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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
917 • 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

Ch u na ti ětu na
fotk předm
a do

Taneční klub Rokaso Uherské Hradiště o.s.
Pivovarská 488
686 01 Uherské Hradiště – Jarošov
Tel.: 732 944 073
E-mail: jiriherudek@seznam.cz
Co je to TK ROKASO? Úspěšný taneční klub, který
navštěvují zástupci všech generací – od malých dětí až po
seniory a k dnešnímu dni je jich více než 110.
Za ROKASEM stojí dva mladí, energičtí lidé Martina
Gaťáková a Jiří Herůdek, oba jsou tanečníci a nebojí se

předávat své umění, eleganci a noblesu dál.
Taneční páry se každoročně účastní republikových mistrovství, někteří reprezentují i na zahraničních soutěžích.
Taneční klub nabízí:
• výuku standardních a latinskoamerických tanců
• moderní taneční kurzy pro dospělé
• moderní taneční kurzy pro mládež
• každoroční velkou taneční show plnou světel
a krásných kostýmů v podání svých nejlepších
tanečních párů s názvem SHOWDANCE
www.tkrokaso.cz
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Kdo jsme?

Lenka

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

Saša

František

Natálka

Markus

Prázdniny, které byly letos obzvláště vypečené, se s námi
definitivně rozloučily. Nezbývá,
než zamáčknout slzu a vrhnout
se rovnýma nohama do velkého
dobrodružství - nového školního roku.
My v Íčku jsme přes léto samozřejmě nelenili
a připravili pro vás Průvodce studenta Uherským
Hradištěm a okolím 2017/2018, který je k dispozici
ZDARMA v Informačním centru. Spoustu zábavy
jsme si i letos užili na sedmi turnusech příměstských táborů U tetičky na dědině v Parku Rochus
a taky na červnovém setkání Youtuberů v kině
Hvězda. Mnozí z vás objevili i naši truhlu pokladů
při Hradišťské hledačce a šifrovačce. A na co se můžete těšit v září? Kromě státního svátku 28. 9. třeba
i na Jazykovou kavárnu, která se po dvouměsíční
odmlce vrací v úterý 5. 9. Zpět je i beseda Cesty,
která nás tentokrát zavede na Guadeloupe, a to
třetí úterý v měsíci. 19. září se bude slavnostně
otevírat „Otevřený klub pro mládež“ a 22.září
podpoříme Mezinárodní den bez aut. Do 15. září
máte stále ještě šanci poslat obrázek do výtvarné
soutěže „Nakresli své město“. Úspěšný start nového
školního roku!

Žáci Academic School 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, 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.

Průvodce studenta Uherským Hradištěm a okolím
2017/2018
Na začátku září opět vyšla brožura s názvem
Průvodce studenta Uherským Hradištěm a okolím 2017/2018. Tato
brožura v sobě ukrývá
velké množství praktických informací. Uvnitř ale
najdete i méně praktické,
avšak velmi důležité stránky,
na kterých si můžete v dlouhé
chvíli zahrát třeba: Námořní
bitvu, Formuli, nebo Piškvorky.

V samotném středu Průvodce se pro snazší
orientaci v centru města nachází mapa Uherského Hradiště.
Publikace je na začátku září zdarma distribuována studentům prvních ročníků všech
středních, vyšších odborných a vysokých škol
v Uherském Hradišti a jeho blízkém okolí.
Ostatní studenti a další zájemci jej mohou získat také zdarma, a to při návštěvě Informačního centra pro mládež Uherské Hradiště na
Masarykově náměstí 21 v Uherském Hradišti.

Evropský den bez aut
Letos se v Uherském Hradišti uskuteční již dvanáctý ročník „Evropského dne
bez aut“. Akce proběhne v pátek 22.září
od 9:00 do 15:00 hodin na Masarykově
náměstí, v Nádražní ulici a sousedícím
parku. Akce má poukázat na alternativní
způsoby dopravy a podpořit omezení au-

tomobilismu, který
významně
snižuje
kvalitu života ve městě. Zastavte se i v našem stánku a mrkněte,
co jsme si pro vás letos
vymysleli.

