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Bulletin Centra pro pomoc dětem a
mládeži, o.p.s. Český Krumlov Vám
aktuálně přináší ohlédnutí za již
uskutečněnými úspěšnými akcemi a
zároveň pozvání na připravované
projekty a informace o nich.

WORKSHOP „KRABIČKOVÉ
SVAČINKY“

-------------------------------------------OHLÉDNUTÍ ZA JIŽ PROBĚHLÝMI
AKCEMI:

Dne 15. října jsme zopakovali aktivitu,
která slavila úspěch již na jaře, a to opět
ve spolupráci se ZŠ Kaplická, která nám
poslala dokonce 23 žáků svého
I. stupně. Děti tak měly příležitost
porovnat své jídelníčky s tím, co je pro
jejich zdraví prospěšné.

WORKSHOP O PORUCHÁCH
PŘÍJMU POTRAVY
KDY: 10. října 2019,
pátek 11. října 2019
KDE: ZŠ Za Nádražím ČK,
ZŠ Kaplická ČK,
ZŠ Školní Kaplice

Projekt Zdravý životní styl pokračoval na
podzim aktivitou, o kterou byl prozatím
mezi pedagogy největší zájem. Opět
jsme proto povolali Jiřího Gabriela
Kučeru z prachatického KreBul, o.p.s.,
aby pro nás a děti z Krumlovska
přednášel o poruchách příjmu potravy.
Na čtvrtek si nás na celý den zamluvil
metodik
prevence
ze
školy
ZŠ Za Nádražím pan Zdeněk Pilař, a sám
si připravil dvouhodinovou přednášku
na téma ohrožení obecně a jak ho
vnímáme a o návykových látkách, obě
přednášky potom propojil v rámci akce
„Projektový den zdraví“. Zúčastnily se
všechny sedmé třídy v počtu 75 žáků.
V pátek 11. října jsme zavítali nejprve na
zdejší ZŠ Kaplická za menší skupinkou
utvořenou ze 16 dětí II. stupně a za
hranice města do kaplické ZŠ Školní, kde
sedělo
24
zvídavých
žáků.
Lektor si pochvaloval aktivitu všech dětí,
i to, že dokázaly udržet pozornost. Bylo
veselo a díky tedy patří i všem
pedagogům, kteří dokážou pro děti
zajistit programy na vážná témata
s humorem.

KDY: 15. října 2019
KDE: NZDM Bouda

Větší řečnění muselo jít tentokrát
stranou, přestože jsme děti o určitých
zásadách zdravého jídelníčku poučili, zde
se šlo rovnou na věc. Krájela se
zelenina, ovoce, sýry, míchaly se saláty,
pomazánky… Děti si za dozoru svých
učitelek a pracovníků ICM, samy
připravovaly tvarohovou pomazánku,
ovocný salát, těstovinový salát a
vajíčkovou pomazánku. Je třeba ocenit
jejich horlivost, ale také zručnost, neboť
celá akce se obešla bez zranění a nutno
říci, že některým z nás by se takoví
pomocníci doma hodili. Následovala
samozřejmě i společná ochutnávka, na
kterou jsme přizvali i kolegy z NZDM
Bouda, v jejichž prostorech se workshop
odehrával.
Nezbývá než doufat, že děti jednou
opustí věčné rohlíky s paštikou, chipsy,
coca colu a energetické nápoje
a vzpomenou si na tuto akci a zeleninu,
ovoce i další zdravé a přesto chutné
suroviny.

s nimiž se v současné uspěchané době
tolik nesetkají.
Dětské kolektivy ze škol a další
zájemci z veřejnosti měli na samotnou
činnost vyhrazeny vždy dvě hodiny.
Během tohoto času se účastníci
postupně vystřídali na jednotlivých
pracovištích, kde na ně čekal zajímavý
výtvarný program. Za den se takto na
programu vystřídaly tři až čtyři kolektivy.
I letos bylo v prostorách NZDM Bouda
přichystáno pět různých stanovišť
s rozdílnými aktivitami, mezi kterými
bylo například drhání provázků (technika
vázání nití a šňůrek), drátkování
kamenů, nebo tvorba kožených klíčenek.
Součástí programové nabídky byla také
tradiční malba na plátno a dále tvorba
vlastních odznáčků. Odborné vedení
programu
zajišťovali
odborní
spolupracovníci a zaměstnanci CPDM,
o.p.s. Český Krumlov.
Celkem
se
letošního
„Výtvarného
podzimu v Boudě“ zúčastnilo 255
aktivních příchozích z řad dětí a mládeže
a dále 18 pedagogů.
Tento projekt má svojí zaběhlou tradici
a je o něj každý rok veliký zájem nejen
ze strany dětí a mládeže, ale i ze strany
pedagogických pracovníků. Bezplatná
účast na výtvarných aktivitách byla
dětem umožněna díky podpoře města
Český Krumlov, MŠMT ČR a Jihočeského
kraje. Všechny výrobky, které si zde
účastníci vyrobili, si mohli odnést
s sebou domů.
MÉDIAKEMP 2019
KDY: 17. až 20. října 2019
KDE: základna DDM Zátoň
Ve dnech 17. až 20. října se na turistické
základně DDM v Zátoni konal tradiční
Médiakemp. Letos se ho zúčastnilo
patnáct mladých lidí ve věku od 14 do
19 let.

