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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.
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komentáře,...? Tak to pošli!
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Píše rubriku JIN a JANG.

Dělá rozhovory se
známými osobnostmi.
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Žáci Academic School a členové novinářského kroužku,
kteří pod vedením paní učitelky Němečkové připravují
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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:
Konec školního roku už se nezadržitelně blíží a červen, to už je vlastně takový malý červenec ;).
V květnu se na našem kanapi usadila Lucie Mudráková, na besedě s překvapivým názvem - Kanape.
Lucka se s námi podělila o zkušenosti s vydáním své knihy a povykládala o slastech a strastech
podnikání. Procvičit angličtinu jste mohli v Jazykové kavárně hned 2x. Nechyběla ani cestopisná
beseda. O své měsíční výpravě do Peru povyprávěla Petra Jelénková a představila nám i svou
mačetu, která je nezbytnou součástí každého správného cestovatele - zvláště, cestuje-li do pralesa.
V červnu se v rámci cestopisné besedy vypravíme na Taiwan, kam nás v úterý 18. 6. od 17:00 vezme
Rudolf Vácha. Bude i poslední příležitost oprášit si angličtinu před odjezdem na dovolenou, a to ve
čtvrtek 13. 6. od 16:00 v kavárně Cafe 21.
Přes léto (červenec/srpen) sice v Informačním centru pro mládež žádné akce neprobíhají, ale zahálet
rozhodně nebudeme! Čekají nás třeba příměstské tábory "U tetičky na dědině", nebo příprava
informační brožury o kyberšikaně.
KRÁSNÉ LÉTO!!!
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Kanape

Kanape je motivační setkání s mladým
podnikatelem/podnikatelkou,
umělkyní/umělcem nebo freelancerem (do
30 let) pro mladé i širší veřejnost.
Toto setkání moderuje zkušený moderátor a
student SOŠG Staré Město, Jakub Hříbek.
Je to beseda, na které se mohou účastníci
ptát, překonávat strach z podnikání, poradit
se jak na to, případně se inspirovat již
realizovanými projekty.
Celé setkání bývá natáčeno na kameru Ester
Vilímkovou, která letos úspěšně dokončila
své studium na Gymnáziu UH a pro
všechny, kdo se právě nemůžou účastnit,
virálně streamováno na FB stránce
Informačního centra pro mládež Uherské
Hradiště. V květnu byla hostem Kanape
autorka knihy Medvědí příběh, Lucie
Mudráková. Lucka je i čerstvou maturantkou
SUPŠ UH.
V září se můžete těšit na další!!

