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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
• 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)

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

Posláním Klubka je inspirovat, motivovat a poskytovat
prostor pro volný čas a osobní rozvoj každého člověka.

E-mail: reditel@klubkosm.cz
Tel.:
572 541 103
SVČ Klubko Staré Město, p.o.
U Školky 1409
686 03 Staré Město

Co nabízí:
• Kroužky pro sportovce a sportovkyně
• Kroužky pro tanečníky a tanečnice
• Kroužky pro výtvarníky a umělce
• Kroužky pro hudebníky
• Kroužky pro jazykáře
• Kroužky pro rodiče s dětmi
• Kroužky pro mládež a dospělé
• Ostatní kroužky
www.klubkosm.cz
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Kdo jsme?

Blíží se nám svátky „klidu a pohody“, tak se asi v klidu vykašlu na
vánoční úklid a v pohodě si hodím
nohy nahoru. Vy, co jste ještě nenapsali Ježíškovi, tak už máte nejvyšší
čas! Pokud nechcete pod stromkem najít
jen opadané jehličí a prázdné obaly od čokoládových
ozdob. Čokoládové ozdoby na vánočním stromku pokládám mimochodem za jeden z vánočních zázraků.
Jsem si jistá, že je vždycky na ten strom pověsím, ale
kam vždycky zmizí…………….? Asi Ježíšek.
Ani v listopadu jsme se nenudili. Kromě toho, že jsme
se školili na všechno možné a někdy i nemožné a jsme
teď chytří jak rádio, tak jsme uspořádali u nás v Jezuitské koleji i několik zajímavých besed, workshopů,
výukových programů atd. Byl to třeba workshop
Malování majoliky, workshop Finanční gramotnosti,
výukáč Poznej své boty, beseda Cesty a samozřejmě
dvě Jazykové kavárny. V prosinci se nezapomeňte
zastavit na Dobročinný bazar 1. a 2. 12., který pořádá
Dobročinný obchod Naděje a Cafe 21, a na kterém do
zakoupeného hrnečku dostanete punč zdarma. Součástí doprovodného programu je i přednáška Veroniky
Blabla Hubkové, koordinátorky Fashion Revolution,
kde se dozvíte něco víc o fungování současného módního světa. Víte, že od 2. 12. bude na Kolejním nádvoří
otevřeno kluziště? Takže nachystat brusle a hurá na
něj!!! V úterý 12. 12. se„zahřejeme“ na cestopisné besedě Cesty s názvem Afrikana a ve čtvrtek 14. 12. nad
šálkem kávy s Andym v Jazykové kavárně.
Přejeme krásné Vánoce a šťastný Nový rok!

Lenka

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

Alex

Andrea

Kolegyně z ICMka, tvoří pro Vás
přehled kulturních akcí

Denisa

Naše příspěvkové stálice

František

Markus

Oliver

Žáci Academic School a členové novinářského kroužku pod vedením paní učitelky Němečkové,
kteří pro vás 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, 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.

Listopad v ICM Uherské Hradiště
Listopad v hradišťském Informačním centru
pro mládež odstartoval workshopem Malování majoliky, kde byla skupinka dívek a žen zasvěcena do starodávné techniky malování do
glazury. Nechyběly ani dvě Jazykové kavárny
s Andym, kde se nad šálkem lahodné kávy
rozebralo vše podstatné, ale i to méně důležité, co se v uplynulé době událo. Na pozvání
dětí a paní učitelky z Academic School jsme
navštívili 6. Dětskou vědeckou konferenci,
která se každoročně koná na Academic school a kde děti ze zlínského kraje mají možnost
představit své zajímavé prezentace. Zúčastnili jsme se i dvoudenní Přehlídky středních
škol v Klubu kultury pořádané Úřadem práce.
Centrum Akropolis a děcka z programu H2CO3

(How to communicate free of prejudice)
u nás představili to NEJ, co zažili na studijních
návštěvách u partnerů v Německu, Rakousku,
Velké Británii a Španělsku. Podpořili jsme Studenty pro Hradiště, kteří na Masarykově náměstí zavzpomínali se zajímavými hosty na
17. listopad. Pro studenty středních škol jsme
uspořádali tří hodinový workshop finanční
gramotnosti. V Otevřeném klubu pro mládež proběhla beseda na téma 17. listopad.
Na cestopisné besedě, která se u nás koná
každé třetí úterý v měsíci jsme navštívili Východní Austrálii. A na konci měsíce ve Felixově sále proběhly dva výukové programy
pro druhý stupeň základních škol s názvem
Poznej své boty.

