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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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UK/UH SWINGING LONDON

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:
Hromady listí, do kterých je kolikrát šlápnutí takovým malým zážitkem, v kině dny britského filmu a
kultury, na náměstí ochutnávka mladých vín, oslavy sametové revoluce a chlapi mají pod nosem kníry
MÁME TU LISTOPAD!
A na co se můžete v listopadu těšit v Íčku pro mládež? V pátek 1. 11. bude hostem Kanape Karolína
Presová, zakladatelka projektu Replug me, v úterý 5. 11. se budou programovat Ozoboti na
Workshopu malého programátora II, ve čtvrtek 14. 11. vás Andy rozmluví na Jazykové kavárně, v
úterý 19. 11. bude speciálním hostem cestopisné besedy Tomáš Grim, který nás zavede do poslední
opravdové divočiny. Na čtvrtek 21. 11. chystáme další kreativní workshop - tentokrát budeme vyrábět
tašky ze starých triček.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na: icm@icm.uh.cz
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PLETEME MĚSTO

Yarn bombing, Urban Knitting, Guerilla Knitting je pletenou formou
graffitti street artu, který dnes najdete na mnoha místech po světě.
Tzv.městské oplétání, přináší barevnou vlnu oživení městských prostor, soch,
nevzhledných či jinak zanedbaných míst. Neničí městské mobiliáře, je šetrné a
ekologické. Stávají se novými místy neformálních setkávání.
V místech, kudy v historickém centru města protékala vodní cesta Rechla, je několik
desítek pletených artefaktů v ulicích.
Autorky projektu výtvarnice Eva Blahová a Eva Blahůšková (vedoucí oboru Keramika na
SUPŠ Uherské Hradiště) se rozhodly uspořádat ve městě sbírku vlněných přízí a
pleteného oblečení. Podařilo se nashromáždit přes 30 pytlů materiálu a ten dostali k
dispozici studenti SUPŠ Uherské Hradiště, umělci a žáci ZUŠ, aby vytvořili ve městě
pletené objekty podle svých návrhů. Na zakázku pro ně pletly i místní pletařky.
Umělecko komunitní projekt propojuje generaci
mladých umělců s místními občany včetně seniorů. Na 20 místech ve městě, v kavárnách,
nemocnici, či knihovně jsou k dispozici košíky s pletením, kde se pletou dlouhé šály.
Projekt je součástí akce Zažít město jinak.
https://zazitmestojinak.cz/
Informace o projektu www.pletememesto.cz.
https://www.facebook.com/PletemeMesto/
EB

Foto: Martina Gogolová

„Víkend s UK/UH:
přijď zažít „šedesátkový“ Londýn!“
Od pátku 22. do neděle 24. listopadu kino Hvězda ovládne
přehlídka UK/UH (Dny britského filmu a kultury). Prostřednictvím
dobových filmů, můžeš dokonale prožít Swinging London a
Swinging Sixties - 60. léta ve Velké Británii. Tahle doba
znamenala velkou revoluci! Život se uvolnil z konzervativního
sevření a začala taky sexuální revoluce, což odstartovalo honbu
za požitky. Dobovou atmosféru, její klady, ale i zápory vykreslí 10
podle odborníků a fanoušků nejpopulárnějších a nejzajímavějších
„Swinging filmů“ (Drahoušek, Smashing Time, Představení,
Zvětšenina, Privilegium). Na velkém plátně uvidíš hudební
hvězdy Beatles, Rolling Stones nebo Pink Floyd a setkáš se
zajímavými hosty. Chybět nebudou ani britské filmové novinky
(předpremiéry Pan Jones, Veselé Vánoce). Kromě akreditace na
celou přehlídku, si můžeš koupit vstupenky i na jednotlivé filmy.
Celý program a informace najdeš na webu ukuh.cz a Facebooku.
MKUH

Znáš dobře
Uherské Hradiště?

Lékárna U zlaté koruny
Je jedním ze dvou domů ve městě, na nichž jsou dochována
domovní znamení. Kolem poloviny 18. století byl dům čp. 148, v jádru
gotický a renesanční, přestavěn tehdejším majitelem lékárníkem Ignácem
Pilchowitzem. Část interiéru je zdobena nástropními freskami Josefa Ignáce
Sadlera, úprava interiéru lékárny je datována nápisem z 1754. Na konci 19. století
získali majitelé i sousední dům čp. 149 a oba domy spojili novorenesanční fasádou.

