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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
Informační centrum
pro mládež Uherské Hradiště

Služby ICM

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
517 • informace o akcích
v regionu

•
•
•
•
•

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
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Také v elektronické podobě
na našich stránkách a FB

Škola nabízí:

Základní škola,
Uherské Hradiště, Sportovní 777,
příspěvková organizace
Sportovní 777
686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 572 551 205
Email.: info@zsuhsportovni.cz

• ideální podmínky k rozvoji studijního a sportovního
potenciálu dítěte
• výuku zajištěnou odbornými pedagogy
• zajištění péče o žáky s poruchami učení
• pestrou nabídku zájmových kroužků vč. možnosti
navštěvovat různé sportovní oddíly
• možnost navštěvovat třídy s běžnou výukou
i s rozšířenou sportovní výukou
• možnost výuky cizích jazyků od 1. třídy
www.zsuhsportovni.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

Přišel čas maturit, spoustu
z vás čeká zkouška dospělosti, která není jen o jednom
dnu a čtyřech (pěti) zvládnutých předmětech, ale také o
maturitních písemkách, jazykových testech, slohovce z češtiny a jiných
lahůdkách. Výjimkou je snad kreativní práce
na společném tablu, kterým se bude vaše
třída pyšnit za výlohou některého z krámků
nebo kaféček na náměstí. No a samozřejmě
poslední zvonění, akce, která je téměř bez
pravidel a hlavně k vyvážení všech těch
emocí, které s maturantem cloumají. Přejeme všem, které tato zkouška dospělosti
čeká, aby ji zvládli co nejlépe a s co nejmenšími ztrátami. Všechny ostatní samozřejmě
zveme na naše pravidelné akce – květnová
cestopisná beseda bude o Kubě, plánujeme
také Jazykovou kavárnu 23. května v tradičním čase od tří, nebo třeba na promítání
o Dni vítězství během Biografu 21 v úterý 9.
května v Cafe 21. A protože se nám malinko poměnil tým a vedoucí Jarka odchází na
„mateřský úvazek“, představíme Lenku, novou vedoucí ICM, která bude pokračovat v
aktivitách hradišťského Íčka i nadále. Všem
přejeme krásný a úspěšný měsíc květen!

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

Natálka

Markus

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.

Biograf 21 o Dni vítězství, 9. května
v Cafe 21 od 16:30
8. května je hlavně volno, tak to většina z nás
vnímá a plánuje, kam se vydá nebo čím vyplní
prodloužený víkend. Toto datum v sobě ale ukrývá mnohem více, než jen státní svátek. Je to Den
vítězství, oficiální den kapitulace Německa, který ukončil druhou světovou válku v Evropě. Jak
probíhalo osvobození České země? Kde osvobozovali Rusové a kde Američané? Jak takové
osvobození probíhalo? Opět budou na programu různá videa mapující tuto historii včetně dobových reálií k prohlédnutí, např. obleku vojína.
Přednášet nám bude pan Jiří Tesař, který je čle-

nem vojenského spolku Litava, a tomuto období
se aktivně věnuje především animací dobových
bitev, které následně natáčí, přednáškovou činností, ale třeba i pořádáním různých výukových
programů pro žáky základních a středních škol.
Vždyť kdo z vás by si nechtěl zažít bez rizika, jaké
to je být v první linii, v zákopu, nebo na sebe obléct plnou polní, vydat se na pochod a doručit
důležité a zašifrované informace třebas pod palbou? Kontakt na pana Tesaře rádi poskytneme
u nás v ICM, na emailu nebo skrze telefonický
kontakt.

