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Masarykovo nám. 21,
686 01 Uherské Hradiště,
tel.: 572 525 526
Otevřeno:
pondělí – pátek 9.00 – 17.00 hod.
icm@icm.uh.cz
www.najdicestu.cz

Služby ICM

Informační centrum
pro mládež Uherské Hradiště
ÍČKO

Služby:

Nabízíme:
• přehledy kroužků pro děti i dospělé,
nabídku letních táborů
• informace o možnostech studia
• informace o práci v zahraničí
• bezplatnou inzerci v měsíčníku Íčko,
na webu i na nástěnce v prostorách
ICM
• vybavené prostory pro pořádání
přednášek, kurzů, školení a cestopisných besed až pro 50 osob
•
zkušebnu pro kapely, místo
pro setkávání,….
• prostory pro pořádání
		 studentských výstav
317 • informace o akcích
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kopírování / tisk
barevné kopírování / barevný tisk
faxování
skenování
internet (počítá se po minutách;
30 minut ZDARMA pro držitele
slevových karet ISIC, ITIC, IYTC, EYCA)

Prodej:
• slevových karet ISIC, ITIC, EYCA, EYCA
Student, EYCA /děti 10-15 let/
• přihlášek na VŠ, VOŠ, SŠ /		
denní, dálkové, s talentovou zkouškou/,
NS /=nástavbové studium/
• jízdenek LEO Express

Také v elektronické podobě
na našich stránkách a FB

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Velehradská 1527
686 03 Staré Město
Odloučené pracoviště Uherské Hradiště
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Revoluční 747
686 01 Uherské Hradiště
telefon: 572 420 211• email: info@sosgsm.cz

Možnosti studia:
Čtyřleté gymnázium
Maturitní obory (čtyřleté) – Agropodnikání, Ekonomika
a podnikání - Finanční a daňové poradenství nebo Sportovní management, Stavebnictví, Mechanik seřizovač
Učební obory (tříleté) – Mechanik opravář motorových
vozidel, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Truhlář
Nejvšestrannější škola v regionu s možností přestupu mezi obory
Unikátní projekt www.budoucnost4u.cz
Školní cimbálová muzika s taneční složkou
Podpora učebních oborů a to až 20 000Kč za studium
Školní florbalový klub
Praxe žáků ve firmách s možností odměny za produktivní práci

www.sosgsm.cz

Obsah:

str.

• Jeden svět opět v Uherském Hradišti

4

• Ukliďme okolí studánky
v Uherském Hradišti!

4

• Jazyková kavárna od března
2x měsíčně!

4

• Přemýšlej a vyhraj

6

• Exkluzivně! Rozhovor mezi žáky
	novinářského kroužku

8

• Úspěšný student

10

• PŘEHLED AKCÍ

12

• Denčino okénko: Fašank

14

Kdo jsme?

Jarka

Vedoucí Informačního centra pro
mládež, co dává Íčko do kupy, fotí
a dělá tu omáčku okolo

Lenka

Kamila

Kolegyně z ICMka, tvoří pro Vás
přehled kulturních akcí

Jaro je tu!!! I když letošní zima
byla po dlouhé době opravdu takovou, jakou má být,
přece jen nás těší první jarní
paprsky a vyšší teploty, které
evokují počátek jara – nový život,
nové naděje, nové začátky… No a v březnu letos již potřetí bude probíhat festival o lidských
právech Jeden svět jak pro veřejnost, tak pro
školy. Letos je Informační centrum pro mládež
jeho partnerem, takže opět budeme některé
besedy po projekcích moderovat, ale i tři projekce a jednu besedu v rámci festivalu uvedeme přímo u nás! Na straně 11 se dozvíte víc!
29. března od 16:30 v Cafe 21 také proběhne
vernisáž a započne se výstava fotografií a výrobků dětí, které se v loňském roce účastnily
příměstského tábora Moje Slovácko aneb U tetičky na dědině. Letošní turnusy jsou již zcela
beznadějně obsazeny, z čehož máme velkou
radost. No a téma Umění spolupráce se nám
promítne i do akce Ukliďme Česko, kterou budeme letos pořádat sice až další měsíc, ale už
8. dubna, proto zveme všechny dobrovolníky,
aby se nám hlásili předem třeba na icm@icm.
uh.cz nebo na facebookové události „Ukliďme
okolí studánky v Uherském Hradišti“! Úplně
poslední informací na konec je fakt, že se chceme (i musíme) rozrůst, proto jestli chceš být
s námi v partě a pracovat na Íčku, pošli nám
svůj životopis a přijď mezi nás!