V září odstartuje v TVS druhá řada pořadu pro mládež
„Čekuj“!
Na květnových konkurzech na moderátory
pořadu, který má mladé hlavně pobavit, byli
vybráni borci z Kunovic – Šimon Ludvíček
a Adam Smutný. Kluci jsou mladí, dynamičtí,
drzí a je jich všude plno. V moderování nejsou
žádní nováčci a práci před kamerou si užívají.
Je to i díky skvělému týmu, kterým jsou obklopeni.
Co můžeme ve druhé řadě očekávat a v čem
se bude lišit od té minulé? Kromě nové moderátorské dvojice je to i nový koncept pořadu.
Každý díl bude zaměřen na jedno konkrétní
téma. Z původních deseti minut budou jednotlivé díly zkráceny na pět, zato se na ně
můžete těšit dvakrát do měsíce. Pořad budete moci sledovat nejen na obrazovkách Regionální televize TVS, ale hlavně na jejím webu
a na facebookových stránkách Čekuj, kde na4

jdete třeba i fotky z natáčení. Odkaz na pořad
a další informace budeme sdílet samozřejmě
i na stránkách Informačního centra pro mládež, které na pořadu spolupracuje.
Štáb Čekuj na pořadu pilně pracoval v průběhu prázdnin a nová série odstartuje už
23. září. V prvním díle se představí Šimon, který řádil na Letní filmové škole. Více však už
neprozradím, ať se máte na co těšit.
Rozhodně si nenechte ujít exkluzivní rozhovor s Adamem a Šimonem v říjnovém vydání
časopisu Íčko!

OTEVŘENÝ
KLUB PRO
MLÁDEŽ

www.najdicestu.cz
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Přemýšlej a vyhraj
Správnou odpověď nám pošli do 24.9.2017 do 12:00 na adresu icm@icm.uh.cz
a do předmětu napiš ŠIFRA ÍČKO.

Šifra
Připrav se ke startu…Pozor…TEĎ!

V červnu bylo správné znění tajenky ‚KOPEC‘ a ze správných
odpovědí jsme vylosovali Michaelu Vozárovou, která získala
2 volňásky do Aquaparku. Gratulujeme! Autorem zářijové šifry
je opět 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!

ZA
OVĚ 2
ODPHRAJ DO
VY ENKY U
UP
RK
VST UAPA
AQ

Knižní tip Knihovny BBB
Amy Zhang:
Tady končí svět
Janie a Micah, Micah a Janie. Tak to bylo už od základní školy, kdy se Janie přistěhovala do domku vedle Micaha a stala se z nich nerozlučná dvojice. Janie tvrdí, že Micah
je všechno, co ona není. Micah je stydlivý, ona společenská. Micah miluje hudbu, ona
výtvarné umění. A jejich přátelství je perfektní – až na jediný háček, nikdo se o něm
nesmí dozvědět. Jednoho dne se ale Janie ztratí a Micah začne pochybovat o všem, co
si o své nejlepší kamarádce myslel. Jaká byla doopravdy? A proč zmizela?

Přemýšlej a vyhraj!
6
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Exkluzivně! Rozhovor s Václavem Janíkem
Na září připravili žáci z Academic School rozhovor s Václavem Janíkem, který v červnu
společně s Adamem Jaškem (jako Studenti
pro Hradiště) přivedli do Hradiště šéfredaktora týdeníku Respekt Erika Taberyho.
Co má vaše organizace za cíl?
My jsme vlastně jen skupina mladých lidí.
Víte, on je tady problém s tím, že na Moravě
jsou lidé hodně konzervativní a v Hradišti to
nefunguje jako ve velkých městech, kde se
lidé schází při různých diskuzích, baví se o politice a fungování společnosti. Tady to lidi ne
dost zajímá a my se sem snažíme přitáhnout
spoustu zajímavých hostů a vést tady diskuze
o aktuálních problémech, rozšiřovat občanské
povědomí, zdůrazňovat tady demokratické
hodnoty, které si myslíme, že je potřeba pořád
připomínat.
Jak bys popsal „Hvězda mluví a naslouchá“?
Byl to takový příjemný diskuzní pořad. Doufám,
že i nadále bude tento pořad pokračovat.
Co vás přimělo k tomu, abyste takovýto typ
pořadu uvedli?
My jsme sem do regionu chtěli zvát zajímavé
hosty a podařilo se nám to skombinovat s příjemným prostředím kina Hvězda, které nám
vyšlo vstříc, takže musím poděkovat řediteli kina,
panu Korvasovi.
Jaká tam byla při tomto pořadu návštěvnost?
Asi osmdesát lidí.
Co si vaše organizace i ty osobně myslíte
o politice v česku a o politice konkrétně?
Tady na jednu stranu je zkorumpovaná politika
a politika, která nějak zaběhnutě funguje a na
druhé straně je tu nenávist lidí k politice. Politik je
tady brán jako zloděj, není to oblíbené povolání.
Což je špatně a ono z toho nejde nějak vybruslit.

