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Bulletin českokrumlovské 
neziskové organizace Centrum 
pro pomoc dětem a mládeži, 
o.p.s. Vám přináší informace o 
aktuálních akcích a plánovaných 
projektech a úspěšných již 
proběhlých aktivitách.

Multikulturní projekt se blíží 
do finále

Projekt s názvem „Multikulturní svět 
kolem nás“ se blíží do svého finále.
Celoroční vzdělávací projekt 
Informačního centra pro mládež je 
určený především mladým lidem a 
má za cíl přibližovat různá 
multikulturní témata. Letos se 
v Českém Krumlově podařily 
uspořádat zajímavé výstavy, 
workshopy, semináře a projekce.
V rámci projektu nás čekají ještě 
následující akce…

Dne 21. listopadu se uskuteční na 
českokrumlovském gymnáziu dva 
semináře s PhDr. Zdeňkem Zbořilem 
na téma: Srážka s civilizací, válka 
kultur nebo jejich setkávání a 
prolínání. 
Ten stejný den bude také na 
gymnáziu zahájena putovní výstava 
„Neztratit víru v člověka –
Protektorát očima židovských dětí“. 
Poslední ativitou v rámci projektu 
bude „Interkulturní workshop“ pro 
studenty VOŠ a SŠ, s.r.o. České 
Budějovice. 
O průběhu celoročního projektu se 
dočtete na stránkách Informačního 
centra pro mládež –
www.icmck.cpdm.cz v sekci 
Multikulturní svět kolem nás.

Pozvánka
Kurz animovaného filmu

KDE: NZDM Bouda
KDY: 19. – 27. listopadu

Od 19. do 27. listopadu se bude 
vždy od 10:00 do 19:00 hodin 
uskutečňovat Kurz animovaného 
filmu v českokrumlovském 
Nízkoprahovém klubu Bouda. Akce 
je otevřená všem zájemcům –

především z řad dětí a mládeže 
kdykoliv během dne.

Pro nejmladší účastníky máme 
připravené jednodušší animační 
techniky - kreslení na flip-book 
(papírové bločky), animace na 
podsvícený stůl. Pro zkušenější 
účastníky kurzu máme připravenou 
práci v počítačovém animačním 
programu TV-Paint, tvorbu 
loutkového filmu technikou „stop-
motion“ pomocí programu „Dragon 
frame“ a další. Celý devítidenní 
projekt se uskuteční pod vedením 
zkušené lektorky a absolventky 
belgické filmové školy La Cambre v 
Bruselu Zuzany Studené a Katariny 
Ťažárové ze známého pražského 
studia ANIMA a pracovníků NZDM 
Bouda. 

Kniha 
Pohrátky aneb cesta 

pavoučka Vincka 
se dočkala audioverze

Svůj hlas propůjčil například Jiří 
Lábus.

Pohrátky aneb cesta pavoučka 
Vincka. Tak se jmenuje kniha 
autorky Pavly Soletky Krátké a 
ilustrátorky Marie Snášelové 
Štorkové, která v loňském roce 

potěšila nejednoho malého i velkého 
čtenáře.
V těchto dnech byla dokončena také 
její audio verze. Audio Pohrátky byly 
vydány ve formě 2 CD s velmi 
originálním obalem v podobě 
malované deskové hry.

Do Pohrátek se nadchl režisér, herec 
a muzikant Jan Jiráň z Ypsilonky, 
který se zhostil  režie audioknihy a 
díky němu se také podařilo pro 
projekt získat úžasné herecké 
profesionály, kteří nechali Pohrátky 
díky svým osobnostem jiným 
způsobem ožít. Pavoučkovi Vinckovi 
a dalším postavám propůjčili své 
hlasy Jiří Lábus, Bára Hrzánová, 
Andrea Elsnerová, Arnošt Goldflam, 
Klára Sedláčková-Oltová a Miroslav 
Táborský. 
Hlasy podbarvil autorskou hudbou 
výtečný Dominik Renč. 