Denisa

Odbornice na šifrovačky všeho
druhu, chystá pro vás šifrovací
soutěže a čas od času i šifrovací

Studentka hradišťského gymnázia
a mladá talentovaná novinářka,
píše pro vás zajímavé články

workshopy

pohledem mladého člověka

Saša

František

Žáci ZŠ Čtyřlístek a členové novinářského kroužku pod vedením
paní učitelky Němečkové, kteří pro vás se zapálením zpracovávají
rozhovory s místními mladými osobnostmi
Tiráž: Íčko - zpravodaj Informačního centra pro mládež a Klubu přátel ICM, vydalo Informační centrum pro mládež Klub přátel ICM za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Zpravodaj je registrován jako periodický tisk u Ministerstva kultury pod číslem MK ČR 22584, říjen 2016, náklad:
1.000 ks. Grafika: Joker s.r.o., foto: Joker s.r.o. - J. Krmela Vacková, Grafika: Petr Ovsík. Uzávěrka dalšího čísla: vždy
k 15. dni v měsíci. ÍČKO najdete i na www.najdicestu.cz a FB.

Jeden svět opět v Uherském Hradišti
Letos v termínu 6. – 24.3.2017 se nejen
v kině Hvězda, ale také v kavárně Portál,
Cafe 21 a ve Felixově sále můžete těšit na
další várku dokumentárních filmů. Tentokrát
je tématem Umění spolupráce, čemuž jsme
přizpůsobili také březnovou cestopisnou besedu a podíváme se s Klárkou Jelínkovou do
Angoly, kde tato šikovná slovácká cérka 8 let
žila a pracovala a rozvíjela rozvojové programy Člověka v tísni. Cestopisná beseda vás

čeká 21. března v Cafe 21 jako vždy od 17
hodin. Studentské projekce, které chystáme
pro všechny z vás, co už v půl třetí odpoledne
chodíte ze školy, budeme promítat ve Felixově sále zcela zdarma nebo jen za dobrovolné
vstupné, a nebudete ochuzeni ani o hosty
k následné debatě. Na vedlejší straně najdete seznam těchto projekcí, tak si najděte čas
a doražte, budeme se těšit!

Ukliďme okolí studánky v Uherském
Hradišti!
I letos nebudeme lhostejní a přispějeme
k čistšímu, krásnějšímu a zdravějšímu životnímu prostředí. Tentokrát po dvou letech
budeme uklízet opět okolí studánky na ulici
28. října v Uherském Hradišti, kde jsme při
poslední obhlídce opět našli spoustu věcí,
co tam nepatří. Přidejte se k nám a přijďte se
zahřát pohybem, pocitem z dobře odvedené

práce i teplým čajíkem. Letos nám bude pomáhat opět mařacké myslivecké sdružení Korábek a město Uherské Hradiště zajistí závoz
a následný odvoz kontejneru. Pytle i rukavice
budou na místě k dispozici, takže šup do tepláků, úsměvy a dobrou náladu a sejdeme se
v sobotu 8. dubna 2017 v 9:00 u mateřinky
28. října v Mařaticích!

Jazyková kavárna od března 2x měsíčně!
Od března pro velký zájem bude Jazyková
kavárna probíhat 2x měsíčně, koncem měsíce to bude vždy v úterý a uprostřed měsíce
v pondělí, vždy v Cafe 21 mezi 15 a 17 hodinou. Vybrali jsme dva různé dny, neboť ně-
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kterým z vás úterní odpoledne nevyhovovalo,
a tak jsme rádi, že jsme takto mohli vyjít vstříc.
V měsíci březnu se tedy na vás těšíme v pondělí 13. a v úterý 28. března. Těšíme se na
pravidelné setkávání!

