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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
17
10 • informace o akcích
v regionu
16

á
O mjIž
ÍČKTOS
LE

LE

T!

ka! icm@
u Íč šli na
sign u po
.
a de fotk O. ESCO
t n avou A ÍČK UN
díle zajím TULK é ze ZŠ
š po nebo š TI alov
ůžegrafiku, ětu napiZaplet
.cz
m
ře
m
se k, ed
Sá
ajdicestu
www.n
I tyůj obrázea do př “ patří

•
•
•
•
•

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

Sv .uh.cz itulka
icm ová „t
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Nabízíme širokou škálu volnočasových aktivit pro děti,
mládež a dospělé.

Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště
příspěvková organizace
Purkyňova 494,
686 06 Uherské Hradiště
Tel.: 737 923 842
E-mail: info@ddmsikula.cz
DDM Šikula je příspěvková organizace Města Uherské
Hradiště. Jejím hlavním účelem je poskytování výchovy
a vzdělávání mimo vyučování a plnění rekreační funkce.

Co nabízí?
• Zájmové kroužky: tělovýchovné, estetické,
společensko-vědní a přírodovědné
• Celou řadu akcí ze všech zájmových oblastí nejen pro
děti z kroužků, ale také pro širokou veřejnost
• Soutěže, přehlídky
• Tábory s různou tématikou
• Kurzy pro školy
• Výukové programy
• Projektové dny
www.ddmsikula.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

Alex

Denisa

Tak tu máme oficiálně podzim. Dny se zkracují a sukně
a kalhoty prodlužují. Ve zdraví
jsme přežili Slavnosti vína, které některé slabší jedince vyčerpaly natolik, že si museli nutně ustlat
třeba na chodníčku, či za některou z otevřených památek. My jsme si konec prázdnin užili
na Masarykově náměstí s Nadačním fondem
Bambino a v Tajuplné zahradě lišky Bystroušky
v DDM Šikula. Na pravidelné cestopisné besedě,
která se v komunitní kavárně Cafe 21 koná každé třetí úterý v měsíci, jsme navštívili Guadeloupe. V pátek 22. září někteří z vás zavítali do
našeho stánku v parku za Jezuitskou kolejí na
Mezinárodní den bez aut. Oslavili jsme i Evropský den jazyků v Jazykové kavárně (26.9.), kde
se představil nový „leader“ Jazykové kavárny
– Andy, kterého zná každý správný hradišťák.
Říjnové akce odstartuje 3.10. Jazyková kavárna.
Chystáme výstavu a vernisáž k soutěži Nakresli
své město, s oceněním vítězných obrázků. Vernisáž proběhne 14. října v 10:00 hodin v chodbě Jezuitské koleje a zúčastní se i pan starosta
Ing. Stanislav Blaha. Kromě toho máte možnost
spatřit i výstavu v Cafe 21 s názvem Baťův kanál očima dětí aneb Jak jsme malovali Moravu,
která je vyvrcholením předprázdninové akce
výtvarného oboru ZUŠ Slovácko. Na besedě Cesty 17. října se dozvíme něco o Hranické propasti
od speleopotapěče Michala Guby. A to nejlepší
na konec! Od října je pro vás oficiálně otevřen
Otevřený klub v Atriu na Masarykově náměstí.
Chceš se o něm dozvědět víc? Otoč na stránku 4,
nebo se tam rovnou zajdi podívat!

Naše příspěvkové stálice

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.