Listopad v Otevřeném klubu
V listopadu jsme si pro mládež v našem Otevřeném klubu přichystali besedu na téma
17. listopad 1989, které byl hostem Michal
Stránský. Michal Stránský je člověk, který se
aktivně účastnil spousty studentských akcí
v Uherském Hradišti a okolí v letech 1988
a 1989. Posluchačům během promítání fotek
popisoval, jak bylo v tehdejších společenských poměrech složité a „riskantní“ organizovat různé akce např. „studentskou oslavu“
Majáles, nebo vystoupení studentské skupiny. Mládež si tak mohla z černobílých fotek
lépe představit náladu ve společnosti, která
panovala v tomto období. Mohli si také srovnat tehdejší podobu Masarykova náměstí,
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škol v Uherském Hradišti nebo výlohy obchodů a restaurací. Omladinu nejvíce zajímalo,
jak probíhala domluva a organizování akcí
mezi studenty na středních školách a jakými
prostředky mezi sebou tehdy komunikovali.
Michal v závěru setkání ocenil snahu a chuť
našich mladých parlamentářů aktivně se podílet na dění ve městě, např. že se přes iniciativu zástupců studentského parlamentu na
městském občanském fóru podařilo zajistit
prostory pro současný OTEVŘENÝ KLUB!
Přijďte si spolu s rodiči do klubu vyrobit nealkoholický punč a naladit se tak na Vánoce!
Zveme vás na „Punčování v klubu“ v týdnu
od 11. 12.-15. 12.
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Malování
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ém klubu

v Otevřen

www.najdicestu.cz
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Přemýšlej a vyhraj
Správnou odpověď nám pošli do 22.12. 2017 do 12:00 na adresu icm@icm.uh.cz
a do předmětu napiš ŠIFRA ÍČKO.

Šifra
Troška poezie
ĚZ
POV J
OD YHRA KY
A V UPEN
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2 V DO RKU!
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V listopadu bylo správné znění tajenky ‚PASTI‘. Prosincovou
šifru pro vás připravil Slávek Müller. 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!

Knižní tip Knihovny BBB
Milada Mašinová
Kočky a jiné příběhy o strachu
Hezká učitelka, objekt touhy všech chlapců, usedá se svými svěřenci do vozíku
horské dráhy, aniž by tušila, jaká hrůza na ni čeká... Uprostřed moře pluje vrak
lodi s nesourodou dvojicí trosečníků – holčičkou a mladíkem, který se zcela odtržený od skutečnosti hrouží do rádoby intelektuálních úvah... Mladinká služebná
se náhle ocitne na dlažbě a nemá kam jít... Chlapec trpící nezájmem, ba krutostí
svých rodičů netuší, že oceán se vzdouvá a bouří jeho vinou... V takových mezních situacích se ocitají mladí hrdinové šestice povídek začínající autorky Milady
Mašinové. Tématem je láska ve všech podobách: sourozenecká, rodičovská i milenecká, žárlivá, sobecká, majetnická i sebestředná. Láska, kterou provázejí obavy, aby nás ten druhý
citově nezranil. Láska, jejímž blízkým souputníkem je sžíravá, krutá nenávist. Láska, jejíž nedostatek
člověka pokřivuje a ničí... Povídky Milady Mašinové jsou výjimečné úžasnou, hororově laděnou atmosférou a krystalicky čistým, jakoby odtažitým, precizním stylem. Obojí dodává příběhům omračující
nádech všudypřítomného strachu, obav, nepatřičnosti a podivnosti.

Přemýšlej a vyhraj!
6
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Exkluzivně! Rozhovor s účastníky
6. Dětské vědecké konference
Academic School v Uh. Hradišti dne 14. 11.
pořádala už 6. Ročník Dětské vědecké konference. Tato konference vznikla, protože
škola dlouhodobě podporuje své nadané
žáky. Zdálo se být důležité vytvořit akci, na
které by žáci z celého Zlínského kraje mohli
v klidné atmosféře bez soutěžení prezentovat své projekty. Soutěží je v celém regionu
pořádáno dostatek, ale nadaní žáci často
nemají touhu se s někým poměřovat, jsou to
badatelé, kteří na svých projektech pracují

v tichosti a dlouhodobě. Letos se konference účastnilo rekordních 83 soutěžících ve
2 přírodovědných a společenskovědní sekci. Academic School při organizaci této akce
spolupracuje s Přírodovědnou fakultou University Palackého v Olomouci. Celkově však
škola spolupracuje také s MENZOU a organizací STAN (Společností pro talent a nadání). Žáci Academic School František, Markus
a Oliver pro vás připravili tři rozhovory právě
s účastníky této konference.

