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Bulletin
českokrumlovské
neziskovky Centra pro pomoc
dětem a mládeži, o.p.s. Vám
přináší aktuální informace o
jeho aktivitách. Těšit se můžete
na volnočasové aktivity pro děti
a mládež, zajímavé výstavy
s multikulturní
tematikou
a
mediální pobyt pro mladé
zájemce o novinařinu.

Koncert v klubu Bouda
KDE: NZDM Bouda
KDY: 11. září 2015

V pátek se můžete těšit na tyto
účinkující:
My true self ( moderní tance pod
vedením D.Karchňákové)
Gipsy David ml. s doprovodem
Martina
Ferka
na
kytaru
(tradiční romská hudba)
Tinu-G (rap- tento člověk nahrál CD
Best off Bouda vol.2)
Amare Romane čave (Romský
taneční soubor -VĚTŘNÍ)
Benga čave (Romský taneční
soubor- Český Krumlov)
Výstava

„Děvčata z pokoje č. 28
L410“

vězněných v terezínském ghettu v
jednom z pokojů, tzv. heimů. Na
jednotlivých panelech je přiblíženo
nejen jejich každodenní strádání, ale
především malé radosti a silná
přátelství, která na tomto místě
vznikala.
Výstava vznikla péčí německé
novinářky a reportérky Hannelore
Brenner-Wonschick, která na základě
osobních vzpomínek žen vězněných
v mládí v Terezíně vydala v Německu
stejnojmennou knihu, doplněnou
dochovanými
dokumentárními
materiály.
Panely
představují
srozumitelným
způsobem
život
několika mladých židovských děvčat
z jednoho pokoje v terezínském
dětském
domově.
Výstava
se
věnuje
politickým
událostem ve 30. letech a reflektuje
nástup Adolfa Hitlera k moci,
obsazení Rakouska a českého
pohraničí
nebo
období
pronásledování
židovského
obyvatelstva
před
deportacemi.
Těžiště
výstavy
spočívá
na
vykreslení terezínského ghetta a
života dětí a mládeže a jejich
každodenním životem za jeho zdmi.
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.

Seminář a promítání
s panem Stanislavem
Motlem

Výtvarný podzim v Boudě
KDE: NZDM Bouda
KDY: 12. až 16. října 2015
Třináctý ročník výtvarného projektu
„Výtvarný podzim v Boudě“ se
uskuteční od 8.00 do 16.00 hodin v
NZDM Bouda, T. G. Masaryka 114,
Český Krumlov.

Základním záměrem i v tomto
ročníku je představit v co možná
nejširším
rozměru
výtvarné a
řemeslně-umělecké techniky dětem
a mládeži z Českokrumlovska.

V projektu „Výtvarný podzim v
Boudě“ budou mít účastníci možnost
si vyzkoušet několik výtvarných
technik. Jedná se o dřevoryt, drhání,
KDY: 21. září až 1. října 2015
KDE: NZDM Bouda
malba na plátno,vypalování pomocí
KDE: Městská galerie, areál Městské
KDY: 8. října 2015
pájek, výroba masek a pod.
knihovny
Uskutečňuje se v rámci
Výtvarné
techniky
budou
PO-PÁ 14.00 - 17.00 hodin
multikulturního projektu pracoviště
přizpůsobené
věku
návštěvníků
(žákovské a studentské kolektivy dle
ICM, určené předem přihlášeným
výtvarného
projektu.
domluvy +420
školním kolektivům.
Ve
dvou
hodinách
bude
mít
skupina
739 363 374)
na každou techniku cca 30 minut.
Tato akce je lektorsky zajištěna z
Výstava seznámí
Účastníci
shlédnou
dokumenty:
českokrumlovských výtvarníků a
návštěvníky
s
Čekání na smrt, Pacienti Dr. Rittera,
zaměstnanců CPDM, o. p. s.
osudy
několika
Česká stopa Adolfa Eichmanna a
Výtvarných
projektů se mohou
mladých
Češi a Izrael. Poté bude následovala
zúčastnit
děti
z běžné populace i děti
židovských
beseda s novinářem a spisovatelem
se
zdravotním
postižením ve věku od
děvčat,
panem Motlem.
8-mi
do
15ti
let.
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Vstup je pro děti a mládež díky
podpoře Města Český Krumlov a
Jihočeského
kraje
zdarma.
Kontakt:
Ladislav Michalík 736/634127

spolupráci
s českokrumlovskou
Městskou knihovnou. Výstava je
součástí projektu „Multikultura aneb
společně proti předsudkům“.

bude prezentovat aktivity centra od
jeho počátků do současnosti.