V Uherském Hradišti zahájil činnost Otevřený klub
pro mládež
V úterý 19.9.2017 ve 14:30 proběhlo
v Uherském Hradišti slavnostní otevření
Otevřeného klubu pro mládež, který spustil ostrý provoz od 1. října 2017. Otevření
se zúčastnil i starosta města Ing. Stanislav
Blaha, který od začátku myšlenku klubu
podporoval. Vhodné prostory pro klub se
po usilovném hledání podařily najít zástupcům Dětského a studentského parlamentu města, Domu dětí a mládeže Šikula a Informačnímu centru pro mládež ve
spolupráci s městem Uherské Hradiště po
téměř pěti letech v Atriu na Masarykově
náměstí. Město k tomuto účelu bezúplatně prostory pronajalo a další náklady se
dělí rovným dílem mezi DDM a ICM. Byly
tak vyslyšeny požadavky mladých, kteří si
ve městě přáli místo, kde mohou společně trávit volný čas. Otevřeno bude každý
všední den od půl druhé do sedmi (v pátek
bude otevírací doba kratší). V klubu budou
k dispozici počítače, stolní hry, knihy nebo
místnost pro společné setkávání. Návštěvníci si zde budou moci za malý poplatek
uvařit i čaj nebo kávu, což ocení hlavně v
nadcházejících chladných měsících. V klubu bude mít dozor nový kolega ICM Martin
Kučera, který k nám nastoupil díky programu „Podpora mladých ve Zlínském kraji,
a bude vypomáhat i s činností našeho hradišťského Íčka.
Otevřený klub je jednou z forem spontánní činnosti. Chce oslovit velkou část dětí
a mládeže, která nechce být nikde organizována. Vybudováním otevřeného klubu
nabízíme místo, prostor, přirozené „shromaždiště“, 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. Je to místo, které je volně přístupné
a otevřené a jehož atmosféra odpovídá
životnímu stylu mladých. Klub by se měl
4

stát bodem jistoty a bezpečí, místem, kde
mohou najít zázemí i sebedůvěru. Otevřený klub bude naplňovat i funkci kontaktního a poradenského místa, kde mohou
návštěvníci najít i radu, případně pomoc
v obtížných životních situacích (rodinné konflikty, školní problémy, problémy
s uplatněním na trhu práce apod.).

Otevírání klubu

www.najdicestu.cz
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Přemýšlej a vyhraj
Správnou odpověď nám pošli do 24.10.2017 do 12:00 na adresu icm@icm.uh.cz
a do předmětu napiš ŠIFRA ÍČKO.

Šifra
Neutop se v T-čkách!

Z
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V září bylo správné znění tajenky ‚JÍZDA‘
a ze správných odpovědí jsme vylosovali
Ivanu Pavelkovou, která získala 2 volňásky
do Aquaparku. Gratulujeme! Autorem říjnové šifry je náš „Mistr šifry“ 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
Překlad: Eliška Janoušková
Fantastické experimenty v kuchyni
(„Exploring Kitchen Science“)
Proměň svou kuchyň na špičkovou laboratoř! Nepotřebuješ k tomu žádné drahé
vybavení ani speciální chemikálie – vystačíš si s tím, co najdeš doma. Vytvoř si
bublinkový gejzír, prozkoumej, zda máš chuťové superschopnosti, nech zmizet
vaječnou skořápku nebo si vytvoř hodiny napájené obyčejným citronem. Všechny
pokusy, experimenty i triky jsou podrobně popsané a jejich fungování je srozumitelně vysvětleno, takže
zjistíš, jaké fyzikální, chemické nebo biologické skutečnosti za nimi stojí.

Přemýšlej a vyhraj!
6
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Exkluzivně! Rozhovor se Šimonem Ludvíčkem
a Adamem Smutným
O druhé řadě pořadu „Čekuj“ jsme psali už
v minulém čísle Íčka. Ale co jsou vlastně zač
noví moderátoři tohoto pořadu pro mládež?
To pro vás zjistila Alex (žákyně Academic
School).
Začneme snad od úplných začátků, zkuste
se nám představit a popřípadě nám říct vaše
zájmy.
Šimon: Tak já se jmenuji Šimon Ludvíček, mezi
moje zájmy patří chození do dvou folklórních
souborů, tančím, zpívám, hraji divadlo. Uvádím
a moderuji.
Adam: Já jsem Adam, chodím do posledního
ročníku základní školy. Mezi mé zájmy patří dramaťák, folklór, druhým rokem hraji na basu, na
klavír a na tahací harmoniku.

Adam: No, já jsem měl příšernou trému, sám nevím, jak jsem to zvládl. Nejlepší je se uklidnit a říct
si, že to nějak půjde a ono to jde samo.
Jak často nahráváte Čekuj?
Jedenkrát do měsíce.
Jak dlouho bude každý díl trvat?
Adam: Díl by měl trvat kolem 5 minut. Většinou jeden díl natáčíme jedno odpoledne
a nový díl by měl vycházet 2 krát měsíčně.
Ono není moc lehké manipulovat s kamerami
a my natáčíme bez scénáře. Vždy dostaneme
téma, na které se připravíme a jedeme na první dobrou. Zatím ještě nemáme vyzkoušené,
jak nám to půjde spolu, protože zatím měl
každý z nás jeden díl sám. No, ale s televizí Slovácko se spolupracuje dobře.