KDY: 7.- 11. října 2019
KDE: NZDM Bouda

„Máme radost, že se i tentokrát sešla
skvělá parta, díky čemuž byla atmosféra
po celé čtyři dny velmi příjemná. Celkově
jsme
připravili
doposud
vůbec
nejrozmanitější program, kdy jsme
navštívili i Českokrumlovskou televizi
nebo Museum fotoatelier Seidel Český
Krumlov,“ říká koordinátor projektu Jiří

Ve dnech od 7. do 11. října 2019 se
v NZDM Bouda uskutečnil šestnáctý
ročník projektu s názvem „Výtvarný
podzim v Boudě“. Každý den od pondělí
do pátku, vždy od 8.00 – 16.00 hodin, si
příchozí děti mohly vyzkoušet zajímavé
a neotřelé výtvarně řemeslné techniky,

„Z mého pohledu má Médiakemp stále
rostoucí trend. Schází se skupina lidí,
která se aktivně zapojuje do jednotlivých
činností, má chuť diskutovat, někteří
účastníci
mají
skvělý
tah
na branku. Je to zajímavé i pro nás,
lektory, protože právě mladí lidé budou

16. ROČNÍK VÝTVARNÉHO
PODZIMU V BOUDĚ

Muk.
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určovat další trendy, přičemž jejich
pohled na svět médií je mnohdy
skutečně překvapující. Věřím, že i letošní
Médiakemp byl oboustranně obohacující,
a těším se se na další ročník,“ dodává
Václav
Votruba,
který
účastníky
seznamoval s prací novináře.
Kromě
výše
zmíněného
nabídl
Médiakemp workshopy také z oblasti
animovaného filmu, internetového rádia
nebo fotografie.
Účastníci
zastupovali
především
českokrumlovský region, ale někteří byli
i ze vzdálenějších koutů jižních Čech.
Někteří se akce zúčastnili již podruhé.

členských organizací AICM ČR, kterými
bylo Centrum pro pomoc dětem
a mládeži, o.p.s. z Českého Krumlova
a KreBul, o.p.s. z Prachatic.
Partnerem při realizaci expozice AICM
ČR byl Jihočeský kraj, který projekt
finančně
podpořil
prostřednictvím
dotačního programu Podpora práce
s dětmi
a
mládeží.

že nebyly do ničeho nuceny, samy
naopak svou prací představily varianty,
jak se k lidskému neštěstí postavit, jak
nastavit mantinely, jaká jsou práva
a povinnosti lidí, kteří se rozhodli, či byli
donuceni opustit svou vlast a nutno říci,
že takový pohled byl osvěžující i pro nás
přihlížející.

BESEDA O ČLOVĚKU V TÍSNI
KDY: 31. října 2019
KDE: ZŠ Horní Planá, ZŠ Za
Nádražím

Masivní návštěvu přilákalo pozvání
lektorky Adriany Černé, která má u
největší české neziskovky Člověk v tísni
na starosti celé oddělení mediální
komunikace, včetně sociálních sítí. Její
zkušenosti
byly
tedy
vynikajícím
předpokladem pro zajímavé přednášky.
WORKSHOPY S ŽIDOVSKÝM
MUZEEM
KDY: pátek 15.listopadu 2019
KDE: ZŠ Brloh
VELETRH VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO
2019
KDY: 7.- 9. listopadu
KDE: Výstaviště ČB
Výstavy
se
účastnila
tradičně
s prezentačním stánkem informačních
center pro mládež také Asociace pro
podporu rozvoje informačních center pro
mládež v České republice (AICM ČR).
Expozice byla svým obsahem určena
nejenom
žákům
škol,
ale
také
pedagogům. Stánek nabízel zájemcům
především informační a vzdělávací
materiály z produkce AICM ČR, které
jsou vhodné jak pro samostatné využití
ze strany žáků a studentů, tak také jako
doplňkové materiály pro společnou
výuku ve třídách.
Vedle
vlastních
produktů
AICM
a základních materiálů informačních
center pro mládež stánek nabízel také
materiály partnerů, například In-Prague
(katalogy
KAPKA),
EURODESKU,
programu ERASMUS+ a dalších.
Mezi důležité úkoly odborné obsluhy
stánku patřilo také získávání kontaktů
na pedagogy, kteří projevili zájem
o průběžné zasílání informací ze zdrojů
AICM ČR a informačních center pro
mládež.
Expozici AICM ČR na výstavi partnersky
zajišťovala informační centra pro mládež

