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Bulletin
českokrumlovské
neziskovky Centra pro pomoc
dětem a mládeži, o.p.s. Vám
přináší aktuální informace o
jeho aktivitách. V březnu se
krumlovští (a nejen oni) mohou
těšit například na festival
dokumentárních filmů Jeden
svět. Na jednom z pracovišt
CPDM (klub Bouda) se již
tradičně bude promítat pro
školní kolektivy.

MFF Jeden svět proběhne v Českém
Krumlově od 17. do 19. března v
Městském divadle. Abychom vyšli
vstříc zahraničním návštěvníkům
města, plánujeme letos promítnout
všechny filmy též s anglickými
titulky. Přesný filmový program
veřejných projekcí najdete na webu
CPDM, o.p.s. Č. Krumlov v sekci
„Festival
Jeden
svět“
http://www.cpdm.cz/index.php?pag
e=page&kid=295

JEDEN SVĚT – HLEDÁNÍ
DOMOVA

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
Rumunsko

KDY: 17. – 19. 3. 2016
KDE: Městské divadlo, ČK
Mezinárodní
filmový festival
Jeden svět se
věnuje
dokumentárním
filmům
s
problematikou
lidských
práv.
Od svého vzniku
v roce 1999 je
jednou z aktivit obecně prospěšné
společnosti Člověk v tísni. Patří k
nejvýznamnějším festivalům tohoto
druhu v Evropě a v roce 2007 získal
čestné uznání UNESCO za výchovu k
lidským právům. Od roku 2011
probíhá regionální část festivalu
pravidelně
rovněž
v
Českém
Krumlově. Letos tato významná
kulturní událost zavítá do našeho
města již pošesté.
Jednotlivé ročníky se snaží upozornit
na nosná témata v oblasti lidských
práv, která hýbou naší dobou.
Letošní slogan „Hledání domova“
odkazuje nejen ke geopolitickým
problémům dnešního světa, ale i k
hledání identity společného domova.
Kromě pohledu na nejrůznější
aspekty migrace filmy nabídnou
především příležitost k zamyšlení, co
pro nás znamená domov, který často
bereme
jako
samozřejmost
a
začneme mu věnovat pozornost, až
když o něj přicházíme.

KDY: 9. – 22. 3. 2016
KDE: Busteni, Rumunsko
Centrum
pro pomoc
dětem
a
mládeži,
o.p.s, vysílá
v
termínu
od 9. března
do
22.
března 2016
devítičlennou skupinu mladých lidí z
Českého
Krumlova,
Českých
Budějovic a Kaplice na mezinárodní
vzdělávací
projekt
s
názvem
„Reaching the Goals“, který pořádá
partnerská rumunská organizace Zan
Art. Projekt se uskuteční v malém
rumunském
horském
městečku
Busteni za účasti celkem 54 mladých
lidí (většinou studentů) z šesti
evropských států - Španělska,
Řecka,
Maďarska,
Turecka,
Rumunska a České republiky.
Téma: mediální výchova (tvorba
animovaných a dokumentárních
filmů),
interkulturní
poznávání,
komunikace v cizím jazyce a
neformální vzdělávání mladých lidí.
CPDM o.p.s. tak pokračuje na poli
mezinárodních aktivit i v tomto roce.
V příštím období plánujeme také
vyslat mladé lidi na nejrůznější
projekty mimo jiné do Polska,
Slovinska, Lotyšska, Itálie, Estonska
a dalších zemí.

SKUPINA DĚTÍ
Z ČESKOKRUMLOVSKA
NAVŠTÍVÍ MAĎARSKÝ FILMOVÝ
WORKSHOP JIŽ POČTVRTÉ!
KDY: 21. – 25. 3. 2016
KDE: Budapešť, Maďarsko
Ve dnech
od 21. do
25.
března se
v hlavním
městě
Maďarska
uskuteční již čtvrtý ročník filmové
dílny pro děti a mládež z dětských
domovů a pěstounských rodin ze
zemí tzv. Visegrádské čtyřky. Akci
pořádá
The
Kid´s
Eye
Art
Association, která funguje od roku
2003 a m.j. organizuje také
workshopy zaměřené na filmovou
tvorbu pracovníků s dětmi a mládeží.
Českým partnerem projektu je
Centrum pro pomoc dětem a
mládeži, o.p.s. (CPDM, o.p.s.), jež ve
spolupráci s organizací Paventia, z.s.
vybere a vyšle na tento projekt
skupinku mladých účastníků ve věku
13-16 let a jednu vedoucí.
Čeští účastníci se na workshopu
setkají s ostatními skupinami z
Maďarska, Polska a Slovenska a
společně nahlédnou do zákulisí
filmové tvorby. Těšit se mohou na
bohatý program, čeká je například
návštěva filmových studií, základy
animace, střih, práce s kamerou,
úprava hudby apod. Výsledkem
pětidenního workshopu bude krátký
soutěžní
film,
který
s pomocí
odborníků a studentů filmové školy
natočí každá z účastnických skupin.
Centrum pro pomoc dětem a
mládeži, o.p.s. již má zkušenost
s touto akcí z minulých let. V roce
2011 vyslalo skupinku dětí na
filmový
workshop
„Heart
of
Budapest“, kde čeští účastníci
vyhráli soutěž o nejlepší film a
postoupili do chorvatské části
soutěže, v roce 2015 zase postoupili
na
Berlínský
filmový
festival
dětských filmů REC - Film Festival.
Více
informaci
o
filmovém
workshopu lze získat na webové
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stránce
festivalu
www.gyerekszemfilmfesztival.hu
nebo na stránkách CPDM, o.p.s.
www.cpdm.cz. Projekt je podpořen
z Visegradského fondu.

