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Bulletin
českokrumlovské
neziskové organizace Centrum
pro pomoc dětem a mládeži,
o.p.s. Vám přináší aktuální
informace
o
akcích
a
plánovaných
projektech
o
letních prázdninách 2016.

CPDM ČK, tel. +420 603 532 990;
Email: cpdm@icmck.cz

Právě probíhá letní tábor
CPDM
„Prázdniny v pohybu“

!! URGENTNÍ !!

Hledáme účastníky
na mezinárodní projekt
CPDM
KDE: Zátoň u ČK
KDY: 22. – 28.8. 2016

Centrum pro pomoc dětem a
mládeži o.p.s. Český Krumlov nabízí
4 volná místa na mezinárodním
mládežnickém projektu, který
se uskuteční od pondělí 22. do
neděle 28. srpna 2016 na
turistické základně DDM v Zátoni u
Českého Krumlova. Projekt je určen
pro mladé lidi ve věku od 15-ti do
18-ti let. Účastnit se jej budou ještě
mladí lidé ze Slovinska a Slovenska.
Aktivity: splutí části řeky Vltavy na
raftech,
nejrůznější
workshopy
(rádiový workshop, animovaný film,
fotografie, malba na hedvábí apod.),
dále exkurze do vybraných institucí
a v neposlední řadě národní večery.
Účastnický poplatek na jednoho
účastníka činí 1.000 Kč. Strava,
ubytování a náklady spojené se
zajištěním aktivit jsou zcela hrazeny
pořadatelskou stranou. Projekt se
uskutečňuje za podpory Jihočeského
kraje a města Český Krumlov.
V
případě
zájmu
kontaktujte
organizátory akce:
Mgr. Jiří Muk: hlavní koordinátor
projektu, tel. +420 734 443 923;
Email:
jiri.muk@seznam.cz
,
muk@cpdm.cz
Mgr. Vlastimil Kopeček: ředitel

Tradiční letní tábor CPDM Český
Krumlov s názvem PRÁZDNINY V
POHYBU 2016 byl zahájen v neděli
7. srpna na táborové základě na
Čeříně u Rožmitálu na Šumavě.
Tábora se účastní čtyřicet dětí ve
věku od osmi do patnácti let, pro
které je připraven bohatý táborový
program. Hlavní programovou osou
tábora je celotáborová etapová hra
motivovaná indiánskou tématikou a
divokým Západem.
Mezi aktivity tábora, které děti
v průběhu třinácti dnů okusí, budou
například ještě patřit vodácký výcvik
v jízdě na raftových člunech a
následné splutí části řeky Vltavy,
netradiční
sporty
a
soutěže,
návštěva města a hradu Rožmberk
nad
Vltavou,
stezka
odvahy,
jednodenní „přežití“ v přírodě
a
mnoho
dalších
táborových
programů.
Tábor se uskutečňuje za finanční
podpory města Český Krumlov a
Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR.
Aktuální zprávy a fotografie z dění
na letním táboře mohou zájemci
nalézt postupně v průběhu jeho
konání na webových stránkách
CPDM
Český
Krumlov
–
www.cpdm.cz v sekci „LT Prázdniny
v pohybu“.

Tábor pro děti ze sociálně
vyloučené lokality
Od 23. do 29. července 2016 se
uskutečnil třetí ročník letního
pobytového tábora pro děti ze

sociálně vyloučené lokality obce
Větřní. Patronaci nad táborem a
samotnou realizaci převzalo tradičně
českokrumlovské
Centrum
pro
pomoc dětem a mládeži, o. p. s. ve
spolupráci
s
obci
Větřní
a
Ministerstvem
vnitra
České
republiky. Jako základna opět dobře
posloužila Chata pod Kletí, která se
nachází na úpatí nejvyšší hory
Blanského lesa.
Podobně jako v předešlých dvou
letech, tak i v tomto roce bylo
hlavním záměrem tábora přiblížit
dětem
kulturní
a
historickou
rozmanitost
našeho
kraje
a
zprostředkovat jim skutečnost, že
jsou součástí tohoto nesmírně
cenného bohatství.

Děti si vyzkoušely například splutí
řeky Vltavy z Českého Krumlova do
Zlaté Koruny a podnikly výšlap na
horu Kleť, kde absolvovaly návštěvu
hvězdárny a místní rozhledny.
Dále navštívily Zoologickou zahradu
v
Hluboké
nad
Vltavou
a
budějovické multikino „Cinestar“. V
dalším dni měly děti možnost
vyzkoušet
si
mnohé
výtvarné
techniky (reliéfní řezbu pomocí dlát
na lipových fošnách, vyrábění
táborových triček, skládání origami).
Ke každodennímu koloritu patřilo,
kromě možnosti koupání v přilehlém
bazénu, i večerní posezení u ohně.
Kolegové vedoucí zde za doprovodu
dvou kytar krásným způsobem
motivovali děti ke zpěvu nejenom
romských
písní.
Rozlučku s táborem jsme si
vychutnali závěrečnou jízdou na
koních, kterou absolvovaly nejenom
děti, ale i vedoucí.
Letního tábora na Chatě pod Kletí se
zúčastnilo celkem 20 dětí ve věku od
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osmi do čtrnácti let. Personální
zajištění měli na starost zaměstnanci
a externí spolupracovníci NZDM
Bouda (pracoviště CPDM Český
Krumlov).

