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www.najdicestu.cz

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
217 • 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

Stojanovo gymnázium Velehrad
Velehrad 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

• Čtyřleté gymnázium
• Církevní škola, která vychází z principů křesťanské víry
(zásady křesťanské morálky)
• Víra není podmínkou studia, každý student se však podílí
na přátelské atmosféře školy
• Projekt osobního rozvoje – jeho cílem je rozvoj postojů osobnosti
a správné hodnotové orientace studenta
• Možnost ubytování pro přespolní studenty v Domově mládeže
• Pěvecký sbor SGV
• Středisko volného času PONTO nabízí studentům různé
volnočasové aktivity

www.sgv.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

Přichvátal únor, nejkratší
měsíc v roce, který začíná
pololetním vysvědčením, pololetními prázdninami i jarními
prázdninami! Čeká nás tedy ke
všemu ještě spousta volna, které
se však dá využít i aktivně! Na našich webových stránkách jsme se rozepsali o možnostech vyžití o jarních prázdninách pro všechny,
kteří se nechystají na hory; v Íčku zase přinášíme informace o únorových akcích nejen našeho ICMka, ale také ostatních organizací. Únor
je také doba plesání a bálů a na jeden takový
jsme se pozvali na Velehrad, kde studenti 3.
ročníků místního gymnázia uspořádali tradiční
bál, tentokrát s tématem 007. Akce to byla
velmi povedená a fotkami se můžete pokochat
v tomto vydání Íčka. Kromě již tradiční cestopisné besedy, biografu 21 a jazykové kavárny
se v únoru můžete těšit také třeba na šifrovací
workshop, a to hned po jarních prázdninách
v pondělí 20. února od 15 hodin. Tak nemrzněte na nádraží a přijďte se naučit základní
nebo i složitější šifry, ať se pak můžete zapojit
i do nočních šifrovaček, které pro vás ke konci
školního roku chystáme. No a stále sháníme
dobrovolníky, kteří by byli ochotni vypomoci
s organizací lidsko-právního festivalu Jeden
svět, který chystáme spolu s Městskými kiny
na březen. Těšte se na projekce filmů z Jednoho světa i v Cafe 21 a ve Felixově sále! Prima
únor!

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.

Hradišťský mišmaš
Co nového v Dětském a žákovském parlamentu UH
V pátek 13. ledna se sešlo 11 zástupců DSP
UH, aby volili radu parlamentu. Jako předsedkyně byla zvolena Míša Mitáčková, místopředsedou Jakub Zámečník a tajemnicí Anežka
Tinková, všichni jsou žáci ZŠ UNESCO. Na
programu jednání byla mimo jiné také příprava
podkladů pro pana starostu pro vytipování místa
pro Otevřený klub. Tyto podklady Anežka panu

starostovi také hned následující pracovní den
poslala. Jsme rádi, že se mladí jen tak nevzdávají svého požadavku na společné prostory,
kde by mohli trávit čas mezi školou a odjezdem
vlaku či autobusu domů. My k tomu můžeme již
dodat jen to, že je aktivně podpoříme a panu
starostovi opět navrhneme využití Felixova sálu
v Jezuitské koleji v centru města. O dalších
krocích ohledně Otevřeného klubu pro mládež
budeme pravidelně v Íčku informovat!

Black market GUH
Jistě jste už slyšeli o aktivitě studentů Gymnázia Uh. Hradiště nazvané Black Market.
Studenti nesouhlasí s dopady tzv. pamlskou
vyhlášky na půdě jejich školy, kdy přístup jejich spolužáků z nižšího gymnázia je do bufetu zakázán. Proto vymysleli způsob, jak toto
nařízení obejít a zároveň elegantně obsloužit
i ty, jejichž práva jsou věkově omezena. Black
Market spočívá v ranním soupisu poptávky
žáků nižšího gymnázia, kterou právě ti, co za
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uskupením stojí, pokrývají o velké přestávce
ve svém volném čase. Tato aktivita se dostala nejen na stránky hradišťských bulvárů, ale
reportáž přijela udělat i Česká televize, která ji odvysílala na stanici ČT24! Proto v Íčku
kladně hodnotíme postoj studentů, kteří jsou
nejen aktivní a nekonformní, ale se slovy jednoho externího kolegy souhlasíme a ukončujeme: „Není lepšího PR pro školu než studenti
s vlastní iniciativou a mozkem“.