Knižní tip Knihovny BBB
ČAJ S KAPKOU JEDU
Robin Stevens
Další případ pro dívčí detektivní klub W + W. Pro
starší děti. Daisy Wellsová a Hazel Wongová tráví
prázdniny u Daisyiny rodiny a těší se na
narozeninovou oslavu, kterou pro svoji dceru
přichystala její okouzlující matka. Brzy ale vyjde
najevo, že se tenhle čajový dýchánek nekoná tak
úplně kvůli ní. A Daisy zuří. Pak jeden z hostů
smrtelně onemocní. Vše nasvědčuje tomu, že byl
otráven! V domě najednou není bezpečno. Každý
skrývá nějaké tajemství, někdo i dvě. Detektivní
klub W + W proto opět začíná pátrat.

Rodičem v době webové
V úterý 22.10.2019 jsme uspořádali v kině Hvězda konferenci
s názvem Rodičem v době webové. Shledali jsme, že když už se v mediální
výchově angažujeme a vzděláváme pedagogy a žáky, tak že by bylo
dobré také zacílit na rodiče, kteří jsou často chybějícím článkem v osvětě.
Neměli jsme úplně jasnou představu, jak téma uchopit tak, aby rodiče
zaujalo, vtáhlo a nezanechalo v nich především strach a úzkost z toho, že
anonymní online svět je plný nebezpečí. Jejich děti už do něj stejně pronikly a už
se zmítají ve víru agresívního chování, nenávistných komentářů a možné
závislosti. Naštěstí jsme se obrátili na odborníka na slovo vzatého, Mgr. Davida
Kudrnu z Národního úřadu kybernetické a informační bezpečnosti, který nám
ukázal, že nejlepší bude jít cestou posílení důvěry, bez zvyšování míry strachu
mnohdy z neznámého a úzkosti, že už je na vše pozdě. Tento člověk i souhlasil,
že na konferenci vystoupí, a nám bylo jasné, že teď už couvnout nemůžeme a
musíme to dotáhnout. A jak už to bývá, když se člověk do něčeho pustí, tak už
mu přichází další náhody do cesty. Tak jsme poznali slečnu Presovou
z Replug.me, která nás oslovila ke spolupráci již před rokem, a celou tu dobu
trvalo, než jsme spolu spáchali první přednášku pro středoškoláky. Youtuber
Lukefry, který se sám osvětě mezi žáky věnuje a není z daleka, byl dalším
střípkem v mozaice skladby naší konference. A konečně paní psycholožka
Jarmila Krajčová ze společnosti Podané ruce je člověkem, kterého známe nejdéle
a spolupracujeme na jednom společném projektu každý březen v kině Hvězda,
proto byla jasnou volbou odbornice na závislosti nelátkového charakteru, o němž
konference také byla. Nesmím také zapomenout zmínit již naši stálici, moderátora
Jakoubka Hříbka, studenta staroměstského gymnázia. Na šestnáctiletého klučinu
je neuvěřitelně chytrý, bystrý, nad věcí a v klídku. To se nám ten večer opravdu
hodilo. Závěry z konference bych asi shrnula celkem jednoznačně – online
prostředí je dětem vlastní, vytvářejí si a žijí v něm paralelní život, proto jakékoliv
zákazy nemají smysl, naopak, rodič by měl přistupovat ke svému dítěti s důvěrou,
s chutí nechat si vysvětlit potomkovo počínání, poslechnout si s ním jeho
oblíbeného youtubera, ptát se na jeho samotnou aktivitu na sociálních sítích a
samozřejmě mluvit o možných rizicích v anonymním prostředí internetu, nastavit
jasné hranice co se času a aktivit strávených online týká a jít příkladem. jInak nic
z výše uvedeného fungovat nebude. A jak již zmínila slečna Presová dříve na
jedné z našich společných akcí, „v budoucnosti budou ceněni především ti lidé,
kteří umějí využít svůj čas i jinak, než jeho trávením online, a udržují si kritické
myšlení a další schopnosti a dovednosti člověka, který se nenechá sociálními
sítěmi ovládat.“
JKV

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

