VÝHODNÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ V ČESKÉM KRUMLOVĚ
DĚTSKÁ SKUPINA V RODINNÉM CENTRU KRUMLÍK
Od 1. září 2016 je Rodinné centrum Krumlík tzv. dětskou skupinou, registrovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Kapacita hlídání je 8 dětí v jeden okamžik. Díky podpoře z Evropského
sociálního fondu umožňuje Rodinné centrum rodičům hlídání
dětí od 1 roku věku za skutečně atraktivní ceny.
„Velkou část letních prázdnin jsme věnovali pečlivé přípravě na nový
systém hlídání. Kromě nákupu nových hraček a vybavení, výmalby a dalších úprav prostor, jsme pracovali také na online systému, který rodičům
co nejvíce zjednoduší přihlašování a odhlašování dětí na hlídání a další
potřebnou administrativu,“ přibližuje novinky Ingrid Jílková, koordinátorka Rodinného centra z obecně prospěšné společnosti ICOS Český
Krumlov. Právě ICOS před téměř šesti lety Rodinné centrum založil, aby
ve městě doplnil chybějící nabídku služeb pro rodiče s dětmi.
Hlídání dětí je od počátku vzniku jednou ze služeb Rodinného
centra. „Díky podpoře, kterou jsme získali z Evropského sociálního fondu,
konkrétně z výzvy zaměřené na podporu zařízení péče o děti předškolního věku, můžeme nabízet rodičům velmi atraktivní ceny,“ doplňuje
Ingrid Jílková. Hlídání probíhá každý všední den od 7.30 do 15.30
a jeho cena se pohybuje od 700 do 1400 Kč za měsíc v závislosti na
četnosti hlídání. Nadále Rodinné centrum Krumlík nabízí i nárazové a
krátkodobé hlídání - v tomto případě zůstává platný stávající ceník,
kde se cena jedné hodiny hlídání pohybuje od 55 Kč do 75 Kč/hod.
podle typu zakoupené permanentky. U hlídání dětí v domácnostech
a hotelech, které Rodinné centrum také dlouhodobě zajišťuje, se podmínky nemění.
Bližší informace o dětské skupině a dalších aktivitách Rodinného
centra, které sídlí v Urbinské ulici 184 na sídlišti Mír, naleznete na našich webových stránkách krumlik.krumlov.cz. Více informací můžete
získat také na telefonu 774 292 622.
Květa Valčuhová, Rodinné centrum Krumlík
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Úvodem…
Vážení spoluobčané,
v mnoha vyspělých zemích Evropy je dlouhodobá tradice podporovat finančně i nefinančně nejrůznější veřejně prospěšné aktivity určené
seniorům, dětem, lidem se zdravotním postižením… Řada firem i lidí
pravidelné a dlouhodobě podporuje některou z neziskových aktivit, často
některou ve svém okolí, tu kterou zná. Dle nejrůznějších průzkumů tento
trend narůstá i v ČR, což je velmi potěšitelné. Stejně jako v Evropě, by ani
u nás bez podpory dobrovolníků, individuálních i firemních dárců mnohé
z potřebných služeb nefungovaly, nebo nemohly fungovat tak dobře.
I vzrůstající počet dárců, podporovatelů vybraných neziskových činností,
nás pomalu posouvá do vyspělé Evropy. A město Český Krumlov a náš
region nezůstává pozadu. Důkazem může být třeba podpora, která se
dostala benefiční akci (I)kosí slavnost, kterou jsme uspořádali v červnu
na podporu vybraných obecně prospěšných služeb neziskové organizace
ICOS Český Krumlov. Obrovskému množství lidí i firem, kteří akci podpořili,
děkujeme na straně 5 tohoto zpravodaje. Na téže straně najdete poděkování za další dvě benefiční akce, které uspořádali mladí krumlováci
v posledních měsících na podporu služeb, které pro děti s hendikepem na
Českokrumlovsku zajišťujeme. Velký dík také patří i zákazníkům českokrumlovského hypermarketu Tesco. Ti v hlasování podpořili největším
počtem žetonů českokrumlovské Dobrovolnické centrum. V létě jsme tak
mohli převzít šek na 30 tisíc korun od Nadačního fondu TESCO (fotografie
zachycuje vedení a zaměstnance místního Tesca při předávání šeku).
Peníze pomohou dobrovolnickým programům na podporu dětí i seniorů.
Všem, kteří se zapojili a podpořili nás, děkujeme. Chcete-li se dozvědět

