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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
417 • informace o akcích
v regionu
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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

Základní škola se součástí městské části Štěpnice,
aktuálně ji navštěvuje cca 500 žáků.
Od roku 2013 ve škole fungují třídy s Montessori pedagogikou, aktuálně pro 1. až 4. ročník s celkovým počtem
64 žáků.

Škola
• pořádá adaptační pobyty pro prvňáčky
i žáky 6. tříd
• metodicky podporuje žákovské parlamenty
ve Zlínském kraji
• vydává vlastní školní časopis
• je držitelem mezinárodního titulu Ekoškola
• podporuje alternativní vzdělávání
Adresa: Za Alejí 1072, 686 06 Uherské Hradiště
Telefon: 572 432 900
E-mail: info@zszaaleji.cz
www.zszaaleji.cz
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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

Říká se „duben, za kamny
ještě budem“, ale o víkendu
už teploty šplhaly spíše k
těm letním, a tak jsme určitě
všichni namlsaní hned zkraje na
krásné jarní počasí, které duben s
sebou přináší… Zase po měsíci vám přinášíme
nové Íčko, nové čtení, nová témata a akce! Ještě
před tím ale chceme zhodnotit uplynulý měsíc,
kdy proběhl lidskoprávní festival dokumentů
Jeden svět, který přinesl spoustu zajímavých
projekcí, hostů, besed i témat k diskuzi. Také
si vážíme stabilních návštěv jazykové kavárny,
která, ač probíhá tentokrát co 14 dní, neztratila
nic na své úrovni a návštěvnosti. Proběhl také
výukový program Finanční gramotnosti pro děti
7. až 9. tříd ZŠ, kterého se účastnily dvě hradišťské základní školy, a který vedla zkušená
lektorka Ing. Marcela Hrubošová. Ta byla také
hostem po projekci dokumentu o novodobých
lichvářích Šitkredit, který jsme promítali zdarma
díky projektu Promítej i ty! v rámci Biografu 21.
Také jsme realizovali výukový program Mysli
globálně, jednej lokálně na ZŠ Čtyřlístek. Tento
měsíc bude neméně objemný, co se různých
aktivit týká. O všech se v tomto Íčku opět dočtete. Ať už vás tento měsíc čekají přijímačky
na střední školu nebo maturitní písemky, držíme
vám palce, ať to všechno dobře dopadne a motivace připravit se neklesá v závislosti na počasí!
A když byste měli čas navíc, stavte se za námi
na některou z akcí, rádi vás uvidíme!

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.

Soutěž středních škol
v Hradišťské šifrovačce
Na 20. dubna jsme naplánovali soutěž, která vás
donutí použít mozek a zapátrat opravdu hluboko a důsledně, neboť taková je podstata šifer.
Hradišťská šifrovačka byla vydána již vloni, ale
možná se o ní až tak neví, proto jsme se rozhodli
ji trochu zpropagovat a vyzkoušet přímo na vás.
Takže co vás čeká? Nahlašte se buď nám nebo
ve škole jako tříčlenný tým, který má zájem se
šifrovačky zúčastnit, a dorazte v den soutěže
k nám do Íčka na 9 hodinu ranní, kde vám vysvětlíme pravidla a předáme brožurku k šifrování.

Čeká vás cca 2 hodinové hledání a řešení šifer
v centru Uherského Hradiště, neboť vás šifry
povedou na různá místa. Jak budete mít hotovo, budete pospíchat opět do Íčka, kde zkontrolujeme správnost řešení. První tři týmy, které
šifrovačku zvládnou vyřešit, dostanou diplom,
budou oceněny a jejich časy budou zaznamenány v TOP 10 na stránkách www.slovacko.cz. Tak
ukažte, co ve vás je, sami jsme zvědaví, který
tým a z které školy bude ten vítězný!
Ceny do soutěže věnovaly:

