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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
na připravované
projekty a informace o nich.

materiál
na
dlouho
plánovaný
nohejbalový turnaj, který se tento den
měl uskutečnit v krásném prostředí u
hornobránského rybníka, kde se nachází
nově zrekonstruovaná hřiště.

Pro veřejnost jsme tentokrát vybrali
film „Výstřely v Miami“ o českém
rodákovi Antonínu Čermákovi, který
byl slavným starostou amerického
Chicaga a podlehl následkům
atentátu
na
F.D.
Roosevelta.
Děkujeme vedení a zaměstnancům
Městské knihovny Český Krumlov za
umožnění využití jejích prostor.

--------------------------------------------

OHLÉDNUTÍ ZA JIŽ
PROBĚHLÝMI AKCEMI:
SOCHY A DĚTI
KDY: 14. – 18.5.2018
KDE: NZDM Bouda
Český Krumlov

Již po šestnácté měly děti a mládež
z
Českokrumlovska
zajímavou
možnost seznámit se sochařskou
tvorbou.
V NZDM Bouda se ve dnech od
pondělí 14. května do pátku 18.
května 2018 uskutečnil výtvarný
projekt „Sochy a děti“ pod vedením
akademického
sochaře
Petra
Fidricha. Účastníci měli možnost
„přičichnout“ si k této zajímavé
výtvarné technice. Pracovalo se na
lipových fošnách, které jsme dostali
darem od obce Hořice na Šumavě,
prostřednictvím kvalitních dlát a
paliček.

BENEFIČNÍ NOHEJBALOVÝ
TURNAJ

jejich strastiplnou pouť z vlasti, aby
se mohli následně vrátit jako
bojovníci
proti
diktátorskému
režimu.

Jedno z nich jsme k našemu účelu
dostali zdarma k dispozici od firmy PROSPORT ČK, o.p.s. a jeho správce pana
Mígla, kterým tímto děkujeme.
Jako
garantka
turnaje
dorazila
zástupkyně ředitele dětského domova v
Horní Plané, paní Iveta Urbanová, která
v průběhu celého turnaje neúnavně
fandila a následně předávala vítězům
ceny.

BESEDA SE STANISLAVEM
MOTLEM

DĚTI ZE SÍDLIŠTĚ MÍR NA
ZÁTONI

24.5.2018
KDE: Městská knihovna
Český Krumlov

25. a 26.5.2018
KDE: turistická základna
DDM ČK
Zátoň

Historik, publicista a dokumentarista
Stanislav Motl ve čtvrtek 24.5. na
naše pozvání opět zavítal do
českokrumlovské městské knihovny.
Pro
žáky
posledních
ročníků
základních škol Kaplická a T.G.
Masaryka promítl své dva kratší
filmy „Kalvárie lidických letců“ a
„Vlak do pekla“, zabývající se
tematikou druhé světové války úzce
spjatou s Čechoslováky, kteří se do
historie zapsali jako váleční hrdinové
či
oběti
nacistických
zločinů.
Promítání i následné vyprávění o
lidských osudech sledovalo 35 osob.

Po loňské a předloňské pobytové
akci určené pro děti navštěvující
nízkoprahové zařízení Bouda jsme se
rozhodli uskutečnit i v tomto roce
obdobnou akci znovu. Po zveřejnění
propozic pobytu se nám přihlásilo 23
dětí, čímž jsme dosáhli naších limitů.

V obdobném počtu dorazili na
odpolední promítání i studenti a
pedagogové z českokrumlovského
Akce nám začala v pátek 25. května
gymnázia, kteří shlédli film „Němci
2018. Naším zázemím se opět stala
proti Hitlerovi“. Ten se zabývá
bývalá obecní škola, která je v
poměrně
neznámou
tematikou
Sobotní ráno 19.5. tentokrát začalo jinak
současnosti turistickou základnou
německých
odpůrců
nacistického
než dlouhým vyspáváním, naopak bylo
DDM Český Krumlov.
režimu před i za války, reflektuje
třeba brzy vstát a nachystat všechen
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Po příjezdu a obeznámení účastníků
o pravidlech pobytu a bezpečnosti
jsme se ubytovali a následně vyrazili
do okolních lesů na dřevo. Po
návratu
a
pořezání
dřeva
následovala
vynikající
večeře.
Večerní program u ohně byl plný
starých
písní
s
kytarovým
doprovodem.
Sobota byla hlavním programovým
dnem naší třídenní akce. Začali jsme
ranní rozcvičkou a vydatnou snídaní.
Základ
dalšího
celodenního
sobotního programu byl postaven na
výtvarně
umělecky
řemeslných
činnostech. Celkem jsme pro děti
připravili pět stanovišť, na kterých
se mohly postupně seznámit s
vybranými tradičními řemesly a
vlastnoručně si také tato řemesla
vyzkoušet.