Studentské projekce:
14.3. v 16:30, Cafe21 - Biograf 21: Šitkredit + beseda po projekci
host Ing. Marcela Hrubošová, zakladatelka firmy Finance pro radost, autorka výukových programů o finanční gramotnosti; téma Finanční gramotnost, Lidská práva a důstojnost
20.3. ve 14:30, Felixův sál – Rozehraj své město, projekce v rámci Jednoho světa +
beseda po projekci
host - Ing. Arch. Pavel Stojanov, hlavní architekt architektonické a projekční kanceláře Archiko;
téma Ekologická udržitelnost, Občanská participace, propojení Urbanizace a virtuálního světa
23.3. ve 14:30, Felixův sál - Promítej i ty! v ICMku: Na sever od slunce + beseda po projekci
host ing. Karel Šebela, autor Zemělodi ve Zlechově; téma Ekologická udržitelnost, Stavby
z odpadu, Odpovědnost, Uvědomělost

www.najdicestu.cz
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Přemýšlej a vyhraj
Vymýšlíš hádanky, šifry, křížovky, osmisměrky? Pošli nám svůj nápad i s postupem
a řešením a vyhraj dvě dvouhodinové vstupenky do Aquaparku Uherské Hradiště.
Tvůj příspěvek očekáváme do 24. 3. 2017 na adrese icm@icm.uh.cz.

Šifra
Děti ve školce se rozhodly, že si budou házet s míčem. Na levou stranu zahrady si do řady stoupli Anička,
Béďa, Cyril, Davídek, Evžen a naproti nim František, Grétka, Hanička, Ivanka a Jeník. Anička si vzala míč a
hodila ho Grétce, ta Cyrilovi, Cyril Ivance, Ivanka Evženovi a Evžen zpátky Aničce. Rána byla dost prudká a
Aničce míč spadl, ale hned ho zvedla a hodila zpátky Evženovi, který nepochopitelně vrátil míč zase zpátky
Aničce. Ta se rozhodla změnit směr a hodila míč Grétce, Grétka Cyrilovi a Cyril Jeníkovi. Tomu míč vypadl z
ruky a odkutálel se až k Aničce. Anička míč zvedla a hodila ho zase Grétce, Grétka Ivance, Ivanka Evženovi a
ten zase Aničce. Skoro to vypadalo, že Evžen má na Aničku pifku, protože ji trefil do hlavy a míč se zase ocitl
na zemi. Otřesená Anička míč vzala a řekla, že teď už si budou házet pěkně. Hodila míč Františkovi, který se
dostal poprvé do hry, ten nahrál Grétce, Grétka Haničce, Hanička Ivance, Ivanka Jeníkovi, Jeník Evženovi,
který se umoudřil a jemně hodil míč Davídkovi, Davídek Cyrilovi, Cyril Béďovi a Béďa Aničce. Ta řekla, že už ji
to nebaví a jelikož to vypadalo, že má mezi dětmi velký respekt (možná jen Evžen si myslel svoje), začaly si děti
hrát na schovávanou. A pak už je paní učitelka zavolala, že pojedou na výlet. Kam?

