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Cíle a zaměření činnosti CPDM, o.p.s. Český Krumlov
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (CPDM, o.p.s.) bylo založeno městem
Český Krumlov na počátku roku 1997.
Hlavní činnosti CPDM, o.p.s. jsou:
- aktivity v oblasti primární a sekundární prevence společensky patologických jevů
u dětí a mládeže
- informační a poradenské činnosti pro děti, mládež, pedagogickou, rodičovskou a
další veřejnost
- zajištění školení, kurzů, přednášek, kulturně výchovných projektů a dalších aktivit
souvisejících s problematikou a zájmovými oblastmi dětí a mládeže, včetně
specifických aktivit „školského“ charakteru
- realizace aktivit, které cíleně podporují vhodné trávení volného času dětí a
mládeže, včetně rozvoje aktivit mezinárodních
- podpora a pomoc sociálně znevýhodněným a zdravotně postiženým dětem,
mládeži a organizacím, které se touto problematikou zabývají
- podpora a pomoc rozvoji občanského sektoru v místě a širším regionu
Důvody pro založení Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. ve výše uvedené právní
formě byly a jsou především tyto:
1. Zřídit a rozšiřovat nové aktivity a služby ve prospěch dětí a mládeže ve městě Český
Krumlov a spádovém regionu, které pro mládež a děti nebyly nebo nejsou ve městě
k dispozici, založené na principu jejich „trvalé udržitelnosti“.
2. Zajišťovat projektovou činností finanční prostředky pro realizaci dlouhodobých i dílčích
aktivit a služeb pro děti a mládež z externích finančních zdrojů (mimo rozpočet města Český
Krumlov). Dosahovat tak rozšiřování programových činností a služeb pro děti a mládež bez
extrémních nároků na finanční prostředky z rozpočtu města Český Krumlov.
3. V areálu Špičák 114 Český Krumlov (budova bývalých jeslí a areálu zahrady v majetku
města) vytvářet podmínky pro co největší soustředění služeb, poradenských a programových
aktivit pro děti, mládež a rodinu na jednom dostupném místě.
4. Na demokratickém a svobodném principu zapojit do rozhodování o programových
činnostech pro děti a mládež a způsobu jejich realizace co největší počet občanů města a
dobrovolných spolupracovníků (jak dospělých, tak i mládeže a dětí) a podílet se tak na
rozvoji občanské společnosti.

Řídící orgány společnosti
Správní rada společnosti
V roce 2011 nedošlo v sestavě správní rady k žádným personálním změnám.
Složení správní rady bylo následující:
JUDr. Adéla Kamenská, předsedkyně správní rady, JUDr. Pavlína Matulová,
členka správní rady, Mgr. Jaroslava Neumannová, členka správní rady, Tomáš
Zunt, člen správní rady, Ing. Jaroslav Rytíř, člen správní rady, Mgr. Zdeňka
Kráková, členka správní rady, Františka Kuncová, členka správní rady, Jana
Ihnatoliová, členka správní rady, Mgr. Petr Šulista, člen správní rady.
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Dozorčí rada společnosti
Složení dozorčí rady CPDM, o.p.s. Český Krumlov bylo v roce 2011 následující:
Romana Šolcová, předsedkyně dozorčí rady, Mgr. Jaroslava Löblová, členka
dozorčí rady, Mgr. Jan Tůma, člen dozorčí rady.
Zápis změn složení SR a DR do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Českých
Budějovicích nebyl v letech 2008 až 2011 proveden.
Pracovníci, externí spolupracovníci a dobrovolníci
Zaměstnanci na hlavní pracovní poměr
Mgr.Vlastimil Kopeček, ředitel CPDM, o.p.s., plný pracovní úvazek,
Ladislav Michalík, vedoucí projektového pracoviště NZDM Bouda, plný pracovní
úvazek
Mgr.Jiří Muk, sociální a programový pracovník NZDM Bouda, (plný pracovní úvazek)
Michaela Gáborová, sociální a programová pracovnice NZDM Bouda (pracovní
úvazek 0,75)
Iva Sonnbergerová, vedoucí projektového pracoviště ICM, plný pracovní úvazek
Jana Peňáková, pracovnice projektového pracoviště ICM, plný pracovní úvazek, od
března 2011 MD
Magdalena Zronková, pracovnice projektového pracoviště ICM, pracovní úvazek 0,7
od dubna 2011
Mgr.Daniel Jambrikovič, vedoucí projektového pracoviště Streetwork (plný pracovní
úvazek) a vedoucí pracovník projektu Viktorie (DPČ)
Bc.Pavlína Vrobelová, pracovnice projektového pracoviště Streetwork (plný
pracovní úvazek) a pracovnice projektu Viktorie (DPČ) do června 2011
Michaela Kočerová, pracovnice projektového pracoviště Streetwork (plný pracovní
úvazek) a pracovnice projektu Viktorie (DPČ) od června 2011
Smluvní pracovníci (částečné smluvní úvazky, služby)
Dagmar Pekařová, ekonomika a účetní podklady CPDM, o.p.s. (DPČ, úvazek 0,5)
Mgr. Irena Škrabalová, účetnictví CPDM, o.p.s. (služba)
Jan Čepelák, správa počítačů a počítačové sítě, elektronické informace, webmaster
(služba)
Mikuláš Horský, terénní pracovník NZDM Bouda (DPČ)
Bedřich Pingitzer st., vedoucí pracoviště HSM (DPP, služba)
Bedřich Pingitzer ml., nahrávací technik HSM (DPP)
Daniel Turnhöfer, nahrávací technik HSM (DPČ, do června 2011)
Externí spolupracovníci v dílčích projektech
David Benč, Petra Hlaváčková, Eva Nováková, Silvie Ševčíková, Petra Valkony, Petr
Fidrich, Jaroslav Král, Zdeňka Kösslová, Jiří Faltus, Anna Frnochová, Barbora
Blechová, Jan Marek, Jaroslav Pavlů, Pavel Výborný, Zuzana Studená, Daniel
Maruna, Viktorie Kušnierenková, Petr Zronek, Filip Faschingbauer, Václava
Šnokhousová, Pavel Bicek, Petra Hořejšová, Jan Hric, Martin Kopeček, Ondřej
Kotyza, Jan Matěj Kubík, Zuzana Ondomišiová, David Rafael, Lenka Rosková, Klára
Sázavská, Soe Sabe A., Jan Votřel, Pavel Výborný, Petr Zronek, František
Ziegelbauer, Veronika Šimečková, Růžena Šandová, Pavla Vaculíková, Kateřina
Tvardíková, Kateřina Tůmová, Lenka Kolářová
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Dobrovolní spolupracovníci
Alice Volfová, Petr Prokeš, Veronika Prokopcová, Václav Kupilík, Jaroslav Vomáčka,
Jiří Veselý, Luboš Sýkora, Karolína Jedličková, Lukáš Navara, Kateřina Hálová,
Veronika Štěpánková, Marek Žlunka, Zdeněk Sláma, DJ Loom, Lukáš Maňák, Radek
Macek, Tomáš Sluka, Šárka Kodýmová, Cyril Bohdal, Viktor Bohdal, Jiří Kánic, Jan
Čermák, Lucie Kreusslová, Pavla Kopečková a další
Studenti na praxích
Anna Šejnová, Střední odborná škola sociální sv. Zdislavy, Praha
Petr Mužík, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
Iveta Tvarohová, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
Lucie Kamenová, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
Renata Melecká, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice

Financování obsahové činnosti CPDM, o.p.s. a projektová
činnost
Financování činnosti Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov je
postaveno na maximálně možném zajišťování a využívání externích finančních
grantových a projektových zdrojů v kombinaci s prostředky poskytnutými městem
Český Krumlov a vlastními zdroji. Rozsah aktivit CPDM, o.p.s., jejich kvalita a
výsledky tedy závisí v převažující míře na zvládnutí včasné přípravy kvalitních
grantových projektů a žádostí. Na tomto místě uvádíme pouze srovnávací tabulku
získaných finančních prostředků z externích zdrojů od doby založení CPDM (1997)
do roku 2011. Podrobné informace o financování roku 2011 a jeho výsledcích jsou
uvedeny ve finanční zprávě.
Přehled externích finančních prostředků získaných v letech 1997 až 2011

Externí neinvestiční granty, příspěvky a příjmy z obchodních zakázek
získaných na základě podaných projektů (zaokrouhleno na Kč).
V tomto přehledu nejsou zahrnuty dotace a granty získané od města
Český Krumlov, příjmy z vlastních výkonů, ostatní příjmy a dary.
Rok

Finanční objem (Kč)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

364 379 Kč
574 404 Kč
727 965 Kč
404 808 Kč
637 923 Kč
846 132 Kč
679 449 Kč
985 093 Kč
1 601 812 Kč
1,753.409 Kč
1,372.923 Kč
2,341.005 Kč
2,207.167 Kč
2,913.921 Kč
3,345.097 Kč
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CPDM, o.p.s. Český Krumlov – struktura pracovišť a projektů

ICM

BOUDA

STREETWORK

INFORMACE
PORADENSTVÍ
EURODESK
VZDĚLÁVACÍ
AKCE
INFORMAČNÍ
KAMPANĚ
A AKCE
EVS

VOLNÝ ČAS
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
NÍZKOPRAHOVÝ
KLUB
TERÉNNÍ
PROGRAM
PORADENSTVÍ
NEFORMÁLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
TERÉNNÍ
PROGRAMY
PROTIDROGOVÁ
PREVENCE A
PORADENSTVÍ
PREVENCE
V OBLASTI
PROSTITUCE

RADIO ICM

INTERNETOVÉ
RÁDIOVÉ
VYSÍLÁNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ –
HUDBA –
TÉMATICKÉ
PORADY –
MEZINÁRODNÍ
SPOLUPRÁCE

6

HSM

HUDEBNÍ
NAHRÁVKY
VYDÁVÁNÍ
HUDEBNÍCH
CD
KONCERTY

OSTATNÍ

EVROPSKÉ A
DOBROVOL.
PROJEKTY
MLÁDEŽE
FESTIVALY
VZDĚLÁVÁNÍ
KOMUNITNÍ
PLÁNY
FUNDRAISING
AD.

I. Projektové pracoviště ICM – Informační centrum pro
mládež Český Krumlov
ICM Český Krumlov bylo založeno v roce 1998 (28. února
1998) jako první ze současných z projektových pracovišť
CPDM, o.p.s. Český Krumlov. V roce 2011 ICM Český
Krumlov tak vstoupilo již do třináctého roku své činnosti.
Činnosti a služby ICM Český Krumlov byly v roce 2011
určeny cílovým skupinám (dětem, mládeži, pedagogům,
rodičům, nestátním neziskovým organizacím a dalším
souvisejícím kategoriím) především z regionů Český
Krumlov, Kaplice a částečně z regionu České Budějovice.
Některé realizované informační aktivity a projekty měly v roce 2011 dosah také na
další regiony Jihočeského kraje a v některých případech byl dosah aktivit
celorepublikový.
ICM Český Krumlov je prostřednictvím CPDM, o.p.s. Český
Krumlov členem AICM ČR (1999) – Asociace pro podporu
rozvoje Informačních center pro mládež v České republice.
ICM Český Krumlov bylo držitelem certifikace kvality
poskytovaných informačních a poradenských služeb AICM
ČR s platností certifikátu do konce roku 2011.
I. Základní cíle ICM v roce 2011
Hlavním cílem činnosti ICM v roce 2011 bylo zvyšování informovanosti mládeže,
práce s mladými lidmi zaměřená na efektivnější využívání informací ve svůj
prospěch, navazující odbornější poradenství a zvyšování kompetentnosti personálu
ICM.
Mezi další důležité úkoly patřilo také hlubší zaměření na některé, uživateli více
žádané, stávající i nové informační oblasti, využívání nových forem poskytování
informací a poradenství, které akcentují stav vzdělanosti a technických dovedností
současných mladých lidí a práce spojené s tvorbou a vydáváním vlastních
informačních souborů a informačních produktů.
V roce 2011 jsme informace poskytovali našim
návštěvníkům a zájemcům osobně na pracovišti ICM v jeho
otevíracích časech, webovými stránkami, elektronickým
hromadným mailovým directem, samostatnými e-maily,
telefonicky, prostřednictvím regionálního tisku,
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zpravodaje.krumlov.cz, webu OS ICOS, městských webových stránek, městského
tištěného a elektronického zpravodaje, prostřednictvím dalších webů (web AICM ČR,
weby ostatních jihočeských ICM).
Dále pak také formou účasti ICM na výstavách, veletrzích a dalších akcí,
prostřednictvím realizovaných informačních i tématických seminářů, elektronickým
časopisem dětí a mládeže „Časák ICM“ (ten byl připravován částečně také jako
tištěný – jedno vydání v prosinci 2011), prostřednictvím vytvořené tištěné publikace
„Průvodce dobrovolnictvím v Jihočeském kraji a v regionu Českokrumlovska“
(publikace vznikla v rámci partnerské spolupráce s OS ICOS Český Krumlov) či
elektronickou publikací „Katalog středních škol Jihočeského kraje“ (v partnerské
spolupráci s dalšími jihočeskými ICM v Táboře a Prachaticích) a dalšími formami.
Naší snahou bylo také motivovat uživatele k vlastnímu získávání informací a k jejich
většímu praktickému využívání. Tento úkol jsme uskutečňovali především
prostřednictvím seminářů, ale i různých soutěží a interaktivních prvků. Snažili jsme
se takto mladé lidi motivovat k tomu, aby získávali ověřené informace a prakticky je
využívali nejen ve svůj studijní prospěch, ale i pro své potřeby ve svém osobním
životě. K tomuto účelu jsme m.j. využívali prezentace a informace vztahující se
k možnostem využívání zajímavých evropských programů pro neformální i formální
vzdělávání a volný čas.
Důležitým úkolem v roce 2011 bylo zkvalitnit a pozitivně ještě více posunout vpřed
programovou spolupráci tří současných Informačních center pro mládež
v Jihočeském kraji. ICM Český Krumlov, ICM Prachatice a ICM Tábor se v roce 2011
zapojila společně do řady aktivit, prezentací i výstav, připravila společně významný
informační výstup, kterým byl elektronický „Katalog středních škol Jihočeského
kraje“, sdílela řadu informaci a nastoupila společnou cestu k postupné racionalizaci a
efektivizaci informačních činnosti v rámci Jihočeského kraje.

II. Hlavní obsah celoroční činnosti projektového pracoviště ICM Český Krumlov
v roce 2011
1. Informace
Hlavním obsahem činnosti ICM Český Krumlov bylo průběžné pravidelné
poskytování informací a souvisejícího poradenství pro cílové skupiny dětí, mládeže,
pedagogů, rodičů, pracovníků NNO a další veřejnosti. ICM shromažďovalo,
ověřovalo, sbíralo, vydávalo a prezentovalo informace především z oblastí
vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a
společnost, mládež a EU, informace regionálního typu ad.
2. Poradenství
K vybraným informačním oblastem poskytovalo ICM Český Krumlov také základní
poradenství. V roce 2011 bylo poskytnuto nejvíce poradenských služeb především
k informačním oblastem vzdělávání, práce, cestování, volný čas, občan a společnost
a mládež v EU. V případě potřeb poradenství v ostatních oblastech, byli zájemci
předáváni do odborné péče dalších pracovišť CPDM, o.p.s. (především do pracovišť
Streetwork a NZDM Bouda) nebo do péče spolupracujících organizací mimo
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strukturu CPDM, o.p.s. , např. do SVP Spirála a OS ICOS, do partnerských
jihočeských ICM atd.
3. Doplňkové služby
ICM Český Krumlov nabízelo v roce 2011 také řadu doplňkových služeb: veřejný
přístup na internet, černobílé kopírování formát A4 a A3, laminování, kroužkovou
vazbu, termovazbu, černobílý a barevný tisk, skenování, zapůjčování knih, publikací
a vzdělávacích CD a DVD.
Součástí doplňkových služeb pak byly také další informační a neformálně vzdělávací
aktivity pro děti a mládež. Například se jednalo o poskytování informací z evropské
informační sítě pro mládež EURODESK, o konzultace a pomoc při vysílání českých
dobrovolníků na Evropskou dobrovolnou službu – EVS (ICM Český Krumlov je od
února 2009 akreditovaným pracovištěm EU programu Mládež v akci pro vysílání
dobrovolníků na EVS.
III. Přehled akcí, informačních výstupů a dalších aktivit uskutečněných nebo
zajišťovaných pracovištěm ICM v roce 2011
1. Informace a informovanost veřejnosti
V rámci informovanosti veřejnosti a propagace jsme spolupracovali s místním a
regionálním tiskem, zasílali nepravidelné informace (informační balíčky s tištěnými a
elektronickými informacemi) na školy a další instituce v regionu Český Krumlov,
Kaplice a České Budějovice a pokračovali jsme v naplňování a aktualizaci vlastních
webových stránek www.icmck.cpdm.cz
2. Informační bloky v ICM
Průběžně a postupně byly opět aktualizovány jednotlivé tištěné informační bloky
v šanonech a bloky elektronických informací ze sedmi základních oblastí vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a
společnost, mládež a EU a informace regionálního typu.
3. Informační semináře
V roce 2011 jsme uskutečnili 5 informačních seminářů o
ICM a dalších projektových pracovištích CPDM, o.p.s.,
které byly určeny studentům SOU a SŠ (celkem 108
studentů a 5 pedagogů) a 2 semináře o CPDM, o.p.s.,
které byly určeny návštěvám ze zahraničí (5 návštěvníků
ze Srbského krajanského sdružení Matica Česká z města
Bela Crkva a pro 6 návštěvníků ze slovenských ICM).
Pracovnice ICM Český Krumlov lektorovaly seminář na téma „dobrovolnictví“
v Prachaticích, který byl určen studentům gymnázia a VOŠ. Kde jsme studentům
poskytli základní informace o Evropské dobrovolné službě. Tento seminář
organizačně zajišťovalo ICM Prachatice v rámci měsíce pro neziskový sektor.
Semináře se zúčastnilo 50 studentů.
Těchto všech seminářů se celkem zúčastnilo 174 žáků, studentů a zahraničních
hostů.
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4.Vzdělávací semináře pro veřejnost
Seminář „Kreslení pravou hemisférou“
26. května 2011 připravilo ICM Český Krumlov ve svých prostorách seminář na téma
„Kreslení pravou hemisférou aneb cesta k sobě i k pozitivnímu myšlení“. Lektorem
semináře byla Mgr. Lenka Kalová.
5. Kampaně, prezentace, výstavy a jiné akce
Týden Evropy
V týdnu od 9. do 13. května 2011 mohli zájemci v ICM získat především informace
k evropským tématům. Zdarma si mohli vyhledat informace o možnostech studia,
práce a workcampů v EU a v dalším zahraničí, informace o Evropské dobrovolné
službě, možnostech účasti na mezinárodních výměnách, využití EURODESKU ad..
Kouzelný Krumlov
ICM Český Krumlov se aktivně podílelo na akci města Český Krumlov a Městského
divadla s názvem „Kouzelný Krumlov“, která se uskutečnila v Českém Krumlově
tradičně 30. dubna 2011. ICM Český Krumlov zde, ve spolupráci s pracoviště NZDM
Bouda, prezentovalo činnost CPDM, o.p.s. formou stánku s herním programem pro
děti a prezentacemi projektových pracovišť CPDM, o.p.s.
Regiontour Brno
ICM Český Krumlov a ostatní dvě partnerská jihočeská
ICM Tábor a Prachatice se aktivně zúčastnila v rámci
expozice
Jihočeského
kraje
tradičního
veletrhu
cestovního ruchu Regiontour v Brně, který se uskutečnil
ve dnech 13. – 16. ledna 2011. Hlavním cílem účasti
jihočeských ICM na veletrhu bylo oficiálně prezentovat
odborné veřejnosti dva nové turistické informační
produkty, které byly jihočeskými ICM připraveny a vydány
v říjnu roku 2010 – informační CD „Levná zima v jižních Čechách“ a „Léto v jižních
Čechách“.
Výstavy Mobil salon a Země živitelka v Českých Budějovicích
Díky velmi dobré spolupráci s Jihočeským krajem mělo ICM Český Krumlov možnost
(opět společně s ICM Tábor a ICM Prachatice) se pod hlavičkou „jihočeských ICM“
prezentovat formou vlastního stánku na Mobil salonu (České Budějovice, 15. – 17.
dubna 2011) a na výstavě Země živitelka (České Budějovice, 25. – 30.8. 2011).
Vzdělání a řemeslo České Budějovice
Pod hlavičkou Asociace pro podporu rozvoje Informačních
center pro mládež v České republice připravila „jihočeská
ICM“ (Český Krumlov, Prachatice, Tábor) samostatnou
informační expozici
na veletrhu středoškolského
odborného vzdělávání Vzdělání a řemeslo (České
Budějovice, 23. – 25.11. 2011). Hlavním informačním
produktem, který zde byl zcela nově pedagogům a žákům
základních škol představen byl jihočeskými ICM aktuálně připravený produkt „Katalog
středních škol v Jihočeském kraji“. Celá expozice byla vizuálně postavena na použití
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v té době zcela nového výstavního stánku AICM ČR, který měl na Vzdělání a
řemesle svoji premiéru.
Výstava NNO z Jihočeského kraje
ICM Český Krumlov zajišťovalo prezentaci CPDM, o.p.s. Český Krumlov na výstavě
jihočeských nestátních neziskových organizací, která se uskutečnila na Krajském
úřadě Jihočeského kraje při příležitosti „Týdne neziskového sektoru v Jihočeském
kraji“ ve dnech 14. – 23. března 2011.
Veletrh informačních sítí v Českých Budějovicích
Cílem jednodenního veletrhu (30.9.2011) bylo seznámit veřejnost s existencí a
přínosem služeb, které jednotlivá kontaktní místa poskytující informace o Evropské
unii v České republice nabízejí. Veletrhu se zúčastnilo celkem 14 evropských
informačních sítí operujících na území ČR. ICM Český Krumlov a partnerská další
jihočeská ICM Tábor a Prachatice, zde připravila v zastoupení české centrály
EURODESK informační stánek této evropské informační sítě pro mládež.
Veletrh dobrovolnictví v Českých Budějovicích
Ve spolupráci s EUROPE DIRECT České Budějovice se
ICM Český Krumlov podílelo na dvoudenním „Veletrhu
dobrovolnictví“ (TF a ZSF Jihočeské univerzity, České
Budějovice, 21. až 22. listopad 2011). Informační stánek
byl koncipován jako společná expozice jihočeských ICM
(Č. Krumlov, Prachatice, Tábor). V rámci dvoudenního
programu byla veřejnosti představena zcela nová brožura
„Průvodce dobrovolnictvím v Jihočeském kraji a v regionu Českokrumlovska“, která
vznikla za kooperace CPDM, o.p.s. Český Krumlov a OS ICOS Český Krumlov.
Den dobrovolnictví v Českém Krumlově
Ve čtvrtek 8. prosince 2011 se v odpoledních hodinách v NZDM Bouda uskutečnil
program „Den dobrovolnictví“. Jeho cílem bylo poděkovat a ocenit dobrovolníky z
českokrumlovského regionu, kteří se věnují dobrovolné činnosti zprostředkované
Dobrovolnickým centrem ICOS Český Krumlov. ICM Český Krumlov bylo spolu s OS
ICOS Český Krumlov spoluorganizátorem této akce.
6. Informační produkty a jiné informační výstupy
Katalog středních škol Jihočeského kraje
V těsné spolupráci jihočeských ICM (Český Krumlov, Prachatice,
Tábor) byl v listopadu 2011 připraven a elektronicky vydán katalog
„Střední školy v Jihočeském kraji“. Zájemci v něm naleznou
základní a další nadstavbové informace o středních školách a
odborných učilištích, nabídce jejich studijních oborů, ale také
informace o možnostech kulturního, společenského, sportovního
vyžití v rámci školy a o tom, jakou další „přidanou hodnotu“
jednotlivé školy studentům nabízejí.
Tento katalog je veřejně přístupný a ke stažení na webových
stránkách jednotlivých jihočeských ICM.
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Průvodce dobrovolnictvím v Jihočeském kraji a v regionu Českokrumlovska
V listopadu roku 2011 CPDM, o.p.s. (ICM Český Krumlov) a OS
ICOS Český Krumlov, ve spolupráce s dalšími organizacemi, které
se věnují dobrovolnické činnosti, vydali tištěnou publikaci „Průvodce
dobrovolnictvím v Jihočeském kraji a v regionu Českokrumlovska“.
Tento průvodce je určen jak samotným dobrovolníkům, tak i
organizacím, které s dobrovolníky pracují. Na podpoře vydání
publikace se finančně podílelo město Český Krumlov a EUROPE
DIRECT České Budějovice při Krajském úřadu Jihočeského kraje.
Brožura byl vydána v nákladu 1.000 kusů a postupně je distribuována do
neziskových organizací a dalším zájemcům z řad veřejnosti. K dispozici je také v pdf
podobě na webech obou vydavatelů.
Elektronický a tištěný časopis dětí a mládeže - „Časák ICM“
V roce 2011 ICM pokračovalo ve vydávání elektronického časopisu
dětí a mládeže „Časák ICM“. Časopis má své webové stránky
www.casakicm.cz a je připravován nejen v elektronické podobě, ale
částečně také jako tištěný. Na příspěvcích do tohoto „Časáku ICM“
se podíleli studenti z krumlovského regionu, kteří přispívali svými
básněmi, fotografiemi, obrázky, zajímavými články …
Na konci prosince 2011 vyšlo druhé tištěné osmistránkové číslo
tohoto časopisu v nákladu 2.000 ks.