Staň se diplomatem!
Jsi-li členem školního parlamentu, případně
přímo Dětského a žákovského parlamentu pod
DDM Šikulou, a chodíš-li do 8. nebo 9. třídy ZŠ,
máš ojedinělou možnost se zúčastnit simulace
politického jednání, které proběhne v Uherském
Hradišti 26. dubna! Tato simulace má velkou tradici hlavně v Praze, kde je známa pod názvem
Pražský studentský summit; ten organizuje Asociace studentů pro mezinárodní otázky. Neorientují se však jen na Prahu, ale také vyjíždí do

regionů. Do toho našeho se zrovna nechystali,
ale my jsme o ně tak moc stáli, že se nám podařilo se s nimi domluvit. Takže pokud se nám nahlásíš předem, konkrétně Martině Dörrové z DDM
Šikula, a splňuješ výše uvedené podmínky, tak
se můžeš stát jedním z patnácti mladých politiků
a získat tak nové nebo prohloubit již osvojené
dovednosti ve vyjednávání, obhajobě názorů,
přijímání kritiky, ale i hledání společného řešení
mezinárodního problému. Přijmeš výzvu?

Na kole vinohrady 2017
Dvanáctý ročník akce otvírání cyklostezek se
také uskuteční v dubnu, a to 29. v sobotu. Začíná se v 8:30 registrací a startuje se od 9:30
z Masarykova náměstí. Veškeré trasy zůstávají
stejné jako v předešlých ročnících – od pohodového výšlapu Salašskou stezkou až po tu nejtěžší a nejdelší 66 km stezku Blatnického roháče.
Pěší turisté nepřijdou na zmar, budou pro ně
4

připraveny také dvě trasy – Sadská a Staroměstská. Čeká vás putování cyklostezkami kolem
vinohradů, návštěva vinných sklepů po cestě
a zajímavých míst a památek, které na trase leží.
Odpoledne je naplánován kulturní program opět
na náměstí pro navracivší se cyklisty a pěší a losování vinných i nevinných cen! Těšíme se na
všechny účastníky a slunné počasí!

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. 4. 2017 na adrese icm@icm.uh.cz.

Šifra
Tentokrát bude téma jarní a botanické….
Minulý měsíc bylo správné znění tajenky ‚BRDO‘ a ze
správných odpovědí jsme vylosovali Veroniku Kollárovou, která získává opět 2 volňásky do Aquaparku
- moc gratulujeme! A pokud hledáte další možnosti,
jak prohlubovat své šifrovací schopnosti, pak nás navštivte v MIC nebo ICM a zkuste skvělou hradišťskou
šifrovačku!
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Knižní tip Knihovny BBB
Dvořáková Petra:
Každý má svou lajnu:
o florbalu, prvních láskách a ceně vítězství
Sourozence Adama a Kateřinu pojí s ostatními nejen život na malém městě, společná škola a přátelství, ale především florbal. Trénují několikrát týdně a doufají ve vítězství v krajském poháru. Sportovní úspěch však zdaleka není jejich jedinou starostí. Doma to houstne, rodiče se hádají a Richardova
parta volí stále drsnější praktiky. Stane se Eliška Adamovou holkou, nebo jen pomáhá Richardovým
gorilám v jejich neférovém jednání? Může Richardův otec koupit jeho týmu výhru? V čem všem má
prsty malá Váva? A kdo dá vítězný gól? Zahrajte si s nimi florbal a zažijete mnohem víc než jedno
florbalové vítězství.

Přemýšlej a vyhraj!
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Exkluzivně! Rozhovor s Filipem Horákem
Velký hudební talent Filip Horák, dvanáctiletý žák 6. třídy, nedávno obdržel
významné ocenění v soutěži s celostátním významem Zlatý oříšek. V této soutěži se hledají talenty z různých oborů a Filip v ní uspěl jako talentovaný muzikant
a hudební skladatel. Mimoto byl také
druhý v národní soutěži ZUŠ v roce 2014,
byl vítězem Moravia talentu v letech
2015 a 2016 a ocenění získal i v dalších
soutěžích. Věděli jste, že první skladbu
složil v šesti letech? Nebo že zhudebnil
verše Josefa Kainara? A na jaké nástroje
umí nebo se učí hrát? Čtěte dále!