Férová snídaně
Po roce nás opět čekají férové snídaně v trávě
plané kvalitních dobrot připravených z kvalitních
surovin, které si sami můžete přinést z domu,
případně zakoupit ve farmářském krámku předem. Myšlenka je celkem jasná – piknik má za
cíl podpořit lokální a fairtradové pěstitele a koná
se při příležitosti Světového dne na podporu fair
trade, který se slaví druhou květnovou sobotu.
Fair trade znamená vpodstatě spravedlivý obchod, tedy takový obchod, z nějž neprofituje
pouze kupující, který se raduje z nízké ceny,
ale také prodejce a výrobce potraviny, čímž
je zaručeno, že za kvalitní potravinu dostane
spravedlivě zaplaceno a výroba nebo produkce
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těchto potravin se vyplatí. Letos proběhne akce
13. května již na třech místech – v Uherském
Hradišti pod taktovkou DDM Šikula na jejich
zahradě od 9 do 12 hodin, kde zároveň můžete shlédnout výstavu keramických výrobků v
Zahradě lišky Bystroušky, ve Starém Městě na
zahradě Střediska volného času Klubko, kam
vás zvou pořadatelé třeba na dobrou buchtu a
domácí chleba od 9 do 11 hodin, případně u
fontány sv. Ondřeje v Uherském Ostrohu, kde
tento happening pořádá DDM Pastelka mezi 9
a 11:30 hodinou. Tak se přidejte k podobně
smýšlejícím a užijte si tento piknik organizovaný
pro dobrou a smysluplnou věc!

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 volňásky na Motokáry Uherské Hradiště. Tvůj příspěvek očekáváme
do 24. 5. 2017 na adrese icm@icm.uh.cz.

Šifra
Má mě rád, nemá mě rád... A to není to jediné, co mě tento měsíc trápí...
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Minulý měsíc bylo správné znění tajenky ‚HALUZ‘ a ze správných
odpovědí jsme vylosovali Michaelu Vozárovou, která získává opět
2 volňásky do Aquaparku - moc gratulujeme! A pokud hledáte další
možnosti, jak prohlubovat své šifrovací schopnosti, pak nás navštivte
v MIC nebo ICM a zkuste skvělou hradišťskou šifrovačku! Tu zkoušeli
již studenti středních škol během dubnové soutěže a docela jim to šlo!
Ceny do soutěže věnovalo Kovozoo Staré Město.

Knižní tip Knihovny BBB
Victoria Schwabová:
Divoká píseň
Napínavé převyprávění příběhu Romea a Julie v temném městě Verity, kde najdete všechno, jen ne
bezpečí… protože tohle místo ohrožují monstra, která se zrodila z násilí. Kate touží být tak nemilosrdná jako její otec, který vládne Severní části Verity, nechává nestvůry potulovat po městě a vybírá
od lidí peníze za jejich bezpečí. Po pěti letech na internátních školách se Kate konečně vrací domů
a chce ukázat otci, že je stejně nelítostná jako on.
August chce být člověk. Ale není. Je nestvůrou, která dokáže krást duše pomocí hudby. Jeho otec řídí
Jižní část města a snaží se chránit nevinné. August je jeho tajná zbraň. Jejich město je rozdělené.
Jejich město se rozpadá.
A Kate a August jsou jediní, kdo chápou obě strany, jediní, kdo jsou schopní něco udělat. A přitom tak rozdílní… Ale jak se
může člověk rozhodnout, jestli bude hrdina nebo zloduch, když je tak těžké rozlišit, co je co?

