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686 01 Uherské Hradiště,
tel.: 572 525 526
Otevřeno:
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icm@icm.uh.cz
www.najdicestu.cz
Informační centrum
pro mládež Uherské Hradiště

Služby ICM

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
117 • 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
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Také v elektronické podobě
na našich stránkách a FB

škola s alternativními metodami výuky
individuální práce s nadanými a talentovanými žáky
projektové, kooperativní a konstruktivistické vyučování, skupinová práce
anglický jazyk od MŠ s rodilým mluvčím

Základní škola a mateřská škola
Čtyřlístek, s.r.o.
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci

tel.: 576 519 343, 773 687 593
e-mail: zsctyrlistek@zsctyrlistek.cz
adresa: Studentské náměstí 1531
686 01 Uherské Hradiště - Mařatice

www.zsctyrlistek.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

Lednové číslo pro vás chystáme ještě před svátky, ale
neubráníme se bilancování.
Jednak se nám loni podařilo
časopis změnit a vůbec tak nějak ‚nakopnout‘, nabobtnal nám
i redakční tým, a to hlavně z řad externistů, což
nás velmi těší, a také má celkem velkou odezvu, což vidíme na účastech v soutěžích. Letos
chceme být ještě lepší! Rozhodně chceme dál
nabízet zajímavé čtení i soutěže, pokračovat
v zajímavých projektech, které jsme nastartovali již v loňském roce, jako Biograf 21 nebo
Jazyková kavárna, ale také dál pořádat různé
přednášky a besedy i na školách. Letošní rok
je již šestnáctým, kdy Informační centrum pro
mládež v Uherském Hradišti funguje, a přesto
je pořád možností a aktivit, které ještě nebyly
realizovány… Například na jaře uspořádáme
soutěž ‚Šifrovačka‘ mezi středními školami
v Uherském Hradišti a okolí a hlavně rozjedeme u nás v Íčku kariérní poradenství pro studenty i absolventy! Nadále se těšíme na vaše
podněty a uvítáme každého, kdo se k nám
chce přidat! Tak šťastný a úspěšný rok 2017!

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.

Novoroční
předsevzetí?!
Znáte to. Probudíte se v Novém roce a hned
jste plni naděje, že určitě bude tento rok
o moc lepší, než ten předchozí. A jestli ne,
tak je tomu třeba pomoct, například právě
tím novoročním předsevzetím, že budu lepší,
štíhlejší, budu se víc učit/sportovat/pomáhat
druhým a tak dál. Jenže uplyne leden a celé
předsevzetí se tak nějak vytratí, že si za chvíli
ani nevzpomenete, že jste vlastně s nějakým
začínali. Buďto nebylo vhodné načasování,
nebo se objevil zajímavější podnět na obzoru,
popř. prostě jen chyběla pevná vůle….
Můj muž říká, že tahle každoroční úchylka,
aby vůbec měla šanci na úspěch, musí být
součástí něčeho mnohem většího – nějakého
dlouhodobého plánu, kterým se člověk v životě řídí, podle kterého se chová a jedná tak,
aby dosáhl vyššího cíle. A ta pevná vůle, ta je
prostě potřeba tak jako tak.

není čas. Každopádně pár povedených,
řekla bych v mém případě, projektů existuje, ale ty nevznikly v lednu. Vlastně jsem
vždy nad nimi pár měsíců přemýšlela, pak
s tím přestala a místo toho se do toho vrhla
po hlavě. To se mi zatím vyplatilo nejvíc.
Na letošní rok zatím odolávám pokušení
se pustit do jakéhokoliv experimentu, ale
jak rok trochu pokročí, možná se nechám
zase zviklat svými plány a do něčeho se
vrhnu.
A vám přeji, ať už se pustíte do čehokoliv, co je reálné i nereálné, tak aby vás to
v první řadě bavilo a naplňovalo, a v té druhé, aby se vám u toho podařilo vydržet co
nejdéle. Berme každý začátek jako inspirativní a motivační, jako chuť něco změnit
nebo začít jinak. Krásný leden vám všem!
Petra Pavelčíková, produkční Cafe 21

V mém případě to většinou bývá jako na
houpačce. Občas chybí ta vůle, občas ten
nápad není úplně ideální, neboť vznikne
náhlým hnutím mysli, a někdy prostě fakt
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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. 1. 2017 na adrese icm@icm.uh.cz.

Šifra
Lednoví sněhuláci vám přejí, aby nový rok byl… To už si musíme vyluštit sami. Hodit se
vám budou šifrovací pomůcky a jistý druh písma.