Minulý měsíc bylo správné znění tajenky ‚JAHODA‘ a ze správných odpovědí jsme vylosovali Karlu Lierovou, která si bude moci užít vstupenky do
Aquaparku - moc gratulujeme! Obecně vzrostl i počet soutěžících, což nás
velice těší a budeme pokračovat v ještě vykutálenějších šifrách. Jsme rádi,
že vás bavíme a že soutěžíte, a připomínáme skvělou publikaci Hradišťská
šifrovačka, kterou jsme v loňském roce vydali – je k dispozici u nás na Íčku
a můžete si projít a zažít Hradiště jinak! Tak se stavte!
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Knižní tip Knihovny BBB
Neil Smith:
Třinácté nebe
Je první týden školního roku a Oliver Dalrymple, neoblíbený a vysmívaný outsider, který je
posedlý biologií a chemií, stojí u své šatní skříňky a v duchu si přeříkává periodickou tabulku. To
je poslední, co si pamatuje, když se náhle probudí a zjistí, že se ocitl v podivném nebi zvaném
Město a určeném jen pro třináctileté. Brzy se dalším nebešťanem stane jeho spolužák Johnny
a přináší s sebou první kousíček do obrazu, který se hrdina snaží složit, aby se dozvěděl, jak
a proč zemřel.
Ve Městě nerostou stromy ani nežijí zvířata, jsou tam jen nekonečné řady cihlových ložnic
obehnaných vysokými zdmi. Nikdo tam nestárne, ale každý je trochu jiný, než jaký býval za života. To, pro co se
Oliverovi doma vysmívali, je teď předností a on si získá kamarády. Najednou se cítí šťastný, je to pocit, který dosud
nezažil. Jenže posmrtný život má i svou stinnou stránku: Oliver a Johnny pátrají po tom, co se v onen osudný den
stalo, a přitom odhalují znepokojivé skutečnosti.

Přemýšlej a vyhraj!
6
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Exkluzivně! Rozhovor mezi žáky novinářského kroužku
Dělají pro vás každý měsíc zajímavé rozhovory s hosty, ale o členech novinářského
kroužku ZŠ Čtyřlístek toho moc nevíme! Proto jsme je poprosili, aby se nám tímto odhalili!
František se ptá Markuse (6. třída)
Jak ses dostal k redaktorství v časopisech?
K redaktorství jsem se dostal náhodou díky tomu,
že paní učitelka za mnou přišla, jestli bych nechtěl
dělat rozhovory. V tu chvíli jsem moc nevěděl, co
to obnáší a skočil jsem do toho po hlavě. V tuhle
chvíli jsem za to rád, jenom je kolem toho někdy
tolik práce.
Baví tě dělat rozhovory a chtěl by ses jim věnovat i v budoucí práci, až dostuduješ?
Celkově mě redaktorství baví v tom, že mám
možnost poznat nové lidi a jejich názory na život, svět a jiné věci, ale na druhou stranu někdy
mám pocit, že je to dost velká zodpovědnost
a můj problém je, že často dělám vše na poslední chvíli (což se stává často). Jsem z toho
dost ve stresu, a to je potom docela složité se
mnou vydržet v jednom domě. Jestli chci dělat
redaktora jako povolání? No, tak to nevím, každopádně jsem si nedávno založil stránku. Kdo
ví, kam mě život zavane.
Jaké jsou tvoje koníčky - co rád děláš?
Moje koníčky jsou psaní na web a natáčení na
YouTube.

Jaké jsou tvoje nejhorší vlastnosti?
Nikdo není dokonalý, ale já mám těch špatných
vlastností opravdu hodně. Ty úplně nejhorší?
Když mám vést skupinu k nějakému cíli – například - když děláme projekt ve škole, vždy
chci, aby to bylo co nejlepší, a chci to dotáhnout k dokonalosti, což pro skupinu, kterou
vedu, není nejlepší, protože jsem na ně nevrlý
a nenechám si do toho od nikoho mluvit. Další moje špatná vlastnost je, že jsem někdy až
moc upřímný, a to i když vlastně vím, že bych
neměl. Nedokážu si poručit a vždy řeknu to, co
si opravdu myslím. Dalších špatných vlastností
mám opravdu hodně.
Alex se ptá Natálie (9. třída)
Jaký je tvůj životní cíl?
Svůj životní cíl zatím daný nemám. Ale určitě chci vystudovat střední a po té i vysokou
školu s uměleckým zaměřením. Každopádně bych ráda dosáhla něčeho velkého, nějakým způsobem ukázala, že umění nezná
hranice a taky že být originální a svůj je základem všeho.
Kdy si myslíš, že budeš v životě šťastná?
Až dostuduji, najdu si práci, která mě bude naplňovat, a budu dělat to, co mě baví. Ale s čistým
svědomím a stálou pozitivitou můžu říct, že šťastná jsem už teď.