Přemýšlej a vyhraj!
6
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Exkluzivně! Rozhovor s Ivou Gejdošovou
Ivě je 22 let a koncem dubna přijela spolu
s delegáty Pražského studentského summitu k nám do hradišťského Íčka na akci
Staň se diplomatem, kterou jsme pořádali
spolu s DDM Šikulou pro členy Dětského a žákovského parlamentu. Energická,
usměvavá a komunikativní mladá dáma
nás hned zaujala svou otevřeností, živostí
a nadchnutím se pro věc. No uznejte, že by
byla škoda s ní neudělat rozhovor!
Ivi, proč zrovna Praha tě vylákala na studia,
co tě na ní tak zaujalo?
Když jsme se ve 4. třídě učili o Karlovi IV., tak
jsem si řekla, že chci jít přesně na tuto univerzitu. Navíc jsem zde našla obor, který mě zaujal,
a měla jsem i štěstí a na ten obor se dostala.
Ještě před odchodem do Prahy během
studií na gymnáziu jsi byla studijně ještě
mnohem dále, to bylo kde?
Studovala jsem mezi druhým a třetím ročníkem
SŠ v Iowě ve Spojených státech, což mnohým
asociuje pouze lány kukuřice a sóji – to je sice
pravda, ale Iowa má jedno z nejlépe hodnoceného školství ve Státech. Nicméně škola jako
taková byla jednoduchá. V matematice jsem si
četla knížky a své spolužáky pak tu matematiku doučovala.
Co ti ten rok v Americe dal?
Především to, že člověk jako funguje sám za
sebe, hodně se posune i po osobnostní stránce, dospěje, a bylo to asi fajn i pro rodiče,
kteří měli šanci se začít smiřovat s faktem, že
jednou jim odejdu z domu a vylétnu z hnízda…
Nesnažili se tě přesvědčit, že jsi ještě mladá a máš čas?
Já jsem od mala měla ty touhy vycestovat ven,
takže s tím naši počítali a věděli, že je to jen
otázka času.
A co ti to vzalo?
Vzalo mi to samozřejmě rok života, ale vlastně
nevzalo, i negativní zážitky jsou zkušeností,
která mě zase posunula někam dál.
8

Současně během studií působíš jako
koordinátorka vnějších vztahů pro Pražský studentský summit, jak ses k tomu
dostala?
Po návratu z USA jsem cítila, že mám moc volného času, a to mívám nerada, protože potřebuji pořád něco dělat, v té době jsem začala
hrát ve Slováckém divadle a pak jsem slyšela
o Pražském studentském summitu, tak jsem
se přihlásila do simulace NATO a tam mě vzali.
Zalíbila se mi ani ne tak ta vzdělávací část, ale
hlavně ten duch toho projektu a myšlenka, že
se lidé spojují a vzdělávají touto formou, tedy
neformálně. Že to není sezení v lavicích a teď
zvedejte ruku, kdo máte dotazy. Tady člověk
bojuje za sebe, za svoje názory, za názory své
země a zlepšuje se po všech možných stránkách.
Pak když jsem šla na VŠ po maturitě, tak jsem
se přihlásila do přípravného týmu, rok jsem
byla předsedkyní modelu NATO a další rok už
jsem se stala koordinátorkou pro vnější vztahy.
Kde je teď tvůj cíl v rámci Pražského studentského summitu? Kam by ses chtěla
dopracovat?
Teď na Pražském studentském summitu moje
cesta skončí, neboť příští rok odjíždím pryč.
Ale jsem ráda za tuto zkušenost, protože kdy
jindy a kde bych ve svém věku měla možnost řídit tým o dvaceti třiceti lidech a řídit si
je podle svého, realizovat svou myšlenku? To
není úplně běžná věc…
Není Pražský studentský summit zaměřený jen na osobnosti? Má šanci i někdo,
kdo třeba není názorově a postojově tak
vyhraněný, případně tak pevný v kramflecích jako druzí?
Právě, že ne, máme v týmu i mezi studenty lidi
různého přesvědčení, zájmů i původu. Jsou to
lidé, kterým je na summitu dobře. Zjistili, že
máme stejné zájmy, a i když je někdo zvláštní a ojedinělý, i třeba introvert, vždycky si tam
může najít to, kde se bude cítit dobře. Ať už je
to ten vztah s veřejností, vzdělávací část, odborná část nebo přímo práce s delegáty.