o naší činnosti více, pár textů najdete tradičně v tomto zpravodaji, podrobné informace o činnosti i financování vždy uveřejňujeme v našich
výročních zprávách. Ty i další aktuální zprávy jsou k dispozici na našem
webu: icos.krumlov.cz.
Inspirativní čtení vám přeje
Tomáš Zunt, ředitel ICOS Český Krumlov, o.p.s.

NADACE KOMERČNÍ BANKY
PODPOŘILA OSOBNÍ ASISTENCI
O letních prázdninách předali zástupci Komerční banky obecně prospěšné společnosti ICOS Český Krumlov šek ve výši 150 tisíc Kč. Dar je
určen na podporu služby Osobní asistence, když ICOS uspěl v otevřeném výběrovém řízení vyhlášeném Nadací KB Jistota. I díky této podpoře může Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory přijímat další klienty.
Osobní asistence je komplexní
péče o osoby, které vyžadují pomoc
druhé osoby v domácím prostředí,
ve školských zařízení nebo na dalších
předem stanovených místech. „Jde nám především o důstojnou existenci, kdy člověk za pomoci asistentek může studovat, pracovat nebo jinak
uplatnit své schopnosti. Osobní asistence také umožňuje mnoha starším
lidem zůstávat v domácím prostředí. Za posledních 6 měsíců jsme již
poskytli přes 5.300 hodin asistence bezmála 30ti klientům z města Český
Krumlov i regionu Českokrumlovska a Kaplicka,“ přibližuje službu Petra
Dvořáková, vedoucí služby Osobní asistence. V letošním roce jsme již
za klienty najezdili přes 1 800 kilometrů! Staráme se o klienty s různými
druhy postižení a onemocněními, například s dětskou mozkovou obrnou, Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou, autismem či roztroušenou sklerózou. Našemu nejmladšímu klientovi jsou 4 roky, naopak
nejstarší klientce je úctyhodných 97 let. V případě zájmu o službu,
nebo třeba jen konzultace, nás neváhejte kontaktovat.
Mgr. Petra Dvořáková, vedoucí Osobní asistence
tel.: 773 587 758, e-mail: asistence@krumlov.cz, www.asistence.krumlov.cz
V roce 2016 funguje Osobní asistence za finanční podpory zejména města Český Krumlov, Jihočeského kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,
Nadace Agrofert a Nadace Jistota Komerční banky.
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DOBROVOLNÍCI ULEHČUJÍ STÁŘÍ SENIORŮM,
POMÁHAJÍ ALE I DĚTEM
Dobrovolnické centrum pomáhá již téměř sedm let v Krumlově a okolí rozvíjet potřebné dobrovolnické programy. Každý rok se do programů dobrovolnického centra zapojuje pravidelně na pět desítek lidí ochotných část svého času věnovat druhým. V současné době přijímá
Dobrovolnické centrum další zájemce, možnosti pro zapojení jsou široké, dobrovolníci pomáhají seniorům, dětem i lidem se zdravotním
postižením.

