12
2019

ÍČKO

PF
20
20

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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KNIŽNÍ TIP KNIHOVNY BBB
CESTOPISNÁ BESEDA
CO SE DO PŘÍLOHY NEVEŠLO
ZAJÍMAVÉ AKCE V UH A OKOLÍ
LETNÍ VÝTVARNÝ TÁBOR
SOUTĚŽ S KINEM HVĚZDA
VÁNOČNÍ 3D TISK

ANDREA

Tvoří přehled kulturních akcí.

JAKUB

Dělá rozhovory se
známými osobnostmi.
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.

Časopis Íčko pro vás s láskou připravujeme 16 let. Nebyli jsme na to vždy sami.
Svými příspěvkynáš měsíčník obohacovala hrstka šikovných aktivních studentů
a žáků základních škol, kteří měli ostatním co sdělit. Byli to hlavně Kuba, Lexy,
Denča, děcka z Academic School pod vedením paní učitelky Němečkové, a svými
šiframi naše mozky v minulosti šponovali Lenka a Slávek.
Tímto všem za spolutvoření časopisu děkujeme. Jste boží! Bohužel, ať jsme se
snažili sebevíce, není už nadále v našich silách časopis Íčko udržet při životě.
Proto s koncem roku končí i časopis. Kdo nás ale zná, tak ví, že se jen tak
nevzdáváme, a do budoucna se ho pokusíme opět vzkřísit. Jsme otevřeni
jakýmkoliv nápadům, které by Íčko povznesly na novou úroveň a všechny, kteří
by se chtěli na tvorbě podílet, rádi přivítáme v našem týmu.
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ÚVOD:

Časopis možná (prozatím) končí, ale
Informační centrum pro mládež
nikoliv! Na prosinec jsme pro vás
připravili Jazykovou kavárnu s Andym,
kde si můžete ve čtvrtek 5. 12. pokecat o
různých tématech nad šálkem lahodné
kávy, kterou vám připraví komunitní
kavárna Cafe 21.
V úterý 17. 12. si nenechte ujít poslední
cestopisnou besedu tohoto roku, na které
nám manželé Adamovi představí
Wallaceovu linii.
POZOR! Tento měsíc vychází i speciální
příloha, věnovaná dílům z literární
soutěže, kterou jsme vyhlásili v září
k 30. výročí sametové revoluce.
Tématem bylo pokračování věty „Je
super, že máme demokracii, protože …“.
Děkujeme všem, kdo se soutěže účastnili,
jakož i pedagogům za jejich laskavou
součinnost!
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok :)

Nenech si ujít prosincovou přílohu!

Plastic ocean workshop

Jazyková kavárna

Ukliďme Česko!

U tetičky na dědině

Kanape

Animační workshop

Čekuj!

Baťův kanál očima dětí

YoUHtube

Cesty

Dobrošem v UH

Rodičem v době webové

Staň se diplomatem

Freestyle jam

OMG
Objev mediální gramotnost

Živá knihovna

Infoodpoledne
zahraničních stáží

Den bez aut
Hradišťská hledačkaVíce info na: www.pletememesto.cz

Znáš dobře
Uherské Hradiště?

Kino Hvězda
Objekt kina Hvězda představuje moderní architekturu 60. let 20. století.
Bylo vyprojektováno brněnským architektem Zdeňkem Michalem jako víceúčelový
objekt s nadzemní a podzemní částí, u něhož na první pohled není poznat, že je to
zároveň i atomový kryt pro téměř 900 osob. Suterén je tvořen nezbytným zázemím pro
přežití skupiny lidí během jaderného či chemického nebezpečí, přičemž kinosál
podkovovitého tvaru sloužil v případě nebezpečí jako shromažďovací prostor.
Oddělení a zabezpečení tohoto prostoru bylo možné neprodyšným uzavřením
tlakových dveří při vstupu do kinosálu. Horní nadzemní část je tvořena prostorným
foyer a provozním zázemím. Kino bylo slavnostně otevřeno v pátek 6. října 1967
uvedením filmu Markéta Lazarová.

Knižní tip Knihovny BBB
ZJIZVENÝ KRÁL
Leigh Bardugo
Temný fantasy příběh o králi Nikolajovi, jenž bojuje s děsivým
dědictvím ukrývajícím se v jeho nitru. Na oslabených hranicích
Ravky se shromažďují nepřátelé. Král Nikolaj Lantsov by měl
dokázat nemožné - naplnit prázdné pokladnice, získat spojence a
zastavit zkázu, která zemi hrozí. V jeho nitru však den ode dne sílí
démon, který může zničit vše, co už mladý panovník vybudoval.
Nikolaj a větrostrůjkyně Zoja se proto vydávají na riskantní cestu.
Podaří se jim najít lék na královu tajemnou chorobu?
Pokud ne, hrozí, že Ravka padne.