23. září se začal vysílat pořad Čekuj, jak byste
nám jej charakterizovali pro ty, kteří ho ještě
neznají?
Oba: Je to už 2. série, pořad je určen pro teenagery. Hlavní náplní pořadu je to, že se v každém
díle zabýváme předem danou problematikou
a řešíme aktuální témata. Teď jsme řešili tábory
a snažíme se lidem znovu ukázat folklór trochu
jinak. Také chodíme na místa, kde se něco děje.
Třeba teď v prvním díle 2. série to byla Letní Filmová škola v Uherském Hradišti.

Čemu byste se do budoucna chtěli věnovat?
Adam: Já bych chtěl určitě pracovat pusou,
protože rukama bych toho moc neudělal. Tudíž
bych chtěl nejspíše být právníkem, nebo bych
chtěl být herec. Taky bych si hodně přál prosadit
Českou republiku v zahraničí. Všude se zpívá anglicky a já si myslím, že je to škoda.
Šimon: Já bych chtěl jít po základce na konzervatoř na obor herectví, následně bych šel na vysokou školu, chtěl bych být režisérem.

Jak jste se dostali k moderování v pořadu
Čekuj?
Oba: Tak nejspíše přes Olinku, což je vlastně naše
vedoucí v dramaťáku.
Šimon: A jak jsme tam chodili, tak jsem dostal první kšeft s Ester na akci Sportovec roku
2015. Za rok jsme přišli do Čekuj a od té
doby moderujeme.

Oba se věnujete herecké kariéře, máte například nějakou roli, nebo film ve kterém byste
chtěli hrát?
Adam: No samozřejmě, já bych si chtěl zahrát ve
Hře o trůny. Chtěl bych umřít nějakou smrtí tak,
aby mě pak ostatní litovali.
Šimon: Já bych si chtěl zahrát v nějakých sitcomech. No, ale potom nejspíše třeba Jamese Bonda.

Než jste začali s moderováním, museli jste
nejdříve absolvovat konkurz. Jak jste ho
zvládli, měli jste třeba trému?
Šimon: Tak já si myslím, že to bylo dobré.
Přišli jsme, ukázali jsme to, co jsme, no a teď
moderujeme.

Zmínili jsme, kde byste chtěli hrát. Kromě
těchto filmů, co rádi sledujete?
Šimon: Já sleduji Teorii velkého třesku, Jak jsem
poznal vaši matku, odtud mám i můj vzor Barneyho Stinsona. Z filmů mám rád Star Wars nebo
Indiana Jones.
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Když se zaměříme na váš osobní život, tak
jak to vidíte do budoucna co se týče dětí
a rodiny?
Šimon: No tak já bych chtěl 4 děti. Nejdříve
bych byl samotář, pořádně bych si to užil, no
a potom bych se usadil.
Adam: Já bych chtěl 2 děti, nejspíše dvojčata.
Adam: Já miluji Ordinaci v růžové zahradě, chtěl
jsem se dívat i na Modrý kód, ale to mi zhnusila
moje máma, protože je zdravotní sestra a vždycky komentuje, co je tam správně a co špatně.
Dále zbožňuji anime, je to vlastně japonský seriál. Například Naturo, Fairy Tail a další. Nemám rád
apokalyptické filmy, mám raději nějaké romantické, nebo třeba komedie.

Jak vnímáte vy vaše vrstevníky, nebo
vlastně celou generaci Z?
Oba: No připadá nám to jako hnus, kouření
a pití, braní drog. Je to nechutné a bohužel
v téhle době normální. Ale více nás trápí, tzv.
počítačová demence, kdy lidi jsou většinu
času na sociálních sítích, mimo realitu. Neříkám, že elektronika neusnadňuje v mnohých věcech život, ale už je toho příliš.