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. 2. 2017 na adrese icm@icm.uh.cz.

Šifra
Únor je tady a zima, zdá se, ještě nemá v plánu odejít. Řešením tajenky je tentokrát
taková malá vzpomínka na léto. K luštění budete potřebovat kalendář.

15, 9, 1, 20, 5, 27
Minulý měsíc bylo správné znění tajenky ‚ÚSPĚŠNÝ‘ a odpověděla
nám správně Michaela Vozárová, které jsme lístky do Aquaparku
posílali až na Slovensko. Míše gratulujeme a ostatní chceme povzbudit, ať s námi soutěží i nadále! Navštivte náš odpolední kurz
Šifrování v pondělí 20. února 2017 od 15 hodin v Cafe 21 a přijďte
si vylepšit své schopnosti!
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Knižní tip Knihovny BBB
Švamberk Šauerová, Markéta:
Jak přežít svou vlastní pubertu: i s učiteli a rodiči
Jsi v pubertě a trochu ti ujíždí půda pod nohama? Potřebuješ poradit, jak zvládnout vztahy, jak
zkrotit zmatek v hlavě a přijmout svoje měnící se tělo? Proto je tu tahle kniha o pubertě pro
puberťáky! Začti se, inspiruj se, najdi se.
Puberta je taková osobní revoluce. Všechno se proměňuje. Kromě toho, že člověk nepoznává
svoje tělo, začnou se měnit i jeho názory, chování, a navíc se pomalu vkrádá pocit, že ani lidi
kolem nejsou, co bývali. Kam se poděli nekonfliktní rodiče a laskaví učitelé? Není s nimi k vydržení, a dokonce si i oni myslí totéž o tobě... o puberťákovi. Dospívání zkrátka patří mezi nejnáročnější období v životě. Ovládá tě pocit zmatku nebo bezradnosti z té pubertální životní bouřky? Zkus se v tom všem
líp zorientovat. Právě proto vznikla tahle knížka, která ti pomůže projít pubertou bez větších šrámů. Co v ní najdeš?
Rady a tipy odborníků i tvých vrstevníků:
• jak líp zvládat školu a vztahy s rodiči a kamarády
• jak si poradit s konfliktem
• jak pečovat o svůj vzhled

• jak zdravě jíst a rozumně sportovat
• jak relaxovat
• jak porozumět sám sobě

A ještě něco, tuhle knížku napsala psycholožka a pomáhala jí přitom partička puberťáků :)