Tištěný a elektronický bulletin Zpravodaj.krumlov.cz
CPDM, o.p.s. se prostřednictvím pracoviště ICM Český Krumlov se spolupodílí na
vydávání tištěného občanského informačního zpravodaje – „Zpravodaj.krumlov.cz“,
jehož hlavním vydavatelem je OS ICOS Český Krumlov. V roce 2011 vyšla dvě
samostatná čtvrtletní čísla a jedno dvojčíslí tohoto zpravodaje, který byl distribuován
do všech domácností a institucí ve městě Český Krumlov. Každý ze zpravodajů
obsahoval také informační příspěvky připravené ICM a dalšími projektovými
pracovišti CPDM, o.p.s. Český Krumlov.

Tištěné skládačky „Jak správně napsat životopis“ a „Jak správně napsat žádost o
přijetí do zaměstnání a motivační dopis
ICM Český Krumlov se v rámci svého členství v Asociaci
pro podporu rozvoje ICM v České republice (AICM ČR)
zásadně podílelo na přípravě vydání dvou informačních
tištěných skládaček: „Jak správně napsat životopis“ a „Jak
správně napsat žádost o přijetí do zaměstnání a motivační
dopis“.
Obě skládačky byly připraveny a vydány AICM ČR pro
potřeby členských Informačních center pro mládež v AICM ČR za laskavé podpory
ZIPCEM - Združenia Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej
republike.
ICM Český Krumlov připravilo pro tisk překlad původního slovenského textu a jeho
úpravy na české prostředí, celou grafiku a předtiskovou přípravu obou materiálů.
Obě tyto brožury jsou vhodným a praktickým materiálem pro podporu zaměstnanosti.
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7. Spolupráce s Informačním centrem seniorů Český Krumlov a Dobrovolnickým
centrem
V roce
2011
pokračovala
úzká
spolupráce
s
dobrovolnickým Informačním centrem seniorů (zřizovatel
OS ICOS Český Krumlov), které sídlí v budově Špičák 114.
ICM Český Krumlov poskytuje tomuto partnerovi v budově
přístup na internet pro kancelářský provoz a bezplatně
zapůjčuje prostory ICM pro seniorské počítačové kursy a
pro semináře a besedy.
ICM Český Krumlov spolupracovalo také
s Dobrovolnickým centrem (další
pracoviště OS ICOS), se kterým připravovalo a vydalo výše zmíněnou brožuru
„průvodce dobrovolnictvím“, připravovalo akci ke „dni dobrovolnictví“ atd.
8. Informační podpora aktivit CPDM, o.p.s. Český Krumlov
Jedním z důležitých úkolů, které pracoviště ICM zajišťuje ve prospěch CPDM, o.p.s.
a dalších projektových pracovišť je jejich vnější informační podpora. Úkolem ICM tak
bylo vydávat a prezentovat základní informace a tiskové zprávy o všech důležitých
akcích a činnostech CPDM, o.p.s. směrem „ven“ z CPDM, tj. k médiím, školám,
institucím, úřadům i jednotlivcům…
9. ICM a volnočasové a prázdninové projekty Do gesce pracoviště ICM Český
Krumlov patří tradičně příprava a realizace projektu letního dětského tábora
„Prázdniny v pohybu“ v Zátoni u Českého Krumlova (prvních 14 dnů v srpnu 2011,
více informaci viz níže) a také lektorská pomoc při zajišťování prázdninového
programu „V Boudě proti nudě“.
IV. Další informace
1. Rozsah provozu ICM, poskytnuté informace a služby v roce 2011
Týdenní otevírací doba v období 1.1. 2011 - 31.12. 2011 byla 40 hodin. V ICM byl k
dispozici pro veřejnost vždy alespoň 1 informační pracovník.
2. Akreditace ČNA
ICM Český Krumlov má, s platností od 8.10. 2009 do 8.10. 2012, udělený certifikát
pro vysílající organizaci Evropské dobrovolné služby od České národní agentury
Mládež.
3. Certifikace kvality AICM
ICM Český Krumlov bylo v tomto roce nositelem certifikátu kvality AICM ČR v oblasti
poskytování informací pro mládež s platností do 31.12.2011.
V. Uživatelé informačních a poradenských služeb a dalších aktivit ICM
Počty uživatelů a účastníků aktivit ICM v roce 2011
Počty poskytnutých informací a poradenství v ICM
Fyzicky (osobně) poskytnuté informace a poradenství v ICM
Informace poskytnuté prostřednictvím webu www.cpdm.cz (unikátní
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473
31.383

přístupy)
Informace poskytnuté mailem a telefonem
Informační semináře pro ZŠ, SŠ ad.
Časák ICM (počet distribuovaných časopisů)
Katalog "Průvodce dobrovolnictvím v Jihočeském kraji a v regionu
Českokrumlovska" (počet distribuovaných katalogů)

1.500
174
2.000
1.000

Do počtu výše uvedené statistiky nejsou zahrnuty počty účastníků, adresátů a
uživatelů činností a projektů, které byly v gesci pracoviště ICM Český Krumlov
v rámci CPDM, o.p.s. Český Krumlov nebo projektů, se kterými ICM Český Krumlov
informačně a programově spolupracuje :
• informace zasílané prostřednictvím vlastního elektronického informačního
bulletinu CPDM, o.p.s. Český Krumlov (zhruba 230 e-mailových adres)
• informace vysílané mládežnickým internetovým „Rádiem ICM“ - samostatný
speciální mládežnický projekt internetového rádia (zhruba 60 posluchačů
týdně)
• informace poskytnuté v rámci výstav a akcí např.: Kouzelný Krumlov, Mobil
salon, Země živitelka, Vzdělání a řemeslo a dalších obdobných (počet nelze
odhadnout)
• počty účastníků aktivit uskutečňovaných ve spolupráci s informačním centrem
seniorů ad.
VI. Finanční podpora činnosti ICM Český Krumlov v roce 2011
Celoroční činnost a další aktivity projektového pracoviště ICM Český Krumlov byly
v roce 2011 finančně významně systémově podpořeny ze strany města Český
Krumlov a také ze strany Jihočeského kraje. Další provozní prostředky pro činnost
ICM plynuly z vlastních výkonů (doplňkové služby) a některých dílčích projektů.
Ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které je garantem státu
za rozvoj informací pro mládež v České republice, nebyla ve prospěch ICM Český
Krumlov v roce 2011 poskytnuta žádná systémová podpora.
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II.Projektové pracoviště Nízkoprahové a volnočasové
zařízení pro děti a mládež (NZDM Bouda)
A. Základní informace o NZDM Bouda v roce 2011
I.Poslání NZDM Bouda
NZDM Bouda je jedinečným zařízením v
širším
regionu
Českokrumlovska,
které
poskytuje dětem a mládeži prostor pro
neformální, kvalitní a společensky pozitivního
trávení volného času, včetně aktivizačních,
poradenských a dalších služeb vyplývajících
ze zákona o sociálních službách.
NZDM Bouda poskytuje již od roku 2001
především neorganizované mládeži a dětem
zázemí pro neformální setkávání a vlastní hudební, divadelní, pohybovou, výtvarnou
a další jinou tvorbu. Vedle pravidelné činnosti mají mladí lidé možnost aktivně
realizovat vlastními silami, jedná se o nepravidelné aktivity, které NZDM Bouda
realizuje ve spolupráci s těmito mladými lidmi, jako jsou například: výstavy, koncerty,
filmový klub, semináře a podobně.
Hlavním posláním NZDM Bouda je prostřednictvím nízkoprahových služeb a primární
prevence usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života mladých
lidí, kteří jsou ohroženi sociální exkluzí a nebo se ocitli v nepříznivé životní situaci.
Jde nám o to zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních
a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se
orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu
mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci.
Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka
volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením,
snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života,
umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby
v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů, situační intervenci a
případnou pomoc v krizi. Služba je poskytována bezplatně a z valné většiny také
anonymně.
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II.Cílová skupina
• obecně je to skupina lidí, která se nachází v nepříznivé životní situaci, pro
které jsou určené služby nabízené NZDM Bouda
• neorganizované děti a mládež, nacházející se v obtížné životní situaci,
ohrožené sociálně nežádoucími jevy a rizikovým prostředím nebo s
vyhraněným životním stylem, neakceptovatelným většinovou společností
• žáci a studenti ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, VŠ a dalších typů škol
• rodiče výše zmíněných dětí a mládeže, pedagogové, další veřejnost
• věkový rozptyl hlavní cílové skupiny: 6 – 26 (včetně)
III.Cíle poskytovaných služeb
Celkovým cílem NZDM Bouda je prostřednictvím nízkoprahových služeb a primární
prevence usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dětí a
mládeže, které se ocitli v nepříznivé životní situaci.
1. Konkrétní cíle
• Zvyšovat míru pozitivního vnímání existence
multikulturního
prostředí,
jako
základního
vývojového společenského rámce soužití současné
(a budoucí) Evropy.
• Zdůrazňovat a upozorňovat na perspektivní potřebu
a nutnost „být připraven“ na život v takto
definovaném rámci
• Prosazovat
uvědomování
si
základních
demokratických principů občanské společnosti
jednotlivcem, který podle nich vnitřně jedná
• Zvyšovat schopnosti a dovednosti členů komunity směrem ke společensky
pozitivnímu řešení praktických denních situací v přímém kontaktu
s konkrétními situacemi soužití v multikulturní komunitě
2. Specifické cíle
• Podněcovat zájem cílové skupiny o poznávání kultury a života jiných národů,
národností a minorit
• Rozšiřovat možnosti přístupu cílovým skupinám, které jsou determinovány
omezením jakéhokoliv druhu.
• Zvyšovat informovanost o současných směrech sociálního vývoje komunity
v širším kontextu
• Pozitivními i negativními příklady přispívat k poznání života a problémů
vrstevníků v jiných zemích
• Zvyšovat příležitosti a možnosti pro praktické setkávání vrstevníků majority,
ostatních národností a minorit komunity ve vzájemné kooperaci
• Umožnit cílovým skupinám vyniknout v činnostech a být pozitivním příkladem
vrstevníkům
• Iniciovat komunitu v rozvoji vrstevnických aktivit
IV.Principy poskytování služby
●
uživatelé navštěvují zařízení anonymně
●
uživatel smí přijít a odejít kdykoliv v otvírací době
●
uživatel není povinen zapojovat se do připravených činností
●
uživatel má právo na seberealizaci
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●
●
●
●

není vyžadována povinná docházka
všechny služby jsou poskytovány zdarma
pracovníci respektují svobodnou vůli uživatele
uživatel má možnost podílet se na činnosti zařízení a ovlivňovat ji, podávat
stížnosti a připomínky

Výše zmíněné principy odpovídají základním principům nízkoprahovosti, které
spočívají v:
Odstranění prostorových bariér - zařízení je umístěno v takovém místě, které je
klientům co nejlépe dostupné. Zařízení se snaží vyhnout propojení svých prostor s
takovými institucemi, které by odrazovaly cílovou skupinu.
Odstranění časové bariéry - provozní doba služby odpovídá potřebám klientů, je
stabilní a nedochází k jejím nenadálým výpadkům.
Odstranění finanční bariéry - služba je nastavena tak, aby případná finanční
spoluúčast klientů odpovídala jejich možnostem. Klient využívá služby nejčastěji na
základě vlastního rozhodnutí, s prostředky, které má běžně k dispozici.
Odstranění psychologické bariéry - služba je nastavena tak, aby neodrazovala klienta
z hlediska jeho vnímání pro něj bezpečného a příjemného prostředí. Klient by měl
získat pocit, že se může do nabízených aktivit zapojit a nebude sociálně vyloučen.
V.Prostorové podmínky pro realizaci programové činnosti
Činnost nízkoprahového a volnočasového klubu pro děti a mládež (NZDM Bouda) je
realizována v samostatné budově v areálu Špičák 114 Český Krumlov, která
sestává:
 z části určené pro relativně řízenou činnost mládeže, popř. dětí (programový
prostor pro konkrétněji časově určenou činnost). Tento prostor má cca 85 m2
 z části určené pro neformální a obsahově předem neurčenou činnost
(prvokontaktní prostor, prostor pro neformální setkávání mladých lidí bez
předem určeného programu a časového rámce). Výměra tohoto prostoru je
40m2
 z odděleného kancelářského prostoru, který slouží m.j. také k uskutečňování
poradenských činností a řízených rozhovorů s jednotlivci
 z oddělených prostor sociálních zařízení (samostatná WC pro chlapce a dívky,
umyvadla ad.)
Pro činnost NZDM Bouda a jeho aktivity jsou dále využívány následující prostory:
 areál zahrady Špičák 114
 samostatný kancelářský prostor v hlavní budově Špičák 114 (první patro,
výměra 30m2 (slouží jako zázemí: pro vedení pracoviště, kancelářské a
projektové činnosti, filmovou a střihovou tvorbu dětí a mládeže, řízené
rozhovory s jednotlivci ad.)
 dalších subjektů v případě realizace vybraných dílčích jednorázových aktivit
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VI.Personální zajištění činnosti v roce 2011
Placenými pracovníky na hlavní pracovní poměr (plný úvazek) v roce 2011 byli:
vedoucí projektu a pracovník v sociálních službách Ladislav Michalík (plný pracovní
úvazek) a pracovník v sociálních službách Jiří Muk (plný pracovní úvazek) a
pracovnice v sociálních službách Michaela Gáborová (úvazek 0,75).
Na pozici terénního pracovníka v sociálních službách po celý rok 2011 pracoval
Mikuláš Horský (0,2 úvazku formou DPČ).
Na činnosti zařízení se dále spolupodílejí dobrovolníci z řad mládeže a studentů škol.
VI.Financování pracoviště a jeho aktivit
Pracoviště je postaveno na vícezdrojovém financování. V roce 2011 se na
spolufinancování poskytovaných sociálních služeb podíleli:
Jihočeský kraj (prostřednictvím Individuálního projekt na podpora sociálních služeb v
Jihočeském kraji), Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a město Český Krumlov.
Na dalších dílčích aktivitách a projektech především volnočasového a kulturního
zaměření se podíleli: město Český Krumlov, Jihočeský kraj, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo kultury ČR a Nadace Život umělce.
Součástí rozpočtu byly pak také finanční prostředky získané z vlastní činnosti.