Tím že působíš v této organizaci, tak asi
moc volného času nemáš. Když ale přece
jen nějaký ukořistíš, jak ho naplníš?
Ráda fotím a v Praze jsem konečně potkala
skvělé přátele, s nimiž chodíme do divadel
a na koncerty.
Pocházíš z Kunovic a mě zajímá, jestli se
sem ráda vracíš, zda tě to sem táhne a třeba bys někdy v budoucnu chtěla ovlivňovat
místní dění třebas i na politické úrovni?
(Oddych a chvilka přemýšlení) Jako věřím
tomu, že i mladý hlas je důležitý a měl by být
slyšet, ale jestli tím hlasem budu právě já, to
radši zatím nechám budoucnosti.
Říkala jsi, že se příští rok chystáš do zahraničí, prozraď nám, co tě tedy čeká.
První semestr se chystám do Litvy, neboť
celou dobu studia na SŠ jsem směřovala za
vzděláním na západ a řekla jsem si, že chci
zažít konfrontaci s tím východním světem, netradiční zemí ideálně, a tak moje volba padla
právě na Litvu. A ten druhý semestr jedu pro
změnu opět do Států, tentokrát do Virginie na
University of Richmond.
Do USA tě to evidentně táhne, neplánuješ
tam zůstat, že ne?
To asi ne, ale můj životní postoj je získávat co
nejvíce životních i jiných zkušeností z různých
míst a potom to všechno přivézt sem. Jak jinak
můžu posunout svoji vlastní zemi, kterou milu-

ji, hlavně tedy to naše Slovácko? Jde to jedině
tímto způsobem.
Máš třeba i ambice stát se součástí OSN
třeba v rámci studentských stáží?
Časem ráda, ale zatím ten impuls se přihlásit
nepřišel. Nejvíc mě láká asi ten NATO. Ta bezpečnost mě zajímá asi nejvíc.
Co se týče tvého studia v Praze, co přesně
studuješ? Jak se ti na Karlově univerzitě
líbí? Pořád tě ohromuje, nebo se již adaptovala?
Studuji Fakultu sociálních věd a obor se jmenuje Marketingová komunikace a PR, máme
dost prostoru, abychom se sami vzdělávali,
proto se při škole dá zvládat Pražský studentský summit a třeba dvě práce zaráz . Teď pracuji v České televizi.
Rodiče jsou na tebe určitě moc pyšní. Myslíš, že tě dobře vychovali a tím připravili na
všechny ty role, co teď zastáváš?
Určitě, bez jejich podpory by to nešlo. Mamka
mě vozila do tří ZUŠek, vše finančně podporovala, dala mi volnost dělat to, co jsem chtěla.
Jde o to, že mi nikdy v ničem nebránili a mohla
jsem se svobodně rozvíjet. U nás je důležitá
slušnost a jakési morální zásady, které nám
naši předávali, a díky tomu jsem možná tam,
kde jsem.
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Denčino okénko: Jarní výlety - zaměřeno na rozhledny
Rozhledna Salaš
Pokud preferujete klid a rádi se kocháte přírodou, určitě si zamilujete rozhlednu rozprostírající se uprostřed Chřibů. Stavbu nechal postavit
dosud neznámý investor z Přerova a na jeho
přání má tvar dvou do sebe zakleslých sedmiček. Rozhlednu můžete navštívit celoročně a
co je ještě lepší, vstup je zdarma.

Rozhledna Floriánka
I městys jako jsou Polešovice se mohou pyšnit svojí rozhlednou-Floriánkou, pojmenovanou podle názvu poslední odrůdy vinné révy
vyšlechtěné ve Šlechtitelské stanici vinařské v
Polešovicích. Na zdolání čeká 80 schodů, ale
výhled z 349 metrů stojí za to. Vstupné je též
zdarma.

Vyhlídková věž Staré Město
Byla otevřena teprve minulý rok, ale už teď je
hojně navštěvovaná. Mluvím o vyhlídce z jižní
věže kostela Svatého Ducha ve Starém Městě. Pokud se chcete pokochat výhledem z 43
metrů na Chřiby , Bílé Karpaty, Hostýnské či Vizovické vrchy, je tato rozhledna přímo pro vás.
Otevřeno je od úterý do pátku od 9.-16.30 a o
víkendu od 11.-16.30. Vstupné činí symbolických 10,- Kč.