Přemýšlej a vyhraj!
6

Tamarii
makaTea
21. 2. 2017
od 17.00 hodin
Cafe 21

aneb špatné svědomí
Francouzské Polynésie
přednáší Jiří Tesař
7

Exkluzivně! Rozhovor s Eliškou Vrankovou
Rozhovor s Ondrou pro vás udělali žáci novinářského kroužku ZŠ Čtyřlístek Saša, František, Natálka a Markus pod vedením p. uč.
Němečkové.
Jak ses dostala ke hraní na klavír?
Částečně sama, protože mě zajímala hudba
a taky mě inspiroval můj děda, který hrál a hraje
na spoustu hudebních nástrojů. Na klavír jsem
začala hrát v první třídě. Teď už mám dokončené oba cykly na hudební škole a už hraji jenom
pro radost.
Jaký hudební žánr posloucháš?
No, možná byste si mysleli, že poslouchám hodně klavírní hudbu, a je to pravda.Mám hodně
ráda Mozarta, Vivaldiho a Beethovena. Taky si
ráda poslechnu některé romantiky, třeba Liszta
a na druhou stranu na druhou stranu si ráda zajdu do klubu na Mír nebo na nějaké podobné
akce, kde se poslouchá elektronická hudba.
Máš nějaký hudební vzor?
Líbí se mi úprava hudby od Piano Guys . Piano guys jsou violoncellista a klavírista, kteří
tvoří covery na pop music i na vážnější hudbu
a mým velkým vzorem jsou proto, že to zahrají
úplně přesně tak, jako bych to zahrála já, kdybych mohla.
Na jaký hudební nástroj by ses chtěla naučit?
Zkoušela jsem hrát na kytaru a ze stejného důvodu, kvůli kterému jsem musela odložit kytaru,
jsem musela odložit i housle. Když člověk hraje na nějaký strunný nástroj, tak se mu struny
zarývají do polštářků prstů, a pak člověk ztrácí
cit v konečcích prstů, což je dobré když člověk
hraje na strunný nástroj, ale pro klavírní cítění
to není moc dobré. Zkoušela jsem akordeon,
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protože jsou to zase jenom klapky, ale to tahání
je docela těžké.
Myslíš si, že máš na hudbu talent, nebo jsi
na tom musela tvrdě pracovat?
Myslím si, že mě někdo obdařil strašně velkým
talentem – myslím si, že kdybych tvrdě pracovala, tak už nejsem tady v Hradišti, ale působím někde jinde.Já jsem právě moc tvrdě netrénovala,
ale prostě mi to jde.Za to jsem taky moc vděčná.
Takže hudbu děláš pro zábavu, nemíníš se
jí živit?
Jak se to vezme, uvažovala jsem o tom, že
bych šla na konzervatoř, dlouho jsem nad tím
přemýšlela, ale nakonec jsem na gymplu. Přemýšlela jsem také o tom, že po gymplu půjdu
na konzervatoř. A to jsem si taky rozmyslela,
protože nevím, jestli by mě to neomrzelo, kdybych to měla jako dril.Protože když se to musíte
učit, tak se to učí hůř, než když to děláte pro
zábavu. Mým cílem je těšit hudbou lidi, toho se
držím a to se mi zatím asi daří, takže tak to bude
i do budoucna.
Míváš při hraní trému?
Mívala jsem trému, když jsem začínala hrát v
kostele na varhany, ale když tě to baví, tak to
děláš dobře. Vždycky to platí.
A jak dlouho ses učila hrát na klavír?
Třináct let jsem chodila na základní uměleckou
školu, teď je to 16. rok, co hraji.
Je tady ještě někdo, kdo tě má co naučit ?
(Smích) Určitě, skoro všichni. Zahraji určitě
skoro všechno. Některé skladby jsou prostě
těžké a některé nezahraji, protože na to nemám
tak uzpůsobené prsty. Někteří umělci měli naprosto obrovské ruce, takže dosáhli mnohem
dál na klapkách, než je prostě oktáva a víc. A jinak se dá naučit také hudební technika.

A s kým by sis nejraději zahrála?
S lidmi, kteří mají stejné názory na hudbu jako
já. Takže ráda hraju se spolužákem, který nádherně hraje na housle. Ráda hraji i čtyřručně
na klavír, to tedy přemlouvám mámu, aby si se
mnou zahrála. Jinak je mi nejspíše jedno s kým
se dám do spolupráce, ono to záleží jak si sednou lidi, bude se ti vždy pracovat špatně s lidmi,
které nemáš ráda. S těmi nemůžeš dělat hudbu
protože z toho vznikne něco, co není hezké.
Chtěla by sis ty někdy zahrát v O2 aréně?
(Smích) To bych tu trému měla. Nevím, jestli
jsem až takhle solový hráč.Kdybych měla někdy možnost udělat takový obrovsky velký koncert, tak bych to promyslela z toho druhého
konce.Co by tam mělo být, jaké lidi tam mít,
jaké nástroje. Aby prostě posluchač odcházel
s tím pocitem, že pro dnešek už dostal všechno, co chtěl. Takže bych to nebrala tak, že teď
já něco předvedu. Chtěla bych spíše propojit
lidi, a udělat z toho krásný zážitek.
Umíš si, Eliško, představit život bez hudby?
Ne, to nedokážu, asi ne vůbec. Mám ráda ticho, to neříkám, ale tóny mně prostě zní líp.
Nebála by ses, že by tě přepadávali paparazi, kdybys byla hodně známá?
Vy jste takový paparazi.(Smích) Myslím, že když
člověk dělá dobré věci a chová se tak, jak by
měl, tak se žádných novinářů nemusí bát.
Který předmět na gymplu nenávidíš?
Už ho nemám, ale chemii.
A co tedy po gymplu?
Tak já vám představím svou druhou vášeň.Jsou
to jsou jazyky, hlavně francouzština. Takže
plánuju jít na Karlovku na kulturní komunikaci,
nebo na něco takového. Rozhodně chci cestovat, nejlepší by bylo, kdybych to mohla propojit
právě s hudbou.
Hráváš někdy i mimo Hradiště?
Jo, v Uh. Brodě se teď otevřela restaurace,
jmenuje se u Černého Janka. A tak sem tam
tam vytvoříme nějaký hezký hudební večer, ale
není to tak pravidelné jako v Hradišti.
Kde se vidíš za 10 let?
Určitě v Česku. Tak za 10 let bych mohla mít
více méně dostudované. Mohla bych třeba i mít
nějakou rodinu. No, a kdyby všechno šlo tak,
jak by mělo tak bych někde překládala a nebo

