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Bulletin Vám přináší aktuální
informace o letních aktivitách,
které připravuje Centrum pro
pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
Těšit se můžete na letní tábory,
hudební festival, mezinárodní
projekty i volnočasové aktivity
pro děti a mládež. Na podzim již
plánujeme například zajímavé
výstavy
s multikulturní
tematikou a mediální pobyt pro
mladé zájemce o novinařinu.

postupně upřesněn na webu CPDM.
Projekt je podořen:
Jihočeským krajem, městem Český
Krumlov, MŠMT ČR, Nadací Život
umělce a Vlašským Dvorem.

Autor: Ladislav Michalík

Integrovaný tábor pro děti z
Větřní

ale
předem
přihlásit.
Projekt
proběhne z větší části v klubovně na
sídlišti Mír (Lipová 161) – vždy od
10:00 do 15:00 hodin. Zájemci se
mohou
hlásit
na
telefonu
739 363 374,
nebo
emailu:
icm@icmck.cz.

Zdroj: ICM Český Krumlov

V Boudě proti nudě
KDY: 25. - 31. července
KDY: 7. - 10. července

Cihelna-Vystupovat 2015
KDY: 26. – 28. června

I letos, stejně jako vloni, se děti
z obce Větřní mohou těšit na letní
integrovaný tábor v Chatě pod Kletí.
Děti budou moci na této výjimečné
akci zažít něco nového, neobvyklého
a vyzkoušet si aktivity, ke kterým se
běžně nedostanou. Na programu
například bude splutí části řeky
Vltavy
na
raftových
člunech,
netradiční
sportovní
soutěže,
výtvarně zaměřené aktivity, kulturně
poznávací programy a další.

Tradiční prázdninová akce s názvem
V Boudě proti nudě proběhne na
začátku letních prázdnin. V časech
od 10:00 do 16:00 hodin budou
v Nízkoprahovém klubu pro děti a
mládež připravené volnočasové
aktivity (hry, výtvarná činnost ad.).
Akce je pro příchozí ZDARMA.

Již desátý ročník dvoudenního
hudebního
festivalu Cihelna
Vystupovat se uskuteční ve dnech od
26. do 28. června v bývalé cihelně v
Chlumu u Křemže. Na místě je
tradičně možné stanovat, vstupné na
Přeshraniční projekt mládeže
akci bude na oba dny 200,- Kč a na
jeden den 150,-Kč (děti ZDARMA).
KDY: 3. srpna - 9. srpna 2015
Hlavním důvodem pořádání této
Autor: Ladislav Michalík
akce je podpořit mladé umělce v
kulturních aktivitách.
Ulicemi Krumlova
Účinkující - pátek 26.6.
GAGARIN
KDY: 13. - 16. července
FERTILIZER
VEIT B
TROJAN HORSES
PILOT SEASON
Na Chatě pod Kletí u Českého
Účinkující - sobota 27.6.
Krumlova se uskuteční projekt pro
BRATŘI KARAMAZOVI
mladé lidi ve věku od 15-ti do 18-ti
JINOVATKA
let z Čech, Slovinska, Slovenska a
KYANID
Rakouska. Z nabízeních aktivit
SANDWITCH
můžeme jmenovat: splutí části řeky
CAESAROVY KANADY
Letní nabídka aktivit se letos
Vltavy na raftech, dále nejrůznější
SUICIDE
rozroste o program zaměřený na
workshopy, které budou tématicky
PILOT SEASON
street art. Zájemcům (doporučený
převážně zaměřené na umění a
ZUŠ BAND
věk 14 – 18 let) ve čtyřech dnech
mediální
problematiku
(rádiový
NEXT LIVE JAM A NÁLODNÍ
představíme historii street artu, jeho
workshop,
animovaný
film,
DIVADLO
podoby,
vyzkoušíme
si
různé
fotografie, malba na hedvábí apod.),
DARK BLUE ELEFANT
techniky (sprejování, šablony, práce
dále exkurze do vybraných institucí a
MY TRUE SELF
s recykl. materiálem ad.). Účastníci
také národní večery, při nichž budou
DJ P3pS and SHOt
se dozví více o pouličním umění
zástupci jednotlivých zúčastněných
NOVIT A ISPIN
v prostředí Českého Krumlova. Akce
zemí ostatní účastníky seznamovat
Časový harmonogram bude
je pro zájemce ZDARMA, je nutné se
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nejen s typickými národními zvyky a
tradicemi, ale i s danou kuchyní
typickou pro danou zemi.

Zdroj: Mgr. Jiří Muk, CPDM, o.p.s.

Letní tábor
„Prázdniny v pohybu“
nabízí poslední volná místa
KDY: 9. srpna až so 22. srpna 2015

Provozní doba
pracovišt CPDM o letních
prázdninách
O
letních
prázdninách
bude
omezena pracovní doba pracovišť
CPDM z důvodu konání různých
prázdninových akcí a vybíraní
dovolené.
Na
webu
každého
z pracovišť
naleznete
aktuální
pracovní dobu v průběhu června.

