoji proměnu vysvětlí mámě, která už není nejmladší? A nejhorší
ze všeho je, že jeho nejlepší kamarád, se kterým spřádal sny o lvech,
už nerozumí lví řeči, kterou kdysi společně vymysleli

Není třeba se bát, bude to lepší
Vážení čtenáři, v tomto článku bych rád promluvil k vám, které čekají tento
rok „přijímačky“ na střední školu. Já sám jsem „přijímačky“ měl v roce 2018,
takže je mám ještě živě v paměti:-). Předpokládám, že stejně jako před
rokem na mě, je i na vás vytvářen zbytečný nátlak, ať už na základní škole,
od rodičů nebo od kohokoliv jiného. Já vás v tomto článku chci ujistit, že
všechen tento nátlak je zcela zbytečný. Snažte se srovnat sami se sebou a
věnovat se přípravě. Nikdy nezapomenu, jak těžké bylo jen pomyslet na to,
že už nebudu vídat lidi, se kterými jsem byl 9 let den co den. Ze střední
školy obecně jsem měl obrovský strach, který se ukázal jako zcela
zbytečný. Až potom, co jsem na střední škole poznal své nové spolužáky,
jsem pochopil, co to znamená přátelství. Poznal jsem lidi, se kterými bych
nejradši trávil každou minutu a věřím, že to, co jsem zažil já, čeká i Vás.
Takže prosím nemějte strach a těšte se na další etapu svého života, která
bude boží! Rozhodně! A ti lidé, kteří změnili můj život a možná o tom
pořádně ani neví. Držím vám palce u „přijímaček“ a přeji vám, abyste byli
šťastní.
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Tento článek bych rád věnoval Štěpánovi, Jirkovi, Filipovi, Martinovi, Pavlovi a Lukášovi.

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!
Od nového roku máme v ICM novinku, v podobě hmatových map
Uherského Hradiště, pro nevidomé. Na tvorbě těchto map s námi
spolupracoval i student Střední uměleckoprůmyslové školy
Uherské Hradiště.

Prokop Findeis je 18ti letý student 4. ročníku Multimédií. Pochází od
Havlíčkova Brodu a ke studiu na UMPRUMce v Uherském Hradišti se dostal
náhodou. Když se rozhodoval, kam na střední, tak mu mamka doporučila
SUPŠ UH, na které dříve taky studovala. Prokop má umění prostě v „krvi“ (oba
rodiče jsou umělci). Momentálně má za sebou zkoušky na UTB Zlín, obor
digitální design, kde by chtěl dále rozvíjet své znalosti a dovednosti ze studia
multimédií. V budoucnu by rád designoval třeba webové stránky, nebo různé
aplikace. Teď se soustředí a připravuje na maturitu, která se nezadržitelně
blíží. Maturitní prací bude série plakátů na jedno téma s 3D ilustracemi.
Kromě školy zvládá i svůj koníček, jímž je tvoření hudby. Rád si hraje s
melodií, kterou postupně dokresluje různými efekty. Kromě toho hraje na
piano a na ZUŠce UH navštěvuje hru na bicí.
A jaká byla spolupráce s Informačním
centrem pro mládež na tvorbě haptické
mapy? Podle svých slov se dozvěděl
něco nového – netušil, že něco
takového, jako haptické mapy je. I když
převádění do křivek bylo trochu složitější
a občas hledal tu správnou cestu, jak
mapu vytvořit, tak práce ho bavila a byla
to zajímavá zkušenost.
Pokud se chceš mrknout na hmatové mapy,
které Prokop pomáhal vytvořit, tak se stav.