dělala na ministerstvu školství a pořádala tam
jazykové projekty pro lidi. To bych dělala ráda.V
tom se hodně vidím.A samozřejmě bych dělala
nějakou tu hudbu.
Čeká tě maturita, jak se cítíš?
Čeká, čeká.Cítím se skvěle, protože maturuji
z češtiny a docela ráda čtu, i když trochu jinou
literaturu, než máme v kánonu.Potom angličtina, francouzština a hudebka. Takže se na
maturitu těším.
Když se vrátím k těm projektům, napadlo tě
někdy nějaký udělat třeba s přáteli?
To už tak trošku děláme. S kamarádem ze
sboru, který taky chodil na gympl. Ten má
doma svoje mini nahrávací studio a je ještě
skvělý fotograf. Takže jsme se rozhodli, že se
sejdeme a něco natočíme, ale jsme oba dost
časově vytížení.
Když jsi tak vytížená, co je tvoje priorita?
Moje priorita je být v každém okamžiku spokojená a dělat, co mě baví. Každý den si najít
něco, co mi udělá radost, nebo čím já můžu
udělat radost.
Co pro tebe hudba znamená?Jakou souvislost mají jazyky a hudba?
S mamkou jsme se shodly, že se možná tak
dobře jazyky učím díky hudebnímu sluchu.
Klavír a hudba pro mě znamenají naprosté
osvobození.Hudba je jazykem lidstva, protože
jí rozumí všichni, rozumí těm pocitům, které ta
hudba vyjadřuje.
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Íčko radí: Jak vybrat střední školu?
Dobrá zpráva je, že ji můžeš vybrat podle
toho, jaké jsou tvé přednosti, jaká témata tě
baví nebo jaké máš zájmy. Ta horší je, že už
nemáš moc času; přihlášky na maximálně
dvě školy se podávají jen do konce února!
Tak co s tím?
Přemýšlej, jaké předměty tě ve škole baví.
Jsou to spíš jazyky? Nebo snad matematika
a přírodní vědy? Nebo naopak dějepis, společenské vědy? Plánuješ jít na gymnázium a pokračovat ve volbě oboru až na vysoké škole?
Promluv si o tom určitě i s rodiči, vhodné je,
když budeš mít nachystané své návrhy. Společně zkuste vybrat obor, který je nejblíže tvým
schopnostem, zájmům i třebas bydlišti. Zamysli se, jaké povolání budeš moci vykonávat,
když konkrétní obor absolvuješ. Porozhlédni
se po školách, které tvůj obor nabízí. Která
z nich má nejlepší výsledky? Nejspokojeněj-
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ší studenty? Nejlépe to zjistíš, když zajdeš na
Dny otevřených dveří, které každá škola nabízí
i během února, a budeš se ptát, pátrat a zjišťovat. Dej i na intuici, jak ses tam cítil(a). Zjisti,
co bude konkrétní škola požadovat k přijímacím zkouškám.
Letošním rokem se sjednocují přijímačky na
všechny maturitní obory pro všechny střední
školy. Takže určitě budeš dělat testy z českého jazyka a literatury a matematiky.
Požádej školu o přijímačky z loňského roku,
abys odhadl(a) jejich úroveň. Trénovat cvičné
testy můžeš i na webových stránkách, například Scio.cz. Zkus se připravit co nejlépe, neboť štěstí přeje připraveným!
Může-li ti Informační centrum pro mládež
v Uherském Hradišti jakkoliv jinak pomoci,
neváhej se na nás obrátit. Držíme ti palce!

ŠifrovaCí
workshop
20. 2. 2017
od 15 hodin
v Cafe 21

Nauč se s námi šifrovat! Od šifer základních po ty složitější...
Pokročilejší z vás se mohou těšit na těžší šifry!
Vstupné dobrovolné
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Datum

Čas	Název

Místo konání

3. 2. (4. 2.) 9.00-13.00 17.00-10.00

DDM Pastelka Uh. Ostroh

Pololetní prázdniny s Mášou a medvědem - zábavný dopolední a odpolední program s nocováním
3. 2.10.00-15.00 Dílničky pro levé ručičky

Slovácké muzeum

4. 2. 9.00-12.00 Vaříme v muzeu

Slovácké muzeum

4. 2.15.00-17.00 Kurz tvoření Pohodář - keramika, hrnčířský kruh (od 15 let)
5. 2.