Dobrovolníci ulehčují stáří seniorům
Seniorům pomáhají dobrovolníci pod Dobrovolnickým centrem
zejména v programech v domovech pro seniory či v Informační centru
pro seniory. V Domovech pro seniory se dobrovolníci věnují klientům
buď individuálně, třeba jen popovídáním si či společnými vycházkami,
nebo se věnují skupince klientů. Skupinové aktivity připravuje například dobrovolnice Helena Matějčková. Ta již od roku 2012 pravidelně
navštěvuje domovy a připravuje nejrůznější aktivity, výtvarné, rukodělné, trénování paměti či předčítání knih na pokračování. Čtvrteční
odpoledne s paní Helenou se staly nedílnou součástí chodu domova a
těší se na ně spousta klientů.
„Mezi dobrovolníky jsou další úžasné dámy, které doprovázejí klienty
na vycházky, předčítají jim z knih, novin a časopisů, naslouchají jejich
vyprávění,“ oceňuje dobrovolnice z domovů pro seniory Magdaléna
Zronková, koordinátorka dobrovolníků z obecně prospěšné společnosti ICOS, která Dobrovolnické centrum provozuje od roku 2009.
Například dobrovolnice Eva Kusová, která do kaplického Domova
pro seniory dojíždí přes 30 km. Po domluvě s vedením navštěvuje
domov pravidelně i se svými psími mazlíčky, kteří se v domově staly
vítanými kamarády klientů.
„Ze své několikaleté zkušenosti dobrovolnice v Domově pro seniory
vím, co dobrovolníci pro obyvatele Domova znamenají. Ulehčují jim stáří,
vyplňují samotu a hlavně, senioři se mají na co, tedy spíše na koho, těšit.
Těšení se na něco, pro mě bylo vždy velmi důležité. Českokrumlovský ICOS,
přesněji jeho dobrovolnické centrum, mi už dvakrát podalo pomocnou
ruku a umožnilo mi pokračovat v dobrovolnické činnosti. Nejprve, když
u nás skončila ADRA, pod kterou jsem působila, a v současné době se
pokoušíme společným dílem propojit děti s dobrovolnickou prací. Během
svého působení v domově pro seniory v Českém Krumlově se setkávám
s dalšími dobrovolníky vedenými v dobrovolnickém centru ICOS. Věnují
nezištně svůj volný čas a přinášejí do Domova obrovský kus radosti
a štěstí,“ sděluje na téma dobrovolnictví další z dobrovolnic Hanka
Kocourková.
Dalším z programů českokrumlovského Dobrovolnického centra
na podporu seniorů je Informační centrum pro seniory. IC Senior je
místem, které poskytuje a zprostředkovává různé užitečné informace
(volnočasová, zdravotní, kulturní oblast) a nabízí pravidelný měsíční
program volnočasových aktivit - např. cestovatelské besedy, historické přednášky, výuku country tanců, jógu, exkurze, poznávací výlety.
Skupinka seniorů - dobrovolníků, která vede IC Senior, každoročně
uspořádá okolo 200 akcí pro více jak tisíc účastníků.

Příběhy dobrovolníků v nové brožurce
Více informací o dobrovolnických programech můžete najít v brožurce, kterou ICOS a jeho dobrovolnické centrum připravilo k vydání
koncem září t.r. Brožura představuje činnost dobrovolníků a přináší
výpovědi a příběhy řady dobrovolníků. Zdarma bude brožura k dispozici v sídle ICOS, v PDF pak i na webových stránkách dobrovolnictvi.
krumlov.cz.
Aktuálně hledáme
Dobrovolnické centrum přijímá nové zájemce o dobrovolnictví.
Aktuálně zejména do programu „Kamarád v životě“. Ten spočívá
v pravidelném trávení volného času (cca 1 - 2 hod./týden) s vybraným
dítětem, klientem střediska výchovné péče. Dobrovolníky přijímáme
také do Rodinného centra Krumlík. Zde je zapojení vhodné především pro maminky na rodičovské dovolené či ženy v důchodovém
věku. Činnost není časově náročná a spočívá v organizační výpomoci
pracovnicím Rodinného centra či dohledem nad chodem volné herny.
Dobrovolnická činnost je přínosem nejen pro klienty programů (děti,
senioři, rodiny ad.), ale i pro samotné dobrovolníky - ti získávají nové
dovednosti, poznávají nové lidi a mají prostor pro vlastní seberealizaci.
Pro bližší informace se obraťte na koordinátorku dobrovolníků.
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV
pracoviště ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251, Plešivec
381 01 Český Krumlov
PO, ČT 14:00 - 16:00 hodin (je možné domluvit si i jiný termín setkání)
Koordinátorka dobrovolníků: Bc. Magdalena Zronková
E-mail: dobrovolnictvi@krumlov.cz
Tel.: 774 719 767
www.dobrovolnictvi.krumlov.cz

