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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
ZERO WASTE
WORKSHOP MALÉHO PROGRAMÁTORA
UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČEKO!
DEN ZEMĚ V KUNOVSKÉM LESE
ZNÁŠ DOBŘE UHERSKÉ HRADIŠTĚ?
KNIŽNÍ TIP KNIHOVNY BBB
PO AFRICE S DCERKOU A BÁGLEM
PROČ CHODÍME DO ŠKOLY? - ÚVAHA
PROČ LIDÉ KOUŘÍ CIGARETY?
ZAJÍMAVÉ AKCE V UHERSKÉM HRADIŠTI
A OKOLÍ
SLOVÁCKO MÁ TALENT!
SOUTĚŽ S KINEM HVĚZDA
BRIGÁDA V AQUAPARKU

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:
Při hledání moudré pranostiky na měsíc duben jsem narazila na zajímavou informaci:
"V tomto měsíci jest obyčejně mnoho silných větrů". Tak nevím - mám se bát ;D?
Kromě spousty silných větrů jsme pro vás však přichystali i příjemnější a zajímavější akce.
Na Jazykovou kavárnu se v dubnu můžete těšit hned dvakrát, a to ve středu 3. 4. a ve čtvrtek
25. 4., vždy od 16:00 v Cafe 21. V sobotu 6. 4. se vydáme se skupinkou dobrovolníků bojovat za
čistější Hradiště v rámci celorepublikové úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko!
V úterý 9. 4. odstartuje v komunitní kavárně Cafe 21 výstava fotografií z příměstských táborů U
tetičky na dědině a téhož dne chystáme i workshop Základy modelování ve 3D pro všechny,
kteří by si rádi u nás zkusili vytisknout něco na 3D tiskárně, ale neví, jak připravit model. Na Dni
Země v Kunovském lese (14. 4.) budeme vyrábět podmořský život z plastového odpadu.
Na pondělí 15. 4. jsme pozvali mladé delegáty do OSN na besedu se studenty. V úterý 16. 4. se
vydáme s Markétou Kutilovou Po Africe s dcerkou a báglem na pravidelné cestopisné besedě.
V pondělí 29. 4. to u nás roztočí Ozoboti na Workshopu malého programátora.
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ZERO WASTE

V březnu jsme v Informačním centru pro mládež uspořádali celkem tři kreativní
workshopy s názvem Zero waste (nulový odpad). První z nich byl určen široké
veřejnosti a další dva navštívily školní družiny z Academic School a ze ZŠ Unesco.
Podstatou zero waste přístupu je
opětovné využívání všech zdrojů bez
tvorby odpadů a bez skladování. Ve
zkratce byste tak měli používat jen ty
výrobky, které potřebujete a které
můžete dále zužitkovat. Oproti tomu
byste se měli vyhnout zbytečnostem a
všemu, co výrazně zatěžuje životní
prostředí a vytváří těžko zpracovatelný
odpad.
Na workshopu si každý účastník
vyrobil povoskovaný ubrousek na
svačinu z kousku látky a včelího
vosku, ozdobil skleničku na kaši nebo
jogurt a uplácal šumivou bombu do
koupele.

V sobotu 6. 4. se Informační centrum pro mládež UH již po páté, zapojí do
celorepublikové úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko!“, jehož cílem je
uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Nám není stav našeho
města, země, či planety lhostejný a proto opět vyrazíme do boje za krásnější
Česko! Rádi ve svých „úklidových řadách“ přivítáme všechny dobrovolníky,
kteří to cítí stejně!
Již tradičně jsou našimi hlavními partnery Sběrné suroviny UH, s. r. o. a Město
Uherské Hradiště, kteří se, kromě zajištění úklidových pomůcek a následného
odvozu odpadu, sami aktivně do úklidu zapojí. Protože úklidu se každoročně
účastní i děti, oslovili jsme společnost Podané ruce (kontaktní centrum v
Uherském Hradišti), která předem lokalitu projde a vyčistí od případného
infekčního odpadu.
V letošním ročníku se k nám připojí i nadšenci Geocachingu. Pro členy této
komunity nejsou takové úklidy ničím výjimečným. CITO akce (Cache In Trash
Out) probíhají velmi často po celé republice a po celém světě.
Sraz dobrovolníků, mezi nimiž nebudou opět chybět ani členové Mysliveckého
sdružení Korábek a „Táborníci“ z Domu dětí a mládeže Šikula, bude u
Základní školy Větrná v 9:00 hod. Odtud se rozdělíme do dvou směrů - ke
studánce (u ulice 28. října) a směrem k sadovskému hřbitovu.
V loňském roce s námi uklízelo 45 dobrovolníků okolí studánky a společnými
silami se nám podařilo vysbírat 900 Kg odpadu! Z toho 649 kg plastu, 119 kg
komunálního odpadu, 86 kg nebezpečného odpadu a 46 kg železa.