Markus se ptá Františka (8. třída)
Máš nějaké životní motto?
No, to je složitá otázka, ale asi motto, kterého se
nejvíce držím, je: „Když se něco na poprvé nepovede tak, jak má, je jednoduché od toho odejít.
Mnohem těžší je zkoušet to znovu a znovu, než
to vyjde.“ To je pro mě velmi důležité, ať už dělám
cokoliv.

Tvůj největší strach?
Strachů mám více, ostatně jako každý z nás.
Asi největší klasika je strach z pavouků, kterým bohužel v určité míře trpím i já. Každopádně mým největším strachem je strach
z prázdna. Strach z toho, že se ze všeho najednou stane nic a já zůstanu sama, v prázdnotě. Tohoto se bojím už od mala nejvíc, nevím proč.

Máš nějaký idol?
Idol jako takový asi nemám. Spíš zásady, podle
kterých se snažím žít. Celkově je hrozně zavádějící mít nějaký idol a být jako on. Každý by se mněl
chovat tak, jaký doopravdy je a nesnažit se napodobit někoho jiného.

Máš nějakou jedinečnou věc, která tě dělá originální?
Přímo věc asi ne, ale snažím se být originální za
každou cenu. Chci být od ostatních odlišná a nebojím se toho. Pro někoho jsem divná, ale podle
mně jsem svá.
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Co na sobě nemáš ráda?
Můj někdy až přehnaný optimismus a lehkovážnost. Tyhle dvě vlastnosti spolu nedělají dobrotu.
S mojí lehkovážností postupně bojuji. Ale optimismus si vzít nechci, i když občas není na místě.
Jaký máš postoj k životu?
Tohle je poměrně složitá otázka. Ale můj životní
postoj je asi takový, že co se má stát, se stane
a kam mě vítr zavane, tam budu. Zjednodušeně
si s ničím moc nelámu hlavu, i když to občas není
nejlepší cesta.
Jaký má pro tebe význam láska?
Nevím, jestli v mém věku můžu posuzovat.
Ale jestli jsem už pravou lásku potkala, tak
musím říct, že je vážně super pocit milovat
někoho, kdo miluje nás. Přála bych to každému. A každopádně pro mě má láska velký
význam. Ať už tak kamarádská, mateřská,
nebo partnerská. Podle mně k životu potřebuje lásku každý.
Natálie se ptá Alex (7. třída)
Čeho chceš v životě dosáhnout?
V životě bych chtěla dosáhnout mnoha věcí, chtěla
bych se stát uznávanou ženou, mít zdravou a šťastnou rodinu a dokázat se postarat sama o sebe.
Ráda bych pomohla všem na světě, jenže bohužel
tohle není v mé moci.

Jaká je tvá nejhorší a naopak nejlepší vlastnost?
Jsem velký pesimista, tudíž moc dobrých vlastností nemám. To, co beru jako špatnou vlastnost, je,
že vše, co si myslím, dokážu říci do očí, neskrývám
se za ničím a jednám na rovinu. To je ale v některých případech strašné, protože nedokážu držet
jazyk za zuby. Vlastnost, která je na mně nejspíše
nejlepší je, že jsem člověk, který všem okolo pomáhá, a neustále jen dává a jsem šťastná, když
jsou šťastní jiní. Miluji, když někomu pomůžu a on
je štěstím bez sebe. Jenže lidi mi pak děkují a já
děkování nesnáším… Vím, že to myslí dobře, ale já
jim nepomáhám proto, abych byla chválena.
Máš nějaké koníčky a záliby? Jaké?
Můj život může být pro někoho strašně nudný,
jsem člověk, který nejraději sedí v lese, čte si knihy
a přemýšlí nad nemožnými věcmi.
Čeho se nejvíce bojíš?
Nejvíce se bojím strachu. Ale moje největší noční
můra je ztráta rodiny.
Co tě zatím v životě nejvíce naplňuje?
Nejvíce mne naplňuje radost. Když se všichni radují, jsou šťastní a nemají problémy. Ale co ještě více
zbožňuji, je úsměv mé malé neteře. Je takovým
mým sluníčkem, které mi dává radost. Nedokázala
jsem uvěřit, že něco tak malého dokáže vykouzlit
něco tak dokonalého jako je velmi upřímný úsměv.