Programy Dobrovolnického centra fungují v roce 2016 i za finanční podpory Ministerstva školství mládeže ČR, Ministerstva vnitra ČR, města Český Krumlov a Jihočeského kraje.
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BESEDY A KURZY V RC KRUMLÍK
S příchodem podzimu se opětv Rodinném centru rozběhly kurzy a kroužky pro děti i rodiče. Již v září začala první
lekcí Cvičeníčka pro rodiče s dětmi
vedených zkušenou fyzioterapeutkou
Terezou Sučíkovou. Na přelomu září a října začínají oblíbené Muzikohrátky pro děti od 3 do 6 let, Keramický kurz nebo cvičení Pilates,
výborné hlavně pro maminky po porodu.
Do konce roku chystáme také zajímavé přednášky a besedy.
S dětskou psycholožkou Petrou Valkony o odměnách a trestech ve výchově dětí, s vedoucím Pedaogicko-psychologické poradny Jakubem
Průchou o šikaně, s MUDr. Pavlou Bohatou o hormonální antikoncepci
a očkování proti rakovině děložního čípku.
Od 13. října budou také každý druhý čtvrtek probíhat setkávání
pro tzv. sólo rodiče, kteří vychovávají své děti bez partnera či partnerky. Vždy s nabídkou hlídání dětí zdarma. Během těchto setkání budou
rodiče moci využít poradenství od sociálních pracovníků, psycholožky
nebo vizážistky.

Další podrobnosti a přehled připravovaných témat naleznete na
webových stránkách krumlik.krumlov.cz.
Květa Valčuhová, vedoucí RC Krumlík

DĚTI SI I LETOS UŽILY LÉTO V RODINNÉM CENTRU
Pro stále vzrůstající zájem jsme letos uspořádali hned čtyři letní
příměstské pobyty pro téměř 50 dětí. Díky finanční podpoře z MŠMT
jsme mohli naplánovat skutečně pestrý program, který provázela dvě
témata: Indiánská stezka a Cesta do pravěku.
Na přípravě a průběhu příměstských táborů se vždy podílí mnoho
vedoucích, lektorů i organizací, kterým tímto děkujeme za pomoc
s vytvořením nápaditého programu a za milý přístup k dětem. Jmenovitě pak děkujeme panu Stupkovi za krásné skládačky mamutů, které
nám věnoval pro děti na pravěkém táboře a manželům Královým a
rekreačnímu zařízení Olšina za úžasné obědové překvapení. Velký dík
patří také společnosti Rafting Krumlov a kempu U Tří borovic za skvělé
instruktory a ochotnou obsluhu.
Veronika Bohoňková, RC Krumlík, koordinátorka táborů
Aktivity Rodinného centra Krumlík finančně podpořili v roce 2016 zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, město Český Krumlov a Jihočeský kraj.
Příměstské tábory se konají za podpory Ministerstva školství a mládeže ČR.

ANGLICKÁ JAZYKOVKA VYRÁŽÍ
DO DUBLINU A LONDÝNA
Pro velký zájem uspořádala zakladatelka a lektorka Anglické jazykovky Anna Marie Šedivá zájezd do Londýna a Irska pro své studenty.
Mezi ně patří i skupina seniorek, které navštěvují kurzy angličtiny v
rámci dobrovolnického Informačního centra pro seniory. Dámy si na
zájezdu mohou ověřit své znalosti, které během roku na kurzu nabyly.
Anglická jazykovka je velmi úspěšnou soukromou jazykovou školou
pro děti i dospělé a v Českém Krumlově působí 4. rokem. Výuka je nestandardní, zábavná a moderní, lektorka využívá 10-ti leté zkušenosti
s výukou jazyka z londýnských škol, kde žila a učila britskou mládež 8
let. Škola nabízí individuální a intenzivní kurzy, kde je hlavní důraz kladen na mluvení. Výsledky jsou viditelné velmi brzy, studenti mluví již
od 1. lekce. Ověřit si své znalosti mohou v reálném světě - například na
výletech do Dublinu a Londýna, kde se stávají na pár dní součástí míst-