B.Informace o aktivitách a programech realizovaných v roce 2011
Pravidelné i nepravidelné aktivity a činnosti, které Bouda uskutečňuje vycházejí
jednak ze Zákona o sociálních službách a jednak z dalších potřeb mladých lidí a
CPDM jako takového.
Služby a aktivity NZDM Bouda jsou uskutečňovány
v následujících prostorách a místech:
1.V samostatné budově NZDM Bouda, která je rozdělena na dva programové
prostory – a) dolní „Otevřený klub v Boudě“, který slouží především ke
zprostředkování kontaktu, sociálně terapeutické činnosti, poradenství a volný pobyt,
b) horní prostor NZDM Bouda, který slouží především k výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti a programům.
2.V hlavní budově CPDM, kde je umístěna „Filmová a střihová laboratoř“,
kancelářské zázemí Boudy a studio Rádia ICM
3.V terénu v Českém Krumlově a ve Větřní (terénní program)
4.V zapůjčených či pronajatých prostorách a místech (některé nepravidelné
programy a projekty).
I. Aktivity v „Otevřeném klubu v Boudě“
Jedním z důvodů existence „Otevřeného klubu v Boudě„ je možnost nabídnout
mladým lidem prostor k neformálnímu setkávání. V těchto prostorách mají mladí lidé
možnost využít nabídky levného občerstvení, využít bohatou nabídku knihovny a
možnost zahrát si stolní fotbálek. Dále pak přístup na internet v cenové relaci jim
dostupné. „Otevřený klub“ zároveň prostorem prvokontkatním.
Nadstavbovou činností „otevřeného klubu“ je pořádání různých soutěží. Tradičními a
zavedenými aktivitami jsou to převážně turnaje ve stolním fotbálku a v šachu, které
dokáží přilákat mnoho mladých lidí.
Jeden z dalších podstatných důvodů existence klubu je nabídka sociálního
poradenství, krizová a situační intervence, základní poradenství v oblasti sociálně
patologických jevů atd.
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V tomto prostoru jsme také od září 2011 zavedli pravidelné středeční doučování žáků
1. stupně základních škol, jež probíhá vždy od 16:00 do 18:00 hodin.
Celkem jsme v roce 2011 zaznamenali v „Otevřeném klubu Bouda“ 2.472 kontaktů.
(z tohoto bylo 11 případů poradenství v krizi). Zbylý počet kontaktů (2.461) byly
nepravidelní návštěvníci dolního klubu NZDM Bouda, kteří zde využívali nabízených
možností aktivního trávení volného času s využitím volných herních a dalších prvků
(stolní fotbal, stolní hry, poslech hudby, využití knihovny knih a časopisů, možnost
práce na počítači a s internetem ad.) a základního poradenství.
II.Aktivity realizovaní v horním prostoru NZDM Bouda
Horní prostor NZDM Bouda slouží pro následné (z „povzdálí“ řízené) pravidelné i
nepravidelné činnosti dětí a mládeže, kterým poskytujeme pro činnosti prostory,
zařízení a v případě potřeby metodické vedení.
V tomto prostoru probíhají pravidelně ve stanovených dnech a časech v týdnu
především hudební, taneční a divadelní zkoušky, filmové kluby… dále pak jednotlivá
vystoupení a prezentace činností pro veřejnost, výstavy výtvarných děl mladých
místních umělců a jejich vernisáže a další.
Výše uvedené formy aktivit probíhaly a i nadále probíhají jednak „vrstevnickým
způsobem“, tj. organizují je sami mladí lidé pro sebe a své vrstevníky (jedná se
převážně o hudební a taneční zkoušky), a na druhé straně některé aktivity jsou
iniciovány a vedeny pracovníky klubu za případné pomoci dobrovolníků. V tomto
případě se například jedná o realizaci dílčích projektů, filmových projekcí, koncertů,
vernisáží apod.
Od září roku 2011 pravidelně v horním klubovém prostoru zcela nově organizujeme
pondělní otevřené večerní kreslení (vždy od 18.00 do 20.00 hodin), které lektorsky
zdarma vede českokrumlovský výtvarník a středoškolský pedagog Marek Borsányi.
V roce 2011 jsme v horním prostoru NZDM Bouda zaznamenali celkem 4.087
kontaktů. Tento počet se skládá:
a)Z počtu kontaktů v pravidelných aktivitách - pravidelné týdenní zkoušky souborů a
skupin – celkem 1.528 kontaktů.
b)Z počtu kontaktů (účastníků) nepravidelných aktivit – koncerty, výstavy, vernisáže,
projekce filmů, besedy, semináře (včetně festivalů a akcí pořádaných mimo prostory
NZDM Bouda) atd. V těchto aktivitách jsme zaznamenali celkem 2.559 účastníků.
III.Terénní program NZDM Bouda
Terénní program (sociální služba NZDM v terénu) spočívá v pravidelných
systematických návštěvách předem vybraných lokalit ve městě Český Krumlov
(jedná se o krumlovská sídliště Mír, Za Nádražím, Plešivec a lokalitu Horní brána) a
v nedaleké obci Větřní.
Terénní sociální pracovník v těchto lokalitách vyhledává děti a mladistvé, kteří se zde
nacházejí bez konkrétní náplně činnosti a snaží se je zkontaktovat, oslovit a
motivovat k nějaké činnosti.
Přímý smysl a cíl těchto systematických návštěv spočívá především v:
a) zjišťování aktuální situace, problémů a potřeb jedince/neformální skupiny a
následné motivování či nabídnutí řešení konkrétního problému/situace
b) poskytování informací o nabídkách a možnostech pro děti a mládež –
pracovník je vybaven informacemi a informačními materiály o volnočasových
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možnostech a navazujících sociálních službách v místě (především o
nabídkách NZDM Bouda, možnostech dalších projektových pracovišť CPDM
o.p.s. Český Krumlov a o činnosti našich dalších partnerů)
c) v přímém poskytování neformálních volnočasových a sportovních aktivit a her
– pracovník je vybaven sportovními předměty (kopací, volejbalový míč; pálky
na softball frisbee ad.) a v případě zájmu klientů s nimi vybrané aktivity
provozuje…
Terénní pracovník je vybaven identifikační visačkou, ze které mohou mladiství i
případně rodiče vyčíst, jakou organizaci tento pracovník zastupuje. O činnosti
terénního pracovníka jsou informovány také všechny instituce v místě (městský úřad,
školy, policie).
V roce 2011 uskutečnil terénní program Boudy celkem 1499 kontaktů.
Slavnostní vyhlášení vítězů soutěžního kvizu terénního programu
Jednou z velmi zdařilých aktivit terénního programu byla kvízová přírodovědná
soutěž zaměřená na poznávání života zvířat, která probíhala ve všech lokalitách
„terénu“ od září do počátku listopadu 2011. Soutěže se zúčastnilo přes 50 dětí a její
slavnostní vyhodnocení se uskutečnilo 17. listopadu 2011 v prostorách NZDM
Bouda.
Na vítěze čekaly věcné ceny a také volné vstupenky na libovolnou projekci v
budějovickém multikině CineStar. Program slavnostního vyhodnocení a ocenění
nejlepších účastníků byl zpestřen projekcí krátkých animovaných filmů, které vznikly
ve Filmové laboratoři v NZDM Bouda.
Slavnostního vyhlášení vítězů soutěžního kvizu se účastnili nejen děti, ale i jejich
rodiče. Celkem se tak této akce účastnilo 30 příchozích.
IV.Nepravidelné a jednorázové aktivity
V roce 2011 uskutečnilo projektového pracoviště NZDM Bouda také řadu
nepravidelných aktivit, které byly většinou rozšířením pravidelných a průběžných
aktivit. Níže uvádíme bližší informace o nejvýznamnějších z nich.
Jeden svět – mezinárodní filmový festival o lidských právech Český Krumlov 2011
Jako v obdobích minulých, tak i v roce 2011
pokračovaly v prostoru NZDM Bouda měsíční
projekce dokumentárních filmů „Jeden Svět“.
Tyto projekce probíhaly zpravidla každé druhé
úterý v měsíci (8 projekcí, 114 diváků). Nad
rámec těchto pravidelných projekcí se nám v
roce 2011 podařil uskutečnit ve spolupráci
s Filmovým klubem Jeden svět při Gymnáziu
Český Krumlov „Filmový festival Jeden svět“,
který se uskutečnil ve dnech od 14. do 18.
března 2011. Filmové projekce byly rozděleny do dvou základních kategorií –
školních a veřejných. Projekce probíhaly v tomto týdnu současně na dvou místech –
v prostorách NZDM Bouda a v divadelním sále Městského divadla, o.p.s. Český
Krumlov. Školních projekcí se zúčastnilo celkem 640 žáků a studentů, veřejných
projekcí se zúčastnilo 220 diváků.

20

V rámci festivalu se uskutečnily také dvě doprovodné aktivity. První z nich byl
benefiční koncert na podporu festivalu Jeden svět v Českém Krumlově, který se
uskutečnil v českokrumlovském pivovaru Eggenberg (25. února 2011, 132 diváků).
Druhou aktivitou byla fotografická výstava „Senioři (nejen) v Africe – Zapomenutá
generace“, která byla veřejnosti přístupná ve výstavních prostorách městského
divadla po celý měsíc březen 2011.
Hudební koncerty
V rámci podpory mladých hudebních kapel, které
se v Boudě věnují hudební tvorbě pořádá klub
v průběhu roku hudební koncerty.
První z nich byl uspořádán 19. ledna 2011, kdy
se ve spolupráci s Dobrou čajovnou uskutečnil
koncert „TEECHNO 02 - New Conection of
Elements“. V rámci programu proběhla i
slavnostní vernisáž výstavy mladé perspektivní
fotografky „JAS“. Součástí večera byla i projekce krátkých klipů, které se dotýkají
problémů současného světa. Tohoto setkání se zúčastnilo 25 diváků.
Další koncert byl uspořádán 28.ledna 2011. Tentokrát vystupovaly tři začínající
hudební skupiny klubu Bouda. V dalším období se pak uskutečnil například „Koncert
pro Nízkoprahy“ (23.9.2011, 35 diváků) a nebo „Hip-hop akce“, jež proběhla
20.11.2011 za účasti 20-ti příchozích.
Prázdninový projekt „V Boudě proti nudě“
Projekt „V Boudě proti nudě“ probíhal ve dvou
týdenních termínech
letních prázdnin. Pro
účastníky (především děti do 15-ti let) byla
přichystána široká škála umělecko-řemeslněvýtvarných aktivit, při nichž si mohou vyzkoušet
své zručnosti a dovednosti. Z aktivit můžeme
jmenovat například: výrobu ručního papíru, drobné
řezbářství, tvorbu šperků z korálků, kůží, pletení
náramků, malování a barvení textilií, malbu na
fólie, výrobu „slupovaček“. Děti si mohli udělat
různé výrobky a pak si je odnést domů. Odborné vedení zajišťovali pracovníci a
spolupracovníci CPDM, o.p.s. Český Krumlov. Kromě dětí se akce mohli zúčastnit
také rodiče a prarodiče. První část projektu se uskutečnila v týdnu od 11. do 15.
července 2011 (celkem postupně 70 účastníků). Druhá část projektu pak proběhla od
15. do 19. srpna .2011 (66 účastníků).
Výtvarné projekty pro děti a mládež
Sochy a děti - Ve dnech od 2. do 6. května 2011 se
v areálu zahrady NZDM Bouda uskutečnil devátý
ročník výtvarného projektu „Sochy a děti“. Účastnicky
je projekt zaměřen jednak na třídní kolektivy
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základních a středních škol (dopoledne) a na neorganizované děti a mládež
(dopoledne). Účastnici se pod vedením zkušeného sochaře učí „sochařskou“ práci se
dřevem. Účastníci jsou vedeni k aktivnímu zapojení do aktivit a také ke vzájemné
spolupráci. Za úspěch považujeme vzestupnou tendenci návštěvnosti tohoto
projektu. Věříme, že udržíme tuto tradicii i v následujících letech. Za pět dnů trvání
tohoto projektu se jej zúčastnilo 280 příchozích.
Výtvarný podzim v Boudě – Tento (také) tradiční
výtvarný projekt se uskutečnil v Boudě ve dnech
od 17. do 21. října 2011. V roce 2011 se jednalo
již osmý ročník této akce. Každý pracovní den
v týdnu (vždy od 8-mi hodin do 16-ti hodin) si
účastníci mohli vyzkoušet zajímavé a neotřelé
výtvarné a řemeslné techniky. Akce byla v
dopoledních hodinách primárně určena třídním
kolektivům
žáků
ze
základních
škol
českokrumlovského regionu, v odpoledních
časech se pak projektu účastnili také volně
příchozí dětští návštěvníci Boudy.
Účastníci se postupně střídali na jednotlivých připravených pracovištích, kde na ně
čekal zajímavý výtvarný program - drátkování kamínků, tvorbu šperků, skupinové
malování na velkorozměrové plátno, výrobu šperků a robotů z počítačových
součástek a drobné řezbářství. Projektu se zúčastnilo celkem 305 dětí a mládežníků.
Výstavy
24. března 2011 se v NZDM Bouda uskutečnilo slavnostní zahájení výstavy
významných českokrumlovských umělců s příznačným názvem „Promluvy“. Svými
osobitými obrazy se zde představili Dušan Decarli a Václav Klimeš. Dalšími umělci,
kteří se na této výstavě podíleli svými díly jsou sochař Petr Parisch a básník Dalibor
Bárta. Tato výstava trvala v prostorách NZDM Bouda do 7. dubna 2011. Na vernisáž
přišlo kolem 50-ti diváků.
Festivaly
Realizace festivalů, na kterých se mohou se svým uměním představit svým
posluchačům začínající mladí umělci především hudebních žánrů (popřípadě divadla
a filmu) je významnou nadstavbou činnosti Boudy. Klub v roce 2011 organizoval dva
festivaly („Cihelna – Vystupovat“ a „Červenání“) a na třetím festivalu („Krumlov
Unplugged“) se klub významně organizačně spolupodílel.
Festival alternativní mládežnické kultury „CIHELNA VYSTUPOVAT 2011“
Festival „Cihelna-Vystupovat“ se v roce 2011 uskutečnil již
po šesté. Jde o akci, která je zaměřena setkávání se a
iniciování
mladé
nezávislé
kulturní
scény
z Českokrumlovska a dalších spádových regionů
Jihočeského kraje.
Hlavní program v roce 2011 byl
hudební a doplněn byl promítáním filmů mladých
jihočeských autorů (dokumenty, umělecké snímky).
Pro rok 2011 se nám bohužel nepodařilo zajistit dostatek
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finančních prostředků pro tento festival, který byl vždy
pořádán jako dvoudenní a tak se festival uskutečnil
jako jednodenní akce v sobotu 24. června 2011.
Jedním ze záměrů aktivity bylo poskytnout mladým
umělcům prostor pro vlastní seberealizaci, inspiraci a
místo pro vzájemné setkávání mládeže. Věříme, že se
nám toto, i přes zkrácení akce na 1 den, podařilo a že
jsme udrželi chybějící prostředí pro prezentaci
mládežnických začínajících uměleckých souborů a
umožnili širšímu publiku přístup k méně známé hudbě
a filmu.
V rámci programu festivalu vystoupila tato hudební
seskupení z jihočeského regionu:
Kyanid, Sandwitch, The Pooh, Another Fake
Heroes, Spine In True, Poslední Záhryz, Depakine
Chrono, Hameln, OSA Killers a Vyvrhels. Ve filmové
části programu byly prezentovány filmy studentů ze Soukromé filmové školy z Písku.
Festivalu za jeden den konání divácky zúčastnilo přibližně 150 mladých lidí.
Festival Červenání 3
Již třetí ročník tohoto neobvyklého festivalu se uskutečnil
v sobotu 23. července 2011v areálu Psychiatrické léčebny
Červený Dvůr. Diváci se těšili z vystoupení hudebních
skupin Imodium, Rattle Bucket, Running Sushi, Kyanid, No
Crapes, Suicide, Another Fake Heroes, Parní Wanna, Bílá
nemoc a Henry's.
Záměrem
akce
bylo,
kromě podpory „mladého“
kulturního
dění
na
Českokrumlovsku,
podpořit také myšlenku
možnosti "bavit se bez
alkoholu
a
jiných
podpůrných látek“ v prostředí, ve kterém probíhá
léčba závislostí.
Samotní pacienti léčebny byli
aktivně účastni na organizaci akce a byli zde také jako diváci.
NZDM Bouda je ve své pravidelné činnosti „líhní“ mladých talentů. Vzhledem k tomu,
že v Boudě zkouší mnoho mladých začínajících hudebních skupin, napadlo nás
nabídnout jim jedinečnou možnost prezentace před velkým počtem lidí a navíc v
prostředí, kde nebude k dispozici alkohol a ani jiná „pomáhátka“. Navíc mladé
hudební skupiny měly možnost vystupovat na spolčeném pódiu (a nechat se
inspirovat) spolu s hudebními skupinami, které (nejenom na české hudební scéně) již
něco dokázaly…
Program akce byl zároveň koncipován jako „rodinný“. Pro dětské návštěvníky
festivalu bylo připravené například lanové prolézání, skákací hrad, lukostřelba,
točení z kruhy, jízda na dětských vysokozdvižných vozících a další aktivity. Ke
konzumaci jsme připravili jak vegetariánské, tak i klasické občerstvení a k pití točené
„eggenberské“ limonády.
Festivalu se celkem zúčastnilo na 300 účastníků nejenom z jižních Čech, ale byli zde
i návštěvníci z kraje Středočeského, Plzeňského, Brna a dalších regionů.
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Podporovateli třetího ročníku festivalu byli: město Český Krumlov, Jihočeský kraj, a
nadace Život umělce, Linde Hydraulics, Johny Servis a další.
NZDM Bouda (a také další pracoviště CPDM) se v roce 2011 podílelo na přípravě
třetího festivalu (resp. souvislejšího hudebního projektu), který pořádalo CPDM
Český Krumlov. Jednalo o první ročník festivalu „Krumlov Unplugged“. Hlavním
garantem této aktivity bylo Hudební studio mladých (další pracoviště CPDM).
Informace o této aktivitě najdete v části informací o hudebním studiu.
V.Dlouhodobé projekty
Do struktury činností, které má na starosti pracoviště NZDM Bouda patří dvě
projektové aktivity, které jsou koncipovány jako dlouhodobé a trvalé. První z nich je
„Filmová a střihová laboratoř“ a druhou je internetové mládežnické „Rádio ICM“.
Filmová a střihová laboratoř
Filmová a střihová laboratoř vznikla na základě velkého zájmu mladých lidí
(zapálených talentovaných filmařů, ale i zatím nepříliš zkušených dětí a mládeže)
z Českého Krumlova o tento druh tvorby. Autory projektové myšlenky (iniciátoři) byli
tedy přímo samotní mládežníci, kteří neměli v širokém okolí možnost pravidelně
realizovat činnost tohoto zaměření. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o
nákladnou záležitost, chápali jsme tento projekt a roli NZDM Bouda jako ideální
možnost rozšířit nabídku činností NZDM Bouda směrem k mladým lidem.
V roce 2011 jsme se snažili aktivně zapojovat mladé
lidi do činnosti naší „filmové laboratoře“. Účastníci si
v průběhu roku 2011 vyzkoušeli celou škálu aktivit
souvisejících s filmem - prací se scénářem, zvukem,
světlem, závěrečným sestřiháním celého ad.
Významným filmovým počinem v roce 2011 byla
realizace druhého ročníku „Kurzu animovaného
filmu“. Jako přidanou hodnotu k tomuto projektu se
nám podařilo oslovit světoznámé animátory,
manžele Deitchovi, kteří se účastnili jedné ze závěrečných projekcí v kurzu vzniklých
animovaných děl.
Speciální kurs animovaného filmu jsme uspořádali ve dnech od 1. do 11. října 2011
v NZDM Bouda. Filmoví nadšenci měli v těchto dnech možnost realizovat svá díla
denně (včetně soboty a neděle) v čase od 10.00 do 20.00 hodin. Účastníci si
vyzkoušeli jednotlivé animační techniky - kresbu na blok a následné rozpohybování
příběhu, prokreslování na podsvícený rám a následné snímání sekvencí, animace
pomocí počítače a animačního programu, práce s figurou nebo materiálem a snímání
sekvencí, animaci pomocí grafického tabletu…
Projekt probíhal pod vedením zkušené lektorky a absolventky belgické filmové
školy La Cambre Zuzky Studené. Kurs byl zdarma a za 11 dní se do filmových
workshopů aktivně zapojilo celkem 95 účastníků z řad dětí, mládeže a dalších
zájemců.
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Výsledky tvorby pak byly prostřednictvím dvou
prezentací představeny veřejnosti. První z veřejných
prezentací se uskutečnila
22. října 2011 v
českokrumlovské Dobré čajovně. Druhé veřejné
promítání se uskutečnilo 4. prosince 2011 v divadelní
kavárně „Ántré“ v Českém Krumlově. Významnými
hosty této veřejné projekce byli světově uznávaní
animátoři manželé Zdenička a Gene Deitchovi, které
se nám podařilo oslovit. Na programu večera byly
projekce jak filmových děl vzniklých na říjnovém
„Kurzu animovaného filmu“, tak i projekce
animovaných filmů z dílny manželů Deitchových. Asi
největší ohlas publika získala animovaná hororová
pohádka s názvem „Mrňous a čarodějnice“, kterou
režíroval Gene Deitch, a kterou mnozí znali z let
dřívějších. Po těchto projekcích následoval prostor
pro otázky na manžele Deitchovi, kteří publikum
seznámili s tvorbou svých animovaných filmů a podělili se s diváky o zážitky ze života
s animovaným filmem.
Obou těchto veřejných promítání se zúčastnili jak mladí lidé, kteří se podíleli na
tvorbě animovaných děl, tak i jejich rodiče a další veřejnost. Celkem se obou těchto
veřejných projekcích zúčastnilo více než 50 příchozích.
Internetové mládežnické „Rádio ICM“
Tento dlouhodobý projekt je zařazen do struktury činnosti NZDM Bouda. Avšak
vzhledem ke specifice jeho činnosti, jsou informace o aktivitách rádia v roce 2011
uvedeny v samostatném bloku níže.