Jsem SAFE na netu
O co jde???
Jde o nový projekt Informačního centra pro mládež a DDM Šikuly za
finančního přispění Zlínského kraje. Klade si za cíl zjistit chování žáků 5. až 9.
tříd na Uherskohradišťsku a přispět ke zvýšení informovanosti o nástrahách
online světa.
Účelem projektu "Jsem SAFE na netu" je ukázat žákům mnohá rizika spojená
s užíváním internetu a také způsoby, jak se jim účinně bránit.
Chceme žáky naučit správné návyky internetové bezpečnosti.
Otevřený klub pro mládež v prostorách Informačního centra pro mládež v
Uherském Hradišti poskytuje návštěvníkům z řad žáků prvního a druhého
stupně základních škol nebo víceletých gymnázií internet na počítačích
zdarma. Klub funguje v odpoledních hodinách, kdy přicházejí děti strávit čas
před odjezdem domů, mezi kroužky nebo zde čekají na kamarády.
Síť v Otevřeném klubu sice obsahuje blokované odkazy, ale není kontrolována
aktivita dětí na internetu. Proto bude provedena vstupní analýza jejich chování
na síti; chceme vědět nejen to, jak se na internetu chovají, co sdílí, jakých
sociálních sítí a chatů využívají, ale také jim předat zásady bezpečného
chování na internetu, v rámci sociálních sítí, chatu a dalších komunikačních
sítí. Cílem projektu je, aby si uvědomily rizika virtuální komunikace a uměly se
bránit případnému virtuálnímu i reálnému nátlaku.
Rizika bytí online jsou všeobecně známá, ale chceme adresovat, jak se s nimi
prakticky vypořádat – jednoduchá a srozumitelná pravidla (jak komunikovat,
neodpovídat, změnit heslo, komu se můžou svěřit). Výstupem projektu bude
analýza současné úrovně dětí v Uherském Hradišti v chování na internetu,
metodika prevence kyberšikany vytvořená společně s metodiky prevence
uherskohradišťských škol, kterou budou dále používat v jejich práci s mládeží.
Výstupem bude také přehled základních informací a kontaktů na pomáhající
pracoviště a přehled technických nástrojů internetové bezpečnosti ve formě
brožurky pro každého návštěvníka otevřeného klubu v ICM, kterou si mohou
vzít i domů a využívat společně s rodiči.
Konkrétně se budeme věnovat tématům sdílení osobních údajů, fotografií a
videí na internetu, ať už ve formě vyplňování různých profilů na sociálních
sítích, registracích v online hrách nebo obchodech, ověřování fake news a
hoaxů a využívání důvěryhodných zdrojů informací.
Bude také vytvořena hra "Realita je lepší než virtuální svět", kterou budeme
distribuovat do zapojených ZŠ na Uherskohradišťsku.
Dotazník k výzkumu kyberšikany najdeš na našem webu: www.icm.uh.cz/doc/2727/

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.

Lgbt
= zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby
Občas se nestíhám divit, když i v této době lidé odsuzují ty, kteří jsou jinak orientovaní.
Nikdy mi to nepřišlo normální a stále nechápu, proč je většina lidí natolik přeafektovaná a snaží
se, aby se tato nenávist a nechuť vůči lgbt komunitě šířila dál.
Pochopila bych to v dřívějších dobách, kdy lidé tohle vídali zcela ojediněle a bylo to pro ně něco
naprosto nového. Lidé se bohužel nových věcí bojí. Kde bychom byli, kdyby se všichni řídili podle
toho, že to co je neznámé, není správné?
Šíleně mě mrzí když vidím, klidně i někde na stránkách, jak lidé vnímají negativně odlišnost.
Bohužel se nedá ale opomenout, že v těchto případech jsou nejvíce utlačováni muži. Neustále
vidím narážky, při kterých se jako nadávka používá slovo 'gay'. Proč se to děje? Kdykoliv to vidím,
vždy se zeptám, proč to berou jako něco špatného a proč třeba neřeší to, že holky jsou lesby.
Vždy se mi dostane stejné odpovědi a to takové, že vždyť on se ale obléká jako gay, no a u holek
je to přeci normální, ne? Takže aby bylo jasno, naše společnost se dostala do situace, kdy
homosexualita je normální, ale jakmile se jedná o dva muže, už to normální není.
Za toto si může společnost, protože už strašně dávno jsme si zaškatulkovali pohlavní role, které
strašně ovlivňují bytí v celé společnosti. Muž by měl být přeci živitel rodiny a žena by měla být ta,
která se stará o domácnost. Ale na druhou stranu, jaký je rozdíl v mužích a ženách?
Kromě toho, že má každý jinou stavbu těla a v sobě to má každý zakódováné trochu jinak, tak i
přesto tu takové očividné rozdíly nejsou. A teď si představte, že se narodíte jako kluk. Kolem vás
už všichni řeší, kterou holku by tak chtěli nejvíc a vy v sobě necítíte nic. Ze začátku prostě nevíte,
čím to je, ale představte si, že na to přijdete a kolem sebe máte lidi, kteří berou gaye jako něco
NENORMÁLNÍHO. Obdivuji všechny lidi, kteří se nestydí za to, co cítí. Kteří i přes to všechno jdou
a ukážou to.
Nádhernou ukázkou jsou Dva tátové, kteří vedou normální život, nijak lišící se od toho
heterosexuálního. Mají dvě nádherné holčičky a funguje to.
Člověk nemůže za to, co cítí a strašně mě mrzí, že lidé raději vyžadují, aby si lidé něco nalhávali a
šli raději proti sobě, než aby byli přirození.
Všichni jsme lidi a každý máme právo dělat to, co cítíme. Nebuďme zdrženliví a naučme se
tolerovat své okolí. Vy se sebou taky nějak žijete a nikdo vám každý den neukazuje to, že to co
cítíte je špatně. Bezohlednost je ta nejvíce nechutná věc, kterou člověk může dělat. Pokud
tolerujeme hloupost lidí, proč bychom nemohli tolerovat lidský cit?
Sexualita je přirozená a to, že se vylučuje ze standardu z ní nedělá něco NENORMÁLNÍHO.
Buďme sví, nikdo za vás nebude žít váš život.