Myslíš, že když hraješ na hudební nástroje, tak že ti to pomáhá ve skládání vlastní
hudby?
Já tedy hraji jen na jeden nástroj, mám klávesy,
kde můžu navolit nástrojů více. Např. housle.
Teď jsem dostal na narozeniny program, který
mi pomáhá. Je velmi složitý, je super v tom, že
když něco hraji na klávesách, tak se mi do programu zapisují noty.
Chtěl bys někdy hrát i na jiný nástroj?
No, já jsem zkoušel hrát zatím jen na housle.
A to mně moc nešlo.
Chtěl bys někdy zkusit natáčet svou hudbu
na YouTube?
Myslím si spíš, že je dobré natáčet na sociální
sítě. Tam bych si taky nabral pár posluchačů.
A nemyslím si, že bych nebyl schopný k tomu
udělat nějaký videoklip nebo dát nějaký obrázek. Ale o YouTube a o tom, že bych tam získal
nějaké odběratele, jsem ještě nepřemýšlel.
Máš, nebo chtěl bys mít nějaké domácí nahrávací studio?
V pokoji mám jen notebook, klávesy.

Víme o tobě, Filipe, že jsi úspěšný mladý
hudebník, který se účastní i soutěží. Které soutěže se ti teď vybaví?
Já už si je ani všechny nepamatuji, ale třeba z velkých soutěží to byl např. Zlatý oříšek. To byla má opravdu největší soutěž.
Byl jsem tehdy v České televizi, kde mě
natáčely i kamery. Další velká soutěž byla
Moravia talent, kterého jsem se zúčastnil
dvakrát. Poprvé jsem tam šel s tím, že si
to zkusím, no a to jsem zrovna vyhrál. Podruhé to bylo tak, že to teda zkusím znovu
a dám šanci i někomu jinému, ale stejně
jsem to zase vyhrál.
V čem soutěž Moravia talent spočívá?
Soutěž se dělí na různé kategorie, třeba zpěv
pro mladší a starší, nebo hudba - tam jsem byl
já v mladší kategorii.
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Co tě baví, kromě hudby?
Rád upravuju fotky ve Photoshopu, třeba si
něco stáhnu z Googlu, nebo vyfotím a pak to
upravím. Rád taky dělám plakáty.
Takže tě celkově baví multimediální tvorba?
Jo, to mě baví.
Baví tě hudební výchova na tvojí škole?
Ano, v hudební výchově většinou posloucháme
nějakou hudbu a někdy si něco zapíšeme, ale
neposloucháme v ní filmovou hudbu, která mě
baví nejvíc, ale spíš nějakou tu moderní hudbu.
Jaký žánr hudby máš nejraději?
Nejraději mám filmovou hudbu.
Chtěl bys být autorem filmové hudby jako
tvůj oblíbený Ennio Morricone?
Myslím si, že by to mohlo být docela dobré, na

druhou stranu potom musíte skládat hudbu do
určitého termínu a potom z toho má člověk
stres, takže bych raději skládal hudbu pro
zábavu.
Čím by ses tedy chtěl živit?
To já ještě nevím, ale hudbou bych se asi
nechtěl živit, protože pro mě je hudba spíš
koníček. Myslím si, že hudbou bych se asi
uživil, ale že bych z toho tlaku kolem sebe
mohl mít deprese.
Na jakou střední školu bys chtěl jít?
Já bych chtěl jít na gymnázium, protože gymnázium není úzce zaměřené na určitý obor,
a potom bych chtěl jít na vysokou školu.