C.Hodnocení naplňování cílů projektu v roce 2011
Dosažené a vykazované výsledky (jak kvaltativní, tak „číselné“) za rok 2011 nás
opravňují konstatovat, že se pozitivně dařilo rozvíjet historicky první otevřené klubové
nízkoprahové a volnočasové zařízení pro děti a mládež tohoto typu v regionu
Českokrumlovska.
1.I nadále byl vytvářen prostor pro zpravidelnění zájmových činností založených
z vlastního zájmu účastníků (v pravidelných aktivitách byl klub Bouda zcela
zaplněn).
2.Prostřednictvím klubu a klubových činností se dařilo vzbuzovat zájem o alternativní
pravidelné naplňování volného času u přibližně 100 mladých lidí týdně a vytvářet jim
základní podmínky pro realizaci a rozvoj pozitivních zájmů
3.Dařilo se navazovat také kontakty s mladými amatérskými umělci (výtvarníci,
fotografové, muzikanti apod.) a otevřít jim prostor pořádání autorských výstav,
vernisáží výtvarných děl a vlastních koncertních vystoupení.
4.Bouda vytvořila také prostor pro postupné začleňování dětí a mládeže ze sociálně
znevýhodněného prostředí do volnočasových činností, např. do festivalových
projektů Cihelna - Vystupovat, Červenání, Krumlov Unplugged nebo do projektů
výtvarných (Sochy a děti, Výtvarný podzim v Boudě, V Boudě proti nudě) atd.
5.Pokračovalo rozvíjení spolupráce s dalšími místními subjekty (SVP Spirála Český
Krumlov, PL Červený dvůr, Centrum sociálních služeb, Centrum zdravotně
postižených, ICOS Český Krumlov, S.D.M. - České Budějovice, městem Český
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Krumlov a dalšími), které se svými možnostmi podíleli na podpoře i využívání
nízkoprahového prostoru pro mládež v Českém Krumlově.
6.Klub získával důvěru u mladých lidí, kteří jej navštěvují a svěřují se se svými
problémy. Následně jsme mohli pomoci jak radou, návrhy řešení, kontakty na
odborníky…
7.Velmi úspěšně NZDM Bouda pokračovala v terénním sociálním programu, který byl
poskytován přímo v místech bydliště klientů
8.Dařilo se podchycovat zájem institucí v Českém Krumlově, v kraji i ČR o ideu a
obsah činnosti Boudy, který se projevil v podpoře aktivit klubu
9.V rámci iniciativy mládežníků/dobrovolníků se nám podařilo dobudovat a nadále
pokračovat v realizaci projektu „filmové laboratoře“ a získat profesionální vedení
tohoto nového programu.
10.Díky seminářům a dalším vzdělávacím akcím, které byly v prostorách Boudy
pořádány ve spolupráci s ICM Informačním centrem pro mládež (projektové
pracoviště CPDM, o.p.s.) se nám podařilo oslovit žáky posledních ročníků základních
škol a projevit u nich aktivní zájem o činnosti v klubu Bouda.
Když bychom chtěli shrnout činnosti NZDM Bouda v roce 2011 do obecné polohy, tak
můžeme konstatovat, že prostřednictvím poskytovaných služeb docházelo k
naplňování cílů projektu takto:
 Zvýšila se návštěvnost a zájem ze strany mládeže, jak v pravidelné činnosti,
tak i v návštěvnosti „otevřeného klubu“, přičemž dochází i nadále k většímu
zapojování cílových skupin do všech aktivit a programů NZDM Bouda
 I v tomto roce byl kladen důraz na vytváření chybějícího prostoru pro vlastní
iniciativu uživatelů, kdy prostřednictvím dosažených úspěchů v činnosti
získávali účastníci motivaci pro nový a pozitivnější pohled na vlastní život
 Realizace služeb, aktivit a programů NZDM Bouda napomohla k posilování
odpovědnosti klientů (účastníků a uživatelů služeb) za svůj další život ve
společnosti ve smyslu schopnosti postupného akceptování všeobecných
pravidel života běžné společnosti
 Dařilo se realizovat konkrétní pomoc a poradenství v krizových situacích
jednotlivců a další zprostředkování odbornější pomoci v případech, které
zařízení nemohlo vyřešit
Aktivity NZDM Bouda za rok 2011 v číslech
PŘEHLED NEPRAVIDELNÝCH AKTIVIT NZDM BOUDA V ROCE 2011
Techno 02-new colection of elements (19.ledna 2011)
Koncert hudebních skupin (28.ledna 2011)
Benefiční koncert festivalu "Jeden svět (piv. Eggenberg 25. února 2011)
Filmový klub „Jeden svět“film: „To všechno z lásky“ (11. leden 2011)
Filmový klub „Jeden svět“ film: „Sirotci z Rangunu“(8. únor 2011)
Filmový festival „Jeden svět“, školní a veřejné projekce (14. – 18. březen
2011)
Vernisáž výstavy mladých krumlovských výtvarníků (24. březen 2011)
Turnaj ve stolním fotbálku (16.4.2011)
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25
31
132
15
13
860
38
10

Výtvarný aktivizační projekt „Sochy a děti“(od 2.5. do 6.5.2011)
Klub filmové historie (21. června 2011)
Filmový klub „Jeden svět“film: „Rainmakers“ (12. duben 2011)
Filmový klub „Jeden svět“film: „Oni a jí“ (10. květen 2011)
Filmový klub „Jeden svět“film: „Sedm světel“ (14. červen 2011)
Cihelna 2011 (26.6.2011)
„Koncert pro Nízkoprahy“ (23.9.2011)
V Boudě proti nudě (11.7. 2011 do 15.7. 2011 + od 15.8. do 19.8.2011)
Festival Červenání 2011 (24.7.2011)
Turnaj ve stolním fotbálku (7.10.2011)
Výtvarný podzim v Boudě“ (od 17. do 21. října 12011)
Filmový klub „Jeden svět“film: „Moje milovaná holčička“ (11. říjen 2011)
Filmový klub „Jeden svět“film: „Nikomu jsem neublížil“ (8. listopad 2011)
Filmový klub „Jeden svět“film: „Ideální svět“ (13. prosince 2011)
koncert „hiphoperů“ - „Hip-hop akce“ (30.11.2011)
Kurz animovaného filmu (od 1.10.2011 do 11.10.2011)

280
8
15
15
15
217
35
136
250
8
305
20
9
12
20
90

CELKEM (účastníků / kontaktů)

2559

CELKOVÝ POČET KONTAKTŮ V ROCE 2012
Počet kontaktů v terénním programu
Počet kontaktů v "Otevřeném klubu Bouda"
Počet kontaktů v pravidelné činnosti NZDM Bouda
Počet kontaktů / účastníků nepravidelných aktivit
Celkem kontaktů

1499
2472
1528
2559
8058
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III. Internetové mládežnické Rádio ICM
I. Rádio ICM v souvislostech v roce 2011
V roce 2011 Rádio ICM zdárně pokračovalo ve
svých aktivitách. Podařilo se zajistit pravidelné
stálé vysílání, jehož hlavním záměrem bylo
přinášet lokální a regionální informace pro
mládežníky ve formě jim vlastní, a dále
připravovat a vysílat pravidelné pořady
zaměřené na současnou hudební scénu. Rádio
ICM také v roce 2011 prezentovalo místní
hudebních soubory - skupiny (pořad Music Star), zvalo si hosty, převážně
(hudebníky) do studia a odvysílalo s nimi desítky rozhovorů a reportáží. Součástí
programových aktivit Rádia ICM byly také pořady, které byly svojí povahou zaměřeny
na alternativní hudební oblasti (Hard Vinyl, Flowline, Trance Invasion), ale i pořady
čistě informační (Infoservis), a dále odpočinkové, zábavné, diskusní (Odpolední
Relax, Starý Hity nejsou Sh*ty nebo Crapo).
Celkovou činnost Rádia ICM v roce 2011 bychom tak mohli rozdělit na jednotlivé
oblasti, jimž se zabývalo. První z nich bylo naplňování pravidelného týdenního
harmonogramu vysílání. Další odvětvím činnosti rádia byly aktivity, které se snažily
nad rámec pravidelného vysílání zpestřit program.
Jednalo se zde převážně o projekt „Přeshraniční rádiová spolupráce mládeže“, jehož
záměrem bylo podpořit dialog mezi naším rádiem a podobným rakouským rádiem
FRF (Freies Radio Freistadt). Tato spolupráce spočívá ve výměně některých pořadů,
a dále v realizaci tzv. „médiakempů“, při nichž se setkávají oba spřátelené rádiové
týmy se záměrem pořídit reportáže z nejrůznějších kulturních akcí na obou stranách
hranice.
Významnou nadstavbou činnosti rádia byl mezinárodní projekt „Medialize it“, jehož
realizátorem bylo CPDM, o.p.s. Český Krumlov. Vedle Rádia ICM se na tomto
projektu spolupodílela některá další pracoviště CPDM). Více informací o projektu
Medialize it je uvedeno v bloku „Ostatní projekty a aktivity CPDM“ níže.
Zajímavou aktivitou Rádia ICM byla také spolupráce s českobudějovickým
multikinem CineStar, které rádiu nabízí možnost účastnit se předpremiér filmů a
následných tiskových besed s jejich tvůrci, při nichž máme možnost pořizovat nové
reportáže. Součástí činnosti našeho rádia byly v roce 2011 také diskotéky (v
českobudějovickém klubu Papatoria a v českokrumlovské kavárně La Boheme), při
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nichž měli členové našeho týmu možnost moderovat celý večer „naostro“ přímo s
účastníky dané akce.
Během léta 2011 naše rádio také mediálně podporovalo několik hudebních festivalů
(např. festivaly Cihelna -Vystupovat, Lipnofest, Červenání). Z těchto festivalů a akcí
byly připraveny a také odvysílány reportáže.

II. Přehled aktivit Rádia ICM v roce 2011
1. Průběžné vysílání Rádia ICM v roce 2011
V roce 2011 se nám podařilo zajistit průběžné vysílání Rádia ICM, které bylo
směřováno k mládeži a to jednak formou informační a zpravodajskou, tak i formou
hudební. Týdenní plán pořadů byl tvořen velmi zajímavými pořady, které se nám
jednak rozrůstají, ale i díky vysoké migraci moderátorů ubývají. Za zmínku stojí
především následující pravidelné pořady v týdnu:
- MusicWay - pořad věnovaným různým kapelám a informacích o nich
- MusicStar - pořad o různých kapelách a informacích o nich, většinou s hostem
- Infoservis - pořad plný informací o kultuře, volném času, sportu ad.
- Starý hity nejsou Sh*ty - mix starých oblíbených hitů (90´s 00´s léta)
- Odpolední relax – relax při poslechu rádia a spoustu legrace
- Flowline – remixy známých písní
- Trance Invasion – pořad plný taneční muziky
- Crapo – pořad zaměřený na módní trendy
- Hard Vynyl – pořad plný mixážní muziky
- Rock Bend – pořad plný rocku
- Hard Vynil – namixované hudba
- Music Revolution – pořad plný taneční muziky
- dále se uskutečnilo vysílání speciálních nepravidelných pořadů na aktuální témata
dle potřeb partnerů (Strom jako živá bytost)

2. Přeshraniční rádiová spolupráce s FRF Freistadt
V tomto projektu šlo o vzájemnou
spolupráci českého mládežnického
Rádia ICM a rakouského rádia Freies
Radio Freistadt. Celý projekt souvisel s
pokračováním snah CPDM, o.p.s. Český Krumlov v podpoře mediálních a hudebních
zájmových aktivit mladých lidí na přeshraniční úrovni. V tomto případě šlo o
pokračování již pětileté spolupráce v oblasti neformálního vzdělávání mládeže a
společných aktivit v oblasti mediální (ČR-Rakousko).
Projekt spočíval:
a) V průběžných / souvislých aktivitách (po celé období projektu)
- výměna rozhlasových pořadů, živé české vysílání na FRF a naopak
- prezentace a informace z oblasti kultury, životního prostřední, volného času, hudby,
sportu ad. v obou rádiích (informační servis v obou rádiích).
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b) v časově vázaných společných aktivitách mládežnických rádiových týmů z ČR a
Rakouska
Tyto aktivity byly realizovány formou tematických společných akcí tzv. „médiakempů“,
kterých se účastnily společně oba mládežnické týmy (český a rakouský).
Médiakpempy byly časově dimenzovány jako dvou až třídenní akce. Hlavní náplní
těchto médiakempů bylo přinášet z obou redaktorských týmů srovnávací reportáže
z různých pohledů ke konkrétnímu místu či tématu v ČR nebo v Rakousku, dále jejich
společné zpracování a postupné odvysílání v obou
spřátelených rádiích.
Námi realizovaný projekt se skládal ze 2 častí:
Ad a) Realizace průběžných souvislých aktivit
Rakouské Rádio FRF mělo a nadále má ve svém
programovém schématu jednou týdně zahrnutý pořad
„CZECH OUT“ (http://www.frf.at/show.php?ordner_id=255),
v němž pouští „do éteru“ záznamy našeho vysílání,
které rakouské straně poskytujeme.
Na české straně v pořadu Rádia ICM „INFOSERVIS“
jsme také informovali a nadále informujeme posluchače
o tématech z oblasti kultury, volného času, hudby, jež
se týkají rakouské strany, a které nám rakouské rádio
FRF dodává.
Ad b) Realizace „Médiakempů“
Bohužel se nám realizace všech čtyř předem plánovaných médiakempů nepodařila
dotáhnout do úplného závěru. V uskutečňování těchto vzájemných setkávání se
vyskytly určité překážky, se kterými jsme na obou stranách nepočítali. Jednalo se
převážně o personální změny ze strany mládežníků, kteří spolupracovali s naším
nebo s rakouským rádiem. Toto je jev naprosto přirozený - mládežníci ne vždy mají
dostatek času, mají studijní a další studijní povinnosti… Naštěstí se stav lidí v rádiu
výrazně nezměnil - úbytek a příbytek je víceméně vyrovnaný. Podobný problém
pociťuje i naše partnerské rádio v Rakousku.
V průběhu roku 2011 jsme narazili na další
problémy, díky nimž jsme museli částečně
pozměnit
harmonogram
jednotlivých
médiakempů, a to v důsledku nevyhovujících
původních termínů pro obě ze zúčastněných
stran. Tak jsme uspořádali v roce 2011
pouze dva médiakempy (z plánovaných čtyř)
a to pouze na české straně hranice. Dalším
důvodem
realizace
pouze
poloviny
médiakempů byla chřipková epidemie, která
značně potrápila oba rádiové týmy.
Médiakemp – květen 2011
Ve dnech od 13. do 14. května se uskutečnilo na české straně společné setkání
obou spřátelených týmů. Tématem tohoto médiakempu byla „média“. V rámci
programu této schůzky se mládežníci účastnili i projektu „Krumlov Unplugged“, který
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pořádala naše organizace (CPDM o.p.s.;
projektové pracoviště H.S.M - Hudební studio
mladých). Jednalo se o rockový koncert kapel
„Společenstvo nezbedných" a „Vyvrhells".
Součástí programu tohoto médiakempu byly
také dvě exkurze. První z nich byla exkurze do
českokrumlovského fotoateliéru Seidel, kde se
mládežníci seznámili a tvorbou a pořizováním
fotografií, a dále s životem českokrumlovského
rodáka Jana Seidela, který fotografoval území
z obou stran hranice (rakouské i české) v první polovině 20. století. Druhá exkurze
proběhla ve studiu českobudějovického Českého rozhlasu (Český rozhlas České
Budějovice 104,3 FM), kterou nás provedl redaktor tohoto rádia Filip Černý. Účastníci
tak měli možnost seznámit se s chodem profesionálního rádia.
Médiakemp – Prosinec 2011
Druhý médiakemp roku 2011 jsme byli nuceni poněkud zkrátit. Důvodem tomu byl
nedostatek času ze strany mladých účastníků. Takto se médiakemp uskutečnil pouze
v jednom dni, a to 16. prosince 2011. Na tomto setkání byly prodiskutovány
především plány a podrobnosti spolupráce a společných aktivit českých a
rakouských mládežníků, a dále obou spolupracujících organizací v roce 2012.
Schůzka se konala v Českém Krumlově.
3. Účast Rádia ICM na dalších aktivitách partnerů
I v roce 2011 se Rádio ICM stalo mediálním partnerem festivalů
Cihelna-Vystupovat, Červenání a Lipnofest. Z těchto akcí byl
pořízen audio materiál a fotodokumentace.
Další
významnou
aktivitou
byla
spolupráce
s českobudějovickým multikinem CineStar, přičemž jsme se zde
účastnili několika předpremiér nových českých filmů. Také jsme
se podíleli na následných tiskových sezení s tvůrci jednotlivých
filmů, při nichž jsme natočili několik reportáží. Součástí aktivit
realizovaných prostřednictvím Rádia ICM byly také diskotéky (v
českobudějovickém klubu Papatorii a v českokrumlovské
kavérné La Boheme), které byly volně přístupné.
4. Účast v mezinárodním projektu Medialize it
Další významným projektem, kterého se Rádio ICM účastnilo, byla mezinárodní
výměna mládeže s názvem Medialize it, která se uskutečnila koncem srpna 2011
v Českém Krumlově. Jednotliví mladí účastníci tohoto projektu byli zahrnuti do
činnosti Rádia ICM tvorbou tématických rozhlasových pořadů, které odvysílali ve
našem rádiu.

III. Podporovatelé projektu Rádia ICM v roce 2011
Hlavními podporovateli činnosti Rádia ICM v roce 2011 byli:
město Český Krumlov, Jihočeský kraj a Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR.
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IV. Přínos rádia ICM v roce 2011








Vysílání internetového Rádia ICM přineslo reportáže z oblastí, které nejsou
komerčními rádii pokryty.
Vysílání prezentovalo mladé umělce a lokální kulturu.
Přineslo souhrnné informace lokálního a regionálních charakteru, které
mládeži nejsou v této šíři jinak nabídnuty.
Účastníkům (mladým moderátorům a redaktorům) přineslo zkušenosti a
dovednosti v mediální scéně.
Rádio prezentovalo nabídku služeb neziskových, nízkoprahových,
preventivních i intervenčních pracovišť, ve formě, která je mládežníkům vlastní
a v souhrnu, který v rozhlasovém éteru není takto komplexně a regionálně
pokryt.
Přispívalo k přeshraniční výměně zkušeností, prezentaci odlišné kultury,
kooperaci mládežníků všech zúčastněných stran.

Do aktivit a práce rádis bylo v průběhu roku zahrnuto 15 mladých lidí (tým Rádia
ICM) dále cca 45 účastníků dílčích aktivit (Médiakempy, projekt Medialize it). Počet
zprostředkovaných účastníků (posluchačů) byl cca 50 týdně, což vychází z 51 týdnů
roku 2011 na 2500 posluchačů.

V. Pociťované problémy při realizaci
Rádio ICM v roce 2011 vlivem personálních změn, které
se odrazily v programovém vysílání, změnilo programové
vysílání. Jednalo se o pořad Grind Gate, který jsme byli
nuceni ukončit z důvodů studijních povinností a
nedostatku volného času moderátora tohoto pořadu.
Na druhé straně jsme zaznamenali úspěch v realizaci
nových pořadů, přičemž jsme v roce 2011 takto vytvořili
celkem čtyři nové pořady, které obohatily naše
programové vysílání. Jedná se o pořady: Na přání, Music
Revolution, Sunday Party a Rock Bend. Takto se nám
podařilo zaškolit nové moderátory a redaktory, kteří tak
získali
prostor
pro
seberealizaci
v získávání
moderátorských, redaktorských zkušeností.
Jak je již uvedeno výše, nepodařilo se nám naplnit zcela plány v přeshraniční
spolupráci v části společných česko – rakouských médiakempů.

VI. Personální a materiální zajištění realizace projektu
a)Základní tým Rádia ICM v roce 2011
Jiří Muk - vedoucí projektu Rádia ICM
Petr Prokeš - moderátor, redaktor
Veronika Prokopcová - moderátorka, redaktorka
Václav Kupilík - moderátor, mezinárodní koordinátor
Jaroslav Vomáčka - redaktor, kulturní moderátor
Jiří Veselý - moderátor
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Luboš Sýkora – moderátor, redaktor
Bedřich Pingitzer ml. – tech. podpora
Karolína Jedličková- moderátorka
Lukáš Navara – moderátor
Kateřina Hálová – moderátorka
Veronika Štěpánková – moderátorka
Marek Žlunka - moderátor
Zdeněk Sláma – moderátor
DJ Loom – moderátor
Lukáš Maňák – moderátor
Radek Macek – moderátor
Tomáš Sluka - moderátor
Jan Čepelák – webmaster
b)Prostorové zázemí
Celý projekt probíhal převážně v Českém Krumlově ve studiu Rádia ICM (CPDM, Špičák 114), ale zároveň
při vybraných aktivitách na dalších místech v
Jihočeském kraji, ČR a Horním Rakousku.
c)Materiální a technické zajištění
Z dosavadní praxe bychom určitě do budoucna
potřebovali posílit stav naší techniky (z důvodu
modernizace) a také do budoucna se určitě vrýt do
povědomí další široké veřejnosti a to pomocí různých "
živých akcí" - ankety, živé vysílání s veřejností, z kulturních akcí, apod.
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IV. Projektové pracoviště Streetwork
Projektové pracoviště Streetwork zajišťuje zejména terénní
sociální služby v oblasti protidrogové prevence a prevence
pouliční a klubové prostituce. Tyto činnosti naplňuje Streetwork
prostřednictvím
dvou
registrovaných
sociálních
služeb
(celoročních trvalých programů). Jedná se o sociální službu
(program) „Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice“ a
terénní program program „Viktorie“.
Pracoviště Streetwork poskytuje také poradenství v oblasti
závislostí a v menší míře se zabývá také aktivitami v oblasti
primární prevence.

