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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.
--------------------------------------------

OHLÉDNUTÍ ZA JIŽ
PROBĚHLÝMI AKCEMI:
ZTRACENÁ PAMĚŤ „MÍSTA
NUCENÉ NACISTICKÉ PRÁCE
V ČR“
KDY: od 4.10. do 15.11. 2018
KDE: vestibul MÚ Český Krumlov,
Kaplická 439.

V podzimních měsících jsme si od
pražského Institutu terezínské iniciativy
vypůjčili velice zajímavou výstavu
„Ztracená paměť – Místa nacistické
nucené práce na území ČR“, která
podrobně mapuje 20 takových míst na
území naší republiky a přináší zajímavé
informace o jejich historii a dalších
osudech po válce. Dle ohlasů účastníků
se všem z řad veřejnosti, kteří měli
možnost si ji prohlédnout na městském
úřadě v Českém Krumlově, i dětem
z větřínské základní školy, velice líbila
nejen svým obsahem, ale i pěkným
grafickým zpracováním, neopomíjeje
dřevěné stojany, které sice při převozu
objemově činily jisté potíže, nicméně na
výstavních místech působily impozantně.
I touto cestou bychom rádi poděkovali
terezínskému institutu za zapůjčení.
Počet
osob
zasažených
výstavou
odhadujeme
na
800.

PROMÍTÁNÍ A BESEDY
S PUBLICISTOU
STANISLAVEM MOTLEM
KDY: 25.10. 2018
KDE: Městská knihovna Český
Krumlov
Ve čtvrtek 25.10. jsme opět přivítali
váženého hosta, historika, publicistu,
spisovatele a dokumentaristu, pana
Stanislava Motla, který je velkým
lákadlem v programu pro děti, pedagogy
i veřejnost. V dopoledních hodinách
jsme přivítali velkou návštěvu, téměř 50
žáků devátých tříd s doprovodem ze ZŠ
Větřní. Vybrali si těžkou látku a to film
„Pogrom v Holešově“, který se zabývá
stinnou stránkou mladé, právě vznikající
samostatné československé republiky,
posledním protižidovským pogromem na
našem území v prosinci 1918.
Odpoledne jsme zahájili se skupinou
dvou devátých tříd ze ZŠ Za Nádražím
druhou přednášku pana Motla, a to
filmem „Bomba pro T.G.M.“ Jedná se o
případ, který české veřejnosti není
takřka vůbec znám, pan Motl totiž plány
pro chystaný atentát na našeho prvního
prezidenta objevil prakticky náhodou a
vydal se prošetřit tuto utajovanou
skutečnost až na Podkarpatskou Rus.
Obě skupiny dětí si také zasoutěžily v
malém kvízu, který jsme pro ně připravili
na téma Masaryka a židovství. Pro vítěze
jsme měli připravenou dárkovou tašku s
drobnými
cenami
od
platformy
EURODESK.

VELETRH VZDĚLÁNÍ A
ŘEMESLO
KDY: 7.-9.11. 2018
KDE: Výstaviště České
Budějovice
Největší prezentace středních škol a
učilišť v jižních Čechách, veletrhu
Vzdělání
a
řemeslo
v
Českých
Budějovicích, se ve dnech od 7. do 9.
listopadu 2018 účastnila také informační
centra pro mládež z České republiky
(ICM) prostřednictvím svého střešního
sdružení – Asociace pro podporu rozvoje
Informačních center pro mládež v ČR
(AICM ČR). V rámci asociační spolupráce
zajišťovala expozici jihočeská členská
ICM z Českého Krumlova, Tábora a
Prachatic. Na výstavě, která je určena
především žákům 8. a 9. tříd základních
škol, jejich rodičům a pedagogům,
prezentovaly střední školy a učiliště své
studijní
a
učební
obory.
Mezi
vystavovateli
ale
nechyběli
ani
nejvýznamnější zaměstnavatelé regionu
a také organizace, které se zabývají
poradenstvím a informacemi v oblasti
vzdělávání
a
zaměstnanosti.