15.00 Loutkové divadlo: Drak

7. 2.

17.15 Ovčáček čtveráček - nekorektní kabaret (Petr Michálek)

7. 2.

16.30 Biograf 21 - Světlana

7. 2.

17:30 Tvořivá dílna Kytice k nakousnutí

10. 2.

15:30 Výroba svíček na Valentýna

DDM Pastelka Uh. Ostroh
Loutkový sál T.J. Sokol UH
Kino Hvězda
Cafe 21
SVČ Klubko Staré Město
Klub Tulip

11. 2.16.00-18.00 Valentýnská diskotéka na DDM Pastelka - hudba, soutěže a tombola DDM Pastelka Uh. Ostroh
11. 2. Sraz na vlak. nádr. 7:25

Přírodovědné centrum Trnka, www.trnka.xf.cz

Výlet s přírodovědným centrem Trnka - Dinosauři v Technickém muzeu v Brně
13. 2.-17. 2. 7.30-15.30

Jarní příměstský tábor mladých muzejníků

Slovácké muzeum

13. 2.-17. 2. 8.30 - 13.00 Jarní prázdniny v DDM Šikula
13. 2.-17. 2.		 Filmové jarní prázdniny v DDM Pastelka

DDM Šikula
DDM Pastelka Uh. Ostroh

13. 2.-17. 2.		 Jarní prázdniny DDM Pastelka pro děti z Ostrožské Nové VsiDDM Pastelka Ostrožská Nová Ves
13. 2.-15. 2. 8.00-15.00

Jarní prázdniny na Klubku

13. 2. - 17. 2.		 Anglický příměstský tábor

SVČ Klubko Staré Město
Dětské centrum Štěpnice

13. 2. - 17. 2.		 Jarní prázdniny s aerobikem v Akropolis

Akropolis UH

14. 2.

19.30 MUSICA: AFFLATUS QUINTET - koncert vážné hudby

16. 2.

19.15 W.A. Mozart - Cosi FanTutte - komická opera (live)

16. 2.

19.30 Jan Kořínek and Groove - koncert (Hammond varhany, kytara, bicí) Hotel Kaunic, Uh. Brod

16. 2.

18.00 Krvavé jahody Věry Sosnarové - beseda se ženou, která přežila gulag

16. 2.

15.30 Nebuď loutka - beseda zaměřená na manipulaci

16. 2.

17.00 Jan Konůpek - výstava grafik a kreseb (vernisáž)

Galerie Slováckého muzea

16. 2.

17.00 Memento Tiziani - výstava (vernisáž)

Galerie Slováckého muzea

16. 2.

19.00 Večer na psích dostizích - Slovácké divadlo

17. 2. - 18. 2.13.00-17.00

Roller disco pro děti i dospělé - soutěže na kolečkových bruslích s odměnou
18. 2.13.00-17.00 Slovácká zabijačka
18. 2.

19.00 SLZA - koncert

19. 2.13.00-17.00 Zvídálkové, vzhůru do muzea
12

Reduta
Kino Hvězda

Knihovna BBB
Klub Tulip

Klub Mír
Amfík Bukovina Popovice
Skanzen Rochus
Sportovní hala Kunovice
Slovácké muzeum

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

19. 2.

15.00 Nedělnípohádka: O budulínkovi (maňásci)

19. 2.

15.00 Loutkové divadlo: Princezna Cimprlína

21. 2.

17.30 Relaxace s hudbou a příběhy - Mgr. Zdeněk Vilímek

21. 2.

17.00 Cesty 2017: Tamarii Makatea

22. 2.

20.00 Nákaza + host Reena Sattar (pracovnice Lékařů bez hranic)

22. 2.

19.00 Žena Vlčí mák - herecký koncert Hany Maciuchové (monolog)

23. 2.

19.30 JAZZ: FEMI TEMOWO TRIO

23. 2.

11.00 Relaxace s hudbou a příběhy - Mgr. Zdeněk Vilímek

23. 2.