Strana 4

ní rodiny, nebo tzv. anglických večerů s konverzací a projekcí filmu.
Za vše mluví spokojenost nejen seniorek, které kurzy navštěvují, ale i
ostatních studentů - nejmladšímu je 9 let a nejstaršímu 78. Škola působí v prostorách českokrumlovského Finančního úřadu na Vyšehradě.
Aničce Šedivé velmi děkujeme za její činnost ve prospěch dobrovolníků, kdy vede kurzy angličtiny i v rámci dobrovolnického Informačního centra pro seniory.
Kontakt:
Mgr. Anna Maria Šedivá
Anglická jazykovka
www.anglickajazykovka.cz
tel.: 776 606 787
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BENEFIČNÍ (I)KOSÍ SLAVNOST
V PIVOVARSKÉ ZAHRADĚ SE VYDAŘILA
ICOS ČESKÝ KRUMLOV DĚKUJE VŠEM ZA PODPORU
Ikosí slavnost, benefiční odpoledne a koncert kapely Chlapi v sobě, navštívili na sklonku června desítky rodičů s dětmi a stovka dalších
platících návštěvníků koncertu. Díky nim, podpoře firem a mnoha dobrovolníkům byla benefiční akce, která se uskutečnila dne 23. června
v Pivovarské zahradě, úspěšná.
„Téměř 9 tisíc korun čistý výtěžek jsme získali do veřejné sbírky z prodeje vstupenek na koncert či prodejem charitativních předmětů. Další
peníze v řádu tisíců přibyly od individuálních dárců“, vypočítává Daniela
Jíchová finanční přínos akce, kterou měla organizačně na starosti. Výtěžek podpoří vybrané obecně prospěšné služby neziskové organizace ICOS Český Krumlov, zejména dobrovolnické programy, programy
v Rodinném centru a sociální službu Osobní asistence na podporu
seniorů a hendikepovaných dětí.
„Jsme rádi, že přes obrovské parno, zavítalo do Pivovarské zahrady
tolik lidí. Jen na odpolední akci Táta frčí přišlo na šedesát dětí s rodiči“,
potěšilo Danielu Jíchovou, že na tuto tradiční akci Rodinného centra
Krumlík, která předcházela benefičnímu koncertu, si nachází cestu
každým rokem stále více rodin s dětmi. Značný úspěch měl i prodej
charitativních triček s kosím motivem. Obrázky na ně kreslily děti na
dřívějších akcí ICOS či jeho rodinného centra. Během akce se prodalo
85 triček. „Úspěch měly ale i nejrůznější soutěže pro děti i dospělé. Koncert byl pak nejen pro nás velice příjemnou tečkou za celým dnem. Již teď
plánujeme akci v příštím roce zopakovat“, těší se Daniela Jíchová z ICOS
Český Krumlov na další ročník zahradní slavnosti.