Exkluzivně!
Rozhovor Františka Fryštáka, žáka 8. třídy Academic School s Adamem Olšákem,
studentem 4. ročníku Ostravské konzervatoře, oboru hry na bicí nástroje a členem kapely
February. Adam před studiem na konzervatoři absolvoval ZUŠ v Uh. Hradišti obor elektrická
kytara a bicí.

Jak jste se dali s vaší skupinou February dohromady?
Kapela fungovala přibližně dva roky a já jsem se k nim připojil před rokem a půl.
Zpěvák Uzi sháněl nového bubeníka, ale o žádném nevěděl. Tak se zeptal
známého (bubeníka), který studoval šestý ročník na konzervatoři, jestli někoho
nezná a on doporučil mě. Bývalý bubeník měl moc aktivit a už neměl prostor pro
kapelu. Tak jsem se k nim přidal já.
Jaké byly tvé pocity, když jste dostali cenu Jantar?
Hráli jsme v první polovině galavečera a už jen to, zahrát si pro pár tisíc lidí byl
silný zážitek. Celý večer se natáčel a byl to live stream, který sledovalo přes 2,5
tisíce lidí. V druhé polovině jsme si sedli do hlediště a pozorovali další vystoupení.
Ke konci galavečera proběhlo vyhlášení ceny za kapelu roku 2018. V tu chvíli mi
začalo bít srdce, ale nedával jsem tomu velké naděje. Po krátkém napětí při
rozbalování obálky řekli, že cenu za kapelu roku získává February. Nevěděl jsem,
jestli mám brečet, nebo se smát. Byl to silný okamžik. V tu chvíli jsem byl opravdu
Lexy
šťastný. Po vyzvednutí ceny na podiu jsme šli hned oslavovat na VIP večírek.
Je těžké skloubit kapelu se studiem konzervatoře?
Občas to bývá opravdu hodně náročné. Například nedávno jsme hráli v Praze s
americkou kapelou Wild Nothing, která byla mimochodem úžasná. Po koncertě
jsme vyjížděli zpět do Ostravy kolem jedné ráno a čekala nás ještě dlouhá noc.
Dva kytaristi zůstali v Praze a baskytaristu jsem vysadil v Olomouci, kde studuje.
Na mě zbylo dojet do Ostravy a vyházet všechny věci na zkušebnu. Bylo asi půl
šesté ráno a já měl školu na osm. Většinou, když máme nějaký koncert, tak se
vracíme v ranních hodinách. Takže ano, bývá to občas těžké, ale bez toho by to
nebylo ono. :)
Jsi nervózní z maturity a chtěl bys dál studovat?
Nervózní zatím úplně nejsem, ale to přijde. Ano, chtěl bych pokračovat v Praze na
Ježkově konzervatoři a dodělat si absolutorium. Přemýšlel jsem i nad výškou, ale
tam se bohužel řeší jen vážná hudba nebo jazz, což úplně nechci dělat, zatímco
na Ježkově konzervatoři se vyučuje spíše populární hudba.
Mohlo by tě zajímat: https://www.youtube.com/results?search_query=february+kapela

Znáš dobře
Uherské Hradiště?

