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Nakr slila: Stefan
Nakre
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
17
11 • informace o akcích
v regionu
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•
•
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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)

Prodej:
• slevových karet ISIC, ITIC,
Region Slovácko Pas Sphere Young		
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
Pobočky:
Staré Město, Kunovice, Buchlovice, Polešovice, Boršice,
Osvětimany, Tupesy, Velehrad
e-mail: zusuh@zusuh.cz, Tel.: 572 551 489

Základní umělecká škola Uherské Hradiště
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště
• ředitelství, kancelář školy, ekonomický úsek
• výtvarný obor, literárně-dramatický obor, taneční obor
Revoluční ulice 747 – Mojmír, 686 01 Uherské Hradiště
• hudební obor

Co nabízí?
• Hudební obor
• Výtvarný obor
• Taneční obor
• Literárně-dramatický obor
• Kurz Multimediální tvorba pro mladší žáky
• Kurzy baletu a scénického tance pro dospělé
www.zusuh.cz
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Kdo jsme?

Lenka

Listopad je jistý, opadává listí – trocha moudra hned na
úvod. Jinak listopad bezpečně
poznáte tak, že v obchodech
jsou už Vánoce, v okolí nápadně
přibyde chlapů s knírem (viz. Movember) a všude se válí spousta listí. Kouzlo
podzimního listí spočívá nejen v jeho barevnosti, ale i v tom, že občas nevíte do čeho, nebo
na koho šlápnete. Ale pojďme se vrátit trochu
v čase. Uplynulý měsíc nám přinesl jedenáct
vítězných obrázků a tři kolektivní díla v soutěži
„Nakresli své město“, uspořádané Informačním
centrem pro mládež k 760. výročí od založení
Uherského Hradiště. V DDM Šikula se dlabaly
dýně, s Andym jste měli možnost procvičit angličtinu hned ve dvou Jazykových kavárnách,
zjistili jsme zajímavosti o nejhlubší zatopené
sladkovodní jeskyni světa, kterou máme tady
kousek a jmenuje se Hranická propast a svůj
první měsíc funkce slaví Otevřený klub pro mládež v Atriu. A co se chystá na listopad? Pro školy
máme výukový program společnosti NaZemi –
Poznej své boty a besedu o finanční gramotnosti. V sobotu 4. listopadu oživíme starodávnou
keramiku na workshopu Malování majoliky,
nebudou chybět dvě Jazykové kavárny 9. a 28.
listopadu a na cestopisné besedě Cesty budeme
objevovat kouzlo Východní Austrálie (už 14. listopadu). Na 17. listopad něco chystají Studenti
pro Hradiště, ale na to se přijďte podívat sami
na Masarykovo náměstí.

Andrea

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

Kolegyně z ICMka, tvoří pro Vás
přehled kulturních akcí

Alex

Denisa
Naše příspěvkové stálice

Martin
Kolega z Otevřeného klubu

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, září 2017, náklad: 1.000 ks.
Grafika: Joker s.r.o., foto: Joker s.r.o. - Lenka Kodrlová, Grafika: Petr Ovsík. Uzávěrka dalšího čísla: vždy k 15. dni v měsíci. ÍČKO
najdete i na www.najdicestu.cz a FB.

Chodba Jezuitské koleje ožila barevnými výkresy dětí
V sobotu 14.10.2017 v 10:00 hodin ožila
chodba Jezuitské koleje na Masarykově
náměstí 21 v Uherském Hradišti vernisáží
výstavy Nakresli své město. Výstava je vyvrcholením dětské výtvarné soutěže se stejným názvem, kterou vyhlásilo Informační
centrum pro mládež Uherské Hradiště k výročí 760 let od založení města. Na vernisáži
byly zároveň oceněny vítězné výkresy, které vybrala odborná porota. Ceny a diplomy
přišel dětem předat starosta města Uherské
Hradiště, Ing. Stanislav Blaha. V soutěži se
sešlo přes sto obrázků od mladých „umělců“ převážně z mateřských a základních
škol, a porota neměla vůbec jednoduché
rozhodování. Jak řekla Mgr. Ivana Zůbková,
ředitelka DDM Šikula a členka poroty: „Vybrat vítěze z takové spousty nádherných
výkresů snad není ani možné“. Na výstavě
můžete vidět i fotografie dětí z fotografického kroužku právě z DDM Šikula, které
sice v soutěži zapojeny nebyly, ale určitě by
byla škoda je nevystavit.