A velký dík patří i všem dalším, kteří benefiční akci podpořili:
• Aerohouse, www.aerohouse.cz
• Ateliér Lenky Kalové, www.kalova.cz
• Centrum Český Krumlov a.s.
• Čutková Marie a Smetanová Eva
• Fenclová Adéla - kavárnička v Pivovarské zahradě
• Kahovec Radim
• Městská policie Český Krumlov
• Outdoor Krumlov, www.outdoor-krumlov.cz
• Pivovar Eggenberg Český Krumlov, www.eggenberg.cz
• Sbor dobrovolných hasičů Český Krumlov
• Studio Mio - Miroslav Škampa
• Šesták František
• Šulek Tomáš - Cocktails To Go - Mobile Bar
• Vinný butik Hajer s.r.o., www.hajer.cz
• Věci na fotbal, Faktor Team s.r.o., www.vecinafotbal.cz
• Dobrovolníkům: Fošumová Tereza, Konrádová Jitka, Kropáčková Vladislava, Kubartová Marie, Kukačka Hynek, Kukačka Matyáš, Kutlák
Luděk, Lišaník Patrik, Lišaníková Kateřina, Lišaníková Tina, Nerudová
Marcela, Plánská Nicol, Růžička Ivan, Sharifi Simona, Schwábová
Marcela, Škrabal Míra, Štika Jiří, Tomková Martina, Trojáková Marie.
• Velký dík patří i zaměstnancům ICOS Český Krumlov, o.p.s., kteří se
na akci nejrůznější formou ve svém volném čase podíleli: Bohoňková Veronika, Čadová Hana, Dvořáková Marie, Dvořáková Petra,
Jíchová Daniela, Jílková Ingrid, Klementová Michaela, Kotvová
Šárka, Kutláková Věra, Scherhauferová Daniela, Sojková Lenka, Štiková Petra, Trosterová Pavlína, Valachová Tereza, Valčuhová Květa,
Zronková Magdalena.

Děkujeme členům kapely Chlapi v sobě - odehráli koncert bez nároku na odměnu.

Za ICOS Český Krumlov Tomáš Zunt, ředitel

DOBRODĚJNÁ AKCE NA PODPORU ICOS
- SCHODY - CHALLENGE
Děkujeme za podporu IVANU RŮŽIČKOVI A JEHO 12AM TÝMU, kteří
uspořádali 8. května 2016 bezva akci Schody - Challenge na podporu
obecně prospěšné společnosti ICOS Český Krumlov. Poděkování patří
i všem účastníkům, kteří se zapojili výstupem na Plešivecké schody se
závažím (až 100 kg!). Výtěžek z akce (2.330,-) bude užit přednostně na
podporu dobrovolnických programů pro děti a mládež na Českokrumlovsku. Již v prosinci 2015 vybrali tito kluci a holky v rámci jiné akce na
dobrovolnické aktivity pro děti částku 3891 Kč. DĚKUJEME!
Za ICOS Český Krumlov Tomáš Zunt, ředitel
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Z PLÁNOVANÝCH AKCÍ KLUBU BOUDA
Výtvarný podzim v Boudě
Od pondělí 10. do pátku 14. října 2016 se v NZDM Bouda (T.G.M
114) uskuteční již 13. ročník projektu „Výtvarný podzim v Boudě“.
V těchto dnech si od 8.00 do 16.00 hodin skupiny i jednotlivci vyzkouší širokou nabídku výtvarných aktivit jako jsou dřevoryt, tisk, drhání,
vypalování a řadu dalších. Projekt je určen pro děti a mládež od 7 do
15-ti let.
Díky podpoře města Český Krumlov je vstup zdarma.
Kurz animovaného filmu
V sobotu 19. listopadu bude od 10 hodin v NZDM Bouda zahájen
7. ročník oblíbeného Kurzu animovaného filmu. Tento devítidenní kurz
tradičně povede známá výtvarnice a filmařka Zuzka Studená. Na kurzu
budou mít děti a mládež možnost vyzkoušet si tradiční i nejmodernější animační techniky. Kurz končí v neděli 27. listopadu 2016. Díky
podpoře města Český Krumlov, MŠMT a Ministerstva kultury je vstup
pro děti a mládež zdarma.
Médiakemp 2016
Čtyřdenní pobytový médiakemp pro účastníky ve věku od 15-ti do
18-ti let nabitý neformálně vzdělávacími aktivitami, jejichž společným
námětem jsou média, se letos uskuteční od 13. do 16. října. Mezi plánované aktivity patří: živé moderování v internetovém rádiu, základy
novinařiny s Václavem Votrubou, práce s fotografií, základy filmového
dokumentu a animovaného filmu. Účastnický poplatek činí 600 Kč a
zahrnuje náklady na ubytování, stravu a aktivity.
Pokud máte zájem o účast, ozvěte se na e-mail: muk@cpdm.cz,
nebo mobil: 734 443 923.