CIHELNA VYSTUPOVAT
29. a 30.6. 2018
KDE: Český Krumlov
Začátek letních prázdnin zahájilo
Centrum pro pomoc dětem a
mládeži v pátek 29. června třináctým
ročníkem multikulturního festivalu
„Cihelna-Vystupovat“,
který
se
uskutečnil tradičně v Chlumu u
Kremže. Na tomto dvoudenním
festivalu
vystoupilo
patnáct
hudebních skupin a jedna skupina
taneční.
Stejně jako v
letech
minulých,
jsme se i na
tomto ročníku
snažili
o
různorodost a
pestrost
ve
výběru
jednotlivých
interpretů a
hudebních žánrů. Naším cílem bylo
na jedné straně nabídnout mladým
začínajícím umělcům (nejenom z
NZDM Bouda) prostor k představení
své činnosti a na straně druhé v co

možná nejširším záběru uspokojit
návštěvníky festivalu.

vedoucího Nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež Bouda, který po
těžké nemoci zemřel 27.6.2018.

LDT CHATA POD KLETÍ
21. – 27.7. 2018

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
„PRÁZDNINY V POHYBU“
Od soboty 21. července 2018 do
pátku 27. července 2018 se
uskutečnil pátý ročník letního
pobytového tábora pro děti ze
sociálně vyloučené lokality obce
Větřní.
Jako základna nám opět dobře
posloužila Chata pod Kletí. Podobně
jako v předešlých letech bylo i
v tomto roce hlavním záměrem
tábora přiblížit dětem kulturně
historickou rozmanitost našeho kraje
a zprostředkovat jim skutečnost, že
jsou součástí tohoto nesmírně
cenného
bohatství.
Součástí
programu tábora byly také i
nejrůznější
sociálně
preventivní
aktivity.

ZVONICE PRO LÁĎU
KDY: 21.8.2018
KDE: NZDM Bouda
Zvonice je pro Láďu… a také pro
všechny dobré lidi. Těmito slovy
doprovodil akademický sochař Petr
Fidrich odhalení zvonice, která byla
nainstalována na zahradě Centra pro
pomoc dětem a mládeži a Střediska
výchovné péče Spirála v Českém
Krumlově.
Zvonice
Ladislava

KDY: 12. – 25.8.2018
KDE: tábořiště Čeřín
Letošní tábor CPDM Prázdniny v
pohybu, který se uskutečnil tradičně
na základně na Čeříně, skončil v
sobotu 25. srpna.

Hlavním
tématem
byl
letos
„Zaklínač“ – podle slavné knižní ságy
polského
spisovatele
Andrzeje
Sapkowského
a
navazujících
počítačových her, který se ukázal
být pro děti velice vděčným,
dobrodružným tématem.
Všechny děti se vrátily plné zážitků a
ve zdraví domů... Prázdniny končí a
děti nyní čeká zahájení nového
školního roku...
Všichni věříme, že se znovu potkáme
na táboře v roce 2019.

připomíná
památku
Michalíka, dlouholetého
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MEZINÁRODNÍ PROJEKT
MLÁDEŽE
KDY: 27.8. – 2.9.2018
KDE: turistická základna Zátoň,
Český Krumlov
Centrum pro pomoc dětem a
mládeži, o.p.s. Český Krumlov
připravilo
ve
spolupráci
se
slovenským občanským sdružením
„Spolu sme PRIEVIDZA“, slovinskou
organizací „Mladinski kulturni center
Slovenj
Gradec“
(MKC)
a
mládežnickou organizací „Jugend
Centrum“ z rakouského města Steir
v termínech od 27.srpna do 2.září
2018 společné setkání mladých lidí z
těchto partnerských organizací.

fotoateliéru
Krumlově.

Seidel

v

Českém

Nedílnou součástí programu byly i
národní večery, při kterých všechny
čtyři
národní
skupiny
(česká,
slovenská, rakouská a slovinská)
představily ostatním účastníkům
nejenom národní tradice, zvyky,
kulturu svých zemí, ale i svoji
národní kuchyni.

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

MULTIKULTURNÍ SVĚT
KOLEM NÁS

nacistické práce v ČR“, která bude
v listopadu k dispozici přímo školám.
25.10. opět přivítáme publicistu a
novináře pana Stanislava Motla,
který připraví besedy pro mládež na
téma holokaustu, ale i večerní
promítání pro veřejnost k oslavám
100. výročí založení republiky,
s filmem Bomba pro TGM.
V listopadu k nám zavítají také
lektoři z již zmíněného terezínského
institutu, aby formou workshopu
seznámili
žáky
a
studenty
s procesem vyčlenění ze společnosti
a tím, jak vznikají ghetta.
Program letos uzavřeme filmovým
minifestivalem
s tématy,
zabývajícími se lidskými právy.

