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Květnový bulletin krumlovského 
Centra pro pomoc dětem a 
mládeži, o.p.s. Vám aktuálně 
přináší ohlédnutí za již 
uskutečněnými úspěšnými 
akcemi a zároveň  pozvání a 
informace o připravovaných 
projektech.

CPDM letos slaví 20. výročí od 
svého vzniku, sledujte naše 
webové stránky, ať Vám 
neuniknou akce spojené 
s letošními oslavami!

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

OHLÉDNUTÍ ZA JIŽ 
PROBĚHLÝMI AKCEMI: 

CPDM NA
KOUZELNÉM KRUMLOVĚ

KDY: 30.4. 2017
KDE: Pivovarská zahrada Č. K.

Nedělní odpoledne 
30. dubna bylo 
v českokrumlovské 
Pivovarské zahradě 
zadáno pro již 
tradiční akci dětí, 
mládeže, rodičů a 
dalších dospěláků -
pro  Krumlovský 
veletrh. Ten byl 
součástí víkendového  „Kouzelného 
Krumlova“. Děti i dospělí se mohli 
těšit z krásného počasí, které se 
naštěstí vydařilo, a bylo pro tuto akci 
„jak dělané“. Program Krumlovského 
veletrhu byl zaplněn především 
prezentačniími stánky a programy 
českokrumlovských škol, spolků a 
dalších neziskových organizací, 
hudebních a tanečních souborů…

Stejně jako v předchozích letech se 
zde prezentovalo i Centrum pro 
pomoc dětem a mládeži, o.p.s., 
které v letošním roce oslaví 20 let od 
svého vzniku. 
U našeho stánku byl pro malé i větší 
děti připraven bohatý program. Děti 
si mohly vymalovat omalovánky 
s jarními motivy, vyrobit si motýlka, 
sovičku, kočičku, netopýra, ovečku a 
kuřátko na špejli jako zapichovátko 

do květináče. Dále si mohl každý 
vyrobit dle vybrané předlohy (nebo 
fantazie) vlastní odznáček. V další 
části našeho stánku si návštěvníci 
vyzkoušeli, jak se pracuje s 
řezbářskými dláty, a zkusili si vyřezat 
zvolený motiv do lipové fošny. Každý 
z účastníků, který se zapojil do 
některé z připravených aktivit, si 
mohl vytáhnout „překvápko“ a nebo 
získat nafukovací balónek s výročním 
logem CPDM. 
V závěru Krumlovského veletrhu, 
jehož hlavními pořadateli bylo město 
Český Krumlov a Městské divadlo, 
o.p.s., si děti mohly opéct buřty pod 
čerstvě postavenou májkou.
Akce se velmi vydařila a díky 
krásnému jarnímu počasí byla  účast 
na veletrhu opravdu veliká.

JIHOČESKÉ KRAJSKÉ KOLO 
NÁRODNÍ SOUTĚŽE 

ŠKOLNÍCH ČASOPISŮ

KDE: Jihočeský kraj
KDY: 28.4.2017

V pátek 28. dubna 2017 se opět po 
roce zcela zaplnil sál Zastupitelstva 
Jihočeského kraje žáky, studenty a 
pedagogy základních a středních 
škol Jihočeského kraje. Právě v ten 
den a právě na tomto místě 
vyvrcholil již sedmý ročník 
Jihočeského krajského kola soutěže 
školních novin a časopisů 
vyhlášením výsledků s doprovodným 
programem.

V letošním roce se do soutěže 
přihlásilo v sedmi kategoriích 33 
školních časopisů a novin z 25ti 
základních a středních škol z kraje. 