Pro Informační centrum pro mládež
Denisa Burešová
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Zdroj fotografií:
J.Šlapák, městys Polešovice,
Denisa Burešová
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Datum

Čas	Název

Místo konání

2.5.
17.00
Vernisáž výstavy Terezie Fojtové studentky Umprum UH 		
		
(výstava potrvá do 31.5.2017)
Cafe 21

4.5.
17.00
Vernisáž výstavy Broučci Jana Karafiáta - ilustrace a knihy 		
		
(výstava potrvá do 9.7.2017)
Galerie Slováckého muzea
4.5.

15.00

4.5. 15.00-17.00

Pudingové řezy - společné pečení

Klub Tulip

Dobrošem v UH - beseda o možnostech dobrovolnictví v UH a okolí

Cafe 21

4.5.
17.00
Vernisáž výstavy Františka Karla Foltýna - Návrat na Moravu 		
		
(výstava potrvá do 9.7.2017)
Galerie Slováckého muzea
6.5.

15.00

Čiperkové v Uherském Hradišti

KD Vésky

6.5.
9.00
Výlet Park Rochus - Za skrytými poklady přírody		
			
DDM Pastelka Uh. Ostroh/sraz na vlakovém nádraží
6.5.

17.00

Psychologie a výchova psů - přednáška Rudolf Desenský

Dům kultury Uh. Brod

8.5.
9.00
Hradišťská RYCHLOBRUSLE aneb in-line bruslení pro všechny amatéry i celé rodiny		
			
Smetanovy sady (u kina Hvězda)/ pořádá DDM Šikula
9.5.

16.30

Biograf 21 - 8.5. Den vítězství - promítání a beseda s panem Jiřím Tesařem

9.5.

16.30

Desatero rodičovského růstu se Zdeňkem Vilímkem

9.5.

18.30

Relaxace s hudbou a příběhy se Zdeňkem Vilímkem

Akropolis

10.5.17.00-18.30

Šťastné vztahy - lektorka FENG SHUI Iva Matyášová

Knihovna BBB

Cafe 21
Akropolis

11.5.
17.00
Architektonická tvář středověkého Velehradu - přednáší Mgr. Aleš Flídr		
			
Památník Velké Moravy St. Město
11.5.
19.00
Otmar Mácha: Broučci - nové nastudování dětského baletu na motivy
		
z knihy J. Karafiáta (účinkují žáci tanečního oboru ZUŠ a DFS Hradišťánek) - premiéra		
			
Klub kultury
12.5.

21.00

12.5.15.30-17.30

VOYAGE tour - Orion, Maniak a Dj Alyaz
Páteční bubnování s Pastelkou

Klub Mír
DDM Pastelka Uh. Ostroh

13.5. 9.00-12.00
Férová snídaně v DDM Šikula - přijďte posnídat a podpořit myšlenku spravedlivého 		
		
obchodu a místních výrobků
DDM Šikula
13.5. 9.00-12.00

Vernisáž keramických výrobků dětí v Zahradě Lišky Bystroušky

DDM Šikula

13.5. 9.30-11.30
Férová snídaně s DDM Pastelkou - přidejte se a posnídejte lokální 		
		
a fairtradové dobroty
U fontány na náměstí Sv. Ondřeje, Uh. Ostroh

13.5. 9.00-11.00
Férová snídaně ve Starém Městě - zveme vás na domácí chleba nebo buchtu 		
		
připravenou z lokálních ingrediencí a fairtradových potravin		
			
Zahrada SVČ Klubko St. Město
13.5.

19.15

Cesta po varhanních skvostech - účinkují studenti Janáčkovy konzervatoře v Ostravě

			

16.5.