Drony
Jména prezentujících:
Alan Feranec, Vojtěch Nekarte
škola: Gymnázium Uherské Hradiště

Severské báje
Jméno prezentujícího:
Adam Gabriel Kopeček
škola: Gymnázium Uherské Hradiště

Co vás na dronech nadchlo tak, že jste se
rozhodli pro zpracování prezentace na dětskou vědeckou konferenci?
Tak třeba to, že ještě v 80. letech používala
armáda obrovská bezpilotní letadla a dnes si
můžete koupit nejmenší dron s rozměry 10x10
centimetrů a stojí 500 Kč, takže je tam vidět obrovský pokrok.
V prezentaci bylo uvedeno, že existují závody dronů. Jak takové závody fungují?
Při závodech se používají drony, které mohou
letět rychlostí až 200 kilometrů za hodinu. Funguje to tak, že musíte proletět bránami, nebo
něco obkroužit. Dalším typem závodů jsou
závody rychlostní, kde se postaví dva nebo tři
drony vedle sebe a všichni dají najednou plný
plyn a vítěz je ten, kdo bude v cíli jako první.
Jak vidíte budoucnost dronů?
V Dubaji začne po Vánocích tohoto roku létat dron, který bude převážet lidi, takže to
bude super, protože se bude člověk moct
proletět dronem a ne se jenom dívat na obraz z kamery.

Na co ses ve své prezentaci zaměřil?
Hlavním motivem prezentace byli jednotliví bohové a jejich tři skupiny, potom něco
o Yggdrasilu, což je světový strom, devět světů
a pár dalších pojmů.
Jak ses k severským bájím dostal?
Já jsem jel před dvěma lety na letní tábor. Jezdívám každý rok, ale právě tehdy byly tématem
severské báje, to mě zaujalo.
Jak se severské náboženství liší od jiných
náboženství?
Jako mnoho dalších pohanských náboženství
má více bohů, kteří se dělí do tří skupin, což
jsou Ásové, Vanové a Dísy. Jako jediné náboženství pokládají za vesmír Yggdrasil a mají
pouze devět světů.
Jaký je tvůj nejoblíbenější bůh?
Mě zaujal Ódin, protože ze všech bohů má
nejvyšší postavení, je to hlavní bůh. Měl dvě
manželky a mnoho synů. Má mnoho artefaktů –např. oštěp a různé prsteny. Zaujalo mě
také jeho jméno. Jeho den je středa a nemá
jedno oko.
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Jak (ne)učit
Jména prezentujících:
Zuzana Velká, Nikol Brázdilová,
Simona Rozehnalová
Škola: Základní škola Mánesova, Otrokovice
O čem jste měli prezentaci a na co jste
tím chtěli poukázat?
Měli jsme prezentaci na téma Jak neučit
ve škole. A chtěli jsme tím poukázat na
to, jak výuka ve školách v současné době
probíhá a jaký je na to náš názor. Prostě
jsme tím chtěli vyjádřit to, co se nám líbí
a nelíbí.
Co si myslíte, že je největším problémem našeho školství?
Já si myslím, že upřímná reakce učitele,
když se žák svěří s nějakým problémem.
Nový učitel přijde do zajetého systému
školy, myslíte si, že už je způsobilý učit?
Každý nový systém je pro žáky hodně
obohacující, získají zkušenosti, které by
neměli u stávajících učitelů. Setkala jsem
se také s tím, že když přijde nový učitel na
školu, tak se hodně často snaží získat respekt u žáků. To, jakým způsobem to dělá,
na žáky dost působí. Chová se příjemně,
nebo začíná zvyšovat hlas?