A zajímá vás, kdo jsou vítězové? Celkem
bylo oceněno jedenáct výkresů ve třech
kategoriích:
KATEGORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY:
• Vojta Paška (MŠ Sady)
• MŠ 28.října
• Sofinka Píšťková (MŠ Komenského)
• Veronika Hanáčková a David Křivák
(MŠ Sady)
• MŠ 28.října
KATEGORIE ZÁKLADNÍ ŠKOLY – I.STUPEŇ
• Barbora Bílová
• Anežka Bílová
• Sebastian Hanáček, Filip Jandásek,
Jakub Trlida a Matěj Hořinek (ZŠ Jarošov)
• Tom Gregor (ZŠ Unesco)
• Kristýna Karlíková ZŠ Unesco)
KATEGORIE ZÁKLADNÍ ŠKOLY – II.STUPEŇ
• Anna Gistrová (ZŠ Sportovní)
SPECIÁLNÍ CENA ZA KOLEKTIVNÍ PRÁCI
• MŠ Pod svahy
• MŠ 28.října
• MŠ Sady

Všem výhercům ještě jednou gratulujeme!
Přijďte si prohlédnout Uherské Hradiště tak, jak ho vidí děti.
Výstava potrvá do 14. listopadu 2017.
Mrkni na reportáž Regionální televizeTVS z vernisáže Nakresli své město na:
http://www.televizetvs.cz/tvs-uherske-hradiste-18-10-2017.
4

Vernisáž výstavy Nakresli své město

www.najdicestu.cz
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Přemýšlej a vyhraj
Správnou odpověď nám pošli do 24.11.2017 do 12:00 na adresu: icm@icm.uh.cz
a do předmětu napiš ŠIFRA ÍČKO.

Šifra
Za sebou máme volby do poslanecké sněmovny. Jejich výsledek posuďte sami, my jsme si
pro vás připravili tématickou šifru.

ra 2
T. O k amu

, Babi

3 , Fe r i 1
š 1, Klaus

V říjnu bylo správné znění tajenky ‚STUDNA‘. Listopadovou šifru pro
vás připravila Lenka Horáková. Pokud i ty vymýšlíš hádanky a šifry,
pošli nám svůj nápad s postupem a řešením. Hledáš-li další možnosti, jak prohlubovat své šifrovací schopnosti, pak nás navštiv v MIC
nebo ICM a zkus skvělou hradišťskou šifrovačku! Tu zkoušeli již studenti středních škol během dubnové soutěže a docela jim to šlo!

, B ar toš 2
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Knižní tip Knihovny BBB
Překlad: Jaromír Konečný
Tuhej Tulipán: detektivka pro mladý
Napínavý příběh pro starší děti je prvním dílem volné série originálních detektivek pro mládež. Hlavní hrdina, šestnáctiletý Leon, se dostane na šikmou plochu a skončí ve vězení pro mladistvé. Naštěstí je brzy propuštěn na podmínku a
získá dokonce i výuční místo v květinářství. Naneštěstí hned první den doslova
zakopne o mrtvolu – a pro policii je pochopitelně podezřelým číslo jedna. Naštěstí je tu Laura, dcera jeho šéfa, která mu jako jediná věří. Ti dva se společně
rozhodnou vypátrat skutečného vraha a dokázat Leonovu nevinu. Bláznivé dobrodružství může začít...

