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CPDM, o.p.s. úspěšně zakončilo první část
projektu „Multikultura aneb společně proti
předsudkům“
Tisková zpráva ze dne 17. června 2015
Autorka textu: Iva Sonnbergerová
Foto: Iva Sonnbergerová
Již čtyři roky se mohou mladí lidé, ale i širší veřejnost, účastnit aktivit a akcí
zaměřených na multikulturní témata. Tyto kulturně vzdělávací akce připravují a
koordinují pracovnice českokrumlovského ICM - Informačního centra pro mládež,
které je projektovým pracovištěm CPDM, o.p.s. V roce 2015 jsou aktivity
prezentovány v rámci celoročního projektu „Multikultura aneb společně proti
předsudkům“. V první části tohoto projektu, která byla ukončena v polovině června,
se mohli mladí lidé, žáci a studenti, účastnit těchto aktivit:
Multikulturním večírkem byl v pátek 27. března
zahájen celoroční projekt „Multikultura aneb společně
proti předsudkům“. Akce se konala v NZDM Bouda a
byla doplněna hudbou a tancem. Jeho součástí byla i
výstava obrázků dětí a mládeže navštěvující NZDM
Bouda, otevřený klub na sídlišti Mír a klubovnu v obci
Větřní. Na akci vystoupila žádaná „boudařská“ taneční
skupina My true self, raper NOWIT & Jára alias Lipánek,
sourozenecké duo Marián a Valerie a Činger pager z
Větřní. Tohoto velmi povedeného multikulturního večera se zúčastnilo cca 140
návštěvníků z širší veřejnosti, především mládeže a rodičů vystupujících, kteří se
velmi bavili.
Interkulturní workshop, který byl zaměřený na naše
předsudky, a jak jim předcházet proběhl v první části
projektu celkem třikrát. Tohoto šestihodinového
interaktivního programu se celkem zůčastnilo 44
mladých lidí ve věku 14 – 15 let, kdy si mohli vyzkoušet
pracovat s vlastními předsudky.

Promítání dokumentů o holocaustu s následnou
besedou s dokumentaristou a publicistou panem
Stanislavem Motlem se uskutečnilo ve čtvrtek 14.
května. Mládežníci opět ve věku 14 – 15 let shlédli
dokumenty: Čekání na smrt, Pacienti Dr. Rittera, Česká
stopa Adolfa Eichmanna a Češi a Izrael. Poté
následovala beseda s panem Motlem, který zodpovídal

zvídavé dotazy, ale též pověděl některé věci ze zákulisí natočených dokumentů a
mladým lidem přiblížil smutné události této doby. Dvou promítání se celkem
zůčastnilo 65 diváků a posluchačů.
Hanin Kufřík, tento interaktivní workshop lektorovaný
paní Zuzanou Pavlovskou z Židovského muzea v Praze
se uskutečnil v pondělí 11. května. Účastníci se nejprve
dozvěděli něco více o tom co obnášelo období II.
světové války pro lidi židovského původu. Co se dělo
před jejich nástupen do transportů a následném věznění
v koncentračních táborech. Dále si účastníci vyzkoušli
vyhledávat a dohledávat informace dle pracovních
sešitů o vybraných osobách, podobně, jako dohledává tyto informace Židovské
muzeum o lidech, kteří zahnuli v koncentračních táborech, při pochodech smrti
apod.. Potom své výsledky prezentovali ostatním a paní Pavlovská případně doplnila
chybějící informace.
Tohoto workshopu se zůčastnilo 21 mladých lidí.
Prozatím se tohoto projektu zůčastnilo celkem 270 dětí, mládeže a širší veřejnosti.
Projekt „Multikultura aneb společně proti předsudkům“ bude pokračovat svou druhou
částí na podzim tohoto roku. Připraveny pro zájemce jsou dvě výstavy, které budou
vystaveny v Městské galerii v Českém Krumlově. První z nich bude „Genocida
Romů v době II. světové války“ zapůjčená z Muzea romské kultury v Brně a
vystavena bude od 21. září do 1. října. A druhou výstavou bude „Děvčata z pokoje
28, L 410, Terezín“, kterou mohou návštěvníci shlédnout od 14. do 23. října.
Dále připravujeme pro velký zájem ještě jedno promítání s následnou besedou se
Stanislavem Motlem na téma holocaustu a to 8. října v NZDM Bouda.
A prozatím poslední aktivitu, kterou ICM – Informační centrum pro mládež připravuje
je „Filmový minifestival“, který se uskuteční v měsíci listopadu.
Více informací o jednotlivých aktivitách projektu naleznete na webových stránkách
CPDM, o.p.s. (www.cpdm.cz).
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