Máš nějaké životní motto? Popř. jaké?
Mé životní motto zní: ,,If you believe in yourself,
anything is possible“. Tohle motto používá můj
velký vzor Miley Cyrus. Ohlížím se za touhle větou po celý život. Byť je to jenom věta, dokáže
udělat nemožné. Každý má občas nějaké slabé
chvíle, no a právě v těch si vzpomínám na tuhle
větu, která má pro mne neuvěřitelnou sílu.
Kde se vidíš za 10 let?
Za 10 let mi bude 23, a to bych nejradši už
pracovala ve školce, měla manžela a užívala bych si život naplno a stále se radovala.
Jsem velký snílek, který má většinu života
“naplánováno“, jenže mé plány jsou poněkud nemožné.
9

Úspěšný student

Jonáš Uříčář
Devatenáctiletý Jonáš pochází z Veselí nad
Moravou a letos v květnu jej čeká maturita. Nedávno se zúčastnil univerzitní soutěže v angličtině a skončil na druhém místě. Rád se také
účastní chemických olympiád, na ZŠ ve Veselí
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byl dokonce 2. ve finanční gramotnosti. Kromě chemie a angličtiny jej zajímá i technika,
které by se chtěl v životě věnovat. Angličtinu
prozatím piluje u tety v Lednici v Hippoclubu,
kde přes léto vypomáhá a překládá cizincům
během výcviku na koni; ostatně koně jsou
jeho další hobby. Angličtinu studuje od první
třídy základní školy, ve volném čase se spolužáky diskutují na různá témata a sleduje filmy
v anglickém originále. Kromě angličtiny a chemie bude maturovat i z matematiky a jazyka
českého. Stíhá také zpívat ve sboru, stavět
funkční modely lodí na dálkové ovládání a dřív
hrával i fotbal. Přes prázdniny by rád vyjel se
spolužáky aspoň na tři měsíce do zahraničí
na brigádu a rád by začal studovat na Vysoké
škole chemicko-technologické v Praze. V budoucnu chce zkombinovat vědeckou činnost
spolu s praxí ve firmě. Na Stojanově gymnáziu
studuje moc rád, studium je podle něj interaktivní, vyučující maximálně vstřícní a atmosféra
školy opravdu rodinná.
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Datum

Čas Název

Místo konání

1. 3. - 10. 4.		 Výtvarná soutěž Ex-libris 2017 k 760. výročí města
5. 3.

15.00 Loutkové divadlo: Hanička baba Jaga

5. 3.

14.00 Akropolis slaví letos 10. výročí založení

Knihovna BBB
Loutkový sál TJ Sokol UH
Klub kultury

7. 3.

19.30 MUSICA: GRAFFOVO KVARTETO A MARIE DURNOVÁ - koncert

7. 3.

18.00 Jeden svět - FC Roma - promítání

Cafe Portal

7. 3.

19.00 Táta - inscenace s Vladimírem Doskočilem v hlavní roli

Malá scéna

7. 3. 17.30-19.30 Jarní věneček z větviček - tvořivá dílna

Reduta

SVČ Klubko Staré Město

8. 3.

11.00 Zločin kolem nás - Josef Klíma - přednáška spojená s besedou o kriminalitě mládeže		

9. 3.

15.00 TULiPos Tortilos - budeme vytvářet a ochutnávat tortily

9. 3.

19.00 Janáčkovo kvarteto a Jiří Pospíchal - koncert

			

Dům kultury, Uh. Brod

Klub Tulip
Galerie Slováckého muzea

9. 3.

17.00 Architektonická tvář středověkého Velehradu - přednáška

10. 3.

19.30 Nakopni svůj život! Route 66 na kole

10. 3.

20.00 E!E  The Fialky - punková legenda letos slaví 30 let

11. 3.

19.00 Římské noci - divadelní představení - Simona Stašová a Oldřich Vízner

11. 3.

