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Bulletin Centra pro pomoc
dětem a mládeži, o.p.s. Český
Krumlov Vám aktuálně přináší
ohlédnutí za již uskutečněnými
úspěšnými akcemi a zároveň
pozvání
a
informace
o
připravovaných projektech.
--------------------------------------------

OHLÉDNUTÍ ZA JIŽ
PROBĚHLÝMI AKCEMI:

VÝSTAVA ANNE FRANKOVÁ –
„Nechte mě být jaká jsem“
KDY: 1. – 30.11.2017
KDE: Městský úřad,
Kaplická 439, Český Krumlov
Po celý měsíc listopad měli
českokrumlovští možnost shlédnout
poutavou výstavu o osudu židovské
dívky Anny Frankové, známé po
celém
světě
svým
deníkem,
popisujícím válečné dny strávené
skrývaním v tajném zadním traktu
domu v Amsterdamu.
Druhá část výstavy se zabývala
příběhy současných mladých lidí,
kteří se ve svých životech setkávají
z různých důvodů s předsudky
a diskriminací.
Někteří návštěvníci po textech
i
znepokojujících
fotografiích
ostýchavě pokukovali, jiní si ale se
zájmem pročetli všechny panely při
čekání na vyřízení svých záležitostí.

Děkujeme za zapůjčení výstavy
Institutu Terezínské iniciativy.

a počet účastníků byl omezen na
dvanáct lidí s minimálním věkem
deset let. Naopak přibylo animačních
pracovišť, na kterých mohli účastníci

KONCERT K VÝROČÍ
20 LET CPDM - Nezmaři
KDY: 16.11.2017
KDE: Synagoga, Český Krumlov
CPDM v roce 2017 naplánovalo,
kromě tradičních projektů a dalších
„obvyklých“ činností, i několik
speciálních aktivit a mimořádných
programů, kterými chtělo dětem
a
mládeži,
ale
také
svým
spolupracovníkům
a
partnerům
připomenout 20. výročí svého
vzniku.
Jeden
z
takových
speciálních
programů se uskutečnil ve čtvrtek
16. listopadu 2017, kdy pracovníci
CPDM
uspořádali
„slavnostní“
koncert legendy české folkové
scény, českobudějovické skupiny
NEZMAŘI a do překrásných prostor
rekonstruované
krumlovské
synagogy pozvali právě svoje externí
spolupracovníky,
dobrovolníky,
programové partnery
a podporovatele.
Pozvání na koncert, který byl
alespoň malým poděkováním všem
spolupracovníkům za dosavadní
podporu, přijalo více než 130 hostů.

KURZ ANIMOVANÉHO FILMU
KDY: 17. - 19.11.2017
25. - 26.11.2017
28.1.2018
KDE: NZDM Bouda
Divadelní klub Ántré
Český Krumlov

tvořit. Kromě tradičních flipbooků,
bílých tabulí, modelíny a loutkového
studia, jsme si vyzkoušeli i plošnou
animaci na animačním stole
a modelování v 3D počítačovém
programu. Všechny tyto změny byly
motivovány snahou dosáhnout vyšší
úrovně praktické výuky
a kvalitnějších výsledků práce
mladých animátorů. A to se podařilo.
O tom se mohli přesvědčit diváci
premiéry
animovaných
filmů,
vzniklých
na
kurzu.
Ta
se
uskutečnila v sobotu 28. ledna
2018
v krumlovské
divadelní
kavárně Ántré. Na premiérovou
projekci přišly téměř všechny děti,
které
se
listopadového
kurzu
účastnily a také jejich rodiče,
kamarádi a další zájemci z řad
veřejnosti. Po skončení projekce
jsme mladým autorům slavnostně
předali filmová DVD s jejich díly.

Na konci listopadu loňského roku se
uskutečnil osmý ročník „Kurzu
animovaného filmu“.

Kromě toho, že se animovalo pouze
o svátku a víkendech, se také
poprvé od vzniku těchto kurzů
museli zájemci předem přihlásit
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VÁNOČNÍ BESÍDKA V BOUDĚ

KDY: 15.12.2017
KDE: NZDM Bouda
Český Krumlov
V pátek 15. prosince se v Boudě
uskutečnila Vánoční besídka. Na
programu bylo vystoupení Tomáše
Baloga, který nám hrál na klávesy,
dále
zde
zatančily
soubory
Krumlovstar čaja a Somnakune
čave. Bouda doslova praskala ve
švech. Celkem se na besídce sešlo
kolem 50 mladých lidí včetně jejich
rodičů.