16.00

Bazilika Velehrad

EKOTOPFILM - festival filmů o udržitelnosti života na Zemi v Uherském Hradišti		

			

16.5.17.30-19.30
12

Tvořivá dílna - taška s plstěnou aplikací

Kino Hvězda
SVČ Klubko St. Město

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

16.5.

		

17.00

Cesty 2017: Kuba - ostrov nevšedních kontrastů aneb Varadero není Kuba - 		
přednáší Paulína Gieciová
Cafe 21

16.5.

18.30

Island - Život s nádechem ledu - Eva Učňová

Cafe Portal

18.5.
19.00
Sex pro pokročilé - herecký koncert Karla Rodena a Jany Krausové 		
		
(jak získat návod na oživení dlouholetého manželství)
Dům kultury Uh. Brod
18.5.

15.00

Motokáry Staré Město (sraz na klubu)

18.5. 18.00-20.30

Netopýři - přednáška RNDr. Petra Schnitzerová

19.5. 17.00		

Vernisáž výstavy „Za zvířaty kolem světa“

Klub Tulip
Přírodovědné centrum trnka ZŠ Za Alejí
Muzeum JAK Uh. Brod

19.-20.5.		
Jarní ladění - akce pro členy výtvarných kroužků pro dospělé
19.5.		
Muzejní noc 2017 - noc plná zážitků a překvapení
			

Slovácké muzeum, Galerie Sl. muzea,
Knihovna BBB

19.5.15.00-18.00

Jarmark za knihovnou - v rámci Muzejní noci Sl. muzea

20.5. 9.00-15.30

Cyrilometodějské putování Slováckem s hledačkou

20.5.		
IX. Popovický jarmark řemesel
20.5.

20.00

DDM Šikula

Knihovna BBB
Výšina svatého Metoděje
Amfík Bukovina Popovice

INK Metal party - druhý ročník akce spojující hudbu, tetování a dobročinnost

Klub Mír

20.5.
19.00
Vesnický folklor?! (odborný pořad o záludnostech lidové kultury 		
		
v obcích na Slovácku s neodbornou besedou u cimbálu)
Klub kultury

21.5.
14.00
Dílna animace pro děti - udělejte si svůj animovaný film 		
		
od začátku do konce
Kino Hvězda
21.5.
13.00
Vernisáž - „Šikula ve Hvězdě“ - V. ročník u příležitosti ukončení činnosti 		
		
ve školním roce
Kino Hvězda
21.5.
12.00
Světlo orientu - národní kolo soutěže skupin v orientálním tanci
Sportovní hala TJ
			
Lokomotiva Uh. Ostroh
22.5.

19.30

Nocz - norsko-česká formace (bonusový koncert z cyklu Jazz)

23.5.15.00-17.00

Jazyková kavárna

24.5.

Recitál Jiřího Pospíchala a Petra Gablase

19.00

Dům kultury Uh. Brod
Cafe 21
Galerie Slováckého muzea

25.5.
16.30
Čaj před pátou: Příběh našeho města aneb Kterak město vystavěno bylo		
		
…(Bl. Rašticová, D. Vacke a Vl. Doskočil)
Cafe 21
25.5.

15.30

Máj lásky čas - preventivní beseda pro zamilované (a nejen pro ně)

Klub Tulip

26.5.
20.00
Hudba v atriu - punk-rockeři The Suterén a Dekasta 		
		
(znovu obnovená tradice pátečních hudebních večerů)
Kino Hvězda (kopule)
26.5.15.30-17.30

Páteční bubnování s Pastelkou

DDM Pastelka Uh. Ostroh

28.5.

Pastelkový mumraj

DDM Pastelka Uh. Ostroh

15.00

28.5.		
Klubko na Zahradě Moravy - zábavná stanoviště pro děti v Jezuitském sklepě		
			
SVČ Klubko St. Město
28.5.13.00-17.00

Hradišťský blešák

Náš tip

Foyer kina Hvězda

Nenechte si ujít
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www.najdicestu.cz
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