8

Problémem u nás je, že slušní lidé nebo lidé, kteří
mají nějaký charakter, často nechodí do politiky,
aby si nepošpinili svoje jméno. Na druhou stranu, je otázka, čím to je? Částečně tím, že je už
vytvořeno určité prostředí a částečně tím již zmiňovaným názorem lidí na politiku. A jestli z toho
jde nějak ven? U nás nefunguje nějaká politická
kultura, která by měla určitou slušnost, tady se to
střídá. Momentálně v politice dochází k tomu, že
Andrej Babiš tvrdí, že není politik a že všichni ti zlí
politici tady těch dvacet let dělali nepořádek a že
on je přišel zkrotit. Že to tady přišel udělat lepší.
Já ale myslím, že to časem lidem dojde, že i on je
jenom další politik. Já jsem asi naivní, ale chci mít
na politiku pozitivní náhled, i když není úplně čistá. Snažím se tedy šířit pozitivní povědomí o naší
politice a myslím, že to půjde, že je důležité se
o tom bavit a ne jen naštvaně vypnout televizi,
když začne mluvit nějaký politik.
Jaký je tvůj názor na současného prezidenta?
Já s ním nesouhlasím a nesouhlasil jsem s ním,
ani když kandidoval. Uznávám ho, jako schopného politika, ale v současné době to není člověk, kterého bych měl uznávat jako autoritu,
kterou by měl prezident mít. Vadí mně jeho
vystupování. Ani tak nevadí, když mu sprostá
slova někde ujedou, ani že se rád napije. Mně
spíš vadí ten impulz, který dává společnosti,
takový ten námět, odpor vůči politice. Takto si
prezident podkopává to, z čeho sám vzešel a
co třeba dříve dělal a šíří v lidech skepsi. Podle
mě to není dobrý prezident.
CELÝ ROZHOVOR najdeš na našich webových stránkách www.icm.uh.cz/doc/2255/.
Chceš se připojit ke Studentům pro Hradiště
i ty? Navštiv jejich Facebookové stránky Studenti pro Hradiště.
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Příměstský tábor U tetičky na dědině
O prázdninách se uskutečnil již druhý ročník příměstských táborů ve Skanzenu Rochus
s názvem U tetičky na dědině. Turnusů bylo celkem sedm.
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí
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Datum

Čas	Název

Místo konání

1. 9.

14:00

The best of musical - Yvetta Blanarovičová a Josef Vojtek

1. 9.

17:00

Panta rhei 2017 - 9. ročník Mezinárodního výtvarného sympozia

2. 9.

19:00

RickoLus (USA) + Margo T.

Masarykovo náměstí
Foyer kina Hvězda

Ulité Kafé, Uherský Brod

3. 9.14:00 - 18:00
Zahrada lišky Bystroušky - program plný her a tvoření pro děti i dospělé, 		
		
opékání špekáčků
DDM Šikula
3. 9.

17:00

Velkomoravský koncert 2017

Náměstí Velké Moravy, Staré Město

3. 9.
17:00
Hra o pyžama - koncertní verze oblíbeného muzikálu Slováckého divadla		
			
Areál heliportu nemocnice
4. 9.

9:30

5. 9.

17:00

Vyber si svůj kroužek

SVČ Klubko, zahrada 1. stupně ZŠ Staré Město

Karolína Rossí - Obrazy: vernisáž výstavy (5.9. - 5.10.)

5. 9.15:00 - 17:00

Jazyková kavárna

6. 9. - 7. 9. 14:00 - 17:00

Bazar knih

8. 9. - 10. 9.16:00

Slavnosti vína a otevřených památek

8. 9.

20:00

Kunovští komedianti: Vražda sexem - komedie

9. 9.

20:00

MOVE BREAKERS- all night electroswing party

Galerie V. Hrocha
Cafe 21
Knihovna BBB
Uherské Hradiště
Amfík Bukovina Popovice
Klub Mír

9. 9.-10. 9. 9:00 - 17:00

Dny otevřeného kina Hvězda

Kino Hvězda

10. 9.		

Den evropského dědictví, Uherskobrodsko v písni a tanci

Uherský brod

10. 9.
15:00
300 let od narození císařovny Marie Terezie - 		
		
přednáška historika muzea Radka Tomečka
Muzeum JAK, Uherský Brod
10. 9. 09:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00		
		
Vlaky, vláčky, koleje
Panský dům, Uherský Brod
11. 9. - 17. 9.		

Včelaření zblízka / Výstava Základní organizace včelařů Luhačovice Galerie Elektra, Luhačovice

12. 9. celé odpol.		

Nazdob si svůj vak! - zdobení vaků na záda pro nadcházející školní rok

12. 9.

17:00

Hlavu vzhůru lidi - přednáška centra Petrklíč

13. 9.

17:15

Jak se žije ve Švédsku

13. 9.