V pátek 15.11.2019 proběhly na brložské
základní škole workshopy s lektorkou
pražského Židovského muzea, paní
Markétou Slunečnou. Obsahem prvního
workshopu
bylo
téma
holocaust
a druhého pak otázka uprchlictví.
První workshop s názvem Ghetto Lodž
byl učen pro 9. třídu a druhý, Nevítaní
cizinci, byl určen „osmákům“. Zúčastnilo
se 19 a 13 dětí a několik dalších
pedagogů.
Workshop Ghetto Lodž uvádí účastníky
do problematiky postupující perzekuce
židovského obyvatelstva v německé říši
od roku 1933. Následně představuje
život v ghettu a na příbězích, nad
kterými žáci sami bádají, ukazuje
strádání a utrpení jeho obyvatel.
Workshop Nevítaní cizinci pak přináší
zajímavou
paralelu
se
současnou
uprchlickou vlnou a zasazuje ji do
historického kontextu. Nezůstalo jen
u srovnání s antisemitismem před
a v průběhu druhé světové války, ale
i s „dávnější“ historií, kdy například za
třicetileté války odešlo velké množství
protestantů z českých zemí a známým
uprchlíkem se stal také Jan Amos
Komenský.
Děti pracovaly pozorně, bylo znát, že pro
některé z nich je II. světová válka
oblíbené téma, samy ale přiznávaly
překvapení nad jinými úhly pohledu,
které workshopy přinášely. Je třeba říci,

Abychom se nejdříve vrátili k té opravdu
nebývalé účasti – v novém křídle krásné
hornoplánské základní školy okupovalo
dopoledne prostornou učebnu výtvarné
výchovy 68 účastníků! A odpoledne se
k nim na krumlovské ZŠ Za Nádražím
přidalo dalších 46. Dohromady tedy
úžasných 114!
Lektorka pojala téma svižně a záživně,
proto můžeme předpokládat, že si děti
odnesly
mnoho
nových
znalostí
a doplnily si ty stávající. Kromě
základních
informací
o
činnosti
a financování Člověka v tísni došlo i na
jednotlivé podprojekty a aktivity jako je
Jeden svět na školách, Příběhy bezpráví,
cena Homo Homini, iniciativa Skutečný
dárek a databáze www.promitejity.cz.
Přičemž nejvíce samozřejmě došlo na
filmový festival o lidských právech Jeden
svět, který CPDM, o.p.s. ve spolupráci
s Gymnáziem Český Krumlov a právě
Člověkem v tísni každoročně organizuje.
Stěžejní ale bylo povídání o rozdílu mezi
humanitární a rozvojovou pomocí,
jednotlivých misích Člověka v tísni,
stavbě škol, studen a dalších potřebných
objektů v zemích, kde mají lidé méně
štěstí než my u nás. Důležitou součástí
bylo financování organizace, kde jsme se
dozvěděli, že příspěvky od českého státu
a
od
soukromých
dárců
jsou
v marginální výši a rozhodující částky
plynou z rozpočtů jiných států či
Evropské unie. Zároveň je financování
transparentně dostupné přímo na
webových stránkách organizace.
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PROMÍTÁNÍ A BESEDY S PANEM
STANISLAVEM MOTLEM

Znovu jsme nezapomněli nabídnout
pana Motla také širší veřejnosti. V 18:00
se uskutečnila přednáška na téma
španělské
občanské
války
a československých dobrovolníků v ní
s promítnutím
filmu
„Peklo
pod
španělským nebem“. Toto téma je pro
českého diváka velice neprobádané
a informace tedy ve většině ohledů
úplně nové. Účastníků na večerní besedu
dorazilo 42.
Závěrem děkujeme za velmi příjemnou
spolupráci a hlavně za zapůjčení prostor
Městské knihovně v Českém Krumlově,
jejímu panu řediteli a všem pracovnicím,
které svým milým přístupem a ochotou
pomoci umožňují velmi příjemné strávení
programu všem účastníkům jak z řad
organizátoru, tak i návštěvníků.