Přemýšlej a vyhraj!
6

VÝCHODNÍ
AUSTRÁLIE
země královská
14. 11. 2017
od 17.00 hodin
Cafe 21

přednáší

Deta Vaculíková
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Exkluzivně! Rozhovor s Martinem Kučerou
Už je to měsíc, co svou činnost zahájil Otevřený klub v Atriu na Masarykově náměstí.
O klubu jsme vám psali už v minulém čísle.
Tentokrát žáci Academic school, pod vedením paní učitelky Němečkové vyzpovídali
Martina, který na Otevřený klub dohlíží.
Můžete se představit?
Jmenuji se Martin Kučera, je mi 22 let, bydlím
v Dolním Němčí a pracuji na pozici vedoucího
Otevřeného klubu pro mládež.
Můžete nám představit klub? Jaký je jeho
cíl nebo smysl?
Jedná se o klub, do kterého se nikdo nemusí
registrovat, nikdo tam nemusí chodit pravidelně, takže může přijít kdokoliv třeba po škole udělat si tam domácí úkoly, přečíst nějaký
nový časopis, pobrouzdat po internetu nebo
podílet se na nějakých akcích.
Jsou v klubu podmínky toho, co se smí a nesmí dělat?
Dodržovat zásady slušného chování a chovat
se klidně.
Je vstup do klubu věkově omezen?
Klub je pro mládež, takže pro žáky základní,
nebo student střední, popřípadě vysoké školy.
Jaký je rozdíl mezi Tulipem a vaším klubem?
Rozdíl je v tom, že tenhle náš klub je pro všech-
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ny. Nerozdělujeme podle věku, nemáme žádnou docházku a je to celé prakticky svobodné.
Může tam vlastně kterákoliv mládež, může se
tam volně setkávat.
S otevřením klubu prý byly dlouholeté problémy, víš něco o těchto problémech?
Problémy byly zejména s prostory, protože sehnat nějaké prostory, které by byly blízko škol,
náměstí, vlakového a autobusového nádraží
nebylo vůbec jednoduché.
Dalo by se z klubu udělat místo, kde by se
mohli projevit například i mladí umělci?
Určitě by se zde daly prezentovat nějaké
obrazy, fotky a jiná vlastní tvorba. Stačí se
domluvit a určitě by to nebyl problém zrealizovat.
Kdy se začalo uvažovat o otevření tohoto
klubu?
O otevření se začalo uvažovat asi před pěti
lety.
Máte nějaký klub jako vzor a chcete, aby
to ve vašem klubu taky tak vypadalo, nebo
berete jako vzor kompilát různých klubů?
Zatím bereme v potaz spíš kompilát z různých
klubů, protože jsme ve fázi, kdy se klub rozjíždí
a hledáme děti, které si v klubu najdou zalíbení a budou tam chodit pravidelně, a potom
začneme uvažovat o nějakém vzoru.

Jste v kontaktu s lidmi, kteří stáli u prvotní
myšlenky založit klub?
Určitě. Byl to zejména Dům dětí a mládeže Šikula a tam jsme s paní vedoucí v kontaktu, takže ta
spolupráce tam je.
Nebojíte se toho, že v klubu nastanou nějaké nebezpečné situace?
Zatím taková situace nenastala, mládež si
tam vlastně chodí, jak chce a dělá si svoje. No a nebezpečné situace budeme řešit,

jakmile nastanou. Jak už jsem zmiňoval,
prostor není příliš velký, tudíž bych byl
schopný včas zasáhnout a dotyčného vykázat z klubu.
Jaký máte plán s klubem do budoucna?
Zatím je cílem to, aby se tam všichni rádi
vraceli. Už máme nějakou návštěvnost.
Máme i Facebook a dáváme tam různé příspěvky. Zájemci tam najdou otevírací dobu,
upozornění na různé akce a další.