Pohrátkové "dvojcedéčko" bude 
slavnostně pokřtěno ve čtvrtek 24. 
listopadu 2016 v kině v Řevnicích u 
Prahy. Program zde začíná v 16.30 
hodin a v jeho rámci vystoupí také 
hudební skupina Running Sushi. 

Stejně jako v případě původní 
tištěné knihy Pohrátek se na vzniku 
audio verze  spolupodílelo také 
Centrum pro pomoc mládeži, o. p. s. 
Český Krumlov. M.j. právě  i v CPDM 
mohou zájemci knihu i její 
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„cédéčkovou“ audioverzi zakoupit… 
třeba jako krásný a užitečný vánoční 
dárek.      

Více informací o Pohrádkách 
naleznete na níže uvedených 
webech: 
www.pohratky.cz
www.radiojunior.cz/proc-je-dobre-
poslouchat-pohadky-z-cd--1669604

13. ročník

„Výtvarný podzim v Boudě
byl velmi úspěšný“

Od 10. do 14. října 2016 se v NZDM 
Bouda uskutečnil 13. ročník projektu 
s názvem „Výtvarný podzim v 
Boudě“. Příchozí děti měly možnost 
vyzkoušet si zajímavé výtvarně 
řemeslné techniky, s nimiž se ve 
škole či doma nemají možnost běžně 
seznámit. Účastníci měli na 
samotnou činnost vyhrazené dvě 
hodiny. Během tohoto času se děti 
vystřídaly u jednotlivých stanovišť. V 
dopoledních hodinách byl tento 
projekt primárně určen třídním 
kolektivům, v odpoledních časech se 
pak projektu účastnili také volně 
příchozí. 

Prvním stanovištěm bylo vypalování 
okrasných motivů prostřednictvím 
pájek do připravených kroužků z 
kůže. Výsledný výrobek posloužil
dětem jako praktická klíčenka. 
Druhým stanovištěm bylo drhání. U 
této techniky si děti pod odborným 
dohledem zdokonalovaly jemnou 
motoriku a prostorovou orientaci. 
Výsledkem byl krásný výtvor sloužící 
jako milý dárek. 

Třetím bylo drátkování kamenů. Na 
tomto stanovišti si děti na 

připravených kamenech měly 
možnost vyzkoušet okrasné zdobení 
kamenů měděným drátkem. Pro 
menší děti jsme na tomto stanovišti 
připravili výrobu oblíbených butonů.
Čtvrtou nabízenou technikou byl 
dřevoryt, kde si děti „sáhly“ na 
řezbářskou práci a následný tisk 
„grafického listu“. Odměnou pro 
každého byl tisk výsledné řezby. 
Každá školní třída měla možnost 
řezby jednoho dřevorytu. 

Posledním pátým stanovištěm byla 
výroba staročeské hračky pod 
názvem „Strko-Frko“, dřevěné 
vrtulky, která se dává do pohybu 
díky tření o ozubení. 

Celkem se letošního „Výtvarného 
podzimu v Boudě“ zúčastnilo 
přibližně 380 aktivních dětí a 
mládeže ze sedmi základních škol 
regionu a volně příchozích zájemců. 
Za zmínku určitě stojí zájem 
„přespolních“ o tento projekt. 

Za období třinácti let realizace si 
tento projekt získal své příznivce a 
vryl se do povědomí dětí, mladých 
lidí i pedagogů základních škol 
českokrumlovského regionu. 
A právě školy, vzhledem k možnosti 
neformálního doplnění výuky 
výtvarné výchovy, mají každoročně 
veliký zájem o účast na programu. 

Uskutečnění Výtvarného podzimu v 
Boudě bylo umožněno díky podpoře 
města Český Krumlov, Jihočeského 
kraje a MŠMT ČR. 