Kolik nás bude letos? Přidáte se?

DEN ZEMĚ

Nenechte si ujít Den Země
v Kunovském lese, který pořádá
DDM Šikula, v neděli 14. 4.!
Na palouku u pískoviště bude pro vás
připravena řada zajímavých aktivit a her
včetně ukázky dravců.
Nevynechte ani zastávku
Informačního centra pro mládež
a náš kreativní workshop s názvem
PLASTIC OCEAN.
Více informací najdete na:
http://www.icm.uh.cz/doc/2711/

Znáš dobře
Uherské Hradiště?

MARIÁNSKÝ MOROVÝ SLOUP
Byl postaven jako výraz díku za odvrácení morové epidemie, která
město postihla v roce 1715. Vrchol sloupu tvoří plastika Immaculaty
(Panny Marie stojící na zeměkouli, kterou svým tělem obepíná had).
Pod ní je soustava nebes s andílčími hlavičkami nesená dvěma
anděly. Nároží sloupu zdobí plastiky světců (sv. Karel Boromejský,
sv. František Xaverský, sv. Petr z Alcantary a sv. Florian). V grottě
(jeskyni vytvořené v podstavci) se nachází plastika sv. Rozálie, která
byla uctívána jako ochránkyně před morem.

Knižní tip Knihovny BBB
KOČKY ÚTOČÍ
Sarah Andersenová
Krátké humorné komiksové stripy americké autorky známé z internetu.
V další sbírce krátkých komiksů autorka opět s humorem ilustruje
problémy spjaté s vlastní introvezí. Tématem jsou ale také její
oblíbené kočky, internetoví trollové a umělecká tvroba a její následná
prezentace na veřejnosti.
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Proč chodíme do školy?

Proč chodíme do školy?
Abychom byli vzdělaní a mohli naši společnost posouvat
dále?
Nebo snad proto, že si to Marie Terezie vymyslela? Nebo
snad proto, že se rodiče chtějí zbavit přes týden svých dětí?
Také je možné, že stát nechce, aby se dnešní mládež moc
zdržovala venku, a tak narušovala idylku měst. Nebo snad
je to nějaká forma trestu? Nebo je to dědičná povinnost?
Jako měli rolníci za cara v Rusku?
Já si myslím, že škola je důležitá. Ale co na to ostatní?
Když se nad tím tak zamyslíme, děti do 18 let nemají žádné
právo se rozhodnout, za děti rozhodují rodiče. Myslím, že
spousta žáků by chtěla, aby školní docházka byla volitelná,
jako jsou volitelné např. volnočasové aktivity. Známe příklady
lidí, kteří se již vzdělávají doma a do školy chodí jen na
přezkoušení.
Nebáli by se pak učitelé, že by neměli koho učit? Nebo by se
mohl bát stát, že děti, které by se rozvíjely volitelně jen
v tom, co jim jde a co je baví místo všeobecných věcí, by
v konečném důsledku nebyly moc úspěšné?
A co když by vzdělání nebylo povinné, chodily by děti vůbec
do školy?
Je vůbec ještě udržitelný aktuální způsob vzdělávání, když je
většina osnov zastaralých?
Myslím si, že asi ne, ale na druhé straně- kde bychom byli
bez vzdělání?
P.S. Stejně za nejvíce pravděpodobné považuji to, že
rodiče přes týden potřebují mít klid a čas na práci a svůj
život a povinnou školu pro své děti proto nedovolí zrušit.
František Fryšták