Grafika
časopisu
originalita
grafického
zpracování,
původní
fotografie,
kresby,
autorské
fotografie, jednotný formát písma a
grafického projevu

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE
ŠKOLNÍCH NOVIN A ČASOPISŮ
SE BLÍŽÍ

Z Jihočeského
krajského
kola
soutěže školních novin a časopisů do
celostátního
kola postupují
maximálně dva časopisy z každé
kategorie
a maximálně
jeden
časopis z kategorií obsah, grafika,
titulní strana.
Pro účast v soutěži stačí vyplnit
přihlášku do příslušného krajského
kola a zaslat na adresu organizátora.

KDY: 25. dubna 2016
KDE: sál Zastupitelstva Krajský
úřad Jihočeského kraje

Na letošním jubilejním - desátém
ročníku celorepublikové soutěže
školních novin a časopisů je možná
účast po úspěšném absolvovoání
krajského
kola.
Pod
gescí
Informačních center pro mládež v
Jihočeském
kraji
(ICM
Tábor,
Prachatice a Český Krumlov) se v
roce 2016 uskuteční Jihočeské
krajské kolo soutěže školních novin a
časopisů již pošesté. Krajské kolo je
soutěží postupovou, otevřenou pro
všechny, kteří vydávají časopisy
nebo noviny v tištěné nebo
elektronické
podobě
pro
své
spolužáky, kamarády. Ať už v
podobě školních periodik nebo
klubových či oddílových.
Soutěžní kategorie:
*Časopisy a noviny vydávané žáky
základních škol – I. stupeň
*Časopisy a noviny vydávané žáky
základních škol – I. a II. stupeň
*Časopisy a noviny vydávané žáky
základních škol – II. stupeň
*Časopisy a noviny vydávané
studenty
středních
škol.
*Oddílové
časopisy.
* Webové časopisy a noviny (funkční
redakční systémy – nejedná se o
pouhé vystavení pdf časopisu).
Kriteria hodnocení:
Obsah časopisu - originalita obsahu,
tematická pestrost, aktuálnost ve
vztahu k místu, kde časopis vychází,
prostor pro názory žáků, studentů a
pedagogů

Postup je následující:
a) Registrace - vyplnit elektronickou
formu
přihlášky: http://goo.gl/forms/HcJZG
RMe50
b) Vybrat alespoň 2 čísla školních
novin z období 2015-2016
c) Vytištěnou přihlášku s časopisy
poslat do 20. března 2016 na
adresu organizátora: Informační
centrum pro mládež Tábor, Farského
887,
Tábor 390 02, tel.: 381 252 416,
info@icmtabor.cz, www.icmtabor.cz.
Kontaktní osoba Václav Pavlík, tel.:
607
036 121,
e-mail:
pavlik@icmtabor.cz.
Vyhlášení výsledků 6. ročníku
Jihočeského krajského kola školních
novin a časopisů se uskutečni
v pondělí dne 25. dubna 2016 v sále
Zastupitelstva Jihočeského kraje.

pohybovou a sportovní složku
programu,
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
motivy
"divokého západu", stezku odvahy a
mnoho dalších táborových aktivit.
Cena tábora: 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
na tomto místě: Centrum 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

Centrum pro pomoc dětem a
mládeži, o.p.s.
T. G. Masaryka 114
381 01 Český Krumlov
www.cpdm.cz

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2016
"PRÁZDNINY V POHYBU"
KDY: 7. – 20. 8. 2016
KDE: Čeřín u Rožmitálu na
Šumavě
CPDM, o.p.s. tradičně pořádá letní
tábor na Čeříně u Rožmitálu na
Šumavě, okres Český Krumlov v
termínu 7.8. – 20.8. 2016. Tábor je
určen pro holky a kluky ve věku 8 –
15 let.
Tábor
je
zaměřen
klasicky
„tábornicky“.
V programu
upřednostňuje pobyt v přírodě,
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