Již sedmým rokem připravuje
projektové pracoviště Informační
centrum pro mládež neformálněvzdělávací projekt
pro děti a
mládež,
který
se
zabývá
multikulturní tématikou.

Prostřednictvím workshopů a dalších
aktivit si mladí lidé, rozdělení do
národnostně „namixovaných“ týmů,
vyzkoušeli
například
přípravu
rozhlasového
pořadu
a
jeho
odvysílání, tvorbu animovaného
filmu a také vybraná tradiční
řemesla – kovářství a kreativní
uměleckou tvorbu zaměřenou do
výtvarné oblasti – „malbu na
hedvábí“.
Jednotlivé tématické workshopy
probíhaly v Českém Krumlově na
pracovištích CPDM, o.p.s. – v
internetovém mládežnickém Rádiu
ICM, v prostorách NZDM Bouda a
Informačního centra pro mládež.

VÝTVARNÝ PODZIM V BOUDĚ
KDY: 8. – 12.10.2018
KDE: NZDM Bouda
Český Krumlov

Projekt zahájí v prostorách NZDM
V říjnových termínech proběhne již
V
rámci
uvolňovacích,
3.10.
workshop
s lektorkou
15. ročník oblíbeného programu pro
odpočinkových
a
kulturně
Židovského muzea Praha, který se
školní kolektivy, ale i jednotlivce.
poznávacích
aktivit
byly
do
zabývá předsudky a tím, jak vznikají,
společného
projektu
zahrnuty
následně bude od 4.10. na
V připravovaném projektu budou mít
nejrůznější sportovní hry, splutí části
městském úřadě umístěna výstava
účastníci možnost vyzkoušet si pět
řeky Vltavy na raftech, prohlídka
Institutu terezínské iniciativy –
výtvarných technik, které se každý
Zámeckého muzea, Grafitového dolu
„Ztracená paměť – místa nucené
rok
snažíme
(ne
všechny)
Český
Krumlov
a
Muzea
a
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aktualizovat. Ve dvou hodinách bude
mít skupina na každou techniku cca
30 minut.
Více informací na www.cpdm.cz

My zájemcům nabídneme výrobu
buttonků, krátký exkurz do světa
animovaného filmu, malou soutěž a
tištěné materiály, které se mladým
mohou hodit.

MÉDIA - KEMP

Plánované
aktivity:
živé
moderování v internetovém rádiu,
základy novinařiny, tvorba fotografií
a animovaného filmu.
ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 600,Kč
(zahrnuje stravu, ubytování, náklady
na aktivity)

BURZA ŠKOL

Celý projekt se uskuteční pod
vedením zkušených lektorů Ondřeje
Nového a Jaroslava Klimeše.
Návštěvníci
tohoto
filmového
workshopu mají díky podpoře města
Český Krumlov, MŠMT ČR a Centra
pro pomoc dětem mládeži, o.p.s.
vstup zdarma.

KDY: 18. 10.2018
KDE: turistická základna
Zátoň

Čtyřdenní pobytový médiakemp pro
účastníky ve věku od 15-ti do 18-ti
let nabitý neformálně vzdělávacími
aktivitami,
tematickými
hrami,
workshopy
s
odborníky
a
informacemi,
jejichž
společným
námětem jsou média.

Nepřihlášení zájemci nemají šanci se
kurzu účastnit.

Více na www.cpdm.cz

KURZ ANIMOVANÉHO FILMU
KDY: 8. – 12.10.2018
KDE: NZDM Bouda
Český Krumlov
Devátý ročník oblíbeného „Kurzu
animovaného filmu“ se uskuteční
tento rok ve dvou termínech, a to:
od 9.-11. listopadu 2018 (pátek až
neděle) a dále od 16.- 18. listopadu
2018 (pátek až neděle) vždy od
10:00 do 18:00 hodin v prostorách
NZDM Bouda.

KDY: 23.10.2018
KDE: Sportovní hala
Český Krumlov
I letos se zúčastníme prezentace
středních škol, učilišť a firem
v českokrumlovské sportovní hale,
který se prezentuje heslem „Tvůj
život, tvoje volba“ a inspiruje žáky
posledních ročníků základních škol
k efektivnímu rozhodování o své
budoucnosti.

Vzhledem k časově technické
náročnosti a ke kapacitě kurzu je
nutné, aby se zájemci (ve věku od
10-ti do 100 let) předem závazně
přihlásili na tel: 734 443 923.
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