Slavnostního vyhlášení výsledků se 
zúčastnilo více než šedesát žáků a 
studentů redakcí školních novin a 
časopisů a pedagogických 
pracovníků.  
V rámci doprovodného neformálně 
vzdělávacího programu se účastníci 
mohli seznámit s projektem SCHOOL 
PRESS CLUB, který prezentoval jeho 
manažer Jakub Hardt. 
Jeho prezentace byla následně 
doplněna vystoupením Mgr. Evy 
Dolejšové, Ph. D., koordinátorky
projektu VĚDA NÁS BAVÍ pro 
Jihočeský kraj. 
Hlavní část doprovodného programu 
byla však věnována Armádě České 
republiky. Účastníci setkání mezi 
sebou přivítali rotmistra Václava 
BERGMANA, příslušníka 25. 
protiletadlového raketového pluku 
Vzdušných sil Armády České 
republiky ve Strakonicích. Václav 
Bergman se začátkem března tohoto 
roku zúčastnil prestižní SOUTĚŽE O 
NEJLEPŠÍHO BOJOVNÍKA (Best 
Warrior Competition) v americkém 
státě Nebraska. Za vynikající 
výsledky v soutěži obdržel 
vyznamenání od velitele Pozemní 
sekce Nebraské národní gardy,
generála Kevina D. Lyone.

I následný program byl velmi 
zajímavý, neboť dalším lektorem 
doprovodného programu se stal 
příslušník Odboru komunikace 
Ministerstva obrany České republiky 
Mgr. Miroslav ŠINDELÁŘ. Účastníci 
setkání tak jeho prostřednictvím byli 
seznámeni s aktivitami tohoto 
odboru ve vztahu k veřejnosti, 
dozvěděli se zajímavé informace o 
tiskové a webové tvorbě a vůbec o 
médiích v Armádě České republiky, o 
činnosti tiskových mluvčí 
Ministerstva a útvarů Armády České 
republiky ad.

Více informací o tom, co se dělo na 
vyhlášení dále a jaké jsou výsledky 
soutěže se můžete dozvědět na 
webu CPDM – www.cpdm.cz  
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MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ 
WORKSHOP V MAĎARSKU

KDY: 9. – 14.4 2017
KDE: Budapešť

Ve dnech 9. až 14. dubna 2017 
vyslalo CPDM pětičlenný tým dětí na 
již tradiční mezinárodní projekt 
filmové dílny do maďarského 
hlavního města Budapešti. Zde se 
setkávají děti z Polska, Maďarska, 
Čech a Slovenska, které žijí 
v dětských domovech a 
v pěstounských rodinách. 

Český tým tvořily 
tentokrát děti 
z Dětského domova 
v Horní Plané. 
Hlavní obsahovou 
náplní programu
projektu bylo natočit 
za asistence  
maďarských filmařů
- lektorů krátký film 
na téma „představ o 

své budoucnosti“. Natočené filmy 
byly  prezentovány na filmovém 
„minifestivalu“, který se uskutečnil v 
závěru projektu. Organizátorem 
projektu je tradiční partner CPDM, 
kterým je Gyerekszem Közhasznú 
Művészeti Egyesület - Kid’s Eye Art 
Association of Public Utility 
Budapešť. Další  informace o 
projektu naleznete zde.

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

LETNÍ TÁBOR PRÁZDNINY V 
POHYBU 2017

KDY: 6. – 19.8. 2017
KDE: Čeřín u Rožmitálu na 

Šumavě

CPDM, o.p.s. tradičně pořádá letní 
tábor na Čeříně u Rožmitálu na 
Šumavě. Tábor je určen pro holky a 
kluky ve věku 6 – 15/16 let. (1.- 9. 
třída ZŠ). Tábor je zaměřen klasicky 
„tábornicky“. 

Program upřednostňuje pobyt v 
přírodě, pohyb a sport, přírodovědné 
a společensko historické poznávání 
ad.  V programu tak děti najdou 
například: vodácký výcvik v jízdě na 
raftových člunech a kanoích,  
netradiční sporty a soutěže, 
celotáborovou hru na téma 
"Vikingové", stezku odvahy a mnoho 
dalších táborových aktivit.