Jing a jang
Každý z nás si připadá občas sám, tak jako já
tak i vy. Já vám chci ukázat, že nikdy nejsme
sami a že i nejvíc šílené myšlenky dokážou
mít dvě strany. Ukážu vám tak nějak jiný pohled na věc. Lépe řečeno takový Jing a Jang.
Nikdy není něco tak moc černé, abychom v
tom nenašli cokoliv bílého. Každý nemusí
souhlasit s mými názory. Jsou moje a moje
jediné přání je, abyste viděli věci i z druhé
stránky. To, zda-li si je vezmete k srdci, zůstává na vás. Vaše Lexy Kočicová.
Sám, proti celému světu. Celý svět je proti vám.
Občas každý, já i vy, má pocit, že je sám, sám bez
nikoho. Co když ale nejsme sami? Co když je to
jen vnitřní dojem? V okolí vnímám spoustu lidí,
kteří se neusmívají a tváří se smutně. Většinu
času mám tendenci tyto lidi nějakým způsobem rozveselit. Byť by to byl jen pouhý úsměv.
Pro mne je tento úsměv snad úplné maximum
upřímného štěstí. Nevím, proč mi na tomto
úsměvu tolik záleží, ale určitě vím, že ho potřebuji, abych dokázala nějakým způsobem fungovat.
Člověk vidí jen to, co vidět chce. Pochopí jen to,
co sám chápat chce. Bohužel jsme ve světě, kde
je názor ostatních důležitější než ten náš. Smutek
měníme na úsměv. Úsměv měníme na smích.
Všechno jen pro ty druhé. Já jen doufám, že někdo dokáže radost rozdávat i bez toho, aby se sám
usmíval. Já osobně mám štěstí jiných na prvním
místě. Netvrdím, že je to správné, ale mně to tak
správné připadá. Jsem taková a měnit se nebudu. A myslím si, že tohle je cesta každého z nás.
Najít takový ten náš “vnitřní úsměv”. Většinou

všichni poukazují na to, jak nenašli to své štěstí,
jak nenašli “toho pravého”. Co když jsme jen slepí
a hledáme špatně?
Každý z nás má nějaké představy a nároky na
ostatní lidi. Trváme na nich, ale bohužel jsme si
jich většinu položili tak vysoko, že ani nejlepší
člověk na světě není tak dokonalý. Bohužel si
neuvědomujeme, že lidé, které doopravdy hledáme máme hned vedle sebe. Jen si jich nevšímáme. Proč? Protože je vidět nechceme. Díváme
se očima. Ale kdo se dívá srdcem? Jak řekl malý
princ: ,, Vše co je na světě krásné, je očím neviditelné. Správně vidíme jen srdcem”. Tak krátká
věta a tak velký význam. Slova mají větší moc
než se zdá, slovy můžete zpříjemnit den, ale i
ublížit. Proč bychom nemohli slova využívat tak,
abychom lidem pomohli? Proč se neusmíváme,
aby se usmívali i ostatní? Proč se nedíváme okolo
sebe a hledáme nemožné? Zjistit odpověď na tyhle otázky se zdá být těžké, ale je to jednodušší
než si myslíme. Stačí pouze vnímat své srdce.
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Denčino okénko
Počasí hodařům přálo
Přestože bylo celý týden deštivé počasí,
na poslední zářijový víkend se jako zázrakem vyjasnilo a nic proto nebránilo konání
Staroměstských hodů. Těsně po půl druhé
odpolední se krojová chasa, čítající přes

200 krojovaných, vydala směrem od kostela pro své stárky. Konkrétně pro Petra Tr-

ňáka a Marii Chlachulovou. V páru spolu šli
poprvé, přesto to vypadalo, jako by se už
nějaký ten rok znali a všichni z všudypřítomných museli uznat, že jim to spolu náramně
sluší. Poté co si chasa vyzvedla svého stárka
a stárku, odebrala se k radnici, aby požádala
starostu o povolení hodů. I pro tentokrát starosta Josef Bazala hody povolil a hodaři se
vydali na odpolední obchůzku, aby všechny
na hodovou zábavu pozvali. Večerní zábava
se nesla ve víru tance, dobré nálady a vína.
K tanci i poslechu hrála Staroměstská kapela
a ve vedlejším sále CM Bálešáci. Po jedenácté hodině se představila krojovaná chasa se
svými tanečky, které nacvičily pod vedením
Magdaleny Tylové. V neděli se na náměstí
Velké Moravy konalo hodové odpoledne.
V programu se představil například Soubor
písní a tanců Dolina, Staroměští mládenci či
dívčí sbor Repetilky.
Denisa Burešová