I.Terénní program Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice“
Projekt Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice „Streetwork pro města Český
Krumlov a Kaplice“ pracuje pod tímto názvem jako sociální služba od poloviny roku
2003. Pracoviště působilo od roku 1999 pod původním názvem K-centrum. Cílem
této sekundární a terciární služby je navazování nových kontaktů, poskytování služeb
Harm Reduction, šíření osvěty mezi rekreačními uživateli drog a snaha o změnu
v chování klientů směrem k méně rizikovému užívání drog.
V roce 2011 pracoval terénní program Streetwork ve všech zavedených lokalitách
ve městech Český Krumlov, Kaplice a obci Větřní, oblasti Lipenska, Velešína ad.
Terénní program Streetwork prošel v průběhu roku 2011 personálními změnami ve
složení pracovního týmu. V návaznosti na odchod pracovnice v květnu tohoto roku,
byl TP nucen přijmout nového pracovníka na 1.0 pracovního úvazku jako náhradu.
Personální změnu na pozici sociální pracovnice provázely i dílčí změny v rozvrhu
pobytu v některých místech působení.
Díky posílení finančních prostředků z Individuálního projektu Jihočeského kraje na
podporu sociálních služeb (OP LZZ, ESF) bylo možné v roce 2011 přijmout dlouho
potřebného pracovníka na 0.2 pracovního úvazku. Tento třetí pracovník projektu
doplňuje tým v časových úsecích, kdy bylo potřeba zajistit širší objem provozu
terénního programu.
Potřeba třetího doplňujícího pracovníka byla dlouhodobě avizována a to v
projektových žádostech na všechny hlavní donátory služby, avšak z ekonomických
důvodů nebyla realizována.
V roce 2011 se program z pracovního pohledu zabýval nově problematikou
některých oblastí (teritorií), které jsou dlouhodobě označovány za problematické a jež
vykazují aktuálnost v řešení drogové problematiky. Terénní program se tak zaměřil
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také na města, která dříve nestíhal pravidelně navštěvovat a to obce Velešín a
Bujanov.
Terénní program poskytoval v roce 2011 své služby ve městech Český Krumlov,
Kaplice a obci Větřní, v oblasti Lipenské nádrže (spádový region Českého Krumlova).
Oblast je tvořena městy Horní Planá, Loučovice, Frymburk a Vyšší Brode. Tyto
oblasti jsou náročné na obsluhu z hlediska svého geografického položení, ale trvale
se potýkají s četnými problémy v souvislosti s drogovou problematikou.
V roce 2011 byl terénní program financován vícezdrojovým financováním a
poskytoval všechny služby odpovídající terénnímu programu. Časové rozsahy
působení a frekvence návštěv v jednotlivých oblastech byly upravovány dle potřeb
klientů a odpovídaly nejlépe místním potřebám. Práce v jednotlivých oblastech byla
v průběhu roku doplňována o nové poznatky a způsoby práce. Program reagoval na
aktuální situaci a požadavky uživatelů, jež byly zjišťovány buď přímým dotazováním
nebo na základě anonymní zpětné vazby od klientů (dotazník).
V roce 2011 byla aktuálně řešena především problematika testování na metabolity
drog ve spolupráci s OSPOD Český Krumlov a také navazující osobní poradenství,
dle konkrétního stavu jednotlivých uživatelů služby. Významný zájem byl především
o navazující poradenství v legislativě. Řešena byla i aktuální situace ohledně
screnningového testování na infekční onemocnění s místním pracovištěm hygienické
zdravotní služby a některými spolupracujícími organizacemi.
V jednotlivých navštěvovaných oblastech jsme se mimo výše uvedené zaměřovali i
na konkrétní problematiku nebo druh poradenství. Např. problematiku THC a
legislativní otázky spojené s užíváním drog a poradenstvím v souvislosti s péčí o dítě
(Český Krumlov) nebo zaměření se na oblast testování na infekční a pohlavní
onemocnění a poradenství zaměřené na těhotné uživatelky (Kaplice) nebo zaměření
se na sekundární komplikace při užívání drog a výhody ViP v obci Větřní.
V průběhu roku 2011 program poskytoval všechny služby standardně nabízené
terénními programy a zaměřil se na vnitřní fungování pracoviště (vylepšování
efektivnosti a zpětné vazby od uživatelů), poradenství v některých oblastech a
získávání nových klientů.
TP „Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice“ pracoval po celé období 2011
s cílovou skupinou, pro kterou je určen. Předpokládaný plán, vycházející z minulých
let, byl převážně naplněn. Je však třeba brát na zřetel sezónní výkyvy i těžko
předvídatelnou klientelu a náročnost tohoto typu regionu. Oproti původnímu plány
nebyly zaznamenány žádné významné změny.
Součástí obsahu pracoviště Streetwork je i účast na odborných seminářích a
besedách. Při realizaci projektu „Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice“
v roce 2011 se pracovníci Streetworku věnovali besedám a seminářům na
základních a středních školách v regionu Českokrumlovska. Dále odborným
besedám (pracovníci OSPODu a FOKUSu ČK) a preventivním akcím pro laickou
veřejnost na téma drog a současného stavu v této oblasti. V roce 2011 se pracovníci
dále účastnili primárně preventivní akce ČČK „Den plný prevence“ a přednášek o
drogové problematice v Komunitním centru Romů (KOCERO).
Zástupce pracoviště je aktivním členem týmů komunitních plánů sociálních služeb v
ORP Český Krumlov a ORP Kaplice. V rámci řešení problematiky sociálně
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vyloučených lokalit se zástupce pracoviště podílí na řešení problematiky sociálně
vyloučené lokality Větřní s Agenturou pro sociální začlenění při Úřadu vlády ČR.
Pracovníci služby se v roce 2011, dle svých vzdělávacích plánů a dle finančním
možnostem rozpočtu účastnili vzdělávacích kurzů a seminářů s problematikou
užívání návykových látek.
V roce 2011 projekt Streetwork zajišťoval, jako každoročně, také odbornou pomoc
a poradenství na českokrumlovských Slavnostech pětilisté růže, multikulturních
festivalech „Cihelna -Vystupovat“, „Červenání“ a „Krumlov Unplugged“.

II.Viktorie – terénní program prevence pouliční a klubové prostituce
Terénní program Viktorie vyvíjí svoji činnost především
v oblasti města Kaplice, trasy E55 a příhraničí. Navazuje
na terénní program Streetwork pro města Český
Krumlova a Kaplice. V roce 2011 fungoval program
Viktorie již více jak čtvrtým rokem. TP Viktorie navazuje
na TP Streetwork. TP Viktorie je zaměřen na prevenci
v oblasti pouliční a klubové prostituce (cíleně na trase E
55, v nočních klubech podél hranice do Rakouska,
okrajově pak v dalších místech Českokrumlovska, vždy v týdnu ve čtvrtek večer a
v noci).
V rámci tohoto programu bylo uskutečněno v roce 2011 zhruba 730 kontaktů,
vyměněno bylo více jak 4000 injekčních stříkaček a provedeno přes 200
screeningových testů na infekční nemoci.(VHC,VHB, syfilis, HiV).

III.Informace o situaci v jednotlivých regionech
1.Oblast města Český Krumlov a jeho okolí
Český Krumluv je z pohledu terénní práce dlouhodobě stabilní místo, kde nedochází
k velkým změnám z pohledu terénní práce. Centrum města, je jako celek pro terénní
práci dlouhodobě problematické vzhledem k vysokému turistickému ruchu (více jak 1
mil. - návštěvníků ročně) s vyjímkou městského parku, který je tradičně místem
pobytu některých klientů TP. Pracovníci TP navštěvovali v roce 2011 především
městská sídliště, kde je situace z pohledu TP nejvíce aktuální a přínosná. Sídliště Mír
má poměrně četnou romskou komunitu a terénní program, zde pracuje předvším s
těmito klienty zhruba ze 2/3 - tento stav trvá již z minulých let. Zbytek tvoří kontakty
problémových uživatelů a experimentátorů. Je to největší sídliště ve městě a je i
nejvíce komplikované z pohledu drogové problematiky. V průběhu roku 2011 se
pracovalo v blízkosti panelových domů a ve vchodech, služba byla poskytována
především zde. Problematické jsou zhruba 3 domy s jejich blízkým okolím, kde se
zdržuje převaha uživatelů a je jim poskytována služba. V panelákových domech se
pracuje na chodbách i na bytech a dochází se také na zavolání, kde se pak mění
materiál většího objemu nebo pro více uživatelů ( většinou zde, mimo byty mění
uživatelé 1 nebo několik injekčních stříkaček pro sebe).
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V místě jsou trvalé i nepravidelné kontakty. Romská klientela, která zde tvoří zhruba
80 procent aktivních kontaktů, si v převážné většině udržuje velmi dobré povědomí o
poskytovaných službách a dle potřeby je i využívá. Díky aktivnímu nabízení služeb je
zde oslovováno i značné
procento zbylé populace (většinové). Oblast je
problematická větší koncentrací skupinek dospívajících. Ostatní sídliště jsou z
našeho pohledu spíše klidnější a z hlediska terénního programu jsou vytížena méně
a pravidelnými klienty, kteří často upřednostňují více anonymity při VIP.
Skupina klientů pohybujících se v oblasti městkého parku je tvořena směsicí
tradičních uživatelů drog, bezdomovců, osob nadužívajících alkohol a místních
teeanagerů. Nakontaktovaní uživatelé z celé oblasti Českého Krumlova většinou
využívají možnosti navštěvovat pravidelně multifunkční místnost. Oblast Českého
Krumlova byla v roce 2011 navštěvována 3 krát týdně.
Program pracuje aktivně na nových kontaktech i prostřednictvím lékáren a odkazů v
barech a restauracích. Ve městě se spolupracuje s lékárnami a částečně také
městkou policí, takže má TP i přehled, kde se prodává jaké množství injekčního
materiálu, případně, kde byl tento materiál nalezen. V místě městského parku a na
sídlištích je dlouhodobě oslovováno formou letáků a osobních kontaktů široké
spektrum návštěvníků - od studentů středních škol po ostatní skupiny obyvatelstva.
Převážně však v letních a jarních měsících. Tradičně velká část kontaktů a
poskytovaných služeb probíhá v rámci multifunkční místnosti TP v Českém
Krumlově, kde má terénní program své zázemí. Multifunkční místnost se nachází v
centru Českého Krumlova v lokalitě Špičák (sídlo CPDM a většiny jeho pracovišť,
dětských lékařů, psychologa, Střediska výchovné péče). V rámci provozu terénního
programu (vždy ve ymezeném konkrétním čase), je multifunkční místnost
navštěvována stálými i novými klienty. Klienty je oceňováno především nerušené
soukromí multifunkční místnosti a větší klid na poskytované služby. Multifunkční
místnost je významnou součástí doplňující služby TP. V roce 2011 byla klienty
využívána především pro ViP a testování a poradenství.
2.Oblast města Kaplice, města Vělešín a obce Bujanov
Město Kaplice je malé městečko zhruba 20km u hranic s Rakouskem, kde témeř
neexistuje anonymita a je těžké si zde získat důvěru jednotlivých klientů. Během
roku 2011 jsme získali nové kontaky a pracovali jsme s kontakty již vytvořenými v
minulých obdobích.
TP v této oblasti je již čtvrtým rokem propojen s terénní službou Viktorie (druhý
projekt / terénní program pracoviště Streetwork – statisticky i časově oddělený, kde
se daří kontaktovat nejvíce nových uživatelek a to kontakty zíkanými, buď přímo
nebo kontaktováním přes stávající klienty).
V oblasti jsou dlouhodobě cíleně oslovovány skupiny mládeže a dalších
potencionálních uživatelů služby v místech jejich největší koncentrace (park,
nádraží). V oblasti je mimo “pervitinové” klientely velká pozornost věnována
především poradenství v oblasti THC a alkoholu – především ve skupině
mladistvých. Nové kontakty (především i.v. uživatelů pervitinu) přinášelo v roce 2011
především napojení na terénní program Viktorie (viz.výše).
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Kaplice a nejbližší okolí je příhraniční region malého města s téměř žádnou
anonymitou, kde není jednoduché kontaktovat pravidelné uživatele. Pouliční a
klubová prostituce, je velmi úzce napojena na drogovou scénu ve městě. Převážná
část klientek poskytujících sexuální služby na trase E55, bydlí ve městě Kaplice a
trasa E 55, která je z tohoto hlediska klíčovým místem, kde dochází k poskytování
pouliční a klubové prostituce vedoucí do blízkého Rakouska, vede městem Kaplice.
Tato situace vytváří komunitu těchto osob (a jejich okolí), které ze 70 - 80% užívají,
(dle našeho přímého odhadu z kontaktů) pervitin.
Prostřednictvím sociální služby Viktorie se zde dařilo navazovat nové kontakty také v
projektu Streetwork a pronikat mezi pravidelné uživatele návykových látek i z jiných
cílových skupin, kterých je však menší množství a je více problematické s nimi být
trvale v kontaktu vzhledem k jejich potřebě větší anonymity, místa bydlení i způsobu
života.
Kromě již výše uvedených míst (nádraží, park) se aktivita TP Streetwork ve městě
Kaplice dále soustřeďovala také do dvou až tří barů (heren a penzionů současně) v
centru města, kde byly opět vazby na osoby poskytující sexuální služby a jejich okolí.
Ve městě probíhala dlouhodobě spolupráce s lékárnou, metodiky prevence i místním
protidrogovým koordinátorem na městském úřadě. Z hlediska rozvrstvení klientů
jsou ve městě Kaplice rozmanité cílové skupiny osob, které užívají návykové látky od experimentátorů a teenagerů až po osoby poskytující sexuální služby a zahraniční
dělníky. Místo bylo navštěvováno dvakrát týdně (středa a pátek).
Vesnice Bujanov leží zhruba 7km od města Kaplice, je to větší vesnice, terénní
pracovníci sem zajížděli 1x za 14 dnů. V roce 2011 šlo ze strany Streetworku
především o zahájení informačních aktivit, kdy byly vylepovány plakáty, rozdávány
vizitky.. v minulosti se zde vyskytovali pravidelní uživatelé.
Město Velešín leží zhruba 15km od města Kaplice na trase do ČB. Velešín je malé
městečko se zhruba 4 tisíci obyvatel. V průběhu roku 2011, byly získávány četné
informace o skryté drogová scéně a několika desítkách uživatelů. Avizované
informace efektivita služby TP Streetwoek byla ověřována pracovníky v terénu. V
místě se podařilo navázat několik pravidelnějších kontaktů. Velešín je pravidelně
navštěvován od května 2011. Terénní program zde poskytuje služby pravidelně vždy
jednou týdně ve čtvrtek.
3.Oblast obce Větřní “dole” a lokalita centrální obce Větřní
Oblast obce Větřní je rozdělena na dvě spádové územní oblasti. Tzv. oblast “dole” je
navštěvována od března 2007. Tato oblast je charakteristická svou početnou
romskou komunitou. V roce 2011 v místě trvale převažovaly nepravidelné kontakty
stálých klientů. Dlohodobě zde je problém s nedodržováním pravidel ViP- nedaří se
zcela nastavit výměnný program tak, aby docházelo k plnění jeho podmínek. Bilance
výměného programu je vždy nevyrovnaná na rozdíl od jiných míst (tzn. přijatý i
vyměněnný materiál je aspoň přibližně v rovnováze). V roce 2011 bylo velké
množství energie věnováno především zdravotnímu a sociálnímu poradenství v
terénu a vysvětlováním výhod TP pro zdraví uživatelů. U stávajících klientů byl vidět
posun ohledně výhod ViP, který byl hodnocen jako pozitivní, nicméně jeho základní
zásady jsou často opomíjeny.
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U klientů v této části obce, byla a je trvale nízká motivace pro dodržování ViP. Toto
se projevovalo především při jednorázových kontaktech a po obržení harm reduction
materiálu, kdy klientu již často nemají motivaci zpětně kontaktovat pracovníky TP.
Problémem je zde vysoká koncentrace obyvatel z toho pramenící nedostatek
anonymity a dále různé předsudky o TP a pracovnících, které zde panují.
V oblasti docházelo v roce 2011 k časté obměně klientů. Aktuálně v roce 2011 zde
byla problematická především situace s nově příchozími obyvateli, kteří bydlí
převážně na ubytovnách. Práce v oblasti byla i v roce 2011 riziková také z důvodu
bezpečnosti-v minulosti docházelo k slovním výhrůžkám pracovníkům TP, několikrát
téměř k fyzickému napadání. Oblast Větřní “dole” je známá, jako problematická
oblast z hlediska rozvrstvení obyvatelstva, životních podmínek i zvýšené kriminality.
V této oblasti převažují spíše mladší klienti. V posledním období (zhruba 1 rok)
převládali klienti do 23-25 let. Oblast se navštěvuje dvakrát týdně.
Lokalita Větřní tzv. “nahoře” je místo centrální části obce Větřní a je méně
problematické. V tomto místě je nejdůležitější oblastí pro terénní práci oblast parku
a okolí panelových domů, kde se schází místní “problémová” mládež. V oblasti
centrální obce Větřní se dařilo v roce 2011 pracovat především na kontaktech s
problémovými klienty, kteří se zdržovali v letních měsících venku. Trvá zde stabilní
situace a daří se zde udržovat pravidelné klienty i kontakty. Oblasti centrální obce
Větřní byla celý rok 2011 věnována zvýšená pozornost a kromě HR se zde dařilo
uskutečňovat i návazné poradenství pravidelným a příležitostným uživatelům THC,
kterých je zde poměrně početná skupina. U jeho konzumentů převažují nepřesné
informace o rizicích pravidelného užívání.
Problematické je zde i užívání alkoholu. Maximum práce v této oblasti je věnováno
oslovování potencionálních klientů prostřednictvím letáků s nabídkou služeb TP.
V místě také probíhá spolupráce s místní lékárnou na předávání klientů a informací.
Místo se navštěvuje dvakrát týdně (pondělí a pátek).
4.Oblast Lipenské nádrže a přilehlých obcí
Tuto oblast navštěvuje terénní program Streetwork od roku 2008. Celé teritorium je
poměrně rozsáhlé a skládá se z několika malých měst a vesnic v okolí Lipenské
nádrže, které jsou zhruba do 2000 tisícíc obyvatel.
V tomto prostoru převažuje práce se “stálejšími” klienty (pravidelnými uživateli), se
kterými se nepravidelně (dle okolností a jejich potřeb) pracuje. Převažující je zde
skupina příležitostných uživatelů, kterých je převážná část a také
tzv.
“experimentátorů”. Cílem práce v této oblasti, z pohledu dlouhodobější strategie
terénního programu, je poskytnout maximum informací, předat co nejvíce
informačních materiálů možným klientům a přímo na místě osobně (oblast je
prostorově obsáhlá a náročná na zajištění) navázat uživatele na využívání služeb
TP.
V oblasti Lipenska probíhala po celý rok 2011 výlepová kampaň a jsou zde
předávány každý týden letáky přímo na místě. V roce 2011 byla služba nejvíce
využívána v obci Loučovice - místo je problematické velkou nezaměstnaností i
sociálně slabšími skupinami obyvatel. Služby v oblasti Lipenska v roce 2011 využívali
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klienti, kteří jinak nemohli využívat terénní program pro jeho místní nedostupnost.
Lokalita se navštěvovala 1 týdně (pátek odpoledne).