Vzdělání a řemeslo
KDE: Výstaviště České 

Budějovice
KDY: 20. – 22. listopadu

Rok se s rokem sešel a je tu opět 
veletrh Vzdělání a řemeslo. Již 22. 
ročník veletrhu odborného školství 
všech úrovní, ukázek odborného 
výcviku a soutěží, zařízení pro 
speciální školy, prezentací nadací, 
fondů, stipendií, učebních pomůcek, 
učebnic a programů pro všechny 
stupně výuky, školních potřeb pro 
děti, vzdělávání dospělých, 
distančních studií, rekvalifikací… 

Tradičně mezi vystavovateli nechybí 
ani expozice Asociace pro podporu 
rozvoje informačních center pro 
mládež v České republice (AICM 
ČR). Garanty a realizátory této 
výstavní expozice jsou zřizovatelé a 
provozovatelé jihočeských 
informačních center pro mládež, 
členové AICM ČR ICM Tábor, ICM 
Prachatice (KreBul, o.p.s.) a ICM 
Český Krumlov (CPDM, o.p.s.). V 
letošním roce je opět významným 
partnerem AICM ČR také Asociace 
nestátních neziskových organizací 
(ANNO JČK). 

Letošní expozice AICM ČR je 
zaměřena především na prezentaci 
vlastních informačních produktů pro 
děti a mládež. Návštěvníci expozice 
AICM ČR se tak mohou těšit na zcela 
nové reedice brožurek „Sexualita 
dívek“, „Sexualita chlapců“ a 
„Kyberšikana“. Dále zde budou k 
dispozici již dříve vydané informační 
materiály z produkce informačních 
center pro mládež a také materiály 
našich partnerů – např. Nadace naše 
dítě, Zastoupení Evropské komice v 
Praze, programu ERASMUS+ a 
dalších. K pořízení zde bude také 
tištěná verze pohádkové knihy 
„Pohrátky“ a její „dvojcédéčková“ a 
další materiály a výstupy. 
Expozice AICM ČR se uskutečňuje za 
podpory MŠMT ČR, Jihočeského 
kraje a města Český Krumlov. 
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Zahájení činnosti tvořivé 
dílny a kuchyňky v klubu 

„Na Míru“

KDE: Klubovna „Na Míru“
KDY: každý čtvrtek, 15:00

Ve čtvrtek 6. října jsme po důkladné
přípravě zahájili v klubu „Na Míru“
(součást NZDM Bouda) činnost 
tvořivé dílny a kuchyňky. Jedná se o 
nadstavbovou činnost, ve které se
děti a mládež pravidelně navštěvující 
klub „Na míru“ mají možnost pod 
odborným vedením přiučit jak 
kulinářskému umění, tak si 
vyzkoušet manuální zručnost při 
výrobě různých  dřevěných výrobků.
Tyto programy budeme realizovat 
pravidelně vždy každý čtvrtek od 
15:00 hodin. 

V první polovině roku se nám 
podařilo dílnu a kuchyňku vybavit 
vším potřebným pro plánovanou 
činnost. Máme zde dva pracovní 
stoly se svěrákem, vrtačku, různé 
pilky, rašple, pilníky apod. Do 
kuchyňky se nám podařilo zajistit 
plechy, hrnce, a vše potřebné k 
pečení a vaření.  

Jako první byla zahájená činnost 
tvořivé dílny. Výrobek, pro který 
jsme se rozhodli, vzhledem k blížící 
se zimnímu období, byla výroba 
ptačích budek. K tomuto účelu jsme 
zakoupili smrková prkna a ostatní 
věci potřebné k jejich výrobě. V 
úvodu bylo dětem představeno 
dřevo, ze kterého se budou budky 
vyrábět. Následně došlo k vysvětlení 
pracovních postupů a zahájení 
pracovní činnosti. Na první úvodní 
schůzku se přihlásilo šest kluků, kteří 
navštěvují klub „Na Míru“ pravidelně. 

Po první dvouhodinové schůzce se 
dětem podařilo vyřezat a obrousit  
základní díly budek. 