9. ROČNÍK KURZU
ANIMOVANÉHO FILMU

Ani tentokrát jsme neochudili o možnost
večerního programu příznivce pana
Motla z řad veřejnosti a další zájemce o
aktuální téma. Večer jsme totiž promítli
opět film „Bomba pro T.G.M.“, jehož se
zúčastnilo více než 40 návštěvníků.
Za bezplatné vypůjčení prostor opět
velice děkujeme zaměstnancům Městské
knihovny v Českém Krumlově a těšíme
se na další přednášky.

KDY: od 9. do 11.11. 2018 a
od 16. do 18.11. 2018
KDE: NZDM Bouda

Obsahem projektu bylo přiblížit mladým
zájemcům práci filmových animátorů a
animační techniky a v podstatě tvorbu
celého animovaného filmu s jednotlivými
fázemi.
Příchozí si tak v Boudě mohli vyzkoušet
hned několik animačních technik - od
nejjednodušších flipbooků (papírové

Bulletin vydává CPDM, o.p.s. - T.G.Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov, sestavili J. Svobodová a J. Čermák.
Projektová pracoviště CPDM, o.p.s. jsou: NZDM Bouda, Informační centrum pro mládež, Rádio ICM, Streetwork

BULLETIN LEDEN 2019
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov
cpdm@icmck.cz www.cpdm.cz
bločky, kde po zrychleném listování
stránek se daný obrázek „rozhýbá“),
přes
snímkování
a
následné
rozpohybování loutek, až po tvorbu 3D
animací pomocí profesionálního software
v
počítači.
V Boudě tak panovala ideální tvůrčí
atmosféra, která dala vzniknout několika
krátkým animovaným snímkům. Jelikož
se lektoři nemuseli věnovat tolika
účastníkům naráz, mohli si dovolit
vyučovat animaci mnohem více do
hloubky. Mimo samotné animování se
zaměřili i na tvorbu příběhů, dynamiku
pohybu, rozlišování jednotlivých technik
animace a porozumění technice a
animačním
programům.
Celkem se letošního ročníku účastnilo 26
zájemců.
Účast na kurzu byla díky podpoře MŠMT
ČR, MK ČR a města Český Krumlov pro
příchozí
zdarma.

FILMOVÝ MINIFESTIVAL
KDY: 12.12.2018
KDE: ZŠ Kaplická, Český Krumlov
Poslední akcí roku 2018 v rámci projektu
byl filmový minifestival ve spolupráci
s festivalem
o
lidských
právech
organizace Člověk v tísni pod názvem
„Jeden svět“, který svou iniciativou
„Promítej i ty“ nabízí ke shlédnutí filmy
ze své databáze.
Děti ze ZŠ Kaplická si vybraly film Vivat
Cuba Libre o rapové skupině Los
Aldeanos, který líčí velké sociální rozdíly
a odvážný boj muzikantů s kubánským
režimem.
Po promítání jsme si s dětmi o
problematice vyprávěli, vyjasnili si
některé pojmy a žáci následně ve
skupinách soutěžili v malém kvízu.
Zúčastnilo se 8 dětí.

DOUČOVÁNÍ 2019

KŘEST KNIHY O CPDM

Centrum pro pomoc dětem a mládeži,
o.p.s. Český Krumlov a jeho projektové
pracoviště Informační centrum pro
mládež nabízí pro školní rok 2018/2019
doučování žáků základních škol v
předmětech: Anglický jazyk, Český
jazyk,
Matematika.

KDY: 12.12.2018
KDE: divadelní klub Ántré Český
Krumlov

V těchto termínech: 17. a 31. ledna,
14. a 28. února, 14. a 28. března,
11. a 25. dubna, 9. a 23. května, 6.
či po domluvě jiný den v týdnu 10.14. června

Důležité
upozornění:
Nově se jedná pouze o krátkodobou
efektivní pomoc žákům, kteří mají
problémy s právě probíraným učivem ve
škole a potřebují si vylepšit znalosti a
známky.
Na doučování nebude již možné
docházet
dlouhodobě.
Počítáme s maximálně 3 návštěvami, při
nichž bude žákům věnován čas naší
brigádnicí Kristýnou Sobolovou ZDARMA!
Při nutnosti dlouhodobého doučování,
které nejste schopni zvládnout s dětmi
sami doma, doporučujeme hledat jiné
placené
nabídky.
Kontakty:
Na doučování v konkrétní termíny, výše
uvedené, se můžete hlásit na telefon:
739 363 374 či e-mail: icm@icmck.cz
nebo osobně na adrese: Informační
centrum pro mládež Český Krumlov, T.G.
Masaryka 114, Český Krumlov, 1. patro
naproti schodům