Kaple svaté Alžběty
dnes Lékárna U sv.Alžběty (Vodní ulice)
Je nejstarší dochovanou stavbou ve městě. Byla postavena na
počátku 15. století u městského špitálu, v těsné blízkosti hradeb u
Staroměstské brány. Při kapli byl zbudován i hřbitov pro zemřelé
obyvatele špitálu (chudobince).
V barokním období byla kaple stavebně upravena, což je patrné
zejména na průčelí. Jádro stavby však zůstalo gotické. Kaple má
dochovaný gotický presbytář s křížovou klenbou a vnějšími
opěrnými pilíři.
Z velkého požáru města v roce 1681 vyšel špitální kostelík bez
úhony. Vážné ohrožení však znamenal výbuch nedaleké Červené
věže v roce 1695. Po rekonstrukci v roce 1995 slouží jako lékárna.

Knižní tip Knihovny BBB
REMADE
Alex Scarrow
Leon a jeho mladší sestra Grace se nedávno přestěhovali z New
Yorku do Londýna. Zatímco se potýkají s novou školou, ve zprávách
se začínají objevovat zvěsti o neidentifikovaném viru z Afriky. Během
týdne virus zasáhne Londýn. Lidé se mění v kapalinu před očima obou
sourozenců, kteří utíkají, aby si zachránili život. Měsíc poté, co se
virus poprvé dotknul zemské atmosféry, mu podléhají všechny
organismy.
Ale virus zdaleka není jediným nepřítelem, a přežití je jen první krok.

RICHARD‘S ROAD SHOW IN THE CZECH REPUBLIC
V květnu navštívil naše Informační centrum
pro mládež Richard Freedman, moderátor
rozhlasové stanice pro teenagery z Izraele,
se kterým jsem měla možnost oprášit si
angličtinu.
Kdo je Richard Freedman a co tady dělal?
Richard pochází z Anglie, ale od svých 21 let
žije v Izraeli a pracuje v místních rozhlasových
stanicích jako moderátor. Před 6 lety začal
pracovat pro Helen Doron a nyní je hlavním
moderátorem rozhlasové stanice Helen Doron
TeenBuzz v Izraeli, což je rádiová stanice pro
všechny teenagery po celém světě.

Ještě než budu pokračovat dál, tak se sluší říct co, nebo kdo je vlastně Helen Doron?
Helen Doron je anglická linguistka, žijící v Izraeli, která vyvinula metodu výuky angličtiny
pro děti od 3 měsíců do 19 let, jež se nazývá Helen Doron Early English. Své znalosti
nabyté během akademických studií spojila s praxí při práci učitelky anglického jazyka a
vytvořila vlastní přirozenou a úspěšnou metodu výuky anglického jazyka pro děti. Všechny
kurzy Helen Doron English, bez ohledu na to, pro jakou věkovou skupinu byly navrženy,
jsou založeny na čtyřech základních principech, které přispívají k nespornému úspěchu
metody. Opakovaný poslech, pozitivní podpora, učení v malých skupinách a učení
zábavnou formou. Jedno výukové centrum Helen Doron angličtiny máme právě i
v Uherském Hradišti.
Abych dokončila výše položenou otázku – co tady Richard dělal…
Po celém světě je přes 1000 výukových center Helen Doron (dále jen HD) a tento izraelský
moderátor navštěvuje 2 – 3x do roka různé země, kde se tato metoda výuky používá a
v rámci tzv. RICHARD’S ROAD SHOW navštěvuje výuková centra v dané zemi. Tam se
setkává se studenty angličtiny, kteří ho znají z poslechu rádia TeenBuzz a ti se s ním
mohou naživo setkat, povykládat si a společně si „zavysílat“ v živém přenose. Tím dokáží
nejen sobě, ale i ostatním, že tato metoda funguje a že zvládnou bez problémů
konverzovat v angličtině.
Richard byl v Uherském Hradišti již podruhé. Když zde byl naposledy, tak uskutečnil své
úplně první živé vysílání z výukového centra HD (ze všech výukových center HD po celém
světě to bylo právě výukové centrum v Uherském Hradišti, které se může pochlubit tímto
prvenstvím).