Minulý měsíc bylo správné znění tajenky ‚SPOLU‘ a odpověděli
nám správně Pavel Šimíček a Marie Zemánková. Výhercům gratulujeme a ostatní chceme povzbudit, ať s námi soutěží i nadále!
V únoru plánujeme odpolední kurz Šifrování, tak sledujte facebook
nebo akce v únorovém Íčku a přijďte si vylepšit své schopnosti!
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Knižní tip Knihovny BBB
Shane Birley:
Jak se naučit blogovat a vlogovat v 10 krocích
Chceš si založit vlastní blog? Jsi připraven? V této knize najdeš 10 snadných kroků, které tě provedou celou problematikou blogování: od plánování, co chceš se světem sdílet, přes pravidla
bezpečnosti na internetu až po špičkové tipy, jak si natočit vlastní vlog. Po pečlivém přečtení
všech kroků a vyzkoušení naučených triků si osvojíš deset základních dovedností, které ti pomohou vlastní blog vytvořit. Nevíš, odkud začít? Pak je tato kniha určena právě pro tebe! Vítej
ve světě blogování.

Přemýšlej a vyhraj!
6

GalapáGy
17. 1. 2016
od 17.00 hodin
Cafe 21

přednáší

manželé Adamovi
www.najdicestu.cz
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Exkluzivně! Rozhovor s Tomášem Mikulcem
Rozhovor s Ondrou pro vás udělali žáci novinářského kroužku ZŠ Čtyřlístek Saša, František, Natálka a Markus pod vedením p. uč.
Němečkové.
Jak ses dostal k hudbě?
Úplně náhodně, jako malý kluk jsem ve druhé
třídě začal hrát na klavír, ale to mě moc nechytlo, vždycky jsem preferoval strunné nástroje, tak
jsem ve čtvrté třídě začal hrát právě na kytaru.
Jakému hudebnímu stylu dáváš přednost??
Mám nejraději country a rock’n‘roll a ještě takových pět šest stylů. Zpěváků mám rád hodně
a každý zpěvák představuje nějaký jiný styl. Nejvíc hraju rock’n‘roll a Elvise Presleyho, no a ještě
country a Johnnyho Cashe.
Kteří zpěváci jsou tedy tví oblíbení?
Mám jich víc, ono je hodně těžké říct, komu
dávám přednost. Nejvíc mě zaujal Johny Cash,
americký zpěvák a kytarista, který už umřel v roce 2003. Já jsem se o něm dozvěděl
v šesté třídě od pana učitele v hudebce na základce. Pan učitel o něm pořád mluvil, říkal, že
je to představitel country v Americe. Zalíbil se
mi i hlasově, tak jsem si říkal, že by bylo dobré,
kdybych něco takového zkusil. Abych pravdu
řekl, asi tento zpěvák mě dostal k tomu, co dělám. Líbí se mi Valdemar Matuška a samozřejmě Karel Gott. Od Karla Gotta mám v repertoáru písničku ‚Korunou si hodím‘, se kterou jsem
taky vystupoval, i když jsem nikdy moc nechtěl
zpívat české písničky. Vždycky jsem spíše vyhledával americkou tvorbu.
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Kdybys psal ty sám texty v angličtině, dokázal bys vyjádřit, to, co bys napsal v češtině?
Pokud bych se opravdu dobře angličtinu naučil,
tak snad. V amerických textech se hodně používá knižní angličtina, ta básnická. Obdivuji Tomáše Kluse, který umí velice dobře skládat české
texty. Když ho poslouchám, tak vím, že bych nikdy nebyl schopný takhle sestavit text. Obdivuji
lidi, kteří mají opravdu básnické cítění.
Je v tvém okolí nějaký člověk, který by ti
skládal texty?
Zatím ještě ne, zatím se ve všem kolem hudby
teprve orientuji. Neměl jsem tu zkušenost.
Máš do budoucna v plánu přezpívávat ostatní písničky, nebo máš v plánu začít i s vlastní
tvorbou?
Zaměřím se na zpívání cizích písní a na to, abych
uměl pořád nové a nové. Nikdy se ale nechci
spokojit jen s tím, co už umím, pořád je možné
něco vylepšit nebo se něco naučit.
Co pro tebe znamenají Vánoce?
Vánoce pro mě znamenají čas klidu. Já mám
strašně rád Vánoce a hlavně vánoční písně,
protože miluji americké vánoční písně a koledy,
takže se vždycky celý rok těším na to, abych si
je konečně mohl zazpívat. Celý rok je nehraji,
vždycky si řeknu: “ Tohle není ten správný čas.“
A které vánoční písničky máš nejraději?
Pokud se budeme bavit o těch anglických, tak
mám rád “Santa přichází do města” od Franka
Sinatry, ale má rád i vánoční od Beatles, nebo
od Chucka Berryho. Takže nemám jednu oblíbenou.