KDY: čtvrtek 21. listopadu
KDE: Městská knihovna ČK

KURZ VLASOVÉHO STYLINGU

Žáci se v diskuzi zajímali o různé aspekty
nejen
činnosti
organizace,
ale
i profesního působení paní lektorky,
o tom, co v rámci svého devítiletého
působení prožila, na kterých pozicích se
objevila. Také se ptali, co je možné
udělat pro to, aby mohli pro Člověka
v tísni třeba v budoucnu pracovat. Sama
Adriana se postupně dostala ke své práci
přes
dobrovolnickou
činnost
při
doučování sociálně slabších dětí či
pomoci při povodních. Je tedy pro děti
dobrým příkladem a celkově byly obě
přednášky
příjemně
stráveným
a užitečným časem.

Do Krumlova opět zavítal a velkou vlnu
zájmu zvedl historik, publicista, novinář
a filmař pan Stanislav Motl, na účastníky
tak čekaly velmi zajímavé besedy.

Učitelé k nám tentokrát přivedli velice
pozorné žáky a studenty se zájmem
o historii a touhou dozvědět se něco
nového. Měli také připraveny zajímavé
doplňující otázky. Byli to od 10:30 žáci
9. tříd ZŠ Za Nádražím, kterých dorazilo
34 s dvěma pedagogy a od 13:00
studenti sexty Gymnázia v Českém
Krumlově, kterých bylo 20 a pedagogové
opět dva.
Shodně byl oběma skupinám promítnut
dvacetiminutový film Devět ztracených
o událostech před 17. listopadem 1939
s bohatým
úvodem
i
následnou
přednáškou
o
studentech,
Janu
Opletalovi,
Václavu
Sedláčkovi
a
uznáním
Mezinárodního
dne
studentstva s historickým obloukem
k současným
oslavám
30.
výročí
Sametové revoluce. Vzhledem k možné
přesycenosti z médií v rámci důležitých
oslav 30 let svobody se povedlo
přistoupit k aktuálním výročím citlivou
a osvěžující formou.

zu byli nejdříve seznámeni s didgeridoo
a jeho historií také se dozvěděli zajímavé
informace o vzniku a jeho výrobě. Poté
následovala praktická výuka hry, kdy
měli možnost si vyzkoušet různé typy
ručně vyrobených nástrojů. Ve výuce se
návštěvníci učili jak hrát a jakými cykly
dechu mohou slyšet různé tóny. V závěru workshopu všichni společně hráli jeden tón, který ozvučil celou Boudu v příjemném a harmonickém klidu. Návštěvníci byli velice zvídaví a byly jim zodpovězeny všechny jejich otázky, které byly
kladeny na Kábula. Kurz byl zakončen
kolem 19:00 hod. Celkem se workshopu
zúčastnilo osm lidí.

KDY: čtrvtek 21. listopadu 2019
KDE: NZDM Bouda
V NZDM Bouda se uskutečnil seminář na
téma: Vlasový styling. Seminář byl
odstartován v 15:00 a byl veden
profesionální kadeřnicí paní Vláškovou,
která nejen sdělila, ale také předvedla
účastnicím semináře několik tipů a rad,
jak pečovat o své vlasy a také co jim
naopak škodí a čemu se vyvarovat. Dále
doporučila děvčatům několik vlasových
přípravků, které jsou prospěšné v péči
o jejich vlasy. V závěru paní kadeřnice
nabídla děvčatům, že ukáže na některé
z nich účes, který by jí slušel. O účesy
byl velký zájem, ale vzhledem k času,
kterého
nezbývalo
mnoho,
paní
kadeřnice provedla účesy pouze dvěma
děvčatům. Ostatní účastnice měly
možnost alespoň přihlížet, jak si takový
účes mohou udělat samy doma. Seminář
vlasového stylingu byl zakončen kolem
16:00 hod, kdy všech devět děvčat
obdrželo památeční list s poděkováním
za účast. Těšíme se na další spolupráci
s paní kadeřnicí a jiné téma, které bude
opět pro všechny velmi přínosné.