14.00 Na kus řeči s konzervátory

Památník Velké Moravy, Staré Město
Kino Hvězda
Klub Mír
Klub kultury
Slovácké muzeum

13. 3.15.00-17.00 Jazyková kavárna

Cafe 21

14. 3.

16.30 Biograf 21 - Šitkredit - dokument v rámci projektu Promítej i ty! + host

15. 3.

19.00 Penzion Ponorka - Docela velké divadlo (francouzská komedie Pierra Chesnota)		

16. 3.

18.00 Přírodovědná akademie - přednáška na téma „Přírodní zahrady“		

16. 3.

15.30 Preventivní beseda - jak to bylo když…

16. 3.

19.30 UP! jazz a fusion formace

16. 3.

19.00 Bosch: Zahrada pozemských rozkoší - dokumentární film

17. 3.

20.00 INDIEnight - Manon meurt, Mara Jade a Mimo mísu - koncert

			
			

Cafe 21

Dům kultury, Uh. Brod

Přírodovědné centrum Trnka www.trnka.xf.cz

Klub Tulip
Hotel Kaunic, Uh. Brod
Kino Hvězda
Klub Mír

19. 3.13.00-17.00 Zvídálkové vzhůru do muzea a tentokrát na téma Nesem, nesem mařenu…		
			

Slovácké muzeum

19. 3.

15.00 Loutkové divadlo: Dva Kašpárci

Loutkový sál TJ Sokol UH

20. 3.

14.30 Promítání nejen pro studenty - Rozehraj své město + host

Felixův sál, Jezuitská kolej

20.-24. 3.		 Jeden svět v Uherském Hradišti, festival dokufilmů
21. 3.

17.00 Cesty 2017: Angola - Klára Jelínková

21. 3.9.00-11.00 Férový den na Pastelce
21. 3.15.00-17.00 Jarní odemykání zahrady lišky Bystroušky
21. 3.

19.30 Smyčcové trio Gideon - koncert

21. 3.

19.00 4TET - koncert vokálního uskupení

22. 3.

19.00 Večer na psích dostizích - Slovácké divadlo
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Městská kina, Cafe 21
Cafe 21
DDM Pastelka Uh. Ostroh

Přírodovědné centrum Trnka www.trnka.xf.cz
Muzeum J.A. Komenského, Uh. Brod

aktuální přehled akcí na www.najdicestu.cz, www.slovacko.cz

Klub kultury
Klub Mír

23. 3.

19.30 JAZZ: Petr Beneš QUARTET

23. 3.

18.00 Beseda s Bl. Rašticovou k výročí založení města UH

23. 3.

14.30 Promítej i ty! Na sever od slunce + host

23. 3.

19.00 Kutloch aneb I muži mají své dny - představení Studio DVA

Reduta
Knihovna BBB
Felixův sál, Jezuitská kolej
Dům kultury, Uh. Brod

24. 3.15.30-17.30 Páteční bubnování s Pastelkou

DDM Pastelka Uh. Ostroh

24. 3.		 Nebuď ve stresu, vyrob si míček
24. 3.

19.00 Panna a netvor - divadlo Pohádka

24. 3.

20.00 Jeden svět - Šarivary - koncert

Klub Tulip
KD Vésky
Kino Hvězda

25. 3.9.00-12.00 Jarní malování velikonoční keramické misky
25. 3.

DDM Šikula

14.00 Komentovaná prohlídka výstavy Memento Tiziani

Galerie Slováckého muzea

25. - 26.3. 9.00 Umývání letadel v muzeu s veřejností / dle počasí

Letecké muzeum Kunovice

26. 3.

15.00 Nedělní pohádka: Pohádky ze mlýna

27. 3.

19.00 Hra o pyžama - představení s vyhlášením cen Slovácký Oskar

Klub kultury
Slovácké divadlo

28. 3.15.00-17.00 Jazyková kavárna
29. 3.