Přijďte se podívat na výstavu ZUŠ Slovácko do komunitní
kavárny Cafe 21 do 13. 10. 2017.
9

Ondráš se po třech sezónách rozloučil
s Příběhem zbojníka
18. 9. po 19. hodině večerní měli možnost
diváci na Uherskohradišťsku společně s Vojenským uměleckým souborem Ondráš
z Brna prožít příběh zbojníka Ondry naposledy. Před vyprodaným hledištěm se v devadesátiminutovém programu režírovaném
Martinem Pacekem představila jak profesionální, tak i amatérská část souboru. Již potlesk diváků při příchodu orchestru lidových
nástrojů s primášem Jaromírem Kučerou,
který ještě nezasedl ke svým nástrojům,
předznamenával velká očekávání. Těsně po
půl osmé se na jevišti objevili dva hlavní
představitelé zbojníka, zbojník Ondra a jeho
milá, a celý příběh tak začal. Příběh zbojníka
byl příběhem lásky, která se musí v životě
vypořádat s různými překážkami. Nechybě-

lo ztvárnění masopustu a života u zbojnické
družiny.
Na toto vystoupení, po kterém následoval
několikaminutový aplaus ve stoje tanečníci jen tak nezapomenou. Pro některé byl
však tento potlesk úplně posledním a to
pro ty, kteří se s Ondrášem po dlouhých
letech rozloučili.
Jistě stojí za zmínku, že na podzim tohoto
roku budou probíhat konkurzy do amatérské
taneční složky souboru. Pokud tedy ovládáte základy klasického, lidového a moderního
tance, což je jedna z podmínek, stačí najít odvahu a přijít na nábor. 		
Pokud jste Příběh zbojníka z jakéhokoliv důvodu nestihli, nejbližší vystoupení souboru
se koná 23.9. v obci Liptál na Vsetínsku.

Jak bude na Příběh zbojníka vzpomínat jedna
z tanečnic Kateřina Andrýsková?
Co mi bude nejvíce chybět? Asi ten aplaus a
nadšení diváků po skončení každého zbojníka. Je to totiž to nejkrásnější, co může tanečník zažít. Cítí, že všechna ta tvrdá práce
za něco stála. Na příběhu zbojníka se mi nejvíce libí, že je to tanec spojený s divadlem,
tedy folklor spojený s dějem. Myslím, že si
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pak divák může odnést hlubší zážitek. Bude
se mi po tomto pořadu stýskat. Ty jedinečné
okamžiky nejen na jevišti, pohledy, pocity,
úsměvy mezi tanečníky… Každý si v Příběhu
zbojníka našel to svoje a dával do každého
tance ze sebe vše a ještě kousek víc .
Napsala: Denisa Burešová

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, aby jsme v tom nenašli cokoliv bílého. Nikdo nemusí souhlasit s mými názory, jsou moje a moje
jediné přání je, aby jste viděli věci i z druhé stránky. To zda-li si je vezmete k srdci,
zůstává na vás. Vaše Lexy Kočicová
JÁ nebo „JÁ“
Máte občas chvíle, při kterých si připadáte
poněkud znechuceni sami sebou? Nebo
vám snad připadá, že něco ve vás, hluboko ve uvnitř, poněkud usychá? Občas se
my lidé trápíme věcmi, které nejsou ve své
podstatě vůbec důležité. No, pořád je řešíme a trápíme se nepodstatným. Myslíte si,
že tohle děláme pro sebe nebo pro okolí?
Myslíte si, že kdyby se jednalo o nás, tak
bychom se líčili, oblékali se podle trendů
a starali se o to, kolik nám je let? Nemůžu
soudit podle ostatních, ale chtěla bych vám
sdělit svůj názor.
Mám takový pocit, že lidé v našem okolí nás
podvědomě nutí k tomu, abychom se neměli rádi takoví, jací jsme. Všimněte si toho,
jakmile někdo vyjde z řady a jde proti ,,stádu ovcí”, není považován za hrdinu, který se
nebojí být svůj a nedělat ze sebe něco, čím
doopravdy není. Je považován, za divného
člověka. Je neustále veden k potlačování
sama sebe..
Každý jsme nějaký a právě my musíme sami
sebe přijímat takové, jací jsme, bez make-upu, bez všech těch skrytých masek, co
nosíme na tváři a na duši. Proč bychom
měli v sobě potlačovat něco, co nás dělá jedinečnými? Nechci vám zde psát ,,kecy”, jak
se musíte milovat atd., samozřejmě všechny tyhle řeči jsou pravda, ale lépe se to říká,
než se to dělá.