Výstava
„Genocida Romů v době II.
světové války“

MÉDIA – KEMP 2015
KDY: 22. až 25. října 2015
KDE: Chata pod Kletí

KDY: Přelom listopadu a prosince
2015
KDE: NZDM Bouda

Čtyřdenní pobytový médiakemp pro
mladé zájemce ve věku od 15-ti do
18-ti let
o moderní média a
novinářskou práci. Ve dnech od 22.
do 25. října 2015 se na Chatě pod
Kletí uskuteční čtyřdenní pobyt
zaměřený na média pro zájemce ve
věku od 15 do 18 let. Účastníci se
mohou
těšit
na tematicky
zaměřené
workshopy
(novinařina,
návštěva
fotoateliéru
ad.).
Účastnický
poplatek je 600,-, ten zahrnuje
ubytování, stravu, cestovné, lektorné
a vstupy. Akce bude zahájena
čtvrteční
večeří
a
ukončena
nedělním obědem.
Přihlašovat se můžete již nyní zde:
e-mail: muk@cpdm.cz, mobil: 734
443 923

Šestý ročník kurzu animovaného
filmu nabídne dětem a mládeži
zázemí
pro
tvorbu
krátkých
animovaných filmů a realizaci jejich
nápadů.

KDE: Městská galerie, areál Městské
knihovny
KDY: 14. až 23. října 2015
PO-PÁ 14.00 - 17.00 hodin
(žákovské a studentské kolektivy dle
domluvy - +420 739 363 374)

Výstava
se
věnuje
tématu
nacistického
pronásledování
a
vyvražďování Romů za druhé
světové
války.
Obsahově
je
zaměřena na události na našem
území s tím, že úvodní část je
věnována
také
politické
a
pseudovědecké přípravě postupu
proti Romům ve 30. letech 20.
století v Německu.
Hlavní pozornost je však zaměřena
na prostor bývalého protektorátu
Čechy a Morava. Holocaust romské
populace tu byl zahájen v tzv.
cikánských táborech v Letech u
Písku a Hodoníně u Kunštátu, k jeho
vlastní realizaci došlo v tzv.
cikánském táboře v Auschwitz II. –
Birkenau a byl následně téměř
dokonán v dalších koncentračních
táborech a jejich pobočkách, nebo
na pochodech smrti z těchto
zařízení. Celkem bylo v této době
zavražděno téměř 90 % naší
předválečné romské populace.
Výstavu, která je zapůjčena Muzeem
romské kultury Brno,
v Českém
Krumlově, koordinuje Centrum pro
pomoc dětem a mládeži, o.p.s. ve

Výstava k 18. výročí
založení Centra pro pomoc
dětem a mládeži, o.p.s.
KDY: 3. až 27. listopadu 2015
KDE: Vstupní hala Městského úřadu
Český Krumlov v Kaplické ulici.
Přístupná v pracovních časech MěÚ
pro veřejnost.

Kurz animovaného filmu
NZDM Bouda

Akce se tradičně uskuteční pod
vedením dlouholeté spolupracovnice
CPDM, o.p.s., zkušené lektorky a
absolventky belgické filmové školy
La Cambre, Zuzany Studené. Účast
bude pro příchozí ZDARMA.
Účastníci se dozví informace o
různých animačních technikách a
sami si je budou moci následně
vyzkoušet.
Přesné organizační informací budou
k dispozici na počátku měsíce října
2015 – sledujte náš web
www.cpdm.cz

Centrum pro pomoc dětem a
mládeži, o.p.s.
ADRESA:
T.G. Masaryka 114
381 01 Česk Krumlov
Tel.: 380 712 427
E-mail: cpdm@icmck.cz

Centrum pro pomoc dětem a
mládeži, o.p.s. působí v Českém
Krumlově od roku 1997, výstava
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