A kdybyste se třeba stali učiteli a přišli do
školy, snažili byste se hodně vybočovat
z normální osy, nebo byste se snažili udělat spíš jen menší změny?
Určitě bych se nejdříve seznámila s chodem
školy, jak to probíhá. A potom bych začala
praktikovat takový ten svůj vlastní osobitý
styl a chtěla bych se žáky sžít a být s nimi jako
kamarádka, ale tak, aby věděli, že jsou žáci
a já jsem učitelka a že tam musí být respekt.
Cítíte od některých učitelů takový přístup?
Ano, náš pan učitel fyziky a naše paní učitelka angličtiny to splňují. Ale v podstatě každý
učitel má svůj háček a přístup k žákům.
František, Markus a Oliver
(žáci Academic School)
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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.
Vzpomínky, vánoční nálada, společný čas
s rodinou. Tohle všechno ve vás vyvolávají
Vánoce. Každý z nás má Vánoce spojené s něčím jiným. Je to ovlivněné tím, jak Vánoce trávíme a jak k nim přistupujeme. Jak vnímám
Vánoce já? No upřímně, doufám, že to takhle
vnímám pouze já. Nerada lidem kazím iluze
a ukazuji to špatné, ale jak říkám, tohle je můj
subjektivní názor a nemusí si ho nikdo brát
k srdci. Už dlouhou dobu mi Vánoce, kromě
rodinné pohody, připomínají i něco jiného.
Připomínají mi to, jak jsou lidé nevděční a závistiví. Nevím, co tenhle pocit ve mě vyvolává,
ale už je to neovlivnitelný pocit, který mám
v sobě zapečetěný. Nejvíc mne na tom celém překvapuje to, jak se lidé k sobě chovají.
Neměly by být Vánoce právě znakem radosti
a vděčnosti? Neměli bychom být rádi za to,
co máme a prostě si jen užívat to, co je teď?
Nejspíše by to tak být mělo, ale tím pádem
je pro mne tím víc nepředstavitelné to, že se
lidé chovají tak jak se chovají. Kde zmizela ta
vděčnost a radost? To už jsme se vážně tolik
ztratili v tom, kolik dárků a za jaké nesmyslné
částky kupujeme? Proč tolik lidí neoceňuje
to, že jsou zdraví, šťastní a jsou společně se
svou rodinou? Na světě je tolik lidí, kteří se
trápí ne kvůli tomu, že nedostali na Vánoce
svůj vysněný mobil, ale kvůli tomu, že nemají
co jíst, nebo protože nejsou se svou rodinou.
A co hůř, nejsou schopni ani vidět tu celou
“vánoční atmosféru”, o které všichni tak obecně mluvíme. Co když tato vánoční atmosféra
ani není o tom, kdo má víc vánočních světýlek, nebo kdo má napečeného více cukroví.
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Podle mě tyhle věci netvoří Vánoce, ani vánoční atmosféru. Podle mě je to právě pocit
sounáležitosti a radosti, který dělají Vánoce
Vánocemi. Člověk může doufat sebevíc, ale
tyto okamžiky se neobjeví jen tak, sami od
sebe. Je to o přístupu nás všech, je to o tom
uvědomovat si, co je pro nás to pravé štěstí.
Zkuste někdy vnímat to, když někomu dáte
dárek, který je malý a má pro osobu, které jej
dáváte velký význam. Nejde tam o hodnotu
ani o velikost dané věci. Jde tam o to, že má
svůj význam a že to není jen o tom, že někomu dáte drahý parfém, na který jste jen tak
narazila v drogerii. Tímhle malým darem poukazujete na to, že vám není ten daný člověk
lhostejný, a že si na něj uděláte víc času, než
jen na rychlý nákup ve vybraném obchodě.
Občas právě tyto malé věci udělají více, než
drahý a velký dar. Podle mě, už si moc neuvědomujeme to, že právě už jen pocit toho, že
jsme s tím daným člověkem je neuvěřitelný
dar, který si nemůžete koupit. Jsou to právě
momenty a zážitky, které vás dělají šťastnými.
Neberme věci jako samozřejmost, občas i ty
věci, bez kterých si nedokážeme představit
život mají svůj konec. Naším cílem je, tenhle
konec posouvat dál a budovat cestu k tomuto konci krásnější.
Užijte si svoji cestu a prožijte vánoční svátky
na plno. Tyhle Vánoce, už nikdy nevrátíte. Zůstanou pouze ve vašich vzpomínkách.:)
Alex Kočicová