Cafe 21

16.30 Vernisáž - výstava fotek a výtvarných prací dětí - U tetičky na dědině (letní tábor)

30. 3.9.00-12.00 Velikonoční tvoření - klub seniorů

Cafe 21

SVČ Klubko Staré Město

30. 3.
16.30 Čaj před pátou - „Příběh našeho města aneb Kterak bylo vystaveno útokům nepřátel 		
		
jako terč šípům“ (B. Rašticová, D. Vacke a host Mgr. Tomáš Chrástek)
Cafe 21
30. 3.
18.30 Čaj před pátou - „Příběh našeho města aneb Kterak bylo vystaveno útokům nepřátel 		
		
jako terč šípům“ (B. Rašticová a host Mgr. Tomáš Chrástek)
Cafe 21
30. 3.

14.30 Ochutnávka domácích karamelek

Klub Tulip

31. 3.		 18. Noc s Andersenem tentokrát s hrdiny časopisu Čtyřlístek

Knihovna BBB

31. 3.		 Andersenovská noc

Amfík Bukovina Popovice

31. 3. - 1. 4.10.00- 17.00 a 8.00- 13.00

Dobročinný bazar Naděje + od lžičky po kredenc Region Slovácko

			

Náš tip

Cafe 21 a nádvoří jezuitské koleje

Nenechte si ujít

SLOVÁCKÁ PŘEHLÍDKA MATEŘINEK 2017
Akce se koná v úterý 4. dubna 2017 od 14.30 hodin na klubu kultury v Uherském Hradišti.
Hlavní organizátor MŠ Svatováclavská srdečně zve širokou veřejnost na obnovenou přehlídku
„mateřinek“ pod názvem „SLOVÁCKÁ PŘEHLÍDKA MATEŘINEK 2017“
Navazujeme na tradici, která tu byla již před několika lety s přehlídkou činností dětí v rámci vzdělávání v MŠ (pěvecké, hudební, taneční, recitační, dramatické a jiné).
Činnost, kterou paní učitelky s dětmi dělají v rámci vzdělávacího programu, by bylo dobré ukázat
i široké veřejnosti - rodičům, příbuzným, ale i ostatním veřejným subjektům, aby se tak dozvěděli, že práce s dětmi v MŠ je (pro většinu okolí) nejen zábavnou, ale především náročnou a velmi
důležitou činností pro celkový rozvoj dítěte.
Přehlídka je pod záštitou Města Uherské Hradiště, spoluorganizátorem je Klub kultury Uherské Hradiště.
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Denčino okénko: Fašank
Pod šable, pod šable.. se ozývalo ze Starého Města
Pokud jste v neděli odpoledne zaslechli písničku „Pod šable, pod šable, aj pod obušky…“, s velkou pravděpodobností se tyto
zvuky ozývaly ze Starého Města. Tři desítky
folklorních nadšenců, v čele s FS Dolina
a CM Bálešáci, se tradičně poslední únorový
týden sešli, aby oslavili třídenní svátek rozdělující období mezi Vánocemi a postní dobou,
fašank. První štace fašančárů byla už tradičně u staroměstského starosty Josefa Bazaly. Přestože se mu do toho moc nechtělo,
byl přinucen sednout si na židličku, nechat
se oholit, vyšetřit od doktora a pomazlit se
se zdravotní sestřičkou. Cigánka mu také
vyvěštila budoucnost, ale co mu řekla, to ví

14

jen on sám. Po krátkém občerstvení koblížky
či božími milostmi, které už k fašanku neodmyslitelně patří, jsme se opět vydali na cestu.
Po půl sedmé se naše fašanková obchůzka
uchýlila ke konci, ale ne však ke zdárnému.
Čekalo nás totiž ještě krátké vystoupení v Jezuitském sklepě, kam se mohla přijít veřejnost na naše pečlivě připravené masky podívat. U dětí nejvíce zabodoval Krakonoš, se
kterým se chtěly všechny fotit, za to nejméně
medvěd, kterého se bály a některým i slzička
ukápla. Naše vystoupení pochovávání basy
dopadlo skvěle, což jsme poznali z hlasitého
smíchu obecenstva a my se tak mohli plni
dobrého pocitu, plného břicha a se skvělými
vzpomínkami z tohoto dne, rozejít.
Denisa Burešová

www.najdicestu.cz
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