Máš nějaký sen, kam by ses chtěl dostat?
Nebo nějaký životní cíl?
No, já nevím, jaký mám sen. Já popravdě životní
sen nemám. Prostě nevím. V blízké budoucnosti
se chci dál zdokonalovat hudebně. Ale celoživotní
sen ještě žádný nemám.
Kde se vidíš za 10 let?
Za 10 let mi bude 22. Tak to ještě nevím. Ale až
mi bude 40, tak bych chtěl bydlet tady v Hradišti.
Chtěl bych si postavit… tedy ne sám postavit, ale
aby mi někdo postavil nějaký pěkný dům s pěkným výhledem a s velkou zahradou, abych tam
mohl chodit relaxovat, když bude hezky. A hlavně bych tam chtěl mít krytý bazén, abych si tam
mohl kdykoliv plavat.

Informační centrum pro mládež
hledá do svého týmu nové posily
na pozici pracovník a vedoucí ICM.
Pracovní pozice je na dobu určitou.
Požadavky na pozici:
• zodpovědnost, samostatnost, komunikativnost, smysl pro teamovou práci, kladný vztah
k mládeži a regionu, smysl pro humor
• znalost práce s PC, řidičsky průkaz B.
Nabízíme:
• přátelský kolektiv, možnost dalšího vzdělávání, prostor pro realizaci vlastních nápadů.
Více informací:
info@slovacko.cz
Vaše životopisy spolu s motivačním dopisem zasílejte do 24. 4. 2017 na adresu: Region
Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, Masarykovo nám. 21, 68601 Uherské
Hradiště, obálku označte textem „výběrové řízení“.
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Úspěšný student

Kateřina Kutálková
Katka je z Jankovic, studuje 2. ročník gymnázia ve Starém Městě a je jí 16 let. Už 2,5
roku závodně boxuje, připravuje se každý
den v Fit-K.O. ve Starém Městě a účastní
se soutěží v oblastní lize, z osmi zápasů má
pět vítězství. K tomuto kontaktnímu sportu
se prý dostala přes internet a radost z toho
má spíše tatínek než mamka. Naštěstí se jí
vyhýbají velké úrazy, používá samozřejmě
chránič zubů a také helmu. Před boxem trénovala balet, který už nedělá i z důvodu časového vytížení; volného času tolik nemá. Ve
škole ji baví angličtina, chemie a biologie,
po škole by ráda studovala obor sportovní
fyzioterapie nebo výživové poradenství.

10

Jakub Rezek
Kuba pochází z Brodu, je ve 4. ročníku gymnázia, hraje v mužském týmu 1. FC Slovácko. V minulých 14 dnech nastoupil poprvé
do ligového zápasu a také reprezentoval
úspěšně fotbalovou reprezentaci do 19 let,
kdy postoupili na MS Evropy. Trénuje dvakrát denně a daří se mu zvládat časovou
náročnost a kombinovat ji s přípravou na
maturitu i díky vstřícnosti vedení školy s individuálním vzdělávacím plánem. Čutá již od
tří čtyř let společně s bratrem, jejich otec
byl trenérem právě v Brodě. Bude maturovat
z angličtiny, češtiny, základů společenských
věd a geografie. Ve škole ho nejvíc baví právě jazyk, neboť hodně cestuje právě díky
sportu a angličtinu využívá. Po škole by rád
dál studoval, zůstat by chtěl také v oblasti
sportu a věnovat se trenérství nebo fyzioterapii. Na škole oceňuje, že se vše netočí
jen kolem formálního vzdělávání, ale že se
pořádá spousta akcí, podporují se sportovní
aktivity i mimoškolní zájmy studentů.
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Datum

Čas	Název

Místo konání

1. 4.
18.00
Svěřeno papíru - plastiky, objekty a práce na papíru členů 		
		
a hostů umělecké Besedy - vernisáž výstavy (1.4. - 28.4.)
Galerie kina Hvězda
6. 4. 10.00-17.00

Veletrh cestovního ruchu a gastronomie Slovácka

Reduta

6. 4.-8. 4.13.00-17.00 Od fašanku do Velikonoc

Skanzen Rochus

6. 4.
19.00
Na fašírky mi nesiahaj - Milan Lasica a Milan Kňažko		
		
konverzační galakoncert
Dům kultury, Uh. Brod
6. 4.