V Boudě proti nudě 2016

KDE: NZDM Bouda
KDY: 29., 30., 31.8.
V posledním prázdninovém týdnu
budou opět připraveny pro zájemce
z řad dětí a mládeže výtvarné
aktivity
v Nízkoprahovém
klubu
Bouda. Akce s názvem V Boudě proti
nudě nabídne dětem prostor, kde si
vyzkouší například ruční práce
(pletení náramků z bavlny), zahrají si
s vrstevníky různé sportovní a
společenské hry. V časech od 9:30
do 15:30 hodin se na příchozí budou
těšit pracovníci NZDM Bouda.

Pro osvěžení paměti čtenářů tohoto
článku připomínáme, že mezi hlavní
činnosti CPDM Český Krumlov patří
aktivity
v oblasti
primární
a
sekundární prevence společensky
patologických jevů u dětí a mládeže,
informační a poradenské činnosti pro
děti a mládež, uskutečňování
školení, kurzů, přednášek, kulturně
výchovných projektů a dalších aktivit
souvisejících
s problematikou
a
zájmovými oblastmi dětí a mládeže,
aktivity podporující vhodné trávení
volného času dětí a mládeže,
mezinárodní aktivity a projekty,
podpora a pomoc znevýhodněným
dětem a mládeži a další…
Celou výroční zprávu CPDM za rok
2015 můžete nalézt ke stažení na
našich
webových
stránkách
www.cpdm.cz na hlavní straně webu
v sekci „Výroční zprávy činnosti“.

Připravuje se audioverze
„Pohrátek“

že se moc rád zhostí režie
audioknihy a díky němu se tak
podařilo pro projekt získat úžasné
herecké profesionály, kteří nechají
Pohrátky díky svým osobnostem
jiným způsobem ožít. Pavoučkovi
Vinckovi a dalším postavám propůjčí
své hlasy Jiří Lábus, Bára
Hrzánová, Andrea Elsnerová,
Arnošt
Goldflam,
Klára
Sedláčková-Oltová a Miroslav
Táborský.

Celý „dvoucédéčkový“ komplet bude
provázen a podbarven autorskou
hudbou Petra Bindera, která
posluchače přenese do jednotlivých
krajin.

Výroční zpráva 2015
V loňském roce se CPDM, o.p.s.
Český Krumlov spolupodílelo na
vzniku a vydání svého druhu
Na konci června vyhodnocovalo
CD bude krásné i na pohled. Obal
výjimečné knihy pohádek, která
Centrum pro pomoc dětem a
bude vlastně taková malá desková
nese název „Pohrátky aneb cesta
mládeži, o. p. s. Český Krumlov,
hra s putováním z Vesmíru až na
pavoučka Vincka“. Po slavnostním
založené městem Český Krumlov,
planetu Zemi, což jistě hravé děti
listopadovém křtu knihy, jejíž
oficiálně svoji práci za rok 2015. Již
ocení.
kmotrou se stala paní Ruth Hálová,
od
května
byla
postupně
K dětem a rodičům by se audiverze
byly pohádky dány na knižní trh
sestavována výroční zpráva o
„Pohrátek“ měla dostat na konci
v nákladu dvou tisíc výtisků a
činnosti, připravovala se účetní
listopadu tohoto roku.
k dnešnímu dni je kniha zcela
závěrka za rok 2015 a další podklady
rozebrána. Ti, kteří knihu ještě
pro nezávislý roční audit. Celý
nemají, nemusí být smutní. V tomto
proces vyhodnocení činnosti CPDM
období
se totiž připravuje
její
za rok 2015 byl pak završen
dotisk.
projednáním
a
schválením
Naše spolupráce s autorkou knihy
závěrečných
dokumentů
na
Pavlou Krátkou a ilustrátorku
společném jednání správní a dozorčí
Marií Snášelovou Štorkovou
rady, které se uskutečnilo 24. června
pokračuje i v roce 2016 a to při
2016 a červencovým projednáním
vzniku a vydání audioverze knihy.
výroční
zprávy
a
výsledků
Do Pohrátek se podařilo nadchnout
hospodaření v Radě města Českého
režiséra, herce a muzikanta Jana
Krumlova.
Jiráně z Ypsilonky, který nabídl,
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