Otevřený klub v Uherském Hradišti má za sebou první
měsíc fungování
V pondělí 2.října 2017 jsme v prostorech
Atria na Masarykově náměstí 157 otevřeli
nový klub pro mládež, kde se děti a mládež
mohou neformálně sejít, popovídat si, posedět, kde mohou případně realizovat své
zájmy a schopnosti, naučit se aktivně trávit
volný čas. K dispozici máme 3 stolní počítače s tiskárnou, na kterých si můžete plnit
své školní povinnosti nebo jen tak pobrouzdat na internetu. Dále na Vás čeká spousta
stolních her a šipky. Čtenáři se u nás můžou
stavit na kávu či čaj a v klidu si přečíst nové
časopisy nebo knížku.
Otevřený klub naplňuje i funkci kontaktního
a poradenského místa, kde mohou návštěvníci najít i radu, případně pomoc v obtížných
životních situacích (rodinné konflikty, školní
10

problémy, problémy s uplatněním na trhu
práce apod.).
V klubu budou pravidelně probíhat schůze
Dětského a studentského parlamentu města Uherského Hradiště. Druhá schůzka je
naplánována na pondělí 6.11.2017 od 14:30,
které se můžeš zúčastnit i Ty!
Vstup do klubu je zdarma, nemáme zavedenou žádnou pravidelnou docházku a nemusíte se ani nijak registrovat!
Těším se na Vaši návštěvu
Martin
Veškeré informace o klubu najdeš na naší FB
stránce: Otevřený klub pro mládež Uherské Hradiště.

Rozhovor se Stanislavem Hofmannem,
fotbalistou 1. Fc Slovácko
Sedmadvacetiletý
obránce
uherskohradišťského fotbalového týmu
1. FC Slovácko, který sem v létě 2012
přestoupil z Mostu. Tento popis přesně sedí na sympatického Standu Hofmanna.
Čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
Já jsem už od malička toužil být fotbalistou. Nikdy jsem nechtěl dělat nic jiného.
Ty pocházíš z Mostu. Chceš se tam vrátit?
Já jsem si vždycky myslel, že se tam vrátím a třeba tam dohraju kariéru, ale fotbal
tam šel teď dolů, takže teď to s rodinou
a s přítelkyní řešíme, kde zakotvíme.
Jaké máš vzdělání?
Mám sportovní gymnázium, a potom
jsem chtěl jít na výšku, ale časově to nebylo možné.
Bylo to těžké studovat a do toho hrát
fotbal?
Já jsem první 2 roky na střední normálně
chodil každý den, a potom jsem měl individuální vyučovací plán, takže jsem mohl
normálně trénovat.

Nyní otázka pro tvoji přítelkyni. Bylo těžké
si zvyknout na životní styl „fotbalista“?
Tak my už se spolu známe dlouho, takže já už
jsem na to zvyklá. Samozřejmě bylo těžké si
zvyknout, že je často na hřišti. Je to o zvyku.
A co tvoje životospráva?
Dřív jsem měl problém s tím, že jsem potřeboval se nakopnout, a tak jsem si nechal poradit od lidí, kteří tomu rozumí. A teď si myslím, že už jsem dost starý na to, abych věděl,
co je pro mě dobré.
Jaké jsou tvoje další koníčky, kromě fotbalu?
Tak teď se to hodně změnilo, protože teď je
mým největším koníčkem můj syn. Jinak jsou
to všechny sporty, rád se podívám v televizi
na hokej, občas si zahraju na Playstationu.
Máš v Uherském Hradišti nějaké oblíbené
místo, kam rád chodíš odpočívat?
Máme to moc rádi u řeky. Tam si chodím
občas zaběhat a chodíme tam s přítelkyní
a s malým na procházky.
Jakub Hříbek

Ty jsi hrál 1. ligu už v 17 letech?
Ano, to byl jenom prakticky 1 zápas, kdy
Most padal do druhé ligy. Potom jsem už
hrál druhou ligu, kde jsem se otrkal a zvykal si na profesionální soutěže.
Je podle tebe sport u dětí důležitý?
Jednoznačně ano!
A myslíš, že v dnešní době moderních
technologií děti sportují dostatečně?
Bohužel ne, bojím se toho i u syna (syn
S.H. má nyní 7 měsíců pozn.red.), abychom ho vychovali hlavně ke sportu, a ne
k tomu, aby seděl celý den u počítače.
11

Datum

Čas	Název

Místo konání

1. 11.12:00 – 17:00 Posezení u pletení

Cafe 21

1. 11., 15. 11. a 29. 11. 17:00		
		
Středy s Jiřím Heřmanem – komentované prohlídky
Galerie Slováckého muzea
2. 11.