Reviews from Helen Doron students:
It was interesting. Good questions. He asked us about our hobbies, talents and he switched his
glasses with some of us. Good songs!
Everybody was nervous. Richard wasn’t able to pronounce the name of our town „Uherske
Hradiste“. He tasted classical Moravian food. He changed glasses with us. He talked to
everybody.
I actually kinda regret that I didn’t ask Richard more questions, like something about Israel or
about life in Israel. He was very good, very communicative. Very funny. I would like to repeat it
one day again.
It was very interesting experience. And there was a lot of good food as well. And I don’t know
what else to write about it...

Část rozhovoru Richarda se studentkou angličtiny Helen Doron:
Richard: Mám pro tebe jednu otázku, která bude asi hodně těžká. Kdybys mohla změnit jednu věc na světě, co bys
ráda změnila?
Andy: O Bože! Co bych chtěla změnit? Hmm.... chtěla bych změnit to, co se děje naší zemi, protože je strašné, o čem
často čtu v novinách, jako například o plovoucích odpadcích v moři a podobně. Je to příšerné.
Richard: Ano, to je hrozné. Teď vy jste ta generace, která se s tím musí vypořádat. Já jsem patřil k té, kvůli které to
celé vzniklo, generaci, která pouze obdivovala krásy světa a zneužívala planetu a hodnoty, které tato země
poskytuje. Ale vy jste ti, kteří musí ochránit zemi pro sebe a budoucí generace. To je důležité.
Andy, tvoje angličtina je fantastická.
Andy: Děkuji! (smích)
Richard: A taky tvoje brýle jsou fantastické. Zkusím si je. Líbí se mi jejich barva, protože v podstatě jsou podobné
těm mým. Ukaž se mi? Uau, moje brýle ti moc sluší!
Andy: Sedí mi?
Richard: Úžasné, musíme se spolu vyfotit!

Mohlo by tě zajímat:
www.teenbuzz.co

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!
Ještě než úplně skončí školní rok a přivítáme dlouho
očekávané letní prázdniny, tak bych ráda představila další
mladý talent ze Slovácka. Ten má stoprocentně
9ti letý žák Základní školy Hluk, Matouš Marek Malůšek.
Matouš navštěvuje sedm kroužků na různých
základních uměleckých školách (ZUŠ
Slovácko a ZUŠ Uherské Hradiště) a taky ve
škole. Před dvěma lety začal hrát na
zobcovou flétnu a prvním rokem je členem
komorního souboru s poutavým názvem Trio
krteček (na ZUŠ Slovácko). Toto trio, ve
kterém Matouš působí společně s neméně
šikovnými děvčaty – Dorotkou (zobcová
flétna) a Adélkou (piano) se, za první rok
svého společného vystupování, může chlubit
hned několika úspěchy v podobě 1. míst
v soutěžích. Jen pro představu o jaké soutěže
jde, bych zmínila třeba soutěž v komorní hře s
převahou dechových a smyčcových nástrojů
v Kroměříži a zabodovali i v celostátním kole
v Liberci. Nebála bych se je proto nazvat
„hvězdnou trojkou“.

Foto: Marek Malůšek
O TOM KLUKOVI JEŠTĚ URČITĚ USLYŠÍME!!!

Matouš však není
jen výborným
muzikantem. Ve
své sbírce 1. míst
má i jednu ze
školní recitační
soutěže. A aby
toho nebylo málo,
tak se věnuje i
fotografii a hlavně
úpravě fotek. A
není mu cizí ani
sport - konkrétně
basketbal.