IV.Hodnocení a výsledky v roce 2011
Terénní programy jsou provozovány na rozlohou poměrně velkém území a jednotlivé
oblasti se od sebe klientelou i podmínkami značně liší. Z časového i prostorového
rozsahu je tato oblast obtížně dostupná a je těžké, zde udržet stálé klienty. V
jednotlivých oblastech je nutné při terénní práci používat všechny dostupné způsoby
práce a také měnit dle potřeby místa, kde je vykonávána. V roce 2011 se TP snažil
kvalitativně pracovat s novými poznatky a vývojem na drogové scéně a řešil tak,
aktuálně potřeby klientů, v praxi např: v Českém Krumlově - poradenství zaměřené
na legislativu ve věcech drog, poradenství zaměřené na péči o dítě a poradenství
zaměřené na dluhové problémy. V Kaplici – změny míst pobytu v terénu a především
poradenství pro těhotné uživatelky a také poradenství zaměřené na pohlavní nákazy
(prolínají se zde dvě cílové skupiny - osoby užívající drogy a osoby poskytující
sexuální služby za úplatu). Ve Větřní – vytváření dlouhodobější strategie zaměřené
na mladistvé romské uživatele a výhody VIP a to ve spolupráci s lékárnami. V oblasti
centrální obce Větřní zaměření na poradenství pro uživatele THC.
V průběhu roku 2011 plnilo pracoviště všechny hlavní programové úkoly a činnost
vyplývající z jeho poslání. Některé oblasti působení (lokality TP) byly tradičně
„úspěšnější“ a vykazovaly lepší výsledky než ostatní, což je dáno specifiky
jednotlivých míst.
V roce 2011 se dařilo zlepšit vnitřní fungování pracoviště směrem k činnostem
spojeným s administrativními úkony v návaznosti na poskytované soc.služby
(především vyúčtovávání a příprava projektových žádosti do jednotlivých grantových
programů), které zabírá i nadále velké množství času, který by bylo vhodnější využít
pro přímou práci v terénu.
Pracoviště také pracovalo na vylepšování a doplňování některých nedostatků
vyplývajících z operačního manuálu a z fungování TP jako sociální služby. Projekt
Streetwork tvoří momentálně, dle našeho odhadu poměrně ustálenou síť služeb,
která je dostupná v celém regionu Českokrumlovska.
V roce 2011 se pracoviště Streetwork svou aktivní přítomností podílelo na
technickém zabezpečení Slavností pětilisté růže v Českém Krumlově (služby harm
reduction), kde spolupracuje s městem Český Krumlov a na dalších lokálních
kulturně-vzdělávacích akcích – multikulturních festivalech „Cihelna - Vystupovat“,
„Červenání“ a Krumlov Unpluggend. Pracoviště ve spolupráci s místní organizací
Českého červeného kříže zajišťovalo preventivní program na Dnu plném prevence.
S NZDM Bouda se dlouhodobě podílí na prezentacích pracoviště a jeho
poskytovaných službách pro studenty středních a základních škol a tematickým
besedách na drogová témata. Terénní program vždy čtvrtletně referuje o svých
výsledcích a klientech krajské hygienické stanici. V prvním pololetí 2011 se dařilo při
testování klientů na metabolity návykových látek úspěšně oboustranně spolupracovat
s OSPOD na místně příslušném městském úřadu v Českém Krumlově i městě
Kaplice. V Českém Krumlově TP dále spolupracuje s centrem pro lidi s duševním
onemocněním FOKUS. V oblasti léčby a další odborné pomoci pracoviště
dlouhodobě úspěšně spolupracuje s Psychiatrickou léčebnou Červený Dvůr a dalšími
odbornými zařízeními na území Jihočeského kraje - drogovou poradnou ČB, K -

40

centrem ČB, substitučním centrem ČB a institutem pro rozvoj osobnosti v Českých
Budějovicích, terénními programy a K-centry v sousedních oblastech. V oblasti
ambulantní léčby spolupracujeme s psychiatry MUDr. Norkem, MUDr. Michálkem a
MUDr. Nagyem. V oblasti psychologického poradenství s psycholožkami PhDr.
Šírkovou a PhDr. Alenou Markusovou.
V průběhu I.pol. roku 2011 došlo k zhruba 60% obměně stávajících klientů – tento
ukazatel vykazuje vzestupnou tendenci vzhledem k minulému období loňského roku
a to opět o zhruba 50%. Mírný nárůst zaznamenal také celkový počet klientů. Noví
klienti TP jsou obecně spíše mladiství, s kratší drogovou kariérou.
Vyměněný injekční materiál se pohybuje zhruba v objemu z minulého roku - oproti
roku 2010 nárůst o 8%. Počty poskytnutého drogového poradenství jsou také zhruba
na úrovni roku 2010 (zde nárůst o 9%).
Vzestupný trend poradenství pro uživatele konopných látek, avizovaný v roce 2011,
se potvrdil. Testování na VHC,VHB,HIV a syfillis, které je součástí programu,
vykazuje v průběhu několika let spíše setrvalou tendenci a není z našeho pohledu
plně využíváno. Významněji vrostlo množství testů na metabolity drog, kde funguje
spolupráce s OSPOD Český Krumlov a Kaplice. Počet neuživatelů, rodičů a partnerů,
kteří využili služeb programu, je podobný jako za rok 2010.
Pro zpřesnění údajů a lepší představu o lokalitě Českokrumlovska uvádíme počty
obyvatel v cílových lokalitách: Český Krumlov - 14 500 obyvatel, Kaplice – 7000
obyvatel, Velešín – 4000, Větřní – 3800 obyvatel (obce v lokalitě Lipenska jsou
všechny do cca. 2000 tisíc obyvatel). Lokality jsou poměrně velké svou rozlohou
s relativně malým počtem obyvatel. Ve všech těchto lokalitách je zájem o harm
reduction služby - především výměnný program. Převážná část klientů cca. 80%
však mění pravidelně spíše několik injekčních jehel (1 až 2 kusy) týdně nebo
měsíčně pro vlastní potřebu.
Tabulka 1 - Kontaktní a poradenské služby TP Streetwork - klienti
Počet klientů – uživatelů nealkoholových drog (počet jednotlivých
uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb programu)

– z toho mužů
– z toho injekčních uživatelů drog
– z toho se základní drogou heroin

– z toho se základní drogou pervitin
– z toho se základní drogou kokain/crack
– z toho se základní drogou kanabinoidy

– z toho se základní drogou extáze
– z toho se základní drogou těkavé látky
– z toho se základní látkou Subutex nelegálně
– z toho se základní látkou Subutex legálně
– z toho se základní látkou metadon nelegálně
– z toho se základní látkou metadon legálně
Průměrný věk klientů – uživatelů nealkoholových drog2)
Počet klientů – uživatelů alkoholu
Počet klientů – neuživatelů drog, kteří využili alespoň jednou
3)

služeb programu
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20101)

20111)

144

157

78
127
1
123
6
2
24,86
-

82
134
1
129
10
4
23,12

23

22

Tabulka 2 - Kontaktní a poradenské služby TP Streetwork: služby/výkony
Počet osob,
Služba

Kontakt s uživateli nealkoholových
drog
– z toho prvních kontaktů
Výměnný program
– vydané injekční jehly
Hygienický servis
Potravinový servis
Zdravotní ošetření

Individuální poradenství
Skupinové poradenství
Krizová intervence
Reference do K-center
Reference do léčby
Reference do programů substituce

Asistenční služba
Testy HIV
Testy HCV
Testy HBV
Testy na syfilis
Těhotenské testy
Testy na přítomnost drog
Intervence po telefonu,
internetu
První pomoc
Jiné (podle potřeby uveďte další typy služ)

které danou službu
využily

Počet výkonů1)
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci)

2010

2011

2010

2011

144

157

751

873

64
127
×××
90
7
11
7
4
17
16
16
4

Počet kontaktů2)

92
64
92
134
673
749
× × × 6043 6587
102 133/30 146/30
7
12
10
8
14
9
8
8
8
1
1
6
12
13
19
17
21
20
16
22
20
16
22
7
4
8
1
13
32

Počet kontaktů

×××

×××

24

26

Počet intervencí

-

-

-

-

Počet intervencí

Počet výměn3)
Počet
Počet využití sprchy, pračky
Počet
Počet ošetření
Počet sezení/délka trvání jednoho
Počet skupin/délka trvání jedné
Počet intervencí
Počet referencí
Počet referencí
Počet referencí
Počet intervencí
Počet provedených testů
Počet provedených testů
Počet provedených testů
Počet provedených testů
Počet provedených testů
Počet provedených testů

V.Financování projektového pracoviště Streetwork v roce 2011
Na finanční podpoře pracoviště a jeho dvou terénních programech sociálních služeb
se v roce 2011 podíleli: Jihočeský kraj - prostřednictvím Individuálního projektu na
podporu rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji (finanční prostředky ESF, OP
LZZ) a prostřednictvím vlastního krajského grantového programu zaměřeného na
podporu služeb a zařízení v oblasti minimální protidrogové sítě v Jihočeském kraji,
Úřad vlády České republiky, města Český Krumlov a Kaplice a Ministerstvo
zdravotnictví České republiky.
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V. Projektové pracoviště Hudební studio mladých
I.Zaměření HSM
Smyslem projektu Hudebního studia mladých (HSM) bylo při jeho
založení poskytovat mládežnickým začínajícím hudebním skupinám
možnost pokračovat ve svém hudebním vývoji vyšší formou
nahráváním studiových hudebních demosnímků, studiovým
nahráváním a realizací a celých (polo) profesionálních výstupů,
nahrávání a vydávání kompletních audio CD, ozvučování koncertů
mladých kapel a mládežnických festivalů atd.

II.Aktivity studia v roce 2011
V tomto smyslu se snažilo pracoviště vyvíjet aktivity a činnost i v roce 2011.
Postupně byly zahájeny práce na neziskových projektech, jejichž cílem bylo samotné
pořizování vybraných nahrávek, které směrovaly a pocházely především z cílové
kategorie a nebo byly určeny pro cílovou kategorie: dětí a mládeže, mladých kapel
ad. a popř. jejich vydávání. V roce projektu plánovaný harmonogram počítal
především s těmito nahrávacími aktivitami:
a)projektem nahrávek „mládežnických kapel z klubu Bouda“ (Best of Bouda II)
b)projektem pořízení, zpracování a vydání CD festivalů Cihelna – Vystupovat 2011 a
Červenání 2011
c)projektem vzniku nahrávek mluveného cyklu „Krumlošské pohádky“
d)projektem nahrávek pro vznik folkového CD „Krumlovská dětská porta“
e)projekt Krumlov Unplugged
f)projekt Rožmberské reminiscence
Předpokládali jsme, že základní harmonogram práce studia v roce 2011, uvedený
může být rozšířen, v případě objevení se vhodných šancí a výzev, o další nahrávací
aktivity. Toto se také v některých případech stalo. Některé původně plánované
projekty tak byly časově rozvolněny, či zůstaly zatím v rozpracovaném stavu
pozastaveny.

1.K projektu Best of Bouda II
Z projektu tohoto typu jako celku v jeho původní plánované podobě zatím sešlo.
V původním plánu bylo, vedle nahrávek mladé kapely Kyanid, na uvažované CD
mladých kapel zařadit další kapely z širšího výběru, ve kterém byly kapely
Sandwitch, LATEX. No Rock a No Crapes. Realita nakonec ukázala, že Kyanid je
schopen nahrát muziku na celé samostatné CD a to se také takto uskutečnilo. HSM
s kapelou nahrálo a k vydání připravilo profilové samostatné CD (Růžová). Produkci
tohoto CD si realizovala kapela sama a bylo pokřtěno v lednu 2011.
Z dalších nahrávek se uskutečnila prvotní demo nahrávání No Crapes, která nebyla
zatím dále nikam posunuta. Zahájeno bylo také nahrávání se skupinou Sandwitch.
Nahrávání ale nebylo zatím dokončeno vzhledem k personálním problémům v této
kapele. Dalším mladým kapelám z okruhu NZDM Bouda nebylo pro rok 2011
nahrávání nabídnuto.
Shrnutí k tomuto projektu: kompletně nahráno a k vydání vymástrováno CD Kyanid
Růžová, roztočeny a zatím uloženy nahrávky skupin No Crapes a Sandwitch.
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2.K projektu nahrávek festivalů Cihelna – Vystupovat 2011 a Červenání 2011
Živé nahrávky z obou festivalů byly v roce 2011 ze strany HSM pořízeny. Vzhledem
k tomu, že jsme nesehnali finanční prostředky na jejich oficiální vydání, tak jsou
nahrávky postupně ve „volnějších“ časech studiově zpracovávány pro další použití
v budoucnosti.
3.K projektu mluveného cyklu „Krumlošské pohádky“
Tento projekt je ve fázi rozpracovanosti. Projekt pohádek by mohl být dokončen do
fáze masteru v průběhu roku 2012 a uvidíme, zda budeme schopni zajistit finance na
vydání oficiálního CD.
4.K projektu nahrávek pro vznik folkového CD „Krumlovská dětská porta“
Tento projekt měl pro nás velkou prioritu. Nakonec ale nebyl zatím dokončen. Hned
na leden 2011 jsme měli naplánovány frekvence s několikanásobným vítězem
Krumlovské Dětské Porty – kapelou Pivní bedýnky. Kapela se však rozpadla
z důvodů úmrtí členky kapely. Na jaře jsme pak studiově natočili a upravili 6 skladeb
se dvěma dalšími dřívějšími vítězkami krumlovské porty (folkové sólistky).
V listopadu 2011 jsme pak pořídili kompletní živou nahrávku koncertu vítězů
Krumlovské dětské porty, který se uskutečnil v rámci krajského soutěžního kola
soutěže Dětská porta. Všechny nahrávky budou zpracovány v roce 2012 a budeme
se je snažit vydat na oficiálním CD. Dokončení tohoto projektu má prioritu pro rok
2012.
5.K projektu Krumlov Unplugged
Projekt cyklu 5-ti koncertů a 1 festivalu „Krumlov
Český
Krumlov
Unplugged“
jsme
v CPDM
připravovali již od roku 2010 a v roce 2011 poprvé
uskutečnili jako novou nadstavbu naší současné
podpory hudebních aktivit mládeže (mladých
hudebních souborů a skupin). Podporu hudebním
aktivitám
mládeže
jsme
zatím
poskytovali
pracovišť NZDM Bouda a
prostřednictvím
Hudebního studia mladých.
Základním smyslem a cílem pilotního projektu „Krumlov Unplugged“ v roce 2011
bylo:
1.Podpořit rozvoj mládežnických hudebních uskupení z jihočeského regionu
a)poskytnutí příležitosti pro prezentaci svojí hudby před hudební veřejností
b)prostřednictvím „hraní“ se zkušenějšími (staršími) kapelami na jednom pódiu
poskytnout možnost pro předávání a získávání „hudebních“ zkušeností a tím
zkvalitnění produkce mladých kapel
c)inspirovat a motivovat zatím potenciální zájemce z řad mládeže k případnému
zahájení vlastní hudební tvorby
Beze sporu se nám podařilo významně rozšířit příležitosti mladých (i vyspělejších )
kapel se prezentovat před veřejností. Plán koncertů i festivalu se podařilo naplnit jak
časově, tak i obsahově. Projektu se zúčastnilo celkem 7 mladých (mládežnických)
hudebních kapel a 5 kapel, které jsou profesionálněji saturovány.
Jak prostřednictvím společných „dvojkoncertů“, tak i na festivalu byly otevřeny
možnosti pro získávání a předávání hudebních a technických zkušeností…
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Projekt přispěl k rozšíření i zkvalitnění kulturní nabídky v regionu. A to nejenom svojí
unplugged formou, ale také tím, že byl zaměřen na téměř zcela na prezentaci
neprofesionální hudební kultury regionu. Mrzí nás, že jsme časově špatně odhadli
naše možnosti ve věci dokončení hudebního a obrazového výstupu. Aby oba výstupy
byly kvalitní, je nutné nechat pro práci prostě více času. Počítáme však, že oba
výstupy budou hotovy tak, aby mohly být veřejně prezentovány v průběhu prvního
čtvrtletí roku 2012.
Přehled jednotlivých veřejných akcí cyklu:
Koncert 1 - Pátek 13. května 2011, Biker,s Rock Bar
Český Krumlov, Panská 19, 20.00 hodin, Vystoupili:
Wyvrhels
(mladá
kapela)
/
Společenstvo
nezbedných (pokročilá kapela)
Koncert 2 - Pátek 10. června 2011, Biker,s Rock Bar
Český Krumlov, Panská 19, 20.00 hodin, Vystoupili:
Henry,s (mladá kapela) / Parní Wana (pokročilá
kapela)
Koncert 3 - Pátek 8. července 2011, Biker,s Rock Bar Český Krumlov, Panská 19,
20.00 hodin, Vystoupili: No Crapes (mladá kapela) / Funky Parliament (pokročilá
kapela)
Koncert 4 - Pátek 12. srpna 2011, Biker,s Rock Bar Český Krumlov, Panská 19,
20.00 hodin, Vystoupili: Sandwitch (mladá kapela) / Bratři Karamazovi (pokročilá
kapela)
Festival 1 - Sobota 10. září 2011, Motorest Krumlov, Kájovská ul, 13.00 hodin
Vystoupili:a)mladé kapely – Henry,s, Wyvrhels, The Scrape, No Crapes, Kyanid,
Another Fake Heroes, b)pokročilé kapely – Apokalypsa Rock (býv. Parní Wana),
Společenstvo nezbedných, Bratři Karamazovi, Bílá nemoc a Radio Beat Show
Koncert 5 - Sobota 15. října 2011, Biker,s Rock Bar Český Krumlov, Panská 19,
20.00 hodin, Vystoupili: Kyanid (mladá kapela)
Počet posluchačů (diváků) na koncertech a festivalu byl celkem téměř 350 (z tohoto
250 platících). Aktivních zúčastněných hudebníků na projektu pak bylo v absolutním
počtu celkem 88 hudebníků.
Ze všech koncertů i ze zářijového „unplugged festivalu“ byl pořizován vedle
zvukového i filmový (video) záznam. Záznamy pořizoval pro náš projekt filmař Jan
Hric. Část filmových záznamů je již zpracována, avšak finální verze budoucího filmu
pro vydání na DVD ještě není dokončena. Důvodem nedokončení finálního výstupu
DVD jsou opět časové. Bylo pořízeno velké množství videozáznamů, které musejí
být v postprodukční práci synchronizovány s hudebními audio záznamy, musejí být
udělány dobré střihy a další práce a tak si také tento výstup vyžádá více pracovního
času, než jsme předpokládali. Situace je tedy obdobná jako u zvukových výstupů pro
vydání hudebního CD.
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6.K projektu Rožmberské reminiscence
Cílem projektu bylo:
1.Připomenout a zvýraznit historický význam šlechtického
rodu Rožmberků pro utváření a vývoj jižních Čech,
2.Přispět svými aktivitami a výstupy (které přinesou novou
hudební kvalitu a trvalejší hodnotu) do spektra kulturních
aktivit, které se v jižních Čechách budou při příležitosti
rožmberského výročí uskutečňovat, 3.Aktivně zapojit
především mladé lidi (zpěváky, hudebníky, zvukové
techniky, ale i posluchače a další uživatele výstupů /dvě CD) do neformálně –
vzdělávacího procesu prostřednictvím samotné tvorby (výběr skladeb a písní,
hudební nastudovávání, nahrávání ad.) a prostřednictvím využívání těchto výstupů
umožnit posluchačům a dalším uživatelům výjimečný kulturní zážitek (účast mladých
lidí a další veřejnosti na koncertech) a vytvořit prostor pro vzdělávací využití obou
hudebních CD (poskytnutím obou CD do procesu školní výuky ve vybraných školách,
které budou mít o výstupy projektu zájem), 4.Podpořit šířeji povědomí veřejnosti (jak
obyvatel jižních Čech, tak také obyvatel z jiných regionů ČR i zahraničí) o
Jihočeském kraji jako o výjimečném regionu z pohledu českého a minimálně také
středoevropského, v němž se snoubí kontinuálně kulturně - historický odkaz se
současným životem regionu, který je velmi přátelský a příznivý pro turistiku a
dovolené.
Hlavní aktivity projektu byly následující:
Aktivita 1 - hudební nastudování, zvukové natočení, mastering a vydání hudebního
CD se skladbami studentského gymnaziálního pěveckého sboru Vaganti z Českého
Krumlova.
Aktivita 2 - remastering již dříve natočených lidových skladeb z Českokrumlovska a
jižních Čech v úpravě Bedřicha Pingitzera a dotočení některých dalších vybraných
lidovek, celkový mastering a vydání na samostatném CD.
Aktivita 3 - uskutečnění dvou veřejných koncertů (1 školní a 1 pro širokou veřejnost),
koncerty byly termínově plánovány na první polovinu prosince roku 2011.
Výsledky projektu
Na samotném počátku hodnocení musíme uvést, že jsme původní (plánovaný)
rozsah projektu v základních parametrech, které jsme si stanovili před jeho
zahájením, vcelku naplnili.
Podstatným vnějším omezujícím prvkem při realizaci projektu byly naše rozpočtové
možnosti. Projekt počítal ve svém rozpočtu, kromě podpory Jihočeského kraje
z grantového programu Rožmberský rok, s důležitým finančním příspěvkem
z programu podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011. Náš projekt však
nebyl z tohoto programu finančně podpořen.
Byli jsme tak nuceni se s touto situací vypořádat jinou finanční cestou a to tak, že
jsme částečně využili možnosti mimořádně získané podpory z MŠMT ČR a pak také
vkladu vlastních finančních prostředků do projektu.
Zároveň jsme museli celý původní rozpočet projektu hodně „zúspornit“.
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K aktivitě 1 – Hudební CD Vaganti
Tato aktivita projektu byla nejvíce náročná. A to především
na straně studentského pěveckého sboru. Nahrávání skladeb
totiž probíhalo ve třech časových etapách, mezi nimiž byly
poměrně dlouhé časové přestávky a pro sbor nebylo
jednoduché udržet ve všech etapách svoji kvalitu (odchod
některých studentů se sboru, školní prázdniny apod.). Nutno
však konstatovat, že ve věci kvality se nakonec ukázala
v čase stoupající kvalita sborové interpretace.
Trochu problém jsme měli také s výběrem skladeb pro CD. V průběhu příprav se
ukázalo, že nebude technicky možné zcela 100 % naplnit původní dramaturgický
plán, kdy se skladby na CD měly skládat z duchovních a lidových skladeb, které by
časově odpovídaly 14. až 16. století. Nebylo prostě v silách sboru nastudovat tolik
nových skladeb, aby mohl být naplněn celkový časový objem kolem 35-40 minut. A
tak je nakonec CD dramaturgicky složeno se tří základních bloků: a)bloku skladeb
z dnešního pohledu řekněme „duchovních a dobových“
(např. od autorů
J.C.Vodňanského, A.Michny z Otradovic, N. Roty atd.), b) bloku skladeb lidových a
c)bloku skladeb „ostatních“ (moderních, relativně současných a spirituálů).
S určitým odstupem nehodnotíme tuto skutečnost jako „újmu“ na původním plánu,
ale spíše naopak. Domníváme se, že skladby třetího bloku jsou pro posluchače
vhodným přemostěním se z „minulosti do současnosti“ a zároveň jsou také ukázkou
další kvality a schopností sboru Vaganti.
Samotná nahrávání se uskutečnila postupně v kostele Božího těla Minoritského
kláštera v Českém Krumlově a v Jezuitském sále Hotelu Růže Český Krumlov.
Studiové zpracovávání nahrávek byla pak uskutečňována postupně v Hudebním
studiu mladých CPDM, o.p.s. Český Krumlov. Jednotlivým nahrávacím sekvencím
předcházela důsledná příprava studentského pěveckého sboru Vaganti pod vedením
Šárky Kodýmové. Master CD a grafika bookletu byla kompletně připravena na
počátku prosince a CD bylo vyrobeno v počtu 500 ks před Vánocemi roku 2011.
S dokončením a vylisováním CD jsme tak měli časový skluz zhruba jednoho měsíce
oproti původnímu plánu.
K aktivitě 2 – hudební CD Lidové písně s rožmberského podzámčí
Cílem této aktivity bylo remástrovat již natočené lidové písně
z Českokrumlovska a jižních Čech (natočeno v roce 1994) a
hudebně a zvukově je upravit a doplnit o některé nové (nové
natočení) a poprvé je vydat na hudebním CD a představit je
veřejnosti. Anonymní skladby uvedené na CD pocházejí
z větší části z časového období působení Rožmberků
v jižních Čechách a období navazujících. Pravděpodobná
datace vzniku vybraných skladeb je od 14. do 17. století. Na
CD je nakonec umístěno 13 (v projektu zamýšlených)
lidových skladeb. Původní skladby (jejich texty a notové
záznamy nápěvů) byly z velké části nalezeny v archivu zlatokorunského kláštera,
některé pak pocházejí ze Sušilovy sbírky a ze sbírek F.L. Čelakovského). Autorem
veškerých úprav a aranží je Bedřich Pingitzer.
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Toto CD bylo do výroby (500 ks) předáno v srpnu roku 2011 a jeho veřejná
prezentace (včetně slavnostního křtu) se uskutečnila na hudebním festivalu „Krumlov
Unplugged“, který se uskutečnil v sobotu 10. září 2011 v Českém Krumlově.
K aktivitě 3 – veřejné koncerty
Od plánu zorganizovat klasický veřejný koncert jsme v průběhu projektu upustili.
Prezentaci a křest CD Lidových písní z Rožmberského podzámčí jsme uskutečnili
z organizačních a technických důvodů v rámci hudebního festivalu „Krumlov
Unplugged “, jehož jsme byli pořadateli (10.9.2011). Školní koncert sboru Vaganti
spojený se křtem CD jsme měli naplánovaný na středu 21. prosince 2011. V této
době však byl vyhlášen státní smutek v souvislosti s úmrtím pana Václava Havla. Po
dohodě v organizačním týmu projektu jsme školní koncert zrušili. Dohodli jsme nový
termín koncertu (nejbližší možný). Školní koncert se uskuteční v úterý dne 31. ledna
2012 od 10.00 hodin v Jezuitském sále Hotelů Růže Český Krumlov.
7.Další realizované projekty realizované HSM v roce 2011 mimo původní plán
V průběhu roku se postupně objevily některé nové projekty, které se zdály zajímavé
jednak z pohledu podpory krumlovské (i jiné) hudební scény a pak také z hlediska
finančního:
1.Část pracovního prostoru HSM tak byla věnována prvotním nahráváním kapely
Funky Parliament (není dokončeno)
2.Natočena a vymástrována byla muzika pro vydání samostatného CD skupiny Kvič
(Sokolov).
3.Natočena a vymástrována k vydání byla také dvě CD „relaxační hudby ke cvičení“
pro Institut Michaely Sklářové (CD Tělo jako strom a CD Dech – brána života)
4.Natočeno a vymástrováno bylo CD krumlovské kapely HK Band.
5.Pořízeny byly živé nahrávky heligonkářů
6.Hudební studio mladých spolupracovalo v srpnu 2011 na mezinárodním projektu
evropské výměny mládeže MEDIALIZE IT, který pořádalo CPDM ČK – hudební
nahrávky pořízené v rámci programu s účastníky budou součástí multimediálního
DVD z projektu, které bude vydánu v druhé polovině roku 2012.