Jaká byla hudebka na základce?
Abych pravdu řekl, tak byla pokaždé jiná. V prvních ročnících jsem to úplně nevnímal. To jsem
se spíš styděl. Byl jsem úplně jiný než teď a musím říct, že na druhém stupni už jsme měli toho
učitele, který mě upozornil na Johnnyho Cashe,
to už jsem se snažil v hodinách angažovat a bral
jsem si vždycky kytaru, protože jsem byl rád, že
si ve škole můžu zahrát. Takže jsem byl nadšený
a velice rád na to vzpomínám.
Co na to spolužáci, byli rádi?
Spolužáci to akceptovali, někteří i zpívali, někteří
ne.
Jsi realista, optimista nebo pesimista?
Já jsem optimista a zároveň i pesimista. Snažím
se optimisticky myslet. Dříve jsem byl velký pesimista, to jsem viděl všechno černě.
Myslíš si, že tě z toho pesimismu vyvedla
hudba?
Já si myslím, že určitě.
Máš nějaký životní cíl?
To je dobrá otázka, protože jsem byl nedávno
na koncertu Paula Mc Cartneyho, je to bývalý
člen Beatles. Jednou bych chtěl být jako on. Byl

v O2 aréně v Praze a ta aréna byla vyprodaná,
takže já bych si hrozně přál, kdybych někde
takhle mohl zahrát. Kdyby to opravdu bylo možné, rád bych hlavně rozdával radost ostatním lidem, ani by mi nešlo o to, kolik lidí by tam bylo,
hlavně aby se to lidem líbilo a aby si to užili.
Které vystoupení bylo pro tebe nejtěžší?
Asi to na soutěži Česko zpívá, protože tam je
tlak publika a hodnotí vás porota. Ale vystoupení jako takové jsem nikdy nebral tak, že
některé je víc a některé míň těžké. Vždycky
se snažím připravit a pak se zaměřit hlavně
na publikum.
Kde se vidíš za 10 let?
To je velice těžké říct, protože ještě nemám tolik zkušeností.
Rád bych žil tam, kde žiju a byl s rodinou tam,
kde to mám rád. Uvidíme, co bude. Jaká práce na mě nakonec zbude. Nemusí to být nic
extra. Spokojil bych se i s tím, co mám teď.
Takže bych rád byl skromný a pokorný. Člověku vlastně stačí málo k tomu, aby byl šťastný. Takto kdyby to bylo, tak bych byl úplně
spokojený.
9

Úspěšný student
SŠ letecká, Kunovice
Radek Laga
žák maturitního oboru
Technik letadel, 19 let
Radek je z Veselí nad Moravou a letos ho čeká maturita na
oboru Technik letadel. Říká, že není moc studijní typ, největší
strach má z češtiny, ale na praktickou zkoušku se těší. Volný
čas tráví v Aeroklubu Kunovice, kde létá motorové i bezmotorové kluzáky a právě přes aeroklub se dostal práci na slavném
Tupolevu Tu-154 alias Naganském speciálu, který byl v říjnu
přepraven za jeho účasti a také za velké účasti veřejnosti do
kunovského leteckého muzea. Víkendy trávíval v Praze na demontáži letadla, celkově tím strávil 600 až 700 hodin a téměř 2
roky práce. Nedávno pracoval také na druhém Tupolevu, tentokrát prezidentském speciálu, který také chátral na kbelském
letišti v Praze a byl v prosinci 2016 přepraven do Airparku ve
Zruči u Plzně. Volného času prý moc nemá a již se chystá na
další akci, o které nám však zatím nechtěl nic prozradit. K letadlům se dostal díky tátovi, který modelaří. Ve škole se mu líbí,
že učitelé i poznatky jsou z praxe, což vnímá jako velké plus. Po
maturitě by u letadel dál zůstal a již se rozhlíží po potenciálním
zaměstnavateli.
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Datum

Čas Název

Místo konání

6. 1.

18:15 Hledání Šambaly I. – astrologie a tantrický budhismus

6. 1.