Na tomto čtyřdenním školení měli
možnost společně se školiteli ze
Slovenského
institutu
mládeže
IUVENTA a národních agentur obou
zemí a českými i slovenskými kolegy
z různých organizací, načerpat velké
množství
informací,
které
je
provedlo složitým procesem celého
projektu, jeho filozofie, situací, které
mohou nastat a setkali se i
s
dobrovolníky,
kteří
zrovna
vykonávají dobrovolnictví
v Bratislavě.

samozřejmě ani princezny. Objevily se
ale také postavy jiného druhu - policisté,
Spiderman, Batman… Prostě masky byly
hodně rozmanité.

---------------------------------AKTUÁLNÍ AKCE:

KONCERT K OSLAVÁM 20 LET
CPDM

Příprava byla opravdu důkladná
a v budoucnu se i my v Českém
Krumlově
můžeme
těšit
na
předávání zajímavých životních
a pracovních zkušeností mladým
lidem z různých koutů Evropy.

DĚTSKÝ KARNEVAL V NZDM
BOUDA
KDY: 16.2.2018
KDE: NZDM Bouda

AKREDITAČNÍ ŠKOLENÍ EDS
KDY: 13. – 16.1.2018
KDE: Trnava
KDY: 2.3.2018
KDE: klub FabriČka
Český Krumlov

Dovolujeme si pozvat širokou
veřejnost, všechny naše příznivce
a kulturní nadšence na koncert
mladých kapel k oslavám 20 let
CPDM.

Pracovníci CPDM Jan Čermák a Lucie
Čaloudová se ve dnech 13. – 16.1.
2018
zúčastnili
intenzivního
akreditačního
školení
Evropské
dobrovolné služby ve slovenské
Trnavě.

V pátek 16.února 2018 se v NZDM
Bouda uskutečnil dětský karneval pro
děti, které pravidelně navštěvují Boudu.
Na samém začátku programu jsme
přivítali všechny návštěvníky karnevalu,
především pak samotné děti, které si s
sebou přinesly překrásné masky. Na
karnevalu se tak sešlo mnoho hezkých
pohádkových
postaviček…například
Červená
Karkulka,
pirát,
čaroděj,
motýlek,
Mikuláš
a
nechyběly

V českokrumlovském klubu FabriČka
vystoupí od 20:00 rockové skupiny:
Klauni, The Ownroadies, Pirates of
the Pubs, Pilot Season.
Vstupné
je
100,Kč,
spolupracovníky zdarma.

pro
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MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ
FESTIVAL JEDEN SVĚT
KDY: 19. – 24.3.2018
KDE: školy, NZDM Bouda,
Městské divadlo
Český Krumlov

Jako předzvěst festivalu proběhne
dne 9.3. v divadelním klubu Ántré
benefiční koncert na podporu
festivalu. Vystoupí na něm akusticky
kapely Kalle a Pilot Season

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR ČEŘÍN

Nevypínejte počítač, aktualizujeme
systém, hlásí festival Jeden svět

KDY: 12. – 25.8.2018
KDE: základna Čeřín
Rožmitál na Šumavě

V Českém Krumlově proběhne Jeden
svět letos již po osmé.
Školní
projekce odstartují v pondělí 19. 3.
a poběží na 4 promítacích místech
až do pátku 23. 3.

8. ROČNÍK JIHOČESKÉHO
KRAJSKÉHO KOLA
CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE
ŠKOLNÍCH NOVIN A
ČASOPISŮ

„Jeden svět dětem“ nabízí sadu
filmů pro žáky od 8 do 13 let. Krátké
dokumenty s moderovanou debatou
zprostředkují témata jako chudoba,
vzdělávání, rodina, život s jinakostí
a sociální vyloučení.
Od čtvrtka 22. 3 do soboty 24. 3. se
Jeden svět otevře i široké veřejnosti.
Přinese aktuální snímky české
i
světové
dokumentární
kinematografie. Z domácí produkce
to bude například film Nic jako dřív
o životě teenagerů z Varnsdorfu,
který ukazuje dospívání
v současném českém pohraničním
maloměstě.

Celorepubliková soutěž
školních
novin a časopisů je otevřená pro
všechny, kteří vydávají časopisy
nebo noviny ve školských zařízeních,
studentských klubech, oddílech,
střediscích volného času, domech
dětí a mládeže a na jejichž tvorbě se
podílejí děti a mládež.

