CPDM, o.p.s.

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov
CZ-381 01 Český Krumlov, T.G.Masaryka 114, Tel. / fax 380 712 427
E-mail: cpdm@cpdm.cz www.cpdm.cz

Tisková zpráva ze dne 6. února 2020
Autor: Václav Votruba

Více než dvacetiletou historii Centra pro pomoc dětem a mládeži v Českém
Krumlově dokumentuje nová výstava na Krajském úřadě Jihočeského kraje
Desítky lidí se ve středu 5. února zúčastnily vernisáže retrospektivní výstavy Centra pro
pomoc dětem a mládeži Český Krumlov (CPDM), která je nainstalována v hlavní budově
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Akce se uskutečnila mimo jiné za účasti hejtmanky
Jihočeského kraje paní Mgr. Ivany Stráské a pana Mgr. Miroslava Hrdiny, vedoucího
oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Jihočeského kraje.
„Na přípravu výstavy jsme měli velmi málo času, proto jsem rád, jak dobře to nakonec
dopadlo. Moc nás těší, že jsou panely rozmístěné po celé budově, dostali jsme opravdu
mimořádný prostor. Návštěvníci úřadu se tak o nás dozví skutečně téměř vše. A nejen
návštěvníci, výstava je samozřejmě přístupná komukoliv,“ říká ředitel CPDM Vlastimil
Kopeček a dodává, že organizátory potěší, když návštěvníci zanechají vzkaz v knize návštěv.
Výstava seznamuje s veškerou činností CPDM, zároveň se jedná o bohatou sondu
do minulosti organizace. „Chtěli jsme, aby byla expozice plná života, proto jsme velký důraz
kladli na fotografie, které výborně dokumentují jednotlivé projekty,“ dodává Vlastimil
Kopeček.
Vernisáž výstavy byla obohacena také o projekci krátkých animovaných filmů. Ty vznikly
v rámci tradičního Kurzu animovaného filmu, jenž se každoročně koná v nízkoprahové
Boudě, která je jedním z pracovišť CPDM.
Expozice je přístupná široké veřejnosti v hlavní budově Jihočeského kraje do 27. února.
Výstava je realizována za podpory Jihočeského kraje a města Český Krumlov.

Výstavu zahájila paní Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka
Jihočeského kraje. Paní hejtmanka zároveň převzala
od CPDM malý knižní dárek

Práci CPDM ocenil ve svém projevu
(i v rozhovoru pro JTV) vedoucí oddělení mládeže,
sportu a tělovýchovy KÚ Jihočeského kraje, pan Mgr.
Miroslav Hrdina

Mezi účastníky vernisáže výstavy byli také pracovníci
a spolupracovníci CPDM...

…a také zaměstnanci Krajského úřadu Jihočeského
kraje

Zleva: Vlastimil Kopeček (ředitel CPDM), Jitka Šálená
(pracovnice Odboru evropských záležitostí KÚ JČK a
garantka výstav v budově krajského úřadu) a Václav
Votruba (novinář a spisovatel, autor knihy o CPDM)

Pracovníci CPDM, Mikuláš Horský (vlevo) a Lukáš
Dunka, při diskusi o výstavě

Výstavu si prohlédla také předsedkyně správní rady
CPDM JUDr. Adéla Kamenská

Část výstavy dokumentuje také letní tábory CPDM

Jeden z panelů výstavy je věnován pohádkové knize
Pohrátky, na jejímž vydání CPDM spolupracovalo

Děvčata z projektového pracoviště Streetwork se
vyfotila u „svého“ výstavního panelu
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