19.45

Giuseppe Verdi: Rigoletto (Gran Teatre del Liceu Barcelona - živě)

6. 4. 9.00-17.00

Krajské kolo dětských divadel

6. 4.

Alžírskem se samopalem - přednáška Robert Bazika

18.00

Kino Hvězda
DDM Šikula
Knihovna BBB

6. 4.
17.00
Archeologické výzkumy Slováckého muzea v letech 2015 - 2016		
		
přednáška
Památník Velké Moravy, St. Město
7. 4. 20.00-22.00
Pozorování noční oblohy - pravidelná akce s odborným výkladem
		
koná se každou středu a pátek
7. 4.

20.00

Bassta Fidli - koncert

7. 4.

15.30

Zdobení vajíček

Hvězdárna Uh. Brod
Klub Mír
Klub Tulip

8. 4. 10.00-12.00

Jarní tvoření - Jarní závěs do okna

DDM Šikula/pobočka Jarošov

8. 4.

The DOKK  El Chorro j.h. - koncert

Klub Mír

20.00

8. 4. 9.00-12.30
Ukliďme svět, Ukliďme Česko - pořádá Sběrné suroviny UH, ICM a DDM Šikula		
		
okolí studánky v Mařaticích (úklidové pomůcky zajištěny)
Sraz u MŠ 28. října, UH

9. 4. 13.00-17.00
Zvídálkové, vzhůru do muzea - Pod povrchem 		
		
(jak vypadá archeologovo pracoviště)
Slovácké muzeum
9. 4.
19.30
Čarodějnice v kuchyni - komedie (Sloffácké divadlo alternativní dramaturgická 		
		
linie Slováckého divadla)
Sport park Rybníček St. Město
10. 4.-12. 4. 8.00-15.00 Velikonoce v muzeu + tvořivá dílna pro širokou veřejnost

Slovácké muzeum

10. 4.15.00-17.00

Jazyková kavárna

Cafe 21

11. 4.

Biograf 21 - Hešteg (promítání)

Cafe 21

16.30

11. 4.17.00-18.00
Planetárium: Svět mlhovin a hvězdokup - vydejte se s námi na toulky 		
		
vesmírem
Planetárium Uh. Brod
11. 4.17.30-19.30

Velikonoční quilling - tvořivá dílna

12. 4.

15.30

Komediální přespávačka

12. 4.

17.00

Velikonoční tvoření - pletení z pedigu

12. 4.

15.30

Pletení pomlázek

13. 4.10.00-15.00

Velikonoční filcování z ovčí vlny

13. 4.

Výlet do Zoologické zahrady Hodonín

8.30

SVČ Klubko Staré Město
Klub Tulip
Knihovna BBB
Farní domeček Kunovice
Památkový domek Kunovice
DDM Pastelka Uh. Ostroh

13. 4.
19.00
Čarodějnice v kuchyni - komedie (Sloffácké divadlo alternativní dramaturgická 		
		
linie Slováckého divadla)
Sport park Rybníček St. Město
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aktuální přehled akcí na www.najdicestu.cz, www.slovacko.cz

13. 4. 8.00-15.00

Velikonoční bezva den plný her, zábavy a legrace

14. 4.

20.00

Best Forever uvádí - Josef Cigánek band

15. 4.

19.30

Harafica symphonic - koncert

SVČ Klubko Staré Město
Klub Mír
Klub kultury

16. 4.14.00-17.00

Velikonoční kratochvíle

17. 4.		

Šlahačková jízda - pořádá OS Handrlák a hodová chasa

18. 4.

17.00

Cesty 2017: MOLUKY RAJA AMPAT - manželé Adamovi - přednáška

20. 4.

od 9.00

Amfík Bukovina Popovice

Krajské kolo recitační soutěže

Kunovice
Cafe 21

DDM Šikula/v budově ZUŠ UH

20. 4.15.00-17.00 Brány památek dokořán - Škola základ života aneb z historie hradišťských škol		
			
historické budovy Gymnázia, SUPŠ a Obchodní akademie
20. 4.
16.30
Čaj před pátou: Příběh našeho města aneb Kterak život duchovní ve městě 		
		
se rozvinul (Bl. Rašticová, D. Vacke a herci Sl. Divadla)
Cafe 21
21. 4.-22. 4.		 Noc na Hvězdě - 2. ročník - jedinečná příležitost podívat se co je za oponou, 		
		
tedy za plátnem kina
DDM Šikula/kino Hvězda
21. 4.15.30-17.30

Páteční bubnování s Pastelkou

21. 4.