Denčino okénko
Žehnání svatomartinských vín poprvé ve Starém Městě
Vůbec poprvé se ve Starém Městě konala
Svatomartinská slavnost. Obec se inspirovala od sousedního Uherského Hradiště,
kde je žehnání svatomartinského vína již
dlouholetou tradicí. Obě obce též spojil
svatý Martin v podání Martina Římáka, který 11. listopadu zvládl dokonce dvě akce.
Tu v Uherském Hradišti od 11. hodin a od
16. hodin ve Starém Městě na náměstí Velké
Moravy. Organizace celé akce se ujal Martin
Zábranský, místostarosta Starého Města
a vášnivý vinař. Společně s kulturní komisí
a velkou pomocí Jitky Feldvabelové, zařizu-

jící veškeré kroje a mluvený text, tak vznikl
bohatý program. Diváci měli možnost vidět
a slyšet legendu o svatém Martinovi, žehnání svatomartinského vína a husy a ukázku historického šermu skupiny Memento
Mori. Pokud vám po bohatém kulturním
programu vyhládlo, v Jezuitském sklepě
jste mohli ochutnat husí menu. K degustaci
bylo též připraveno několik desítek vzorků
mladých vín a celou atmosféru doplňovala
CM Bálešáci.
Denisa Burešová
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Datum

Čas	Název

Místo konání

1. 12. – 2. 12. 10:00 – 18:00, 8:00 – 13:00
		
Dobročinný bazar

Jezuitská kolej

1. 12.

16:00

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu

1. 12.

16:00

Who made my clothes? – přednáška Veroniky Hubkové

Masarykovo náměstí
Cafe 21

1. 12. 16:00 – 18:00 Vánoční tvoření – součástí bude i „minijarmark“
1. 12.

17:00

Božena Borýsková – Lehkost: výstava obrazů

1. 12.

20:00

Metallica: Quebec Magnetic – záznam legendární show

1. 12.

20:00

Vypsaná fixa

2. 12. 9:00 – 18:00

Centrum Veronica Hostětín
Čajovna Pod Kaštany
Kino Hvězda
Klub Mír

Zahájení bruslení pro veřejnost

Nádvoří Jezuitské koleje

2. 12. – 3. 12. 10:00 Vánoce na zámku – Mikulášská nadílka

Zámek Buchlovice

2. 12. 14:00 a 16:00 Advent s Hradišťánkem
2. 12.

19:00

Mejra Night electronic

3. 12. 9:00 – 15:00

Staroměstský vánoční jarmark

3. 12.

13:30

Vánoční jarmark s Mikulášskou nadílkou

3. 12.

15:00

Mikulášský karneval

4. 12. 12:00-17:00

Reduta
Klub Mír
Náměstí Velké Moravy, Staré Město
Babice
Dům kultury, Uherský Brod

Posezení u pletení

Cafe 21

5. 12.
15:00
Mikulášský rej DDM Šikula - děti čekají soutěže
		
s moderátorem Davidem Vacke

Masarykovo náměstí

7. 12. 2017 – 7.1. 2018		
		
Těšíme se na Vánoce DDM Šikula - zdobení vánočních stromečků dětmi
		
z mateřských, základních škol a školských zařízení
Nádvoří Jezuitské koleje
7. 12. 15:30 – 17:30 Mikuláš na Orlovně – Klub Tulip
7. 12.
16:00
Jak žít jednoduše ve složitém světě
		
Klub přátel duše a kávy

Orlovna
Centrum sociální rehabilitace - Labyrint, Atrium

7. 12. 2017 – 4. 3. 2018 17:00
		
Vládci noci - výstava o nočním životě zvířat vysvětluje,
		
jak a pomocí čeho se ve tmě orientují
7. 12.

18:00

Půl roku na Islandu - na těžko aj s lehkostí – přednáška

8. 12.

20:00

Horkýže Slíže

9. 12. – 23. 12. 10:00 Vánoční jarmark
9. 12. – 10. 12. 10:00 Zlín Design Market

Slovácké muzeum
Cafe Portal
Sportovní hala, Hluk
Masarykovo náměstí
Zámek Zlín

9. 12. – 11. 12. 13:00 – 17:00, 10:00 – 17:00, 8:00 – 13:00
		
Ježíškova dílna DDM Šikula - akce je určena dětem,
		
které si zde mohou za pomoci lektorů vyrobit vánoční dárky pro své nejbližší		
			

Klub kultury

9. 12.

15:00

Hurá na duchy aneb Zachraňme divadlo s Majdou a Petrem

Klub kultury

10. 12.

14:30

Malovásek: Vánoční ozdoby – tvůrčí dílna pro děti

Kino Hvězda

10. 12.

15:00

Pouť do nebe – loutkové divadlo

Sokolovna UH

11. 12. – 15. 12. 13:30 – 17:00		
		
Punčování v Klubu - děti a studenti zdarma uvařit a ochutnat tradiční
		
i netradiční, místní i zahraniční, nealkoholické vánoční punče
			

Otevřený klub pro mládež, Atrium

12. 12.