Proč lidé kouří cigarety?
Proč lidé kouří cigarety, doutníky, dýmky…? Snad proto, aby si vyčistili hlavu
od problémů?
Ano, asi si snaží vyčistit hlavu od problémů a na chvíli zapomenout. Možná
jim to pomáhá stejně jako nějaká terapie.
Anebo snad kouří, protože jim to chutná?
Podle mě si lidé na kouření navyknou stejně, jako si v dnešní době navyknou
třeba na nějaký druh sportu. Stane se z toho druh závislosti, a potom si už ani
neuvědomují, jak často sport nebo kouření provozují a jak moc to potřebují.
Vůbec jim to „nechutná“, prostě to dělají ze zvyku.
Pomáhá kouření k vyřešení nějakého problému?
Spousta lidí říká, že když si zakouří, tak je jim hned líp. Podle mě jim to, ale
v konečném důsledku vůbec nepomáhá. Kouření přece způsobuje velmi
vážnou rakovinu a hodně lidí to nebere vážně. Oni jen cítí, že jim to v tu chvíli
pomůže k odreagování. Uvolní se tím, a pak můžou nějakou situaci vyřešit
líp, ale pořád je to jen druh závislosti.
A jak vůbec přestat kouřit?
Podle mě hodně pomáhá, když cigaretu vyměníte za něco, co máte rádi. Ale
… pozor na další závislosti!
Karolina Černá

Proč lidé užívají drogy?
Proč lidé užívají drogy? To je ve školách často diskutované téma. Všichni se
nám snaží ukázat život s drogou z různých pohledů. Co tedy víme? Lidé, kteří
začnou brát drogy, mají možná deprese a zkusí to, ale jiný člověk to jen tak
bezdůvodně zkusí a stane se závislým. Co lidem droga po staletí dává? Možná
něco a možná nic. A co jim to bere? Bere jim toho hodně: přátelství, rodinu a v
nejhorších případech i život. Jak řeší problém svého závislého příbuzní?
Myslím, že většina se snaží jakoukoliv metodou vyléčit svého závislého. Někdy
se to za velkých obětí podaří, ale jsou i případy, kdy ne. A jak na závislé
reaguje okolí? Hodně závislých lidí se usazuje v parcích, v zákoutích, kudy
podle nich projde jen málo lidí. Proto se stane naprosto nechutným chodit do
parků, kde jsou rozložení “feťáci”. Nikdy se neví, co závislého může napadnout
a kdy může feťák ublížit. Co na to výše postavení lidé? Zdá se mi, že se to
v globálu moc neřeší, maximálně se rozdají čisté injekční stříkačky, aby se
neroznášely různé závažné nemoci. Otázka tedy zůstává. Proč stojí lidem
v průběhu jejich historie za to brát drogy? Připustí si, že si v konečném
důsledku ublíží?
Patrik Chrástek

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!
Dalším talentem Slovácka, kterého už možná
nemusím ani dlouze představovat, protože po
únorovém vyhlášení nejlepších sportovců a
sportovních kolektivů města Uherské Hradiště za
rok 2018 zná jeho jméno snad každý hradišťák, je
Tomáš Habarta, který byl vyhlášen nejlepším
sportovcem v kategorii do 15 let.
Ale kdo vlastně je tento mladý atletický objev?
Tom je žákem 9. třídy na Základní škole Východ.
V dubnu ho čekají přijímací zkoušky na střední
školu zdravotnickou, takže v budoucnu se s ním
někteří z nás možná setkají v zubařské
ambulanci.
Jeho koníčkem je focení přírody, ale většinu
volného času mu zabere atletika – trénuje 4 – 5x
týdně. Je posilou atletického klubu AC Slovácká
Slavia Uherské Hradiště, kam se původně
rozhodl přihlásit s kamarádem, který to nakonec
vzdal. Tom zůstal a dobře udělal.
Atletice se věnuje zatím jen rok, ale už stihl
posbírat několik zlatých a stříbrných medailí a na
Mezinárodním atletickém mítinku Czech Indoor
Gala Ostrava 2019, kde byl na startovním poli
nejmladším závodníkem, zaběhl svůj osobní
rekord (4:06.08) v běhu na 1500 m a umístil se
na krásném 6. místě. Teď má v plánu dostat se
s časem pod 4 minuty a třeba se mu to podaří už
na blížícím se závodě 1. kola ligy mužů a žen.
My držíme palce a těšíme se, že o něm ještě
určitě uslyšíme!

Foto: Jiří Kotas

Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063
příspěvková organizace
Větrná 1063
686 05 Uherské Hradiště
telefon: 572 434 412
e-mail: zsvychod@zsvychoduh.uhedu.cz
web: www.zsvychod.uhedu.cz

Zápis do 1. třídy se bude konat ve čtvrtek 4. 4. 2019
a v pátek 5. 4. 2019 od 13:30 v budově Základní školy
a Mateřské školy, Uherské Hradiště Větrná 1063.