17:00

XIV. Uspávání studánek s lampionovým průvodem

Panský dům Uherský Brod

3. 11.17:00 – 20:00 Strašidelná zahrada s Jirkou Hadašem

Areál Rec Group Staré Město

Koncert k památce zesnulých - v rámci cyklu Musica

Kostel sv. Františka Xaverského

4. 11.		

Výlet do Chřibských lesů nejen na houby

Přírodovědné centrum TRNKA

4. 11.

Mikulášský fechtl cup 2017 – závod malých motocyklů

3. 11.

19:30
8:00

4. 11.9:00 – 12:00

Vaříme v muzeu - „Jezte dýně, nejen o Halloweeně!“

4. 11.9:00 – 15:00

Kurz malování majoliky

Břestek
Slovácké muzeum
Cafe 21

4. 11.17:00 – 20:00 Bububuchlovice – strašidelná stezka

Buchlovice

4. 11.

19:30

Písně slovy vázané – koncert s besedou u cimbálu

Klub kultury

5. 11.

15:00

Princezna a kouzelná větvička - pohádka

Klub kultury

5. 11.
19:00
Normální debil aneb deník puberťáka aneb mé dětství v socializmu: 		
		
divadelní hra – retro komedie
Kino Hvězda
7. 11.		

Beseda s Veronikou Provodovskou o publikaci Řemeslo jak vyšívané

7. 11.17:30 – 19:30 Věnec z listových růží – tvořivá dílna
7. 11.

19:00

Maok – Hudba vnitřních krajin

8. 11.

17:00

Migrační krize a její dopad na EU - přednáška

Cafe 21
SVČ Klubko
Reduta
Knihovna BBB

9. 11.13:00 – 16:00 Lego workshop – kreativní tvorba z Lega a její triky 1 podlaží budovy 14 – Baťův institut Zlín
9. 11.15:00 – 17:00 Jazyková kavárna
9. 11.

19:00

Zdeněk Izer: Autokolektiv – zábavná talk show

9. 11.

19:30

Libor ŠmoldasOrgan Trio - v rámci cyklu Jazz

10. 11.

15:30

Turnaj v šipkách

10. 11.

18:30

Hvězdný večer – taneční vystoupení

Cafe 21
Kino Hvězda
Reduta
Klub Tulip
Sokolovna Staré město

10. 11. – 12.11.		

Den otevřených dveří v Hostětíně

11. 11.

Michal Nesvadba: Michal k snídani – dětské představení

10:00

11. 11.13:00 – 17:00 Kurz Tvarování bonsají
14. 11.

17:00

Centrum Veronica Hostětín
Kino Hvězda

Přírodovědné centrum TRNKA v ZŠ Za Alejí

Cesty – cestopisná beseda: Východní Austrálie – Deta Vaculíková

Cafe 21

14. 11. – 15.11.9:00 – 17:00		
		
Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění
Klub kultury
15. 11.

17:00

Slovácko v kinematografii – přednáška

15. 11.

17:00

Shakespeare a jeho doba – přednáška

16. 11. – 7. 1. 2018

Výstava Slovácka 1937

18. 11.		

9. bál berušek

Knihovna BBB
Muzeum JAK Uherský Brod
Slovácké muzeum
Dům kultury Uherský Brod

18. 11. – 19. 11.9:30 Festival Rodina, vztahy a zdraví, čas na změnu

Kino Hvězda

19. 11.13:00 – 17:00 Zvídálkové, vzhůru do muzea! – Adventní čas

Slovácké muzeum

20. 11.
19:00
Ovčáček miláček (přímý přenos)		
		
politická satira Městského divadla Zlín
Kino Hvězda
22. 11.