POKŘTĚNO! Centrum pro pomoc dětem
a mládeži v Českém Krumlově vydalo
knihu bilancující uplynulých 20 let...
Starosta města Český Krumlov Dalibor
Carda a Miroslav Hrdina z Krajského
úřadu Jihočeského kraje pokřtili ve
středu 12. prosince v českokrumlovském
divadelním klubu Ántré knihu nazvanou
CPDM, 20 let stavíme mosty a spojujeme
břehy. Slavnostní události přihlíželo
několik desítek spolupracovníků a
sympatizantů Centra pro pomoc dětem a
mládeži Český Krumlov, o kterém kniha
vypráví. Hudební doprovod obstarala
skupina
Sirény.
Autorem knihy je spisovatel a novinář
Václav Votruba, který se zaměstnanci a
spolupracovníky
organizace
podnikl
desítky hodin rozhovorů. „Na naše
setkání
budu
dlouho
vzpomínat,
naplňovala mě pozitivní energií. Přesně
to totiž lidé z CPDM umějí! A věřím, že je
to z knihy cítit,“ dodává se slovy, že je
dílo pojato tak, aby bylo přístupné široké
veřejnosti. „Žádná čísla a suchá fakta.
Kniha je plná vzpomínek, postřehů,
radostí i strastí, zkrátka plná života.“
Publikaci doprovází vybrané fotografie z
činnosti CPDM a ilustrace, jejichž
autorkou je Marie Snášelová Štorková,
která se zároveň postarala o sazbu.
Knihu vydalo Centrum pro pomoc dětem
a mládeži, o.p.s. Česky Krumlov ve
spolupráci se společností Elmavia, s.r.o.
Vydání bylo podpořeno městem Český
Krumlov,
Jihočeským
krajem
a
společností Vlašský dvůr Český Krumlov,
s.r.o.
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NÁVŠTĚVA KLÁŠTERŮ ČK

AKTUÁLNÍ AKCE:
LATINSKO-AMERICKÉ TANCE
KDY: únor 2019
KDE: NZDM Bouda
Nábor tanečníků od 10 let pro pravidelné
tréninky. Více informací a přihlášky
v Boudě nebo na tel.: 733 765 844

KDY: 26. února 2019
KDE: Kláštery Český Krumlov
NZDM Bouda připravilo možnost dětem
od 8 do 12 let navštívit ZDARMA Kláštery
v Českém Krumlově a místní zážitkový
program na téma: Tajemno a alchymie,
výroba
mýdla.
V úterý 26. února od 14:00 je sraz
v Boudě, T.G. Masaryka 114, Český
Krumlov. Návrat je plánovaný okolo
16:00. Na tuto akci je nutné se přihlásit
předem v NZDM Bouda nebo na tel.:
734443923.

TERMÍN LETNÍHO TÁBORA
„PRÁZDNINY V POHYBU
ČEŘÍN 2019“
KDY: 11. - 24. srpna 2019
KDE: Táborová základna o.s. KOLT,
Čeřín

Věříme, že potěšíme děti i rodiče - již
máme naplánovaný termín našeho
tradičního letního tábora Prázdniny v
pohybu 2019 na táborové základně OS
KOLT na Čeříně. Tábor se uskuteční od
neděle 11. srpna do soboty 24. srpna
2019. Základní informace o táboře
budou zveřejněny na našem webu (v
sekci LT Prázdniny v pohybu) v pátek 1.
února 2019 a od tohoto data budeme
také přijímat účastnické přihlášky... Již
se těšíme...

ÚNOR V BOUDĚ

PROJEKCE FILMŮ Z KURZU
ANIMOVANÉHO FILMU
KDY: 22. února 2019, 18:00
KDE: Divadelní klub Ántré

www.cpdm.cz

V pátek 22. února 2019 se v divadelním
klubu Ántré uskuteční od 18:00 hodin
promítání dětských anim ací, které
vznikly během 9. ročníku Kurzu
animovaného filmu. Kurz se tradičně
uskutečnil v NZDM Bouda v listopadu
2018 pod vedením zkušených lektorů.
Vstupné volné.
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