20.00 OSTRAK Mode - koncert

Reduta
Loutkový sál TJ. Sokol UH
Akropolis UH
Cafe 21
Kino Hvězda
Dům kultury, Uh. Brod
Reduta
Akropolis UH
Klub Mír

23. 2.15.00-18.00 Sportovní odpoledne na Orlovně

Orlovna (Klub Tulip)

23. 2.

16.30		

24. 2.

19.00 Jakub a jeho pán (pocta D. Diderotovi od Milana Kundery)

24. 2.

19.30 Reprezentační ples Obchodní akademie

24. 2.

17.00 Vernisáž - výstava maleb Heleny Šuranské

Cafe 21

25. 2.

20.00 Knihovna BBB zve na XVI. Knihovnický taneční vínek

Reduta

Čaj před pátou - povídání o historii města UH s Blankou Rašticovou a Davidem Vacke

26. 2.14.30-16.00 Karneval na ledě - Zimní stadion Uherský Ostroh
27. 2.

18.00 Talkshow Televize TVS s Martou Kondrovou

28. 2.15.00-17.00 Jazyková kavárna

Náš tip

Cafe 21
KD Vésky
Klub kultury

DDM Pastelka Uh. Ostroh
Cafe 21
Cafe 21

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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Denčino okénko: Falešné zprávy
Hoax. Co to vlastně je?
V poslední době se často skloňuje fráze „falešné zprávy“. Kolují v médiích, nejčastěji na
internetu. Nejsmutnější na tom však je, že si
toho, že právě čteme hoax, čili falešnou zprávu, mystifikaci, novinářskou kachnu, podvod,
poplašnou zprávu, výmysl, žert nebo kanadský žertík, mnohdy ani neuvědomíme.
A proč?
Neověřujeme
To je základní chyba. Místo toho, abychom
se zprávou, která nás tolik šokovala (což je
jedním z hlavních účelů) zabývali více, nesmyslně ji sdílíme dál a informujeme o tom
i naše známé, kamarády, rodinu. Není divu,
že minulý rok byl dokonce rokem, kdy falešné zprávy překonaly ty pravdivé. Peníze,
popularita, šokování, zvýšení prodeje, pohanění jména. To všechno může hrát roli. To,
jak velkou mají novináři a já samotná v rukou
moc, jsem si uvědomila už při prvním rozhovoru - s Dominikem Ferim. Občas se totiž občas stane, že se vám tázaný svěří i s nějakými
perličkami, o kterých by neměl vědět každý,
a jelikož si toho je zcela vědom, před onu
perličku dodá:,,Offrecord“ Jenže. Kde jsou
jistoty, že nebude zneužit?
Přepracovaný editor
Teprve nedávno jsem narazila na ukázkový
příklad šíření falešné zprávy přímo v České
republice. Nevěřili byste, kdo za to mohl.
V celé kauze šlo o to, že majitelé baru „Bar,
který neexistuje“, byli v článku MF Dnes, týkající se elektronické evidence tržeb (dále
EET), označeni za odpůrce, kteří budou kvůli
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EET od ledna zdražovat. Nic takového však nikdy neřekli. Kopii článku s jejich reakcí proto
sdíleli na jejich facebookové stránky a strhla
se vlna podpory. MF Dnes se v komentářích
vyjádřila takto: Byla to hrubá chyba přepracovaného editora, která nás velice mrzí. Oprava
a omluva vyjde v zítřejším vydání. S pozdravem
Bohumil Špaček, hlavní editor MF DNES. Inu,
jak vidíte, velkou roli může hrát i únava.
Jak tedy falešnou zprávu odhalit?
1.	Zjisti zdroj
Před tím, než nějakou zprávu pošleš dál do
světa, měl by sis zjistit zdroj. Pokud zdroj odkazuje na další pochybný web, nebo je dokonce zdroj tajný, pravděpodobně je něco
špatně.
2. Hra s emocemi
Působí článek na tvoje city? Vyvolává ve vás
strach či úzkost? Možná je to jeho účelem.
3.	Fotomontáže
Prohlédni si, o jaké obrázky je článek doplněný. Nejde náhodou o Photoshop?
4.	Aktuálnost
Informuje článek o dění v aktuálních dnech?
Mnohdy se totiž stává, že jsou některé staré
články znovu aktualizovány a upraveny. Není
to tento případ?
Doporučené weby:
www.hoax.cz/hoax
www.manipulatori.cz
www.zvolsi.info
Denisa Burešová

www.najdicestu.cz
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