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Informační centrum pro mládež úspěšně zakončilo letošní projekt

„Multikultura aneb Společně proti předsudkům“
Tisková zpráva ze dne: 21. prosince 2015
Autor textu: Iva Sonnbergerová
Již čtvrtým rokem připravilo ICM - Informační centrum pro mládež kulturně-vzdělávací projekt s
názvem „Multikultura aneb Společně proti předsudkům“. Ten byl oficiálně zahájen 27. března
multikulturním večírkem a 16. prosince ukončen filmovým minifestivalem. Jak již sám název
napovídá, jeho obsahem byly různorodé akce zaměřené na multikulturní témata. Žáci, studenti a
širší veřejnost tak mohla navštívit v první polovině roku například multikulturní večírek,
interkulturní workshop, besedu s publicistou a dokumentaristou panem Stanislavem Motlem a
interaktivní workshop „Hanin kufřík“ lektorovaný paní Zuzanou Pavlovskou z Židovského muzea
v Praze.
Od září pokračoval projekt svou druhou částí. Účastníci, převážně z
řad mladých lidí, se tak mohli těšit na další zajímavé neformálně
vzdělávací aktivity. Stanislav Motl přijel do Českého Krumlova
s promítáním dokumentu o holocaustu a následnou besedou
podruhé v říjnu. Tentokrát byly promítány tyto dokumenty: Čekání
na smrt, Pacienti Dr. Rittera, Česká stopa Adolfa Eichmanna a Češi
a Izrael.
Projekt
pokračoval
výstavami,
které
byly
k vidění
v českokrumlovské Městské galerii. První výstavu „Děvčata
z pokoje č. 28, L 410 Terezín“, zapůjčenou Židovským muzeem
v Praze, mohli návštěvníci zhlédnout ve dnech 21.9. – 1. 10. Ta
srozumitelným způsobem představila návštěvníkům život několika
mladých židovských děvčat z jednoho pokoje v terezínském
dětském domově.
V pořadí druhá výstava „Genocida Romů v období II. světové
války“, zapůjčená Muzeem romské kultury Brno, proběhla
tentokrát ve dnech 14. - 23. října. Ta se věnovala tématu
nacistického pronásledování a vyvražďování Romů za druhé
světové války. Hlavní pozornost byla zaměřena na prostor bývalého
protektorátu Čechy a Morava.

Poslední připravenou akcí v rámci tohoto projektu byl „Filmový
minifestival v Boudě“, který se uskutečnil ve dnech 14. – 16.
prosince v NZDM Bouda. Vybrané tématické snímky (ThuleTuvalu,
Hiphop-erace, Zázračné dítě internetu: příběh Aarona Swartze)
byly určeny v dopoledních hodinách třídním kolektivům. Všechna
dopolední představení byla plně obsazena. Podvečerní promítání od
17:30 hodin mohli navšítvit i zájemci z řad veřejnosti. Všechny
akce byly pro zájemce bezplatné.
Jednotlivých akcí se zúčastnilo celkem okolo 600 osob – ať už z řad školních kolektivů, tak
z širší veřejnosti. Velmi si ceníme zájmu ze strany všech zúčastněných, je to pro nás důkaz, že
má smysl tyto aktivity připravovat. Domníváme se, že je důležité mluvit o různých kulturách,
připomínat osudy konkrétních lidí, které mohou ostatní inspirovat nebo poučit. Díky projektu
můžeme otevírat mladým lidem různá témata, zvát odborníky a pomoci tak zorientovat se v
dané problematice.
Projekt „Multikultura aneb Společně proti předsudkům“ byl finančně podpořen Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a městem Český Krumlov.
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