Příprava na podzimní akce
Médiakemp
KDY: 22. – 25. říjen

Tábor
s názvem
„Prázdniny
v pohybu“ nabízí poslední volná
místa holkám a klukům ve věku 8 –
15 let. Na táboře účastnici zažijí
vodácký výcvik v jízdě na kanoích a
raftových člunech, vodácké splutí
části řeky Vltavy, netradiční sporty a
soutěže, celotáborová hra "Magie",
stezka odvahy a mnoho dalších
táborových aktivit
Cena tábora je 4.300,- Kč a
zahrnuje: ubytování (stany), teepee
+ velký vojenský stan a v případě
nepříznivého počasí je domluven
prostor v Rožmitále na Šumavě,
celodenní stravování (5x denně),
programové vybavení (lodě, rafty
ad.), úrazové pojištění, pedagogické
a zdravotní zajištění, organizační
doprava
(BUS,
OA),
zajištění
programu, vstupné do kulturních
objektů.
Přihlášku a další informace získáte
na tomto místě: Centrum pro pomoc
dětem a mládeži, o.p.s., Špičák 114,
381 01 Český Krumlov Telefon: 380
712 427, mobil: 739 363 374, email:
icm@icmck.cz,
web:
www.cpdm.cz - zde naleznete další
informace, závaznou přihlášku i
stornovací podmínky (hlavní stránka
CPDM, o.p.s., levá lišta - sekce Letní
tábor Čeřín "Prázdniny v pohybu").

Na Chatě pod
Kletí
se
uskuteční
i
druhý ročník
mediálního
pobytu
pro
mladé,
začínající
novináře. Pro
ně
bude
připravený
pestrý
program, jehož součástí bude
například natáčení a animace,
workshop s novináři ad. Pro účast na
médiakempu je nutné se předem
přihlásit, kontakt naleznete na webu
CPDM (www.cpdm.cz ). Akce je
v přípravné fázi, bližší informace
budou zveřejněné na webu CPDM
v průběhu letních prázdnin.

Výstavy 2015
V rámci multikulturního projektu
plánujeme na podzim v Českém
Krumlově
uspořádat
výstavy
zapůjčené Muzeem romské kultury
Brno a Židovským muzeem Praha.
První výstavou má název Genocida
Romů v době 2. světové války.

majetku Romů po jejich odsunu do
koncentračních táborů. Výstava bude
k vidění v Městské galerii v Českém
Krumlově (Horní ulice 155) od
pondělí 21. září do 1. října. Časy
otevření výstavy budou upřesněny
počátkem září na webu CPDM, op.s.
(www.cpdm.cz).
Druhou výstavou bude „Děvčata
z pokoje 28, L 410, Terezín“.
Výstava bude pro veřejnost otevřena
od středy 14. října do pátku 23.
října. Též budou časy otevření
výstavy dopřesněny počátkem září
na
webu
CPDM,
op.s.
(www.cpdm.cz).
Úvod výstavy se věnuje politickým
událostem ve 30. letech a reflektuje
nástup Adolfa Hitlera k moci,
obsazení Rakouska a českého
pohraničí, tzv. Křišťálovou noc a
vznik Protektorátu Čechy a Morava.
Další část je věnována období
pronásledování
židovského
obyvatelstva
před
deportacemi.
Těžiště
výstavy
spočívá
na
vykreslení terezínského ghetta a
života dětí a mládeže za jeho zdmi.
Panely
přinášejí
informace
o
dětských
domovech
a
jejich
obyvatelích, o jejich každodenním
životě, který zahrnoval nejrůznější
výchovné,
tvůrčí
i
vzdělávací
činnosti. Několik panelů je věnováno
také
klíčovým
událostem
souvisejícím s chodem terezínského
ghetta,
např.
návštěvě
Mezinárodního výboru Červeného
kříže v létě 1944 a především
odcházejícím transportům z Terezína
na
východ,
které
zásadně
poznamenaly
tvář
celého
terezínského společenství. Závěr
výstavy seznamuje s poválečnými
osudy těch děvčat, která měla to
štěstí a dočkala se konce války.
Veškerý text na panelech je doplněn
komentářem
či
výpověďmi
jednotlivých pamětnic.

Zdroj: Židovské muzeum Praha
Výstava podrobně informuje o
(www.jewishmuseum.cz)
tématu holocaustu Romů v Evropě
v době 2. světové války. Speciální
Muzeum romské kultury Brno
pozornost je věnována dějinám
(www.rommuz.cz)
Autorka textu: Iva Sonnbergerová
Protektorátu Čechy a Morava. Není
vynecháno ani téma zapojení Romů
do protinacistického odboje či osud
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