III. Význam a přínos projektu
Projekt hudebního nahrávacího studia není projektem frontálním a není možné od
něj očekávat velké přímé přínosy z kvantitativního pohledu. Při hodnocení projektu
můžeme přínosy rozdělit na dvě základní hlediska: přínosy přímé a přínosy
zprostředkované.
Přímé přínosy projektu vidíme u kategorie samotných muzikantů – účastníků
nahrávání. U všech kapel i jednotlivých muzikantů došlo ke kvalitativním i
dovednostním posunům. To, co muzikantům projde z hlediska technického a
interpretačního na koncertě, neprojde v nahrávacím studiu. Při nahrávání se jakýkoliv
nedostatek ihned objeví. TJ. všichni muzikanti se museli, v případě svého problému,
zabývat kvalitou svých výkonů.
Zde lze určitým způsobem kvantifikovat – počtem kapel a souborů (přímých
účastníků jednotlivých studiových nahrávání – živá nahrávání na festivalech do
uvedeného počtu nezahrnujeme). Počet účastníků studiových nahrávání dosáhl ve
všech výše aktivitách čísla 126 hudebníků, zpěváků a interpretů mluveného slova.
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Mezi zprostředkované přínosy můžeme zahrnout především užití nahraných výstupů
v dalším časovém období. Z tohoto pohledu jsou přínosy projektu zhruba tyto:
-vydané či jinak prezentované hudební výstupy (vydaná a dstribuovaná CD, hudba
vysílaná v médiích, umístěna na internetu, využívaná v oblasti vzdělávání apod.)
-vznik a doplňování archivu regionální hudební historie
Za celkový a zásadní přínos pro cílové skupiny ale považujeme skutečnost, že
v Českém Krumlově existuje a funguje solidní hudební nahrávací studio, které je
schopno hudebním souborům i dalším zájemcům poskytnout dobré možnosti
nahrávání a masteringu zvukových výstupů, včetně možnosti realizace kompletní
produkce

VI. Projekty CPDM realizované mimo základní pracoviště
1. MEDIALIZE IT – projekt evropské výměny mládeže
Ve dnech 22. až 31. srpna 2011 se v Českém Krumlově
uskutečnil projekt evropské výměny mládeže s názvem
MEDILAIZE IT. Projektu, jehož organizátorem bylo CPDM, o.
p. s. Český Krumlov, se zúčastnily šestičlenné národní
skupiny mladých lidí ze Slovenska (Prievidza), Slovinska
(Slovenj Gradec), Itálie (Torino), Portugalska (Carazzeda de
Ansiaes) a České republiky (Český Krumlov). Hlavními místy
programu byl Český Krumlov a Zátoň u Větřní. Poslední den
projektu pak účastnící strávili v Praze.
Projekt MEDIALIZE IT otevřel na „mezinárodní úrovni“ problematiku moderních
médií, přenosu informací a komunikace s využitím dosavadních zkušeností a kapacit
CPDM, o.p.s. Český Krumlov v této práci s českými mládežníky.
Prostřednictvím cílených aktivit si účastníci, především v národnostně
„namixovaných“ týmech, vyzkoušeli práci s dokumentárním a animovaným filmem,
rádiovým vysíláním, hudbou, fotografií ad.
Do projektu tak byla zapojena téměř všechna projektová pracoviště CPDM, která
mají s médii nějakou spojitost: filmová laboratoř, která pracuje v rámci NZDM Bouda,
realizovala s účastníky natáčení animovaných a dokumentárně – uměleckých filmů, v
mládežnickém internetovém Rádiu ICM účastníci připravovali rozhlasové pořady,
v Hudební studiu mladých zase jednotlivé týmy natáčely vybrané skladby (např. Let It
Be od Beatles, Ódu na radost či skladbu od Nirvany…), pracoviště ICM zase
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poskytovalo podporu v přípravách elektronického bulletinu a webových informací o
projektu.

MEDIALIZE IT
Portugalský večer

MEDIALIZE IT
Na Vltavě

Projekt zároveň účastníkům, v rámci doprovodných programů, poskytl zážitky z her a
exkursních programů, které pomocí aktivních forem neformálního a interaktivního
vzdělávání více přibližovaly jednotlivá média. Součástí těchto programových aktivit
tak byly i jednotlivé návštěvy institucí, které jsou svojí povahou zaměřené na
nejrůznější mediální tématiku. Především se jednalo o návštěvu zpravodajského
studia v České televize v Praze, fotografický workshop v českokrumlovském
fotoateliéru Seidel a další.
V rámci uvolňovacích a odpočinkových aktivit byly do projektu zahrnuty i aktivity
sportovní (například splutí řeky Vltavy na raftech), prohlídka Státního hradu a zámku
Český Krumlov, kláštera Zlatá Koruna a další programy.
Nedílnou součástí programu byly i národní večery, při nichž jednotlivé národní
skupiny měly možnost představit ostatním účastníkům národní tradice, zvyky,
pamětihodnosti a kulturu svých zemí, ale i svoji národní kuchyni…

MEDIALIZE IT
Jedna ze skupin před Hudebním studiem

MEDIALIZE IT
Vedoucí národních skupin se státními vlajkami
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Projektem MEDIALIZE IT CPDM, o.p.s. Český Krumlov úspěšně navázalo na řadu
evropských a mezinárodních projektů a aktivit, kterými se postupně zabývá
kontinuálně již od roku 1998.
Na projektu MEDIALIZE IT se spolupodílela také AICM ČR, které je CPDM Český
Krumlov zakládajícím členem a pomoc a součinnost projektu poskytlo také město
Český Krumlov, Museum Fotoateliér Seidel (ČKRF), Státní hrad a zámek Český
Krumlov, Klášter Zlatá Koruna (NPÚ) a další partneři.
Projekt se uskutečnil díky grantové podpoře programu Evropské unie Mládež v akci
prostřednictvím České národní agentury Mládež.

Společná fotografie všech účastníků projektů

2. Letní tábor „Prázdniny v pohybu – Zátoň 2011“
Letní tábor „Prázdniny v pohybu“ je již tradiční aktivitou, kterou Centrum pro pomoc
dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov pořádá v období letních prázdnin pro
českokrumlovské děti. Tentokrát tábor proběhl v termínu od 31. července do 13.
srpna 2011na táborové základně v Zátoni u Větřní a zúčastnilo se jej 27 dětí ve věku
od osmi do patnácti let. Pro dětské účastníky tábora byl připraven, jako každý rok,
nabitý program se spoustou netradičních sportovních aktivit, her a také
celotáborovou hrou motivovanou „Rychlými šípy“ Jaroslava Foglara. Kromě
„rychlošípáckých“ programů si účastníci tábora i letos mohli na vlastní kůži vyzkoušet
slaňování z mostu, absolvovali cyklistické výlety, spluli na raftech část řeky Vltavy ze
Zátoně do Českého Krumlova, tentokrát přes všechny jezy, které je v daném úseku
čekaly.
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Tábor byl finančně podpořen z grantu města Český Krumlov a MŠMT ČR.
Poděkování patří také cestovní kanceláři Vltava z Českého Krumlova, která zdarma
zapůjčila vlek na kola.

Letní tábor „Prázdniny v pohybu“
Společné hry na táborové základně

Letní tábor „Prázdniny v pohybu“
Na vodě…

Letní tábor „Prázdniny v pohybu“
Celotáborová hra byla motivována Rychlými šípy

Letní tábor „Prázdniny v pohybu“
Jede se na kola…

3. Mezinárodní filmové festivaly v Maďarsku a Chorvatsku
Ve dnech 18. až 20. března 2011 se uskutečnil v hlavním městě Maďarska třetí
ročník filmového festivalu „Dětské oči“ (Kid,s Eye Film Festival).
Cílem této celomaďarské přehlídky filmové tvorby dětí a mládeže bylo otevřenou a
veřejnou festivalovou formou prezentovat a ocenit filmová díla dětí a mladých lidí a
motivovat je k další filmové práci.
Letos poprvé byl filmový festival také z části „mezinárodní“. Maďarští organizátoři
festivalu připravili, v rámci „workshopových“ programů, třídenní mezinárodní filmové
setkání s názvem „Srdce Budapešti“ (The Heart of The Budapest). Tento program
byl připraven pro děti a mládež z dětských domovů a pěstounských rodin, které tak
mohly
v životě
poprvé
nahlédnout
do
zákulisí
filmu.
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Tým českokrumlovských dětských filmařů „na place“
na Náměstí hrdinů v Budapešti

Kid,s Eye Film Festival
Logo festivalu

CPDM, o.p.s. Český Krumlov bylo maďarskými organizátory osloveno ke spolupráci
na tomto projektu a tak na třídenní filmový tvůrčí program do Budapešti byl vyslán
pětičlenný tým dětí z pěstounských rodin. Děti se zúčastnily zajímavých filmových
workshopů, na nichž se učily, jak pracovat s kamerou, upravovat a střihat filmy,
upravovat hudbu a měly možnost vyzkoušet si kostýmy, či se nechat nalíčit od
profesionální maskérky.
Výsledkem třídenního workshopu byl jejich vlastní krátký film, který se měl soustředit
na nějaké zajímavé místo v Budapešti, které si děti vylosovaly první den festivalu.
Tým českokrumlovských dětí získal jako „plac“ pro natáčení budapešťské „Náměstí
hrdinů“. I přes nepřízeň počasí se děti, s pomocí maďarského studenta filmové
fakulty, hrdinsky pustily do práce a vytvořily krátký minutový film s názvem „Les“
(Forest).
Ve festivalové Budapešti děti nezískaly zážitky pouze filmové, ale poznaly také jinou
kulturu a místní zvyky, ochutnaly něco z maďarské gastronomie, navštívily důležité
památky a navázaly nová přátelství s ostatními účastníky ….a o pár měsíců později
se dostavil navíc ještě i úspěch….
….film „Forest“ byl nominován do soutěžní části 4. ročníku „Filmového festivalu Čtyři
řeky“, který se uskutečnil, spolu s 16. ročníkem „Festivalu mladého filmu“, ve dnech
7. až 10. září 2011 v chorvatském městě Karlovac. Film byl nominován do soutěžní
kategorie „freestyle“ a zajímavostí je, že tento film, natočený českým dětským
týmem, reprezentoval v soutěži Maďarsko…
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Plakát filmového festivalu „Filmového festivalu Čtyři řeky“
v chorvatském Karlovaci

Fotografie z natáčení filmu „Les“

Pro tým krumlovských dětí (ale i pro CPDM, o. p. s Český Krumlov) byla nominace
na prestižní chorvatský festival obrovským úspěchem, protože práce na tomto filmu
byla jejich vůbec prvním setkáním se scénářem, natáčením, střiháním a filmovou
hudbou v životě. Krumlovské děti tak byly úplnými filmovými nováčky co se týče
vlastní tvorby…
CPDM, o.p.s. Český Krumlov dostalo od chorvatských organizátorů filmového
festivalu pozvánku k účasti zástupců tvůrčího týmu a do na festival do Chorvatska
odjeli reprezentovat Český Krumlov dva zástupci z původního pětičlenného
krumlovského týmu.

4. Výstava „Anne Frank - Odkaz pro dnešek“ – pokračování
mezinárodního projektu mládeže v roce 2011
Mezinárodní putovní výstava „Anne Frank – Odkaz pro dnešek“, která proběhla na
konci roku 2010 na gymnáziích v Českém Krumlově a v Kaplici měla své dozvuky i
po jejím oficiálním ukončení.
Hlavnímu organizátorovi CPDM o.p.s. se podařilo zajistit pokračování této výstavy na
prachatickém gymnáziu, kdy ji shlédlo na 200 studentů a pedagogů.
Dalším výrazným počinem CPDM o.p.s. bylo uspořádání společné schůzky
s rakouských a českých účastníků tohoto projektu. A tak se studenti z rakouského
Gymnázia v Amstetten, z něhož putovní výstava dorazila do Českého Krumlova a
následovně do Kaplice se rozhodli, že se sejdou se svými českými kolegy v Českém
Krumlově. Motivem a impulzem tohoto setkání bylo vzniklé přátelství mezi českými a
rakouskými studenty (průvodci výstavou), kteří se účastnili celého průběhu projektu
putovní výstavy „Anne Frank – Odkaz pro dnešek“.
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Studenti krumlovského gymnázia – průvodci
výstavou „Anne Frank – Odkaz pro dnešek“

Setkání rakouských a českých organizátorů a
studentů v gymnáziu v rakouském Amstettenu

Projekt výstavy byl zaštítěn centrem Anne Frank Verein ve Vídni, které uspořádalo
před samotnou výstavou školící semináře pro mladé průvodce v rakouském městě
Linci. Semináře se účastnili jak čeští, tak i rakouští studenti, kteří následovně ve
svých městech prováděli návštěvníky expozicí výstavy. Na tomto školícím semináři
tak vznikla přátelství mezi mladými studenty z obou stran hranice. Na jejich popud
českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Český Krumlov, ve
spolupráci s Gymnáziem Český Krumlov a Gymnáziem Kaplice, uspořádalo přátelské
setkání s rakouskými studenty Gymnázia v Amstetten v Českém Krumlově, které
proběhlo pondělí 28. března 2011. Na společném programu tohoto setkání byla
prohlídka českokrumlovského Zámeckého muzea a města Český Krumlov.
Je vidět že pořádání podobných aktivit jako byla putovní výstava „Anne Frank –
Odkaz pro dnešek“ mělo a i nadále má svůj smysl, neboť se při nich boří hranice
nejen mezi lidmi, ale i mezi národy.
Na závěr celého projektu se uskutečnila v termínech od 8. do 9. října 2011
v rakouské Vídni společná schůzka všech zástupců do projektu zahrnutých
organizací a studentů. Na této schůzce proběhla prezentace výstupů projektu a na
závěr společná evaluace.

Evaluace projektu „Anne Frank – Odkaz pro
dnešek“ ve Vídni

Evaluace projektu projektu „Anne Frank – Odkaz pro
dnešek“ ve Vídni
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VII. Hlavní programoví partneři CPDM, o.p.s. a donátoři v roce 2011
OS ICOS Český Krumlov
Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově
Středisko výchovné péče Český Krumlov
OS ICM Tábor
OS KreBul Volary
AICM ČR Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež
a její členská Informační centra pro mládež v ČR
Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje
Asociace Streetwork Praha
Městské divadlo, o.p.s. v Českém Krumlově
Jeden svět, o.p.s. Praha
ZŠ a SŠ v regionu Český Krumlov a v dalších regionech JČK
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr
Multikino Cinestar v Českých Budějovicích
FRF Freies Radio Freistadt (Rakousko)
Anne Frank Verein (Rakousko)
Gymnasium Amstetten (Rakousko)
Sdruženie Informačných a poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM), Prievidza
(Slovensko)
Agrupamento de Escolas de Carrazeda de Ansiaes Escola Básica, Carrazeda de
Ansiaes / Douro (Portugalsko)
MKC - Youth Center Slovenj Gradec – Javni zavod Vetrnica Slovenj Gradec
(Slovinsko)
Informagiovani Nichelino, Nichelino (Itálie)
Matica Ceška, Bela Crkva (Srbsko)
Gyerekszem Közhasznú Mővészeti Egyesület, Budapest (Maďarsko)
Hrvatski filmski savez / Croatian Film Association (Chorvatsko)
Město Český Krumlov
Jihočeský kraj
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Úřad vlády České republiky (RVKPP)
Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Česká národní agentura „Mládež“ (program EU „Mládež v akci“)
EURODESK, česká centrála Praha
Město Kaplice
Nadace Život umělce Praha
Linde Pohony, s.r.o. Český Krumlov
Evropská stavební, s.r.o. Praha
Čevak, a.s. Č. Budějovice
Rovyna, s.r.o. Rojšín
Mgr. Dagmar Bohdalová
Marcela Cipínová
MUDr. Jitka Lukáčová
COOPER Industries CZ
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VIII. Finanční zpráva
Způsob financování činnosti a struktura finančních zdrojů
Financování obsahových činností CPDM, o.p.s. Český Krumlov je od doby založení
společnosti (1997) programově postaveno na
vícezdrojovém způsobu jejich
zajišťování.
Tento přístup umožňuje dosahování celkově větší stability především pro dlouhodobé
projekty CPDM, o.p.s. a trvaleji udržitelnou kontinuitu obsahu jejich činnosti. Tímto
způsobem se společnost snaží předcházet možné finanční a tím i programové
nestabilitě v případě „výpadků“ některých finančních zdrojů.
Zdroje příjmů CPDM, o.p.s. Český Krumlov v roce 2011
V roce 2011 se finanční příjmy (výnosy) skládaly z následujících zdrojů:
1. Systémového ročního rozpočtového příspěvku na zajišťovaní obsahových,
administrativních a řídících činností z rozpočtu města Český Krumlov
2. Finančních prostředků z grantových a příspěvkových titulů města Český Krumlov
(granty a příspěvky v oblasti podpory kultury, volného času dětí a mládeže a
sociálních služeb – vše na základě podaných grantových projektových žádostí)
3. Finančních grantových prostředků získaných na základě podaných projektových
žádostí od ústředních státních orgánů (MŠMT ČR, MPSV ČR, MK ČR, Úřad vlády
ČR a MZ ČR)
4. Finančních grantových a příspěvkových prostředků získaných na základě
podaných projektů do grantových programů Jihočeského kraje. V roce 2011 se
jednalo o finanční granty příspěvky administrované: a)odborem školství, mládeže a
tělovýchovy, b)odborem kultury a památkové péče, c)odborem evropských
záležitostí, d)odborem sociálních věcí a zdravotnictví)
5. Finančních prostředků města Kaplice
6. Finančních prostředků Evropské unie (a)Evropský sociální fond - OP LZZ,
prostřednictvím Individuálního projektu Jihočeského kraje na podporu sociálních
služeb v Jihočeském kraji, b)Program Evropské unie Mládež v akci)
7. Finančních prostředků složených z vlastních výkonů, ostatních příjmů a přijatých
darů
Charakter finančních prostředků získaných v roce 2011
Všechny finanční prostředky, se kterými CPDM, o.p.s. v roce 2011 pracovalo, byly
neinvestičního charakteru. Tyto prostředky umožnily realizovat potřebné personální
výkony, materiální zajištění a úhradu služeb, které souvisely s uskutečňovanými
aktivitami.
Všechny neinvestiční prostředky získané z výše uvedených zdrojů byly pro činnost
společnosti důležité. CPDM, o.p.s. Český Krumlov děkuje všem donátorům a
finančním partnerům za poskytnuté finanční prostředky na podporu činnosti v roce
2011.
Celkově lze konstatovat, že rok 2011 byl, ve srovnání s minulými rozpočtovými
obdobími od roku vzniku společnosti (1997), historicky zcela nejúspěšnějším co se
týče objemu získaných externích finančních prostředků.
Níže uvádíme přehledovou tabulku, která ukazuje postupný vývoj objemu získaných
externích finančních zdrojů od roku 1997 do roku 2011 a související vývojový graf.
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Tabulka 1
Přehled externích finančních prostředků získaných v letech 1997 až 2011
Přehled externích finančních prostředků získaných v letech 1997 až 2011