Cena tábora je 4.300 Kč (pro 
sourozence sleva 300 Kč/dítě). Cena 
zahrnuje: ubytování (stany s 
podsadou), celodenní stravování (5x 
denně), veškeré programové 
vybavení, úrazové pojištění, 
pedagogické a zdravotní zajištění, 
organizační dopravu, zajištění 
programu, vstupné do kulturních 
objektů. Přihlášku a další informace 
získáte v Centru pro pomoc dětem a 
mládeži, o. p. s., T. G. Masaryka 
114, 381 01 Český Krumlov Telefon: 
380 712 427, mobil: 739 363 374, e-
mail: icm@icmck.cz, web: 
www.cpdm.cz  

MULTIKULTURNÍ SVĚT 
KOLEM NÁS

KDY: po celý rok 2017
KDE: Český Krumlov

Celoroční projekt Informačního 
centra pro mládež Český Krumlov,
určený především žákům základních 
a středních škol, ale  též i širší 

veřejnosti. Projekt zahrnuje 
vzdělávací, kulturní a volnočasové 
programy, jejichž témata souvisejí s 
multikulturní výchovou a aktivním 
občanstvím.  

Jednotlivé aktivity mají za cíl 
prohloubit vědomosti především 
mladých lidí o jiných kulturách, učit 
se je chápat a respektovat. Aktivity 
jsou pro účastníky díky podpoře 
města Český Krumlov a MŠMT ČR 
zdarma. V jarní části jsou zatím 
připraveny tyto aktivity:

●Promítání dokumentů o 
holocaustu s následnou besedou 

s publicistou Stanislavem 
Motlem

KDY: čt 25.5. 2017, 10:00 - 12:00 
hodin, 12:30 - 14:30 hodin 
Program je určen školním 
kolektivům. 

●Večerní promítání s besedou 
se Stanislavem Motlem pro 

veřejnost
KDY: čt 25.5. 2017, 18:00 hodin
KDE: Městská knihovna
Promítán bude film DĚTI ANTONÍNA 
KALINY aneb zapomenutý zachránce 
1 200 židovských dětí, vězeň KT 
Buchenwald Antonín Kalina. 
Na tento program je nutno předem 

nahlásit svoji účast  na e-mail  
icm@icmck.cz nebo na  mobil 

739 363 374.
●Neformálně vzdělávací 

workshopy Židovského muzea 
Praha  

KDY: po 29.5., 5.6., pá 9.6., čt 15.6.
Workshopy na výběr: Nevítaní 
cizinci, Ghetto Lodž, Reflexe – viníci, 
zachránci a ti ostatní, My a oni -
Antisemitismus a moderní 
společnost

●Neformálně vzdělávací 
workshopy Muzea romské 

kultury Brno
KDY: čt 25.5., pá 26.5., st 31.5., čt 
1.6., pá 2.6.
Workshopy na výběr: Příběh Romů 
I, II. a Romové – historie, 
současnost.
Workshopy Židovského muzea a 
Muzea romské kultury jsou určeny 
pro školní kolektivy a je nutné se na 
ně předem přihlásit. Kontakt: Iva 
Sonnbergerová, mobil: 739 363 374. 
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MÉDIAKEMP 2017

KDY: 19. - 22. 10. 2017
KDE: Turistická základna DDM, 

Zátoň 11, Větřní  

Čtyři dny nabité neformálně 
vzdělávacími aktivitami, tematickými 
hrami, workshopy s odborníky a 
informacemi, jejichž společným 
námětem jsou média (internetové 
rádio, animovaný film, žurnalistika, 
fotografie).

Centrum pro pomoc dětem a 
mládeži, o.p.s. pořádá podzimní 
médiakemp pro mladé lidi zajímající 
se o média.   
Cílová skupina: 16 mladých lidí ve 
věku od 14-ti do 18-ti let.

Účastnický poplatek je stanoven na 
600,-Kč.