Co se do přílohy nevešlo
aneb
práce z literární soutěže
Tento měsíc vychází speciální příloha, věnovaná dílům z literární soutěže, kterou jsme
vyhlásili v září k 30. výročí sametové revoluce. Tématem bylo pokračování věty „Je super, že
máme demokracii, protože …“. Sešla se spousta výborných prací, které se nám všechny do
přílohy bohužel nevlezly a tak jsme jim vyhradili ještě kousek místa v Íčku.

Je super, že máme demokracii, protože ...
Demokracie je zvláštní věc. Pokud byste se bývali zeptali někoho v socialistickém Československu, tak by vám
řekl, že žije v demokratickém státě (výjimkou by byli vězni pracující v uranových dolech). Na druhou stranu
pokud byste se zeptali někoho v dnešním ,,demokratickém” Česku, pravděpodobně by vám řekl, že nás všechny
ovládá jeden člověk. Rád bych i poukázal na rozdíl mezi programem strany a tím, jak se program změní, když
se představitelé této strany dostanou do koalice s vládnoucí stranou ... (M. Zimák)
Máme svobodu slova, můžeme volně cestovat … Ale každá věc má nějakou chybu, no a každý naši demokracii
taky vnímáme jinak. Některým lidem nedostatky demokratické vlády vyloženě vyhovují. Jiní na výdobytky
demokracie nedosáhnou .... volně cestovat, ale nemám na to ....A co podplácení, nebo války mezi parlamentními
stranami? ... A navíc normální občané naší "demokracie" chyby vidí, ale nahlas je vyslovit - to už se jen tak
nikdo neodváží. Nebo naopak se odváží, ale nakonec sklidí posměch... (D. Obal)
V demokracii je svoboda slova. Ale pokud řeknete někomu, že smrdí jako tchoř, tak tchořova ruka bude mít
svou svobodu dát ránu? (A. Koláček)
Demokracie je nejlepší přítel člověka. Myslí se to vážně? Tím že dáte svobodu slova lidem, kteří tipují
preference na volebních lístcích bude znamenat jen to, že v celostátním průměru budou
započtení lidé, které nějaké Česko vůbec nezajímá. K volbám by měli chodit lidé, kteří prošli testem duševní
příčetnosti. Je přece jasné, že pokud budou důležitá rozhodnutí činit ti, kteří o tom nic nevědí, tak to dopadne
asi tak jako když by byl pekař ředitelem provozu jaderné elektrárny. (M. Hořínek)
Je super, že u nás máme demokracii, že? Ale přece jenom... Proč se český národ nepoučil z chyb, které při
svobodných volbách už udělal? (J. Vičánek)
Je super, že máme demokracii. Máme však opravdu demokracii? Co když je demokracie úplně něco jiného, než
je nám prezentováno.Možná, že demokracie vypadá úplně jinak, a nebo možná že demokracie neexistuje. Co
když si někteří lidé demokracii vykládají po svém?Proč si někteří lidé v demokracii ,,kupují” voliče? Možná, že
mají strach, že by nevyhráli demokratické volby. Nebo se ještě stále nesmířili s tím, že že máme demokracii a
lidé mohou svobodně volit. Proč i po 30 letech stále demokracie nefunguje a někteří politici se s ní nemohou
ztotožnit a vykládají si ji po svém? (F. Fryšták)
Myslím, že demokracie v naší republice je velmi důležitá. Co by se stalo, kdyby tady nebyla demokracie?
Nemohli bychom si odcestovat do světa? Říct si svůj názor v té době, kdy demokracie nebyla, neexistovalo. Ale
byli i takový lidé, kterým to vyhovovalo. Vyhovovalo jim to, protože buď byli komunisté, nebo to jen hráli, aby
přežili, nebo aby neskončili v base... (P. Chrástek)
V Česku už je pár let demokracie, ale někteří lidé tvrdí, že líp bylo za komunismu. (Bylo tady bezpečno a nic
nám nechybělo.) Ale co ti lidé, kteří za komunismu nemohli získat dobrou práci? Co ti, kteří nebyli ve straně a
neměli dobré bydlení a jejich děti se nedostaly na střední a vysokou školu? Můj dědeček byl z těch, co tvrdili, že
se komunistům nebude podřizovat, že do strany nevstoupí a prožíval tím pádem peklo, které vedlo k
nebezpečnému plánu útěku z republiky... (K. Černá)

