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Bulletin
českokrumlovské
neziskovky Centra pro pomoc
dětem a mládeži, o.p.s. Vám
přináší aktuální informace o
jeho aktivitách. V dubnu byl
zahájen celoroční multikulturní
projekt, který do Českého
Krumlova
zavede
zajímavé
osobnosti. Již tradičně se
v květnu uskuteční výtvarná
akce Sochy a děti a těšit se
můžete i na cestovatelskou
besedu. Více naleznete v textu
níže.

CESTOVÁNÍ TROCHU JINAK
THAJSKO
KDY: 5.5., 18:00 hodin
KDE: NZDM Bouda, T. G.
Masaryka 114
Cestovatelská beseda tentokrát na
téma: Thajsko. Povídání s Monikou a
Václavem (KERE) Janovskými o
cestování trochu jinak. Vstup na akci
je bezplatný.

PROMÍTÁNÍ A BESEDA SE
STANISLAVEM MOTLEM
KDY: 19.5., 18:00 hodin
KDE: Městská knihovna Český
Krumlov, oddělení pro dospělé
Ve čtvrtek 19.
5. Vás zveme
na
promítání
filmu „Sláva a
prokletí Lídy
Baarové“
a
následnou
besedu s reportérem, spisovatelem a
dokumentaristou
Stanislavem
Motlem.

Snad žádná česká herečka minulého
století nezažila tak rychlý vzestup a
vzápětí tak hluboký pád. Snad nikdo
si nevysloužil tolik obdivu a pak
nenávisti jako Lída Baarová, která
zemřela v Salzburgu v roce 2000...

napsal dvě knihy („Prokletí Lídy
Baarové“ a „Lída Baarová a Joseph
Goebbels“) a natočil tři filmové
dokumenty.
Akci pořádá ICM – Informační
centrum pro mládež Český Krumlov,
projektové pracoviště CPDM, o.p.s.,
ve spolupráci s Městskou knihovnou
v Českém Krumlově Vstup zdarma!
Počet míst je omezen – přednost
účasti na promítání a následné
besedě budou mít zájemci, kteří se
předem
nahlásí
na
e-mail:
icm@icmck.cz, nebo mobil: 739 363
374.

které se každý rok snažíme (ne
všechny) aktualizovat. Ve dvou
hodinách bude mít skupina na
každou techniku cca 30 minut. Tato
akce
je
lektorsky
zajištěná
z českokrumlovských výtvarníků a
zaměstnanců CPDM, o.p.s.
Na
obě
výtvarné akce
je nutné se
předem
nahlásit
(v
případě
dopoledních hodin – určeno předem
ohlášeným skupinám).

VÝTVARNÉ PROJEKTY
Sochy a děti
KDY: 16. – 20. května
KDE: NZDM Bouda, T. G.
Masaryka 114
Již tradičně vás zveme k účasti na
výtvarných projektech, které se
konají v Nízkoprahovém klubu pro
děti
a
mládež
Bouda. První
z akcí má
název Sochy
a děti. Ta se
uskuteční od
8.00
do
16.00 hodin v areálu zahrady CPDM
o.p.s., T.G. Masaryka 114, Český
Krumlov, nebo v případě nepřízně
počasí v NZDM Bouda. Pod vedením
ak.sochaře
Petra
Fidricha
a
pracovníka CPDM, o.p.s., Ladislava
Michalíka si budou moci účastnici
vyzkoušet
práci
s
dláty
na
připravených lipových fošnách. V
základu se bude jednat o reliéfní
tvorbu a pro zručnější účastníky
budou
připravené
nadstavbové
možnosti realizace ve dřevě...

Výtvarný podzim v Boudě
KDY: 10. do 14. října
KDE: NZDM Bouda, T. G.
Masaryka 114

Uzávěrkové termíny
Projekt „Sochy a děti“
Účast na výtvarném projektu lze
potvrdit od 25. dubna do 13.
května 2016.
Projekt
„Výtvarný
podzim
v Boudě“
Účast na výtvarném projektu lze
potvrdit od 19. září do 7. října
2016 (čím dříve tím lépe).
Kontaktní osoba
Ladislav Michalík
Kontakt: 736/634127

HLEDÁME DOBROVOLNÍKA
KDY: středy, 14:00 – 17:00
KDE: Větřní, klubovna pro děti a
mládež
Hledáme do volnočasového klubu ve
Větřní dobrovolníka, který by 1x
týdně 3 hodiny (středa 14:00 17:00) vypomáhal pracovníkovi s
aktivitami pro děti a mládež. Vhodné
jaké praxe pro studenty středních a
vysokých škol se zaměřením na
sociální či pedagogickou činnost
(není podmínkou).
Máte zájem?
Více
informací
získáte
od
koordinátorky dobrovolníků: email:
dobrovolnictvi@krumlov.cz, telefon:
+420 774 719 767.

DOUČOVÁNÍ V ICM
V připravovaném říjnovém projektu
Stanislav Motl se jako jediný z
„Výtvarný
podzim
v Boudě“
českých novinářů a publicistů s
KDY: čtvrtek, 15:30 hodin
budou
mít
účastníci
možnost
Lídou Baarovu pravidelně setkával
KDE:
ICM, T. G. Masaryka 114
vyzkoušet si pět výtvarných technik,
od roku 1990. O Lídě Baarové
Bulletin vydává CPDM, o.p.s. Český Krumlov, T.G. Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov, sestavila M. Zronková.
Projektová pracoviště CPDM, o.p.s. jsou: NZDM Bouda, Informační centrum pro mládež, Rádio ICM, Streetwork.

BULLETIN KVĚTEN 2016
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov
cpdm@icmck.cz www.cpdm.cz

ICM - Informační centrum pro mládež opět díky dobrovolnici Kristýně
realizuje doučování pro žáky I. a II.
stupně základní školy. Doučování
probíhá v prostorách ICM ve čtvrtek
od 15:30 hodin.
Doučování pro žáky I. stupně je určeno dětem od 1. do 5. třídy, jde o
pomoc s vypracováním domácích
úkolů a procvičováním aktuální látky.
Doučování pro žáky II. stupně je určeno dětem od 6. do 9. třídy - PO
DOMLUVĚ!
V případě zájmu je nutné se objednat na telefonním čísle: 739
363 374.

MULTIKULTURNÍ SVĚT
KOLEM NÁS
KDY: 2016
KDE: ICM Český Krumlov
Dne 8. dubna byl zahájen vzdělávací
multikulturní projekt Informačního
centra pro mládež v Českém
Krumlově. Nejen žáci a studenti, ale
i široká veřejnost se bude moci v
průběhu
roku 2016
účastnit
zajímavých
akcí, které
jsou
zaměřené
na multikulturní témata. Český
Krumlov navštíví například pan
Stanislav
Motl
s
promítáním
dokumentů o holocaustu a besedou.
Ten si letos připravil i veřejné
promítání v odpoledních hodinách o
Lídě Baarové. Těšit se můžete i na
výstavy,
filmový
minifestival,
vzdělávací
aktivity
Židovského
muzea Praha, Romského muzea
Brno nebo interkulturní workshopy.
Více o projektu.

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,
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

ULICEMI KRUMLOVA
KDY: 11. – 14. 7. 2016
KDE: NZDM Bouda, T.G.
Masaryka 114

veřejném prostoru. Účastníci aktivit
se dozví více o pouličním umění,
jeho historii a podobě ve městě
Český Krumlov. V rámci akce si
vyzkoušíme výrobu vlastní šablony a
její
využití,
sprejování,
práci
s černobílu
fotkou
a
tvorbu
prostorových dílek a jejich instalaci.
Projekt
je
určen
předem
přihlášeným, poplatek za účast činí
200 Kč na 4 dny. Přihlášky je možné
obdržet v Informačním centru pro
mládež (T.G. Masaryka 114), nebo
emailu: icm@icmck.cz.

SETKÁNÍ S KARLEM
SCHWARZENBERGREM V
NZDM BOUDA
KDY: 5.5., 15:00 hodin
KDE: NZDM Bouda
Srdečně vás zveme na setkání s
panem Karlem Schwarzenbergem,
poslancem
a
předsedou
Zahraničního výboru Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR na téma
postavení
České
Republiky v
Evropě a ve
světě.
Setkání
se
uskuteční 5.
května 2016
od
15-ti
hodin. Přijďte se ho zeptat osobně,
zodpoví rád všechny vaše otázky!
Centrum pro pomoc dětem a
mládeži, o.p.s.
T. G. Masaryka 114
381 01 Český Krumlov
www.cpdm.cz

Akce
určená
dětem a
mládeži
ve věku
od 10-ti
do 18-ti
let
je
zaměřená na graffiti a tvoření ve
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