20:00 Tříkrálová SKA  Reggae night

8. 1.

17:00 Vernisáž výstavy Ohlédnutí 2016 - 11. ročník neformálního „slováckého pressfota“

Kino Hvězda

8. 1.

18:30 Docuku + host Jitka Šuranská, koncert

Kino Hvězda

10. 1.

16:30 Biograf 21 - Kača (Obrázky ze Strážnice)

11. 1.

17:00 Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou

12. 1.

15:00 Dancepad odpoledne

12. 1. 17:00-19:00

13. 1.

Knihovna BBB - pobočka Mařatice
Klub Mír

Cafe 21
Knihovna BBB
Klub Tulip

Island - Život s nádechem ledu - přednáška Eva Učňová

čítárna Knihovny BBB Uh. Hradiště

18:30 Rammstein In Amerika - dokument o kapele a koncert Live from Madison Square Garden		

			

Kino Hvězda

14. 1.		 Výlet cestovatelského klubu za pramenem živé vody
14. 1.

Přírodovědné centrum Trnka, ZŠ Za Alejí UH

19:30 Děkanátní ples

Sokolovna Staré Město u UH

14. 1.		 Po stopách YE-TY-HO s nocováním

DDM Pastelka Uh. Ostroh

15. 1. 13:00-17:00 Koulovačka v muzeu - povídání o zabijačce, vození dřeva z lesa a o tom kdy 		
		 a proč chodili Tři králové (v rámci rodinného programu Zvídálkové)		
			

Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady

17. 1.

17:00 Cestopisná beseda Galapágy

Cafe 21

19. 1.

19:00 Večer na psích dostizích (černá komedie) - Slovácké divadlo

Klub Mír

19. 1.

18:00 Talkshow Televize TVS

Cafe 21

19. 1.

19:00 Jerom Kern - Loď komediantů (San Francisco Opera - záznam)

20. 1.

19:00 S úsměvem nepilota, divadelní představení

20. 1.

18:00 Holčičí párty s nocováním

21. 1.

8:50 sraz

21. 1. 15:00-17:00

KD Vésky
DDM Pastelka Uh. Ostroh

Výlet kroužku Výletníci - Laser game (přihlášky do 16.1.)

21. 1.		 Kurz - Začínáme včelařit

DDM Pastelka Uh. Ostroh

Přírodovědné centrum Trnka, ZŠ Za Alejí UH

Kurz tvoření Pohodář - tvoření z Fima

21. 1.

19:00 XX. ples města Staré Město

21. 1.

19:30 Reprezentační ples města Uherské Hradiště

24. 1.

18:00 Hledáme a čteme v matrikách - beseda s Alešem Cimalou

24. 1. 15:00-17:00

Jazyková kavárna

24. 1. 17:30-18:30

Relaxace s hudbou a příběhy - Zdeněk Vilímek

Kino Hvězda

DDM Pastelka Uh. Ostroh
Sokolovna Staré Město u UH
Klub kultury
čítárna Knihovny BBB Uh. Hradiště
Cafe 21
Akropolis

25. 1.

14:00 Beseda s režisérem a herci představení Slováckého divadla Králova řeč

Cafe 21

25. 1.

19:00 Večer na psích dostizích (černá komedie) - Slovácké divadlo

Klub Mír

26. 1.

15:30 Preventivní beseda o hospodaření s financemi

12

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

Klub Tulip

26. 1.

17:00 Výstava - Konzervátoři aneb Skrytá tvář muzea - vernisáž 		

			

Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady

26. 1.

19:00 Kdes to byl(a) v noci? (divadelní představení)

26. 1.

19:30 Cyklus Jazz: Duende

Klub kultury
Reduta

27. 1.		 Promítání filmu o holocaustu

Klub Tulip

28. 1. 9:30 - 12:00 Bude zima, bude mráz - výroba ptačích krmítek		
			
pobočka DDM Jarošov (info na www.trnka.xf.cz)
28. 1. 14:00-17:00

Kurz - Tvarování bonsají

Přírodovědné centrum Trnka, ZŠ Za Alejí UH

29. 1.od 15:00 Kouzelný karneval - Jirka Hadaš
31. 1.

18:00 Beseda nad knihou Bohuslava Matyáše Rád jsem vás poznal 3

1. 2.

17:00 Beseda o exekuci

3. 2.		 Výlet do experimentária Otrokovice – pololetní prázdniny
3. 2.		 Pololetní prázdniny s Mášou a medvědem
4. 2.