MULTIKULTURNÍ SVĚT KOLEM NÁS
- PODZIMNÍ POKRAČOVÁNÍ PROJEKTU
Informační centrum pro mládež Český Krumlov připravilo podzimní pokračování celoročního projektu „Multikulturní svět kolem nás“.
Ten je určen především žákům a studentům základních škol, ale též
širší veřejnosti. Projekt zahrnuje vzdělávací, kulturní a volnočasové
programy, jejichž téma souvisí s multikulturní výchovou a aktivním
občanstvím. Jednotlivé aktivity mají za cíl prohloubit vědomosti především mladých lidí o jiných kulturách, učit se je chápat a respektovat.
Aktivity jsou díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a města Český Krumlov pro účastníky ZDARMA.
Připraveny jsou tyto aktivity:
• Interkulturní workshopy: 15.9., 20.9, 5.10. a 17.10. (lze domluvit
individuálně)
• Promítání dokumentů o holocaustu s následnou besedou: 6.10.
(již plně obsazeno)
• Výstava „Neztratit víru v člověka - Protektorát očima dětí“:
10. až 21.10. Výstava Židovského muzea Praha, Městská galerie
Č. Krumlov, Horní 155
• Výstava „Cigán sa ně prevelice lúbí…“: 31.10. až 11.11. Výstava
Muzea romské kultury Brno, Městská galerie Č. Krumlov, Horní 155
• Workshop s knihou Pohrátky. V případě zájmu o tento workshop,
který je výjimečně určen již pro žáky 4. a 5. třídy lze domluvit kon-
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krétní termíny.
• Beseda s PhDr. Zdeňkem Zbořilem, Doc. PhDr. Michalem Pullmannem, Ph.D. (v jednání)
• Filmový minifestival v Boudě: 14. až 16.11., NZDM Bouda (T. G.
Masaryka 114, Č. Krumlov)
Neformálně vzdělávací workshopy Židovského muzea Praha
• „Hanin kufřík“: 20. 10., NZDM Bouda (T. G. Masaryka 114, Č. Krumlov)
• „Badatel“: 3. 11., NZDM Bouda (T. G. Masaryka 114, Č. Krumlov)
(již plně obsazeno, ale lze ještě přihlásit případné náhradníky)
• „My a oni - Antisemitismus a moderní společnost“: 8.11., NZDM
Bouda (T. G. Masaryka 114, Č. Krumlov)
Neformálně vzdělávací workshopy Muzea romské kultury Brno
• „Příběh Romů“, „Příběh Romů II.“, „Romové - historie, současnost“: 22.9., NZDM Bouda (T. G. Masaryka 114, Č. Krumlov)
Více informací o projektu, chystaných aktivitách, časech a místech,
kde se akce budou konat naleznete na webu: http://icmck.cpdm.cz/.
Zde lze též získat závaznou přihlášku na vybrané aktivity.
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Z USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ CPDM - LÉTO 2016
Děti z Míru na Zátoni
Od zahájení činnosti volnočasového klubu na sídlišti Mír v roce
2014 jsme byli dětmi navštěvující nově vzniklý klub dotazováni, zdali
by bylo možné jet na nějakou pobytovou akci. V červnu jsme tedy
uspořádali třídenní pobyt v Zátoni. S dětmi z Míru jsme tak mohli vyrážet do blízkého lesa na dřevo, opékat buřty, společně zpívat u táborového ohně za doprovodu kytary Lukáše Dunky. Děti také malovaly,
sportovaly, soutěžily. Vyjeli jsme také navštívit klášter ve Vyšším Brodě,
kde průvodce osmnáct dětí ve věku od osmi do čtrnácti let, které se
pobytu účastnily, pochválil a ocenil jejich zájem o výklad. Po výborné
zkušenosti doufáme, že budeme tuto akci opakovat. Akci personálně
zajišťovali pracovníci NZDM Bouda. Program se uskutečnil díky podpoře města Český Krumlov a MŠMT ČR.
CIHELNA - VYSTUPOVAT - 11. ročník festivalu
Na začátku letních prázdnin uspořádalo CPDM již 11. ročník multikulturního festivalu „Cihelna-Vystupovat“. Na tradičním dvoudenním
festivalu v Chlumu u Kremže vystoupilo patnáct hudebních skupin,
divadelní spolek i taneční skupina. Festival opět nabídl mladým začínajícím umělcům z NZDM Bouda prostor pro představení své činnosti.
Páteční večer byl určen posluchačům, kteří si rádi vychutnají kvalitní
elektronickou muziku, sobota byla bigbeatová. I jedenáctý ročník této
akce se po všech směrech podařil a účast přibližně 200 návštěvníků
ukazuje, že i přes množství jiných akcí v okolí si „Cihelna“ opět našla
své věrné. Tímto děkujeme všem, kteří letošní festival podpořili a ruku
k dílu přiložili.