DIDGERIDOO WORKSHOP
KDY: čtvrtek 28. listopadu 2019
KDE: NZDM Bouda
Ve čtvrtek 28.11. se v NZDM Bouda
uskutečnil didgeridoo workshop. Akce
byla zahájena od 17:00 hod. Workshop
vedl profesionální hráč a zároveň výrobce těchto nástrojů - Kábul. Účastníci kur-

KURZ ANIMOVANÉHO FILMU 2019
KDY: 22. - 24. listopadu, 29.
listopadu - 1. prosince
KDE: NZDM Bouda
První adventní neděle byla posledním
dnem šestidenního „kurzu animovaného
filmu“, který pro děti a mládež z města
a regionu Český Krumlov uspořádalo
Centrum pro pomoc dětem a mládeži.
Letošní tvůrčí setkání s animovaným
filmem bylo desátým (tj. jubilejním)
v řadě za sebou. I v tomto roce se
zájemci o účast na kurzu „museli“
dopředu přihlašovat, protože jinak by
nebylo možné zvládnout nápor účastníků
a dosáhnout větší profesionality mladých
tvůrců.
Kurz byl časově rozdělen do dvou
prodloužených víkendových termínů.
První část se uskutečnila od pátku 22. do
neděle 24. listopadu a druhá pak od
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pátku 29. prosince do již zmíněné
adventní neděle 1. prosince.
Naši spolupracující odborní lektoři,
kterými byli Jaroslav Klimeš, absolvent
Filmové akademie Miroslava Ondříčka
v Písku, a Ondřej Nový z Vyšší odborné
školy
grafické
v Jihlavě,
přivítali
v průběhu dvou víkendů téměř čtyřicet
mladých
tvůrců
z řad
dětí
a mládeže. Velmi pěkná a povzbuzující
byla také skutečnost, že s některými
dětmi přišli animovat jejich tatínkové
a maminky.
Jedním z „plusů“ letošního kurzu bylo
také to, že se podařilo „vylepšit“
technické zázemí a vybavení a pro
příchozí zájemce tak mohlo být
připraveno sedm animačních pracovišť a
výuka a práce jednotlivců byla tak
daleko komfortnější…
Lektoři a účastníci kurzu tak mohli
využít
k plošnému
animovaní
přefocovací stůl (světlo shora z boků),
podsvícený
stůl
(světlo
zdola),
podsvícený
tablet
(počítačové
animování),
flipbookovou
animaci,
animaci na flipchartu, 3d animaci na
dvou speciálních stolech atd. Zlepšili
jsme také možnosti samotného snímání
pořízením
dalšího
fotoaparátu
a elektrických zdrojů, kterými jsme
nahradili akumulátory. Po celou dobu
trvání kurzu zde panovala klidná, dělná
a
velmi
přátelská
atmosféra
a
mladí
účastníci
tvořili
velmi
soustředěně, trpělivě a plánovitě.
Již nyní se všichni těší na výstupy
z tohoto
projektu,
které,
po
postprodukčním procesu, budou moci
tvůrci i další veřejnost shlédnout na
veřejné projekci, která se uskuteční
v pátek 21. února 2020 od 18.00 hodin
v českokrumlovské divadelní kavárně

Ántré.
Projekt „Kurzu animovaného filmu“ se
v tomto roce uskutečnil za podpory
Ministerstva kultury ČR, Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR
a
města
Český
Krumlov.

AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME:

BESEDY S TOMÁŠEM PEŠKEM O
TRENDECH MLÁDEŽE
1)KDY: 17.12.2019 17:00
KDE: Městská knihovna ČK
2)KDY: 18.12.2019, 18:00
KDE: Divadlo U Kapličky,
Husova třída 45, ČB
CÍLOVÁ SKUPINA: rodiče, pedagogové, vychovatelé, táboroví vedoucí
a další pracovníci s mládeží
KAPACITA: 50 osob

bankéř nebo překladatel, do velké
míry přeberou počítače.
Co přinese umělá inteligence ani netušíme.
Ale nemusíme se dívat 40 let dopředu, abychom měli občas pocit, že
dnešní mladé generaci nerozumíme.
Jací jsou, co je zajímá? A co přinese
nejbližších několik let? Jaké trendy
se dnes zatím jen objevují, ale pravděpodobně se stanou v nejbližší době v mnohých komunitách mladých
lidí„mainstreamem“?

Tomáš Pešek, slovenský expert na
problematiku rozvoje mladých lidí,
spolupracovník belgické trendové
agentury Trendwolves a spoluautor

www.cpdm.cz

publikace o trendech mládeže na
Slovensku.
Časy, kdy jsme vychovávali mladou
generaci pro budoucnost, o které
jsme věděli, že bude do velké míry
podobná jako ta naše, jsou již dávno
pryč. Většina pracovních pozic, ve
kterých stráví většinu svého života
dnešní děti, ještě neexistuje. Předpokládá se, že příslušníci generace
„Z“ průměrně změní svou práci
17x za život, to znamená, že v jedné
pozici zůstanou v průměru 3 roky.
Povolání jako řidič, taxikář, účetní,
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Partneři našich programů jsou:
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