15:00 Kurz tvoření Pohodář – keramika, hrnčířský kruh

Náš tip

DDM Šikula
čítárna Knihovny BBB Uh. Hradiště
Akropolis UH
Klubko Staré Město
DDM Pastelka Uherský Ostroh
DDM Pastelka Uherský Ostroh

Nenechte si ujít

Akropolis (projekt Spolu a aktivně) s podporou z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV poskytuje
zdarma tyto služby v termínu od 3.1.2017 do 15.12.2017:
Právní poradna - chcete-li využít služeb právní poradny , kontaktujte pana Mgr. Lukáše Rezka na emailu lukas@ak-petras.cz
(do předmětu emailu uveďte Akropolis)
Internetová a počítačová poradna - chcete-li využít služeb technické poradny kontaktujte pana Ing. Jiřího Pytelu jiri@pytela.cz,
telefon 721 726 349 (do předmětu emailu uveďte Akropolis)
Poradna pro oběti domácího násilí - Pomoc je poskytována buď prostřednictvím osobních, telefonických či e-mailových konzultací - k.nekolova@petrklicuh.cz
Sociálně právní poradna - bezplatné a diskrétní poradenství. Telefon: 608 851 095
Pracovněprávní poradna - bezplatná pracovněprávní poradna. Telefon: 608 851 095
Sdílená kancelář - coworkingové centrum - otevřený prostor pro práci, kde můžete využít pracovní prostor, zapůjčení notebooku, připojení k internetu.
Více informací o všech poskytovaných službách najdete na
www.akropolis-uh.cz
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Proč vychovávat děti dvojjazyčně?
První asociace, která mi
vyvstane na mysli, když
pomyslím na bilingvismus/
dvojjazyčnost je rčení „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.“ Žijeme v multikulturním světě a povědomí
o tom, jak vnímají svět lidé
kolem nás je důležité. Každý jazyk si nese své tradice,
má vlastní gesta a neverbální projev, který je jeho
součástí.
Kdy a jak se seznámit s cizím jazykem je otázkou pro mnohé z nás.
S vícejazyčnou výchovou se pojí mnohé mýty. Logopedové považují vícejazyčnou výchovu za negativní vliv na rozvoj řeči. Apelují na to, že dítě začíná mluvit později a nemá správnou artikulaci.
Naopak psychologové věří a v rámci výzkumů nám dokazují, že vícejazyčné děti mají lepší paměť,
dosahují lepších výsledků ve škole a jsou kreativnější.
Ať se přikloníme k jedné či druhé skupině názorů, s jistotou můžeme konstatovat, že bez znalosti
cizího jazyka se v dnešní době neobejdeme. Rádi bychom vám představili metodiku, která usnadní
vašim dětem vstup do světa jazyků. Metodika The adventures of Hocus and Lotus se opírá o narativní (vyprávěcí) formát, který děti vtáhne do děje a naučí se cizí jazyk, tak jako mateřský.
Dobrodružství dvou dinokroků, Hocuse a Lotusky, jsou plná zábavy a poučných situací, díky kterým se děti naučí aplikovat cizí jazyk do běžných životních událostí. V zábavných hodinách angličtiny děti hrají divadýlko, zpívají písničky, čtou si pohádky, vyrábí výrobky a na závěr hodiny za odměnu sledují krátký animovaný příběh. Výukový systém, který má řád a přitom je plný různorodých
aktivit, udržuje neustálou pozornost dětí. Na nudu rozhodně není čas!
Pokud se chcete dozvědět více o metodice či přínosech dvojjazyčnosti, srdečně vás zveme na
přednášku:

PROČ VYCHOVÁVAT DĚTI DVOJJAZYČNĚ
Termín: 4.2.2017
Místo konání: Dětské centrum Štěpnice, Štěpnická 1188, Uherské Hradiště
Čas: 16:00-18:00
Vstup: 150 Kč/ osoba + dítě ZDARMA (pro děti bude zajištěno hlídání)
Kapacita míst na přednášku je omezená. Přihlaste se prosím e-mailem do 30. 1. 2017!
Na závěr jsme pro vás připravili soutěž! Odkud pochází metodika The adventures of Hocus and
Lotus? Vaše odpovědi zasílejte do 31.1.2017. Výherce obdrží pololetní kurz angličtiny pro dítě ve
věku od 3 do 6 let! Výhra se nevztahuje na výukové materiály metodiky Hocus a Lotus.
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www.najdicestu.cz
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