18:00

Zbigniew Czendlik – Postel hospoda kostel - talk show

Klub Tulip
Cafe 21

Knihovna BBB
Dům kultury, Uherský Brod

14. 9.
16:30
Čaj před pátou - Příběh našeho města aneb všeliká kratochvilná 		
		
zábava lidu zdejšího…
Cafe 21
14. 9.

19:30

Nothing But Swing Trio - jazz

Reduta

15. 9.		

Den Charity 2017

Masarykovo náměstí

17. 9.

Pohádkové odpoledne v Jarošově

DDM Šikula, Jarošov

14:00

18. 9.
19:00
Příběh zbojníka - derniéra představení Vojenského 		
		
uměleckého souboru Ondráš
Klub kultury
19. 9.8:30 - 11:00

Burza dětských věcí

19. 9.

Otevřený klub pro mládež - slavnostní otevření
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14:30

SVČ Klubko, Sokolovna Staré Město
Atrium

19. 9.

17:00

Cesty - cestopisná beseda: Guadeloupe - nepoznaná část Francie

19. 9.

17:00

Fíha tralala rok - nová písničková šou pro nejmenší diváky

21. 9.12:00 - 19:00

Cafe 21
Klub kultury

Den otevřených dveří

Klub Tulip

21. 9.
16:00
V krizi a co teď? - Klub přátel duše a kávy: 		
		
přednáška a následná diskuze
Centrum sociální rehabilitace - Labyrint, Atrium

21. 9. - 21. 10.		
20 let od povodní v Uherském Hradišti - 		
		
fotografie Ladislava Chvalkovského
Slovácké muzeum
22. 9. 09:00 - 15:00

Evropský den bez aut

22. 9.

15:30

Věznice UH - preventivní beseda o věznici v Uherském Hradišti

22. 9.

20:00

Josef Cigánek band

Masarykovo náměstí, Nádražní ulice
Klub Tulip
Klub Mír

23. 9. 09:00 - 16:00

Slovácký festival chutí a vůní

23. 9.

Titanic & Asgard

Klub Mír

Jablečná slavnost 2017

Hostětín

20:00

24. 9. 11:00 - 17:00

Park Rochus

25. 9.
19:30
Komici s.r.o. - One Knor show - Benefiční představení 		
		
pro Diakonii ČCE - středisko CESTA.
Kino Hvězda
28. 9.

17:00

Animásek 2017/2018 – ukázková lekce

28. 9.

19:00

Fragile - slovenská vokální skupina

Kino Hvězda
Dům kultury, Uherský Brod

28. 9.
20:00
Black Sabbath: The End of The End - Koncertní snímek 		
		
z Birminghamu s nejslavnějšími hity kapely, zahranými v původním složení		
			

Kino Hvězda

29. 9.

20:00

Jolly Joker & Plastic Beatles of the Universe…support Chaos in Head

30. 9.

19:00

Slavnostní večer k 50 letům kina Hvězda

Náš tip

Klub Mír
Kino Hvězda

Nenechte si ujít

aktuální přehled akcí na www.najdicestu.cz, www.slovacko.cz
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Slovácko má TALENT!
Jsou mladí, jsou krásní, jsou úžasní. Oliver a Gabriela tančí v tanečním klubu ROKASO.
V dnešní online době, kdy mladí tíhnou k adrenalinovým zážitkům, které jsou COOL, se zastavíme na
slovíčko s krásným mladým párem, který má „klasické“ hobby.
Tento pár totiž tančí! Ne však v dnešní době tolik moderní hip hop či street dance, oni tančí„klasiku“ –
standard a latinu – a jsou v ní velmi úspěšní.

Gabriela Marková

Oliver Fusek

Šestnáctiletá Gabriela je studentkou Gymnázia
Uherské Hradiště . V tanečním klubu Rokaso tančí něco přes šest let a tanec je pro ni způsobem
jak může vyjádřit sebe sama a taky se odreagovat od všech starostí. Trénuje 4x-5x týdně a o víkendech se účastní soutěží. Konkrétní taneční
vzor nemá, ale inspiruje se nejlepšími světovými
i českými páry.

Oliver má sedmnáct let a stejně jako jeho
taneční partnerka Gabriela i on studuje na
uherskohradišťském Gymnáziu. Do budoucna ho to táhne k médiím, reklamě nebo novinám. V Rokasu tančí víc než deset let a bez
tance si život nedokáže představit. I když
tréninky jsou fyzicky i časově náročné, zvládá tanec i školu.

Rozhovor s tímto mladým talentovaným párem najdete na našem webu
http://www.icm.uh.cz/doc/2249/.
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www.najdicestu.cz
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