Externí neinvestiční granty, příspěvky a příjmy z obchodních zakázek
získaných na základě podaných projektů (zaokrouhleno na Kč).
V tomto přehledu nejsou zahrnuty dotace a granty získané od města
Český Krumlov, příjmy z vlastních výkonů, ostatní příjmy a dary.
Rok

Finanční objem (Kč)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

364 379 Kč
574 404 Kč
727 965 Kč
404 808 Kč
637 923 Kč
846 132 Kč
679 449 Kč
985 093 Kč
1 601 812 Kč
1,753.409 Kč
1,372.923 Kč
2,341.005 Kč
2,207.167 Kč
2,913.921 Kč
3,345.097 Kč

Graf 1
Grafické znázornění vývoje výsledků fundraisingu CPDM v oblasti externích
finančních zdrojů v letech 1997 až 2011.
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9 10 11 12 13 14 15

Financování a hospodaření CPDM, o.p.s. Český Krumlov v tabulkách a grafech
v roce 2011
Níže uvedené přehledy ukazují finanční prostředky, které CPDM, o.p.s. Český
Krumlov získalo pro zajištění činnosti projektových pracovišť a dílčích projektů v roce
2011 z jednotlivých zdrojů.
Tabulka 1
Přehled externích projektových neinvestičních finančních grantů a příspěvků
získaných v roce 2011 na základě grantových a projektových žádostí (mimo
příspěvků a grantů z rozpočtu města Český Krumlov)
Pracoviště CPDM

Projekt

Zdroj

ICM
ICM
Streetwork
Streetwork
Streetwork
Streetwork
Streetwork
NZDM Bouda
NZDM Bouda
NZDM Bouda
NZDM Bouda
NZDM Bouda
NZDM Bouda
NZDM Bouda
Rádio ICM
Rádio ICM
Hudební studio ml.
Hudební studio ml.
Hudební studio ml.
Ostatní projekty
Ostatní projekty
Ostatní projekty
Celkem

Časopis „Časák ICM“
ICM Český Krumlov 2011 - provoz
Streetwork ČK a Kaplice
Streetwork ČK a Kaplice
Streetwork ČK a Kaplice
Streetwork ČK a Kaplice
TP Viktorie
NZDM BOUDA - sociální služby
MFF Jeden svět 2011
Filmová laboratoř- kurs anim. filmu
Výtvarné projekty
Mladá hudba na Českokrumlovsku
Filmová laboratoř
Výtvarné projekty
Rádio ICM – provoz 2011
Přeshraniční rádiová spolupráce
HSM v roce 2011
Projekt Rožmberské reminiscence
Projekt Krumlov Unplugged
Letní tábor Prázdniny v pohybu
EU výměna mlád. MEDIALIZE IT
Podpora přímé práce s dětmi a ml.

MŠMT ČR
Jihočeský kraj
Město Kaplice
Jihočeský kraj I
Jihočeský kraj II
Úřad vlády ČR
MZ ČR
MPSV ČR
MŠMT ČR
MK ČR
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
MŠMT ČR
MŠMT ČR
Jihočeský kraj
MŠMT ČR
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
MŠMT ČR
EU – MVA/ČNA
Jihočeský kraj

Částka 2011
36.280,00 Kč
140.000,00 Kč
18.000,00 Kč
180.000,00 Kč
52.200,00 Kč
126.000,00 Kč
5.000,00 Kč
150.000,00 Kč
20.500,00 Kč
25.000,00 Kč
20.000,00 Kč
30.000,00 Kč
25.000,00 Kč
10.000,00 Kč
38.000,00 Kč
5.480,00 Kč
65.620,00 Kč
50.000,00 Kč
18.297,00 Kč
19.600,00 Kč
276.420,97 Kč
20.000,00 Kč
1 331 397,97 Kč

CPDM, o.p.s. Český Krumlov získalo v roce 2011 ještě čtyři finanční zdroje do svého
rozpočtu.
Formálně se nejednalo o grantové prostředky, ale o prostředky získané na základě
vyhlášených zakázkových řízení: a)z Jihočeského kraje z prostředků Evropské unie
– ESF / OP LZZ prostřednictvím Individuálního projektu Jihočeského kraje „Podpora
rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji“ (3 zdroje), b)z projektu Klíče pro život
(DDM ČB / NIDM MŠMT) z prostředků Evropské unie (1 zdroj).
Tyto finanční prostředky byly ze strany CPDM, o.p.s. Český Krumlov směrem
k donátorům fakturovány na základě uzavřených obchodních smluv, tj. v účetnictví
jsou tyto příjmy zaznamenány v části „vlastní příjmy“.
Tyto čtyři zakázky jsou uvedeny v tabulce níže.
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Tabulka 2
Externí zdroje získané formou zakázek (služeb na fakturu)
Pracoviště CPDM

Projekt

Zdroj

Streetwork I (terénní
programy)
Streetwork II (terénní
programy)
NZDM Bouda

TP Streetwork pro města ČK a
Kaplice a TP Viktorie
Posílení kapacity TP Streetwork

ICM

Multikultura a my

Jihočeský kraj
(IP-ESF)
Jihočeský kraj
(IP-ESF)
Jihočeský kraj
(IP-ESF OP
LZZ)
DDM CB / NIDM
MŠMT (IPN –
ESF OP LZZ)

NZDM Bouda

Celkem

Částka 2011
426.392,30 Kč
238.671,00 Kč
1,338.635,50 Kč

10.000,00 Kč

2,013.698,80 Kč

Poznámka:
Vzhledem k tomu, že se jedná o finanční prostředky, které svým charakterem jsou
externí, je jejich výše zahrnuta do celkového přehledu získaných externích finančních
prostředků za rok 2011.
Tabulka 3
Tento přehled obsahuje informace o přímém rozpočtovém příspěvku města Český
Krumlov pro CPDM, o.p.s. Český Krumlov na rok 2011, jeho použití v základní vnitřní
struktuře, skutečný dosažený účetní závěrkový stav a vykazované výsledky
jednotlivých účetních zakázek v účetní závěrce za rok 2011.
Pracoviště CPDM
/účetní střediska
Centrum 01
ICM
Streetwork
NZDM BOUDA
Rádio ICM
Hudební studio ml.
Ostatní projekty
Správa areálu
Celkem

Náklady
959.211,17 Kč
776.514,42 Kč
1,120.900,47 Kč
1,932.066,25 Kč
110.337,00 Kč
421.874,00 Kč
448.775,45 Kč
42.394,00 Kč
5,812.052,76 Kč

Dotace
z rozpočtu
města ČK
865.243,96 Kč
409.098,00 Kč
43.336,52 Kč
82.070,52 Kč
51.857,00 Kč
176.000,00 Kč
0,00 Kč
42.394,00 Kč

Závěrkový
výsledek
-57.075,77 Kč
-129.784,39 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
-30.457,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

5,594.735,60 Kč 1,670.000,00 Kč

-217.317,16 Kč

Výnosy
902.135,40 Kč
646.730,03 Kč
1,120.900,47 Kč
1,932.066,25 Kč
110.337,00 Kč
391.417,00 Kč
448.775,45 Kč
42.394,00 Kč

Poznámky a komentáře k výsledkům hospodaření CPDM za rok 2011
Při přípravě základního rozpočtu CPDM, o.p.s. Český Krumlov pro rok 2011 (žádosti
na základní přímé dotování z rozpočtu města Český Krumlov), která probíhala od
podzimu roku 2010, CPDM, o.p.s. žádalo o přímou dotaci ve výši 1,710.290 Kč.
Na základě konečného rozpočtového zadání města Český Krumlov bylo z naší strany
možné rozpočtovat a žádat pouze částku ve výši 1,500.000 Kč. Tomuto úkolu se
CPDM přizpůsobilo a předložilo rozpočtovou žádost na finanční dotaci z rozpočtu
města Český Krumlov pro rok 2011 ve snížené výši. Přímý rozpočtový ve výši
1,500.000 Kč nám byl nakonec Zastupitelstvem města schválen.
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Poznámka ke konečné výši rozpočtové dotace v roce 2011:
V průběhu prvního pololetí jsme ještě formou přímého příspěvku z rozpočtu města získali
částku ve výši 170.000 Kč pro podporu dvou projektů sociálních služeb NZDM Bouda,
Streetwork a projektu Informace v oblasti dobrovolnictví. Tyto projekty byly původně
podávány do grantového programu na podporu sociálních a souvisejících služeb města
Český Krumlov pro rok 2011, avšak z technicko – administrativních důvodů nebylo možné
tyto projekty z tohoto programu podpořit. Město Český Krumlov tak potřebné prostředky pro
tyto projekty poskytlo formou navýšení přímé dotace pro CPDM z rozpočtu města Český
Krumlov. Konečná výše přidělené přímé rozpočtové dotace tak činila 1,670.000 Kč.

V rámci výše uvedeného zadání (přímá dotace 1,5 mil. Kč) se tak dalo předpokládat,
i přes každoročně obvyklou snahu CPDM, o.p.s. o získání vyšších objemů finančních
prostředků z externích zdrojů a i uplatněním co nejvíce efektivních přístupů
k výdajům roku 2011, že konečný stav závěrky roku 2011 bude vykazovat ztrátu
hospodaření.
V hlavních činnostech tak za rok 2011 vykazuje CPDM, o.p.s. ČK ztrátu ve výši 217.317,16 Kč.
CPDM, o.p.s. vykazuje ztráty ve třech hlavních účetních střediscích (pracovištích).
Jsou to tato střediska: Centrum 01 (vedení CPDM, ztráta -57.075,77 Kč), ICM Informační centrum pro mládež 02 (ztráta -129.784,39 Kč) a v Hudebním studiu
mladých 08 (ztráta -30.457,00 Kč).
Komentář ke ztrátám vykazovaným ve výše uvedených účetních střediscích
(pracovištích):
Centrum (stř.01) – ztráta v tomto středisku je způsobena vyššími náklady na
zpracování a vedení účetních prací (10.000 Kč), částečným spolupodílením se
CPDM na nákladech návštěvy delegace zástupců slovenských ICM v jižních
Čechách (2.325,77 Kč) a části nákladů, které byly spojeny s pořízením staršího
mikrobusu Ford Transit (25.000 Kč), jeho převodem (5.800 Kč), pojištěním (3.950 Kč)
a nákupem pneumatik (10.000 Kč).
ICM – Informační centrum pro mládež (stř. 02) – v tomto středisku byla ztráta
způsobena výpadkem finančního zdroje ze státního rozpočtu (MŠMT ČR).
V minulých obdobích tento zdroj činil částku blízkou svojí výší vykazované ztrátě
(např. v roce 2010 získalo ICM od MŠMT grantovou dotaci ve výši 150.000 Kč,
v roce 2009 to bylo 227.000 Kč).
Hudební studio mladých (stř.08) – ztráta v tomto středisku byla způsobena kombinací
nenaplnění původních rozpočtových očekávání na straně příjmů od dárců, sponzorů
a grantů a pořízením potřebných technických nahrávacích zařízení – část nákladů na
analogový mixážní pult Studer (25.157 Kč), nahrávací software Steinberg Wavelab
(2.300 Kč) a části nákladů na pořízení akcelerátoru UAD (3.000 Kč)
O pomoc s vypořádáním ztráty hospodaření roku 2011 se orgány CPDM, o.p.s.
Český Krumlov obrátí na svého zakladatele (Radu a Zastupitelstvo města Český
Krumlov) a to formou žádostí o pokrytí ztráty hospodaření ve výši -217.317,16 Kč.
I přes výši vykazované ztráty lze celkově konstatovat, že hospodářský výsledek
CPDM, o.p.s. za rok 2011 je, vzhledem k celkovému objemu uskutečněných
obsahových aktivit a celkovému objemu realizovaných nákladů (5,812.052,76 Kč),
dobrý. Vyčísleno procenty činí vykazovaná ztráta 3,74 % z celkového objemu
realizovaných nákladů.
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Další tabulka znázorňuje finanční prostředky, které CPDM, o.p.s. Český Krumlov
získalo v průběhu roku na základě projektů podávaných do grantů vyhlášených
v roce 2011 městem Český Krumlov.
Tabulka 4
Finanční prostředky získané z grantů programů města Český Krumlov v roce 2011
na základě předložených projektů
Pracoviště CPDM

Projekt

NZDM Bouda

MFF Jeden svět 2011

NZDM Bouda
NZDM Bouda
NZDM Bouda
Rádio ICM
Hudební studio ml.
Hudební studio ml.
Ostatní projekty
Celkem

Zdroj

MČK – GP
kultura
Výtvarné programy
MČK – GP
volný čas
Filmová laboratoř
MČK – GP
volný čas
Mladá hudba na Českokrumlovsku MČK - GP
kultura
Rádio ICM 2011 - provoz
MČK – GP
kultura
Projekt Krumlov Unplugged 2011
MČK – GP
kultura
HSM 2011 - provoz
MČK – GP
kultura
Letní tábor Prázdniny v pohybu
MČK – GP VČ

Částka 2011
15.000,00 Kč
11.000,00 Kč
10.000,00 Kč
30.000,00 Kč
15.000,00 Kč
10.000,00 Kč
15.000,00 Kč
18.000,00 Kč
124.000,00 Kč

Následující tabulka pak doplňuje výše uvedené přehledy získaných externích a
městských finančních zdrojů o rozpočtové příjmy zajištěné v roce 2011 z vlastních
činností CPDM, o.p.s. Český Krumlov a další výnosy.
Tabulka 5
Finanční prostředky z vlastních výkonů a jiné výnosy CPDM. o.p.s. v roce 2011
(uvedeno bez fakturačních příjmů z IP Jihočeského kraje a projektu Multikultura
z IPN DDM CB / NIDM MŠMT)
Vlastní příjmy, ostatní výnosy

Částka 2011

Příjmy (tržby) z vlastních výkonů
Ostatní výnosy
Přijaté příspěvky a dary

373.995,20 Kč
46.543,63 Kč
35.100,00 Kč

Celkem

455.638.83 Kč

Tabulka 6
Celkový přehled příjmů (výnosů) CPDM, o.p.s. v roce 2011.
Přehled uvádí podíl jednotlivých druhů zdrojů (donátoři, vlastní příjmy), které se
podílely na financování činnosti CPDM, o.p.s. Český Krumlov v roce 2011.
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Zdroj

Celkem v Kč

MŠMT ČR

Celkem v %
190.000,00 Kč

3,40 %

MPSV ČR
Úřad vlády ČR
MZ ČR
MK ČR
Jihočeský kraj
EU Mládež v akci
Město ČK - rozpočet
Město ČK - granty
Město Kaplice
Vlastní výnosy I
(IP JČK a IPN DDM
CB / NIDM MŠMT)
Vlastní výnosy II

150.000,00 Kč
126.000,00 Kč
5.000,00 Kč
25.000,00 Kč
540.997,00 Kč
279.155,45 Kč
1,670.000,00 Kč
124.000,00 Kč
18.000,00 Kč

2,68 %
2,25 %
0,09 %
0,45 %
9,67 %
4,94 %
29,85 %
2,22 %
0,32 %

2,013.698,80 Kč
455.638,83 Kč

35,99 %
8,14 %

Celkem

5,594.735,60 Kč

100 %

Níže uvedený graf znázorňuje celkový procentuální podíl jednotlivých zdrojů na
financování programů a aktivit CPDM, o.p.s. Český Krumlov v roce 2011.
Graf 1
Podíly jednotlivých zdrojů na financování CPDM v roce 2011

Zdroje financování CPDM, o.p.s. ČK v roce 2011

MŠMT ČR
3,40%

MPSV ČR
2,68%

Úřad vlády ČR
2,25%
MZ ČR
0,09%

Vlastní výnosy II
8,14%

Jihočeský kraj
9,67%

Vlastní výnosy I
35,99%
Město Kaplice
0,32%

MK ČR
0,45%

Město ČK granty
2,22%

Město ČK rozpočet
29,85%

EU Mládež v
akci
4,94%

Finanční prostředky vynaložené na vlastní správu CPDM, o.p.s. v roce 2011
Náklady vynaložené na vlastní správu CPDM, o.p.s. v roce 2011 činily částku
180.000 Kč, což činí 3,1 % z celkových neinvestičních nákladů vynaložených na
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programovou činnost společnosti. Tyto náklady obsahují poměrnou část finančních
prostředků vynaložených na mzdu ředitele, náklady na kancelářský materiál,
poštovné a výkony spojů, nájem, služby spojené s nájmem, vedení účetnictví a
bankovní poplatky.

Ekonomické výsledky CPDM, o.p.s. za rok 2011
CPDM, o.p.s. dle účetních uzávěrek vykázalo za rok 2011 celkový záporný výsledek
hospodaření v hlavních činnostech ve výši -217.317,16 Kč. Na základě rozhodnutí
správní rady CPDM, o.p.s. předloží ředitel městu Český Krumlov žádost o vyrovnání
této ztráty z prostředků rozpočtu města.
Stav rezervního finančního fondu CPDM, o.p.s.
Stav rezervního fondu CPDM, o.p.s. k 31.12. 2011 činí částku ve výši 0,00 Kč.
Celkové ztráty a jejich vyrovnání
Ztráta z minulých období k datu 31.12.2011 (ztráta za rok 2010) činila částku
v celkové celkovou výši -38.025,57 Kč. CPDM, o.p.s. Český Krumlov požádalo (na
základě usnesení správní rady) zakladatele společnosti (město Český Krumlov)
o úhradu této ztráty. Tato ztráta doposud nebyla uhrazena.
Celková ztráta za roky 2010 a 2011 činí částku ve výši 255.342,73 Kč.
Finanční dary přijaté CPDM, o.p.s. v roce 2011
V roce 2011 byly přijaty následující finanční dary: Linde Pohony, s.r.o. (2.000 Kč),
Evropská stavební společnost, s.r.o. (15.000 Kč), Mgr. Dagmar Bohdalová (2.000,Kč), Marcela Cipínová (500 Kč), Gymnázium Český Krumlov (600 Kč).

Na přípravě výroční zprávy a roční závěrky se podíleli:
Iva Sonnbergerová, Magdalena Zronková, Ladislav Michalík, Jiří Muk, Daniel
Jambrikovič, Vlastimi Kopeček, Dagmar Pekařová a Irena Škrabalová
Nezávislý audit roční závěrky a výroční zprávy:
Ing. Petra Petrusová (FINAPP audit, s.r.o.)
V Českém Krumlově dne 21. června 2012
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Centrum pro pomoc dětem a mládeži
obecně prospěšná společnost
Český Krumlov

Kontakty
Vedení společnosti
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
CZ-381 01 Český Krumlov, Špičák 114
Tel.: 380 713 042
E-mail: cpdm@icmck.cz
Web: http://www.cpdm.cz
Ředitel CPDM, o.p.s. Český Krumlov: Mgr. Vlastimil Kopeček
Předsedkyně správní rady: JUDr. Adéla Kamenská
Projektové pracoviště ICM Český Krumlov
CZ-381 01 Český Krumlov, Špičák 114
Tel./fax: 380 712 427
E-mail: icm@icmck.cz
Web: http://www.icmck.cpdm.cz
Vedoucí pracoviště: Iva Sonnbergerová
Projektové pracoviště Streetwork Český Krumlov
CZ-381 01 Český Krumlov, Špičák 114
Tel./fax: 380 712 427
Streetwork (mobil): 736 634 126
E-mail: kcentrum@icmck.cz
Web: http://www.kcentrum.cpdm.cz
Vedoucí pracoviště: Mgr. Daniel Jambrikovič
Projektové pracoviště NZDM Bouda Český Krumlov
CZ-381 01 Český Krumlov, Špičák 114
Tel./fax: 380 712 427
E-mail: bouda@icmck.cz
Web: http://www.bouda.cpdm.cz
Vedoucí pracoviště: Ladislav Michalík (mobil: 736 634 127)
Mládežnické internetové Rádio ICM Český Krumlov
CZ-381 01 Český Krumlov, Špičák 114
Tel. 380 713 042, Fax: 380 712 427
E-mail: tym@radioicm.cz
Web: http://www.radioicm.cz
Vedoucí pracoviště Mgr.Jiří Muk
Hudební studio mladých Český Krumlov
CZ-381 01 Český Krumlov, Nové Dobrkovice 26
Tel. 380 713 042, Fax: 380 712 427
E-mail: b.pingitzer@gmail.com
Web: http://www.cpdm.cz
Vedoucí pracoviště Bedřich Pingitzer st.
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