Například já, mám velký problém s mým
věkem. Věk je něco, co neovlivníte ničím,
teda samozřejmě pokud nechcete lhát
svému okolí a hlavně sami sobě. Pořád se
setkávám s diskriminací. ,,Hele holka, ty seš
malá, nezajímáš mě!”. Do té doby, než jsem
jim řekla svůj věk, tak jsem, prosím pěkně,
pro tyto lidi byla člověk, který je úžasný,
který má názory, jak nikdo jiný.
To všechno je sice krásné, ale jakmile uvidí
nějaké to, kolik mi je, už jsem nepodstatná.
Stojím si za tím, co jednou pravil jeden velmi moudrý člověk, cituji: ,,Věk a tvář člověka není důležitá, důležitá je myšlenka
a názor”. Pro mnoho lidí je toto pouhá hromádka trapných a hloupých řečí, jenže pro
mě to je něco, co si vybudovalo v mém srdci velké místo. Proč bychom lidi měli soudit
podle toho, jak vypadají a kolik jim je let?
Dříve jsem se řídila podle toho, co mi lidé
říkali o druhých, teď? Teď už to beru jinak, soudím pouze podle vlastních úsudků, podle vlastních pocitů. Nezajímá mě
vzhled, nezajímá mě věk, zajímá mě můj
vlastní pocit. Myslíte si, že vám věk dodá
něco podstatného? Ne. Věk a vzhled vám
IQ nepřipadá, nepřidá vám ani váš názor.
Je to pouze informace, nutná pro pravidla.
Myslíte si, že by naše osobní pocity a naše
mínění o lidech mělo ovlivňovat pravidla?
Samozřejmě, každý z nás máme ,,jakési”
svoje stěny a bariéry, přes které byste nikdy nepřešli. To ale ničemu nebrání v tom,
abyste si nemohli u věcí, které vám nejsou
moc příjemné, postavit nějakou krásnou,
novou branku. Nikdy nezáleží na ostatních,
záleží na vás. Věci nejsou problém, lidé
jsou problém. Děláme si všechno těžší, ale
jakmile budeme smíření s tím, kdo jsme,
nebude problém nic.
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Datum

Čas	Název

Místo konání

2. 10.

10:00

Otevírání Kútku – family point

Cafe 21

3. 10.

15:00

Jazyková kavárna

Cafe 21

3. 10.

16:00

Podzimní tvořivé dílničky pro každého

3. 10.

18:00

Trénink mentální kondice s Janou Bílkovou

3. 10.

19:00

Pavlína Jíšová & Šany – folk

3. 10.

20:00

Nerodič + host – dokument, režie Jana Počtová

4. 10.

10:00

Beseda s Adolfem Dudkem – dětským ilustrátorem

4. 10.

17:00

Jak si užít cestování s Janou Jůzlovou

5. 10.

16:00

Markéta Lazarová + host Theodor Pištěk

Kulturní dům, Babice
Knihovna BBB
Cafe Club, Uherský Brod
Kino Hvězda
Knihovna Františka Kožíka, Uherský Brod
Knihovna BBB
Kino Hvězda

5. 10.
18:00
Beseda s Táňou Keleovou-Vasilkovou
		
představení své nové knihy Přítelkyně
5. 10.

20:30

Slipknot: Day Of The Gusano – dokument, hudební

6. 10.

17:00

Jan Botek – Pastely: vernisáž výstavy (6. 10. – 10.11.)

6. 10.

18:00

Setkání broučků s lampiónky

6. 10.

19:30

Divadlo Sklep: Výběr z Besídek - komedie

7. 10.

8:30

Knihovna BBB
Kino Hvězda
Galerie V. Hrocha
Masarykovo náměstí

Na kole vinohrady Uherskohradišťska

Kino Hvězda
Masarykovo náměstí

8. 10.
9:00
Za vůní ovoce (exkurze k místním zpracovatelům)
		
pořádá Centrum Veronica Hostětín
Starý Hrozenkov, Ekosady Komňa, Vlachovice
8. 10.

10:00

60. ročník Slováckého běhu

Masarykovo náměstí

9. 10.

		

16:00

„Světla a stíny nálady“ – vernisáž výstavy
a koncert Lucie Redlové

Čajovny Pod Kaštany

10. 10.

15:00

Čokoštrúdl – budeme péct

10. 10.

16:00

Vyzkoušej si discgolf

Klub Tulip
Městské sportoviště, za restaurací Krček (u pískoviště na pétanque)

10. 10.16:00 – 18:00 „Psychoterapie jako cesta pomoci“ a koncert Martina Kyšperského
11. 10.19:00 – 20:00 Country tance pro všechny – pořádá SVČ Klubko
12. 10.

16:30

Čaj před pátou - …Počínají se paměti města…

14. 10.