Koláž názorů žáků 9. třídy Academic School

Kdyby nebyla ve světě demokracie, bylo by to tady jako jedna velká hra. Jako kdyby nás někdo ovládal, jako
právě ve hře. Vlastně bychom byli všichni stejní. Jsem rád, že žiju ve státě, kde je demokracie. Můžu sám o sobě
rozhodovat a být tím, čím chci. (T. Galář)
Myslím si že každý by měl mít vlastní svobodu a ne dělat to, co mi někdo nařídí. Uvažuji, že kdybych nemohl
sledovat filmy z ciziny a nemohl bych opustit republiku, tak by to nebylo vůči mně fér. (J. Petřík)
Můžeme si vybrat, kdo bude rozhodovat o tom, jak si budeme žít a ne, že se ten člověk prohlásí za vůdce sám a
neprávem. Můžeme si vybrat v koho budeme věřit. Také se mohu rozhodnout, zda se budu vzdělávat. Když
někdo něco provede, bude za to spravedlivě potrestán. Každý má právo vyjádřit svůj názor, aniž by byl za to
potrestán. Taky si lidé mohu dovolit cestovat do cizích zemí a poznávat jiné kultury a nedělí nás od hranic zdi a
vojáci. Je zakázané si dělat z ostatních lidí otroky a podřizovat si je. (V. Číž)
Můžeme se přestěhovat a nebo vycestovat mimo náš stát. Podle mého názoru nám dává demokracie svobodné
myšlení a vyjadřování,ale jen do určitého bodu, dokud to nehraničí se zákonem. (K.Bělohoubková)
Nemusíme se bát říct někomu svůj názor na někoho, kdo se nám nelíbí, či právě naopak líbí, aniž bychom při
tom byli někým za to potrestáni. Je super, že máme právo na to, se v nějakých případech soudit a mít šanci
soud vyhrát bez ohledu na to, jaké jsme rasy, vyznání, jak vypadáme nebo jestli jsme bohatí či chudí lidé.
(E. Skalová)
Přemýšlím nad tím, že kdybychom neměli demokracii, nemohli bychom dělat věci, které nám teď přijdou úplně
samozřejmé. My si sice myslíme, že je samozřejmostí třeba cestovat, volit a nebo taky studovat. Lidé si
neuvědomují, jak dobře se máme. Ale vždy tomu tak nebylo. Buďme rádi za demokracii.(K. Pavlová)
Nemusíme se rozhodovat podle názoru ostatních, a můžeme si stát za tím , co si myslíme, že je správné.
Bohužel i v demokracii vždy záleží na většině, takže i když si za svými názory stojím sám, tak to někdy nemá
cenu. Ale pořád je to lepší, než aby za mě rozhodoval někdo jiný. Máme volnost života, která by bez demokracie
nebyla a díky ní máme všichni rovnoprávnost . (M. Pochylý)
Je super, že máme demokracii, ale myslím si, že samotná ČR by se měla zamyslet sama nad sebou, jestli naše
demokracie je opravdu taková, jaká by měla být. (A. T. Kubala)
I can believe in whatever I want. I can share my opinion. I have the option to go to any school I want. I have the
option to marry anyone I want. (L. Smit)
Je super, že máme demokracii, protože jsme si mohli sami zvolit své zástupce, kteří navrhují a přijímají určité
zákony pro naši republiku. (M. Galuška)
Je super, že máme demokracii, protože můžeme být svobodní, máme svá práva a volnost téměř ve všem, co
děláme. Myslím si, že bez demokracie bychom byli jako ve vězení. Samozřejmě demokracie nám nedává
stoprocentní uvolnění ze všech povinností, to by se vymklo kontrole, i když by si to někteří možná přáli, ale
buďme rádi za to, co máme. Podle mě by se většina lidí v dnešní době ani nenechala zmanipulovat a nedovolili
by, aby jim někdo řídil jejich režim. Ale proč jsou na světě ještě země bez demokracie? Co dobrého to přináší? A
co vlastně “diktatura” obnáší? My z mladší generace už si to asi nedokážeme představit. Myslím si však, že
bychom to asi ani zažít nechtěli, ani za cenu toho, že bychom věděli, o čem to naši rodiče a prarodiče mluví.
Můžeme se snad už jen ptát, sledovat dokumenty a doufat, že nás nic takového jako diktatura nezastihne. Co z
toho vyplývá? Nestěžujme si na maličkosti, na to že něco nesmíme. Někteří jsou na tom hůř než my
(E.Guryčová)

Koláž prací žáků 8.třídy Academic School

Zajímavé akce v Uherském Hradišti a okolí

Aktuální přehledy akcí v Uherském Hradišti a okolí najdeš na našem webu:
www.najdicestu.cz