19:00

Slyšet krajinu - koncert hudebního spolku Umíme Hrát

23. 11.

15:40

Laser Game v Hradišti

Galerie Slováckého muzea
Klub Tulip

23. 11.
17:00
Z archivu Studia amatérského filmu Uherské Hradiště 		
		
aneb SAFáci na cestách
Přednáškové centrum, Štefánikova 1285
23. 11.

19:00

Hana Holišová & New Time Orchestra

Dům kultury Uherský Brod

24. 11.16:00 – 19:00 Adventní věnce
24. 11.

17:00

24. 11. – 25.11.		

SVČ Klubko

Adventní věnce – tvoření pro rodiče a děti

DDM Šikula pobočka Jarošov

XII. Kateřinský jarmark

Masarykovo náměstí Uherský Brod

25. 11.8:00 – 11:00 Burza hraček a sportovních potřeb

Rodinné centrum Čtyřlístek Staré Město

25. 11.9:00 – 15:00 Modelářský košt

Klub kultury

25. 11.13:00 – 17:00 Kurz Floristika

Přírodovědné centrum TRNKA v ZŠ Za Alejí

26. 11.

10:00

Šašek Franta a klaun Pepe aneb Se smíchem je vždycky lépe

27. 11.

19:00

ZUŠka blahopřeje svému městu - Koncert k výročí založení města

Čajovna Pod Kaštany

28. 11.15:00 – 17:00 Jazyková kavárna

Cafe 21

29. 11.

18:30

Ladislav Zibura: Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii

30.11.

15:30

Bezpečně v online prostoru – preventivní beseda

Náš tip

Klub kultury

Kino Hvězda
Klub Tulip

Nenechte si ujít

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

17. listopad
Jako skupina studentů si vás dovolujeme
pozvat na Masarykovo náměstí 17. listopadu v 18 hodin u příležitosti oslavy Sametové
revoluce, dne boje za demokracii a mezinárodního dne studentstva. Kdo jiní než právě
mladí lidé by měli uctít nesmírnou odvahu
jenž, prokázali studenti v roce 1939 v odporu proti nacismu a v roce 1989 proti komu-

nismu. Stejně jako minulý rok zde vystoupí
mnoho zajímavých a vážených hostů, jejichž
slova povzbuzují, ale rovněž varují. Neberme
svobodu jako samozřejmost, jinak hazardujeme s její přítomností v našem státu.17. listopadu 2017, Masarykovo nám. od 18h.
Václav Janík, Studenti pro Hradiště
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Slovácko má TALENT!
V tomto školním roce patří čtrnáctá stránka ÍČKA vždy někomu mladému, kdo má co
ukázat. Někomu, koho možná běžně potkáváte, a ani jste netušili, jak talentovaný ve
skutečnosti je. Proto jsme tady my, abychom tyto skryté klenoty Slovácka odhalovali.
Listopadová strana patří Markovi Pavlicovi, čtrnáctiletému žákovi matematické třídy staroměstské základní školy. Jeho největším talentem není matematika, jak by se mohlo zdát,
ale hra na housle. Marek se učí hrát na housle v Základní umělecké škole Uherské Hradiště
pod vedením pana učitele Pavla Štulíra od svých pěti let. Letos na jaře vyhrál 1. místo
v okresním i krajském kole soutěže základních uměleckých škol ve hře na housle. Poctivě
cvičí 1 - 4 hodiny každý den, a to včetně víkendů. Je primášem cimbálové muziky Husličky
a písničky při ZUŠ Uherské Hradiště a hraje i ve školním smyčcovém orchestru. Rekreačně
hraje tenis a tančil v dětském folklorním souboru Dolinečka ze Starého Města. Mohli jste
ho ale poznat i jako youtubera, parkouristu a dokonce herce. Dva roky účinkoval ve Slováckém divadle ve hrách: Cena facky aneb Gottwaldovy boty a Macbeth.
Jak to ten kluk všechno zvládá?
Čekuj Marka Pavlicu na Youtube!
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www.najdicestu.cz
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