CPDM pořádá i v letošním roce
prázdninový letní tábor na základně
Čeřín u Rožmitálu na Šumavě. Tábor
je určen pro děti ve věku 7 – 16 let
a proběhně v termínu 12. až 25.
srpna 2018.

Jedná se o soutěž postupovou, která
je zařazena do oficiálních soutěží
Talent centra Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Hlavním
organizátorem
je
Asociace
středoškolských
klubů
České
republiky. V letošním roce se
uskutečňuje již 12.ročník soutěže.

Program:
Celotáborová hra na motivy cyklu
fantasy knih polského spisovatele
Andrzeje Sapkowského "Zaklínač".
Tábornické a turistické dovednosti.
Poznávání přírody. Přenocování pod
širým
nebem.
Stezka
odvahy. Scénky a divadlo. Výtvarné
programy. Výpravy za poznáním
a dobrodružstvím. Sportovní aktivity
a soutěže. Táborová olympiáda.
Základní vodácký výcvik a splutí
části řeky Vltava na raftech.
Táboráky se zpěvem a muzikou.
Pomoc dětí se zajištěním chodu
tábora (hlídky, služební oddíl) ad.

Více zde: www.goo.gl/2E4Z4W

Více zde: www.goo.gl/arP7Dz
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PROJEKT PŘESHRANIČNÍ
SPOLUPRÁCE MLÁDEŽE
KDY: 27.8. – 2.9.2018
KDE: turistická základna DDM
Zátoň
Centrum pro pomoc dětem
a mládeži o.p.s. Český Krumlov
nabízí volná místa na mezinárodním
mládežnickém projektu, který se
uskuteční v prvním srpnovém týdnu
(od pondělí 27. srpna do neděle 2.
září 2018) na turistické základně
DDM Zátoň u Českého Krumlova.
Projekt je určen pro mladé lidi ve
věku od 14-ti do 18-ti let. Společně
s českými účastníky se jej budou
účastnit mladí lidé ze Slovinska
a Slovenska.
Kromě workshopů
zaměřených na umění a mediální
problematiku se účastníci dočkají
také volnočasových aktivit, například
splutí části řeky Vltavy na raftech či
exkurzí do vybraných institucí
v Českém Krumlově.
Více zde: www.goo.gl/81V3cn

Účastníci se mohou těšit na
tematicky
zaměřené
workshopy
(novinařina, filmování, návštěva
fotoateliéru, fotografie, rádio ad.).

nás“ jehož jarní část odstartuje
v dubnu. Pro toto pololetí jsme pro
děti, mládež i širší veřejnost
připravili následující programy:

Účastnický poplatek je 600,-, ten
zahrnuje ubytování, stravu, lektorné
a vstupy. Akce bude zahájena
čtvrteční
večeří
a
ukončena
nedělním obědem.

Workshop s knihou Pohrátky – pro
nejmenší

Více zde: www.goo.gl/ZbFhL3

SEMINÁŘ O AKTIVITÁCH
CPDM
KDE: na konkrétních školách,
v NZDM Bouda, v ICM
Informační
centrum
mladých
připravilo seminář o nabídce Centra
pro děti a mládež, který dětem
předkládá možnosti pro trávení
volného času v našich projektových
pracovištích, účasti na zajímavých
akcích a i nabídce neformálně
vzdělavacích aktivit pro pedagogy
a jejich žáky a studenty, nejen
v rámci projektu „Multikulturní svět
kolem nás“ a mnoho dalšího!
Seminář bude k dispozici hned od
měsíce března.

Putovní výstavu „Motýla jsem tu
neviděl“
s kresbami
dětí
z terezínského ghetta zapůjčenou od
Židovského muzea Praha
Cestovatelskou besedu s novinářem
Tomášem Poláčkem
Besedu
a
promítání
filmů
s historikem p. Stanislavem Motlem
Workshop s lektory
muzea v Brně

z Romského

Více zde: www.goo.gl/wxbmSP

www.cpdm.cz
Více zde: www.goo.gl/iV77Fw

MEDIAKEMP
KDY: 19. – 22. 10. 2018
KDE: turistická základna DDM
Zátoň
Ve dnech od 19. do 22. října 2017
se na turistické základně na Zátoni
uskuteční čtyřdenní pobyt zaměřený
na média pro zájemce ve věku od 14
do 18 let.

MULTIKULTURNÍ SVĚT
KOLEM NÁS
KDY: duben a květen 2018
Informační centrum pro mládež
připravilo
další
bohatý
ročník
celoročního neformálně vzdělávacího
projektu „Multikulturní svět kolem
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