Kontakt pro přihlášky a dotazy: Mgr. 
Jiří Muk, CPDM, o.p.s. Český 
Krumlov, T.G. Masaryka 114, e-mail: 
muk@cpdm.cz, mobil: 734 443 923

VÝTVARNÝ PROJEKT 
SOCHY A DĚTI – 15. ROČNÍK

KDY: 15.5. – 19.5.
KDE: NZDM Bouda

Od pondělí 15. května 2017 se na 
zahradě Centra pro pomoc dětem a
mládeži na Špičáku uskuteční 
jubilejní 15. ročník oblíbeného 
výtvarného projektu „Sochy a děti“.

Tak jako v předešlých čtrnácti 
ročnících, tak i v tomto roce, budou 
mít děti a mládež možnost seznámit 
se pod vedením zkušeného lektora 
akademického sochaře Petra 
Fidricha se sochařskou a řezbářskou 
prací. Na připravených lipových 
fošnách se děti a mládež ve 
dvouhodinových intervalech přiučí 
reliéfní tvorbě a jiným sochařským 
technikách. Patronaci nad projektem 
tradičně převzalo CPDM, o.p.s.
prostřednictvím svého projektového 
pracoviště  NZDM Bouda. 
Opět nás mile překvapil neutuchající 
zájem ze strany škol nejenom 
z Českého Krumlova - za zmínku 
stojí zájem přespolních. Zejména 
opakovaný  zájem základních škol 
z Brloha a Větřní svědčí o dobrém 
jménu této výtvarné akce. 
Výtvarný projekt bude probíhat od 
pondělí do pátku v časech od 8:00 
do 16:00 hod. V dopoledních 
hodinách je určen pro školy a 
v odpoledních hodinách pro volně 
příchozí.
Vstup na tento výtvarný projekt je 
díky podpoře města Český Krumlov 
a MŠMT ČR pro příchozí zdarma.

TÝDEN EVROPY V ICM

KDY: 9. – 12.5. 2017
KDE: ICM Český Krumlov

V týdnu od 9. do 12. května můžete 
v našem projektovém pracovišti ICM 
získat (kromě jiných informací) 
především informace o evropských 
možnostech pro mládež -  o studiu, 
práci, cestování a též neformálním 
vzdělávání.
Navštívit nás můžete v těchto 
časech: Út, St, Čt 9:00 – 17:00, Pá 
9:00 – 15:00 hodin.

VÍKENDOVÝ POBYT DĚTÍ
Z BOUDY NA ZÁTONI

KDY: 27. – 29.5. 2017
KDE: Zátoň u ČK

NZDM Bouda 
(projektové 
pracoviště 
CPDM,o.p.s.) 
připravilo na 
konec května 
druhý ročník 
třídenní 
pobytové 
akce pro děti 
a mládež 
navštěvující 
NZDM Bouda 
a klub na Míru. Akce se uskuteční od 
soboty 27. května do pondělí 29. 
května 2017.
Po loňském úspěšném prvním 
ročníku jsme se rozhodli pokračovat 
a přiblížit v krásném „zátoňském“ 
prostředí dětem z krumlovských 
nízkoprahových klubů Bouda a Mír  
opět něco programově nového a 
zajímavého. 
Pro tento rok jsme ve spolupráci se 
sedlářem a „koňákem“ Eduardem 
Hubatou a kovářem Janem Blažkem 
připravili zajímavé vzdělávací 
programy, které dětem přiblíží jak 
práci s koňmi, tak i tradiční řemesla 
jako jsou práce s kůži či umělecké 
kovářství. Každý účastník bude mít 
možnost vyrobit si pod odborným 
dohledem jak výrobek z kůže, tak i 
vykovat si něco „malého“. V rámci 
dalšího programu budou pro 
účastníky akce přichystány další 
volnočasové, přírodovědné a 
poznávací programy.  

www.cpdm.cz