17:00

Cety – cestopisná beseda: Afrikana – Siaka Shabba Tioté

12. 12.

17:00

Jiří Kolbaba: Modrobílé ticho – tajuplná Antarktida I.

12. 12. 17:30 – 19:30 Šiškový sobík – tvořivá dílna
13. 12.

16:30

Vánoce s Akropolis

Cafe 21
Kino Hvězda
SVČ Klubko, Staré Město
Sokolovna Staré město

13. 12.
18:00
Na kafé do Cafe: beseda Jana Dudka s Karolem Králem 		
bývalým hlavním trenérem Slovenské lyžařské reprezentace, bývalým
		
trenérem paralympioniků v Naganu 1998 a cestovatelem
Cafe 21
14. 12. 14:00 – 19:00 Vánoce vlastnoručně - tvořivá dílna pro širokou veřejnost

Slovácké muzeum

14. 12. 15:00 – 17:00 Jazyková kavárna
14. 12. 16:30 – 18:00 Zapáleni pro vědu – vědecká show
15. 12.

16:00

Vánoční tvoření

15. 12.
18:00
Rockové koledování - koledování u stromečku
		
s Janem Gajdošíkem a sborem R. O. C. K. baby

Cafe 21
Sokolovna Staré Město
DDM Šikula, pobočka Jarošov
Galerie Slováckého muzea

17. 12.

15:00

O Smolíčkovi – nedělní pohádka

Klub kultury

17. 12.

15:45

Louskáček (Bolšoj balet)

Kino Hvězda

18. 12.

18:00

Vánoční koncert žáků ZUŠ Slovácko

22. 12.

19:00

Indie Night: křest Mimo a hosté

Klub Mír

23. 12.

20:00

Hypnos + Tortharry + Formis + Asgard + Dissolution

Klub Mír

24. 12.

10:00

Štědrodenní nadílka ptáčkům a zvířátkům

26. 12.

16:30

Štěpánský koncert Hradišťanu

26. 12.

20:00

Free night party-live

Klub Mír

27. 12. – 28. 12. 10:00 – 16:00
		
Vánoce na Živé vodě

Živá voda Modrá

28. 12.

17:00

Vánoční diskotéka

Reduta

Amfík Bukovina Popovice
Bazilika Velehrad

Amfík Bukovina Popovice

29. 12. 10:00 – 16:00 Předsilvestrovská oslava mezi rybami
31. 12.

15:30

Náš tip

Silvestrovský Malovásek + pouštění Lampionů štěstí

Živá voda Modrá
Kino Hvězda

Nenechte si ujít

aktuální přehled akcí na www.najdicestu.cz, www.slovacko.cz
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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.
Andrea Birckmannová je čtrnáctiletá studentka Gymnázia v Uherském Hradišti. Vyrůstá v bilingvní rodině, takže jejím mateřským
jazykem je jak jazyk český, tak i jazyk německý. Snad i proto má již od malička kladný
vztah k cizím jazykům. K němčině brzy přibyl
také jazyk anglický, který studuje v jazykové
škole Helen Doron. Jak sama přiznává, pár let
angličtiny v této škole ji dalo mnohem více,
než celá dosavadní výuka školní angličtiny.
V angličtině se domluví plynně a o prázd-
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ninách se těší na letní tábor Helen Doron
ve Velké Británii. Ve třinácti letech složila
zkoušku PET Cambridge ESOL, která se rovná maturitní zkoušce z anglického jazyka Výsledek této zkoušky vyrazil dech i její lektorce. Andrea dosáhla z možných 4x 170 bodů
plného počtu – tzn. neztratila jediný bod!
V současné době se připravuje na zkoušku
FCE, spolu se třemi spolužáky ze školy Helen Doron. Jejím cílem je mluvit anglicky tak
dobře, aby ani rodilý mluvčí nepoznal, že
pochází z Česka …
Kromě cizích jazyků, na gymnáziu si vybrala
ruský jazyk, věnuje se třetím rokem šermu,
a to hned 3x týdně. Aby toho nebylo málo,
hraje Andrea sedmým rokem na klavír a navštěvuje výtvarný a keramický kroužek. Když
má chvilku času, tak si ráda přečte dobrou
knížku. A to jak jinak, než v angličtině.

www.najdicestu.cz
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