10:00

Nakresli své město – vernisáž výstavy

14. 10. a 15. 10.10:00 Workshop šití obuvi
14. 10.

20:30

Longital - Divoko Tour 2017 – rock, elektronika, folk

15. 10.13:00 – 17:00 Zvídálkové, vzhůru do muzea – rodinné setkání
		
ve Slováckém muzeu tentokrát na téma Pod vodou
16. 10.

17:30

Scorpions Forever – dokument, hudební

17. 10.

17:00

Cesty – cestopisná beseda: Hranická propast – Michal Guba

17. 10.17:30 – 19:30 První tvořivá dílna
17. 10. 17:30 a 20:00 Partička
19. 10.

15:30

Jíš dobře? - beseda zaměřená na poruchy příjmu potravy

Cafe 21

Sokolovna, Staré Město
Komorní sál Reduty
Jezuitská kolej (chodby)
Cafe 21
Kino Hvězda
Slovácké muzeum
Kino Hvězda
Cafe 21
SVČ Klubko, Staré Město
Klub kultury
Klub Tulip

19. 10.

19:30

Luci Radecká & Trio - v rámci cyklu Jazz

Reduta

20. 10. 8:30 – 12:30 Den stromů v Uherském Hradišti – zábavné a naučné dopoledne
		
s tématikou Stromy a vody – pořádá DDM Šikula Jezuitská zahrada (park u Obchodní akademie)
21. 10.

19:00

Bestial night vol.VIII – metal

22. 10.

14:00

Dýňování

22. 10.

16:45

Korzár (Bolšoj balet) - živě

Klub Mír
Zahrada DDM Šikula

25. 10 – 27.10.		
Podzimní mini tábor v Experimentáriu Otrokovice
		
pořádá SVČ Klubko

Kino Hvězda
Experimentárium Otrokovice

25. 10.		

Hororová přespávačka

25. 10.

18:00

Talkshow a Mgr. Martou Černou

Cafe 21

26. 10.

9:00

Drakiáda – podzimní prázdniny

DDM Šikula, pobočka Jarošov Louky

26. 10. 2017 – 7. 1. 2018
		
Mateusz Dworski - výstava

Klub Tulip

Galerie Slováckého muzea

26. 10. 2017 – 7. 1. 2018		
		
Jiří Heřman (1892–1969), ateliér plný pohody - výstava
Galerie Slováckého muzea
26. 10. 8:00 – 15:30 Hejbni kostrou s laser game

Pořádá SVČ Klubko Staré Město

26. 10. 15:00 – 19:00 Halloween v Zoo

Zoo Hodonín

Kamil Střihavka

Klub Mír

26. 10.

20:00

27. 10. 8:00 – 15:00 Za strašidly na Klubko
27. 10.

20:00

SVČ Klubko Staré Město

Halloween night

28. 10. 14:00 – 18:00 Stromy pro Rochus – zábavně naučné odpoledne
		
pro širokou veřejnost

Náš tip

Klub Mír
Park Rochus

Nenechte si ujít

aktuální přehled akcí na www.najdicestu.cz, www.slovacko.cz
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Slovácko má TALENT!
Na slavnostním otevření Otevřeného klubu pro mládež, v Atriu na Masarykově náměstí,
jsme měli možnost slyšet kapelu FRAJEŘI. Ti dokázali, že si frajeři neříkají pro nic za nic,
a pěkně to před nově otevřeným klubem rozbalili.
Kapelu tvoří sedm kluků ve věku od 12 do 16 let a na Domě dětí a mládeže Šikula spolu hrají
pod vedením Radky Ondrejkové přes dva roky. Skupina vznikla z muzikantů, kteří se sešli na
letním hudebním táboře. Kluci hrají převzaté písně různých žánrů a vidět, ale hlavně slyšet je
můžete třeba na akcích jako – Den dětí, Den země, Den charity a další. Letos v únoru Frajeři
vyhráli krásné druhé místo v soutěži FOLKYTONK v Praze.

Členové skupiny:
Ctibor Mlýnek – kytara
Vojtěch Grebeníček – baskytara
Florián Habarta – violoncello
Ondřej Moštěk – zpěv
Filip Hlavinka – bicí
Tomáš Fryšták – akordeon
Jakub Moštěk – klarinet
Radka Ondrejková – vedoucí kapely
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www.najdicestu.cz
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