Při prvním čtvrtečním vaření se 
dětem dostalo základních informací 
o surovinách, ze kterých se následně 
peklo. Děti se seznámily s moukou 
olejem apod. Dále byly obeznámeny 
s „technologickými“ procesy, jak 
dané jídlo vzniká. Po seznámení se 
surovinami a kuchyni přišlo na řadu 
pečení  bublaniny. Zvolen byl 
hrníčkový postup. Po precizní 
přípravě a postupu byl po 30 
minutách pečení na světě první 
společný koláč. Všichni zúčastnění 
měli náramnou radost. Dokonce i 
pisatel této zprávy dostal ochutnat. 

Tato činnost vyvrcholí v polovině 
prosince 2016 umístěním 
vyrobených ptačích budek v 
„domoradickém“ lese a vánočním 
večírkem, který se uskuteční 15. 
prosince 2016 v NZDM Bouda. Na 
večírek děti z klubu „Na Míru“ 
připraví vlastnoruční občerstvení v 
kuchyňce. Činnost tvořivé dílny a 
kuchyňky zajišťují pracovníci NZDM 
Bouda.

Ekologický program
KAM, CO PATŘÍ? 

Workshop Informačního centra pro 
mládež hravou a vtipnou formou 
dětem (žákům základních i 
mateřských škol) představuje 
prolematiku třídění odpadů.

Během workshopů se děti pomocí 
názorných ukázek ve formě obrázků 
a drobných předmětů – našich 
„pracovních odpadků“ - dozví, jaké 
existují kontejnery na tříděný odpad, 
co do jednotlivých kontejnerů patří a 
nepatří, a jaké konkrétní kontejnery 

mohou najít v jejich obci a okolí.
Děti mohou názorně vidět, kolik je 
odpadu v jednom pytli, když se 
odpad netřídí a putuje do směsného 
odpadu nebo-li popelnice, a kolik ho 
je, když se roztřídí do správných 
kontejnerů. Děti získají informace o 
tom, jak se dál odpad recykluje a 
jaké výrobky z něj poté vznikají. 
Samy si vyzkouší odpad správně 
roztřídit do označených kontejnerů, 
o což měly velký zájem a předháněly 
se, kdo toho stihne správně 
„vyhodit“ co nejvíce.

Součástí programu je i tvorba z 
běžných domácích plastových 
„odpadků“. Pokud máte zájem, 
abychom s tímto programem přijleli 
k vám do školy, školky, či klubu, 
ozvěte se na icm@icmck.cz, nebo 
telefon +420 739 363 374. 
ICM tyto worshopy uskutečnilo 
například na Základní škole v Přídolí 
a ve Chvalšinách, v klubovně ve 
Větřní, v mateřské škole Na Tavírně 
ad.

Setkání jihočeských NNO

KDY: 7. prosince 2016, začátek 
v 9.00 hodin

KDE: budova Krajského úřadu
Jihočeského kraje, U Zimního 

stadiónu 1952 / 2, sál Zastupitelstva 

Setkání jihočeských neziskovek, 
které se uskutečňuje pod záštitou 
náměstka hejtmana Jihočeského 
kraje ing. Jaromíra Slívy, bude mít 
na programu: 1. Vystoupení 
zástupce Rady vlády pro NNO na 
téma „Státní politika vůči NNO 
v letech 2015 – 2020“, 2.
Vystoupení zástupce Jihočeského 
kraje s tématem „Program rozvoje 
Jihočeského kraje 2014-2020 a 
neziskový sektor“, 3. Seminář
věnovaný efektivní propagaci a PR
nestátních neziskových organizací, 4.
Příklady dobré praxe v NNO… Více 
informaci: www.annojck.cz

Autoři textů a foto v bulletinu: Ladislav 
Michalík, Iva Sonnbergerová, Magdaléna 
Zronková Vávlav Votruba, Vlastimil Kopeček 