15.30

PB: První pomoc

Klub Tulip

21. 4.

19.00

Ryba ve čtyřech - divadelní spolek Čapek

KD Vésky

DDM Pastelka Uh. Ostroh

21. 4.
19.00
KDYKOLI KDEKOLI - šansonový recitál (T. Novotná, T. Hrabalová, D. Macháček 		
		
a K. Kraftová)
Cafe 21
22. 4.

20.00

PINK FLOYD forever - koncert

Klub Mír

22. 4.11.00-18.00

DEN ZEMĚ 2017

22. 4.

15.30

Turnaj NZDM v malé kopané

22. 4.

17.00

Vernisáž výstavy obrazů Jiřího Válka

Reduta

22. 4.

19.30

JAZZ: INDIÁNI - prémiový koncert - Moravian latin jazz

Reduta

22. 4.10.30-17.00

III. ročník Akropolis Cup Uh. Hradiště

23. 4. od 12.00

Krajské kolo Světlo orientu - soutěž skupin

24. 4. 9.00-17.00

Den Země v Kunovském lese pro školy a veřejnost

Areál společnosti REC Group St. Město
Klub Tulip

Tělocvična Gymnázia Uh. Hradiště
Sport. hala TJ Lokomotiva Uh. Ostroh
www.trnka.xf.cz

24. 4.
19.00
Orchestr budoucnosti - Umíme hrát představuje nejlepší talenty 		
		
hradišťských ZUŠek
Reduta
24. 4.15.00-18.00

Kabelkový veletrh - pořádá Naděje

25. 4.

Coppélie - Australský balet - záznam

19.00

Foyer Slováckého divadla
Kino Hvězda

25. 4.15.00-17.00

Jazyková kavárna

Cafe 21

26. 4.

Talkshow Televize TVS - Honza Dudek a jeho host Milan Štěpita

Cafe 21

18.00

27. 4.
18.00
Autista genius nebo darebák (aneb cesta pokory a laskavosti)		
		
Petra Huťková
Knihovna BBB
27. 4.

19.00

ZUŠ - koncert sólistů a absolventů

27. 4.

17.00

Věznice Uherské Hradiště - vernisáž výstavy

Reduta
Podkroví, Reduta
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27. 4. od 18.00
Přírodovědná akademie - přednáška na téma: Ze života sršní		
		
MVDr. Jana Lunerová
Přírodovědné centrum Trnka ZŠ Za Alejí
27. 4.
16.00
Marie Terezie - velká žena mezi Habsburky, panovnice na prahu moderní doby (přednáška
		
Prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc.)
Přednáškové centrum Sl. muzea (budova bývalých kasáren)
29. 4.		

Ptačí vycházka na oslavu Dne Země s Petrem Šimčíkem

DDM Pastelka Uh. Ostroh

29. 4.
19.00
Ani za milion! Adéla Gondíková a Jiří Langmajer - inteligentní humor 		
		
a geniální zápletka
Dům kultury, Uh. Brod
29. 4. 8.30-17.30

Na kole vinohrady - otvírání slováckých cyklostezek

29. 4.

Boris Carloff - koncert

20.30

Masarykovo náměstí, Uh. Hradiště
Klub Mír

30. 4.10.00-16.00

		

Street Dance B-Cup + workshop ve stylu Hip Hop Dance 		
s Kateřinou Kufaki
Společensko kulturní centrum Staré Město

30. 4.		

Slet čarodějnic

Náš tip
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Nenechte si ujít

Kunovice

www.najdicestu.cz
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