nápis „Naše klubovna“. Tábora se zúčastnilo 20 dětí ve věku od 8mi
do 14ti let. Personální zajištění měli na starost a radost zaměstnanci
NZDM Bouda.
Mezinárodní letní aktivity CPDM
CPDM ve spolupráci se slovenským občanským sdružením „Spolu
sme PRIEVIDZA“ a slovinskou organizací „Mladinski kulturni center Slovenj Gradec“ (MKC) připravilo v posledním srpnovém týdnu společné
setkání mladých lidí z těchto partnerských organizací. Prostřednictvím
workshopů a dalších aktivit si během týdne mladí lidé vyzkoušeli
například přípravu rozhlasového pořadu a jeho odvysílání, tvorbu
animovaného filmu, vybraná tradiční řemesla i kreativní uměleckou
tvorbu. Projekt se uskutečnil díky finanční grantové podpoře Jihočeského kraje, města Český Krumlov a MŠMT ČR. Ve dnech od 15. do 22.
srpna se také uskutečnil v estonském Pärnu kurz zaměřený na vzdělávání mladých pracovníků s mládeží. Mezi 25 mladých lidí z 12ti států
Evropské Unie vyslalo dva mladé zástupce i CPDM, o.p.s.

Letní pobytový tábor na Chatě pod Kletí 2016
V posledním červencovém týdnu jsme uspořádali již třetí ročník
pobytového tábora pro děti ze sociálně vyloučené lokality obce Větřní.
Jako základna opět dobře posloužila Chata pod Kletí. Akce se uskutečnila za spolupráce s obcí Větřní a za podpory ministerstva vnitra.
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. S dětmi jsme
navštívili klášter ve Vyšším Brodě nebo Pohádkový dům v Českém
Krumlově, kde nám Jan Vondrouš přiblížil krumlovské mystično.
Děti si spluly Vltavu, vyšlapaly na Kleť, kde jsme navštívili hvězdárnu
i rozhlednu. V ZOO na Hluboké se nám dostalo úžasného výkladu o
hadech s možností si hady osahat. V budějovickém multikině „Cinestar“ jsme zhlédli Knihu džunglí. Díky ochotě vedení kina jsme měli
k dispozici „vlastní sál“ i snížené vstupné. Děti se věnovaly i výtvarným
činnostem, mj. vytvořily reliéfní řezbu na fošnu, která bude umístěna
nad vstupem do Větřínské klubovny v Rožmberské ulici. Děti si vyřezali

Fotografie pochází z další tradiční letní aktivity Centra pro pomoc dětem
a mládeži. Letos se „Prázdnin v pohybu“, jak se nazývá každoroční letní
tábor pro českokrumlovské děti, zúčastnilo 40 dětí ve věku od sedmi do
patnácti let. Tábor na Čeříně byl finančně podpořen z grantů města Český
Krumlov a MