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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.

HLEDÁ SE PAPÍROVÁ
„PADESÁTIKORUNA“
KDY: 1. – 24.3. 2017
KDE: celá ČR

Dobrodružně
charitativní
akce
„Hledá se papírová padesátikoruna“
má za cíl shromáždit co největší
počet již neplatných papírových
padesátikorunových bankovek a po
jejich výměně za platné peníze je
použít na vybrané veřejně prospěšné
účely v daném městě / regionu.

Republikovým
organizátorem
je
nezisková organizace Házíme lano,
z.s. Frýdek
– Místek (web:
http://www.hazimelano.cz, e-mail:
hazimelano@seznam.cz).
Použití vybraných prostředků mohou
jednotliví dárci ovlivnit tak, že vhodí
do
pokladničky
spolu
s
padesátikorunou
i
„vzkaz“
s
nápadem na jejich využití v
místě/regionu. Pokud budou dárci
chtít spolurozhodovat o konečném
výběru nápadů a projektů, mohou
do
pokladničky
spolu
s
padesátikorunou vhodit také papírek
se svým emailem.
Místním koordinátorem akce pro
region Český Krumlov je Centrum
pro pomoc dětem a mládeži,
o.p.s. Český Krumlov. CPDM, o.p.s.
je
zároveň
sběrným
místem
„padesátikorun“ pro okres Český
Krumlov. V případě, že byste chtěli
„starou papírovou padesátikorunu“
darovat, tak ji můžete přinést do
českokrumlovského CPDM,o.p.s., ul.
T.G. Masaryka 114 – pracoviště ICM

Informační centrum pro mládež. Zde
je možné od 1. března (v pracovních
dnech v časech od 9.00 do 17.00
hodin) bankovky vhodit spolu s
námětem na využití peněz do
„nedobytné“ kasičky. Sbírka starých
bankovek zde trvá až do pátku 24.
března.

SOUTĚŽ
ŠKOLNÍ NOVINY A
ČASOPISY
KDE: celá ČR
KDY: uzávěrka 10.4. 2017
(krajské kolo)

Celorepubliková soutěž školních
novin a časopisů je otevřená pro
všechny, kteří vydávají časopisy
nebo noviny ve školských zařízeních,
studentských klubech, oddílech,
střediscích volného času, domech
dětí a mládeže a na jejichž tvorbě se
podílejí děti a mládež. Jedná se o
soutěž postupovou.
Pro účast v celorepublikové části
soutěže je potřeba úspěšně projít
krajským soutěžním kolem. Pod
gescí Informačních center pro
mládež v Jihočeském kraji (Český
Krumlov, Prachatice, Tábor) se v
roce 2017 uskutečňuje jihočeské
kolo soutěže školních novin a
časopisů již posedmé.
Uzávěrka přihlášek krajského kola
soutěže školních novin a časopisů je
10. dubna 2017, vyhlášení výsledků
se uskuteční 28. dubna 2017 v sále
Zastupitelstva Jihočeského kraje.
7. ročník Jihočeského krajského kola
11. ročníku celorepublikové soutěže
školních novin se uskutečňuje pod
záštitou Doc., Ing. Lucie Kozlové,
Ph.D., 1. náměstkyně hejtmana
Jihočeského kraje a za podpory
Jihočeského kraje.
Více informací neleznete zde:
http://icmck.cpdm.cz/index.php?page=p
age&kid=300

LETNÍ TÁBOR 2017
KDY: 6. – 19.8. 2017
KDE: Čeřín u Rožmitálu na
Šumavě
CPDM, o.p.s. pořádá tábor určený
pro holky a kluky ve věku 6 – 15 let
(1. - 9. třída ZŠ) . Programové
zaměření tábora: vodácký výcvik v
jízdě na raftových člunech a
kanoích, vodácké splutí části řeky
Vltavy, netradiční sporty a soutěže,
celotáborová hra, stezka odvahy a
mnoho dalších táborových aktivit.
Cena tábora: 4.300 Kč (pro
sourozence sleva 300 Kč/dítě), cena
zahrnuje:
ubytování
(stany
s
podsadou), teepee, velký vojenský
stan a v případě nepříznivého počasí
je domluven prostor v Rožmitále na
Šumavě, celodenní stravování (5x
denně), programové vybavení (lodě,
rafty
ad.),
úrazové
pojištění,
pedagogické a zdravotní zajištění,
organizační doprava (BUS, OA),
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.

CPDM NA „DĚTSKÉ NEDĚLI“
V MULTIKINĚ CINESTAR
KDE: Multikino Cinestar, České
Budějovice
KDY: 26.3. 2017, 13:00 – 16:00
V rámci
„dětské
neděle“
v českobudějovickém kině Cinestar
připraví pracovníci Centra pro pomoc
dětem a mládeži, o.p.s. pestrý
program pro příchozí děti.
V ten den bude v kině uvedena
předpremiéra filmu Šmoulové 3 –
Zapomenutá vesnice.
Program
„Dětské
neděle“
se
uskutečňuje v rámci oslav dvou
výročí: 20. výročí založení CPDM,
o.p.s. Český Krumlov a 15. výročí
otevření
multikina
Cinestar
v Českých
Budějovicích.
Více
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cílem
naučit
děti
navštěvující
volnočasový klub základní praktické
dovednosti práce se dřevem.

FILMOVÝ WORKSHOP
V BUDAPEŠTI

Cílem naší práce byla výroba ptačí
budky a její následné osazení do
přírody. Po počátečních přípravách,
jsme
přistoupili
k
nákresům
budoucího ptačího příbytku. Po
teoretické přípravě přišla na řadu
část praktická. Děti se pod
dohledem učily používat ochranné
pracovní pomůcky a seznámily se se
zásadami bezpečnosti práce. V
počátečních fázích jsme děti učili
správně
opracovávat
dřevené
polotovary. Součásti práce bylo
naučit děti umět zacházet s pilkou,
vrtačkou,
brusným
papírem,
lepidlem, štětcem a podobně. Po
řádném zaučení jsme tedy s dětmi
začali s výrobou budky.
Nakonec jsme po řadě společných
setkáních
dosáhli
kýženého
výsledku. Vyrobená budka je nyní
umístěna na borovici, která se
nachází pár metrů od klubu.

KDE: Budapešť, Maďarsko
KDY: 9. – 14.4. 2017
Před
Velikonocemi
vyšle
českokrumlovské
Centrum
pro
pomoc dětem a mládeži, o.p.s. již
popáté skupinku 4 mladých lidí a
jedné vedoucí na filmový workshop
v maďarské Budapešti. Jde o projekt
pro oragnizace ze zemí „visegrádské
čtyřky“ určený dětem z dětských
domovů a pěstounských rodin.
Společným úkolem každé skupinky
účastníků ve věku od 13 do 18 let
bude natočit krátký film – v rámci
akce
tak
vytvoří
účastníci
společnými silami vlastní scénář na
předem vybrané téma, film natočí
s pomocí studentů filmových škol,
kostymérů a maskérů a posléze
představí ostatním skupinám. České
skupinky byly již v minulostii na
workshopu velmi úspěšné – 2x byly
naše filmy nominovány na filmové
festivaly dětské tvorby – do
chorvatského
Karlovace
a
německého Berlína.

PRACOVNÍ DÍLNY V KLUBU
NA MÍRU
KDE: Klubovna „Na Míru“
KDY: každý čtvrtek, 15:00

Ve čtvrtek 16.
února 2017 se
uskutečnilo ve
volnočasovém
klubu
„Na
Míru“, který je
součásti NZDM
Bouda,
vyvrcholení
první
fáze
činnosti pracovní dílny. Její činnost
byla zahájena na podzim roku 2016.
Jednou za čtrnáct dní, vždy ve
čtvrtek v čase od 15:00 do 17:00
hodin, byla provozována dílna s

JEDEN SVĚT 2017
KDY: 16. – 18.3. 2017
KDE: Český Krumlov

Dne 11. března 2017 bude v Českém
Krumlově
zahájen
benefičním
koncertem
mezinárodní
festival
dokumentárních filmů Jeden svět.
V Divadelním klubu Ántré zahraje od
20:00 hodin brněnská kapela Květy.

Mezinárodní festival dokumentárních
filmů o lidských právech zavítá do
Českého Krumlova již posedmé.
Těšit se můžete na přehlídku
dokumentárních
snímků,
které
reflektují současné dění a zároveň
spolu s debatami vytvářejí platformu
pro diskuzi o tématech, která jsou
aktuální a ne vždy se jim dostatečně
věnujeme. V rámci doprovodného
programu budete moci navštívit

koncert, zúčastnit se debat po
filmech...
Samotným
veřejným
projekcím pak budou tradičně
předcházet filmové školní projekce,
které jsou určeny žákům a
studentům škol. Školní projekce
budou probíhat od 13. do 17. března
na těchto místech: v NZDM Bouda
na Špičáku, v městském divadle, na
českokrumlovském
gymnáziu
a
v Klášterech.
Hlavní tématem letošního ročníku je
Umění spolupráce. Při sledování
světových
událostí,
jako
jsou
nekončící konflikt v Sýrii, Brexit nebo
volba amerického prezidenta, se
zdá, jako by naše společnost
ztrácela tolik potřebnou schopnost
vzájemně spolupracovat. Letošní
ročník by rád svým divákům a
divačkám
připomněl
hodnotu
společného
úsilí
a
sdílení.
Přijďte tedy ve dnech od 16. do 18.
března do Městského divadla v
Českém Krumlově, budou tam na
Vás čekat dokumentární filmy,
zajímaví hosté a bohatý doprovodný
program.
Více
informací:
http://www.jedensvet.cz/2017/ceskykrumlov-program

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 ve dnech od
19. do 22. října 2017 podzimní
médiakemp pro mladé lidi zajímající
se o média. Cílovou skupinou je
mládež ve věku od 14-ti do 18-ti let
Účastnický poplatek činí částku ve
výši 600 Kč.
Bližší informace naleznete na webu
CPDM,
o.p.s.
Český
Krumlov
http://www.cpdm.cz/index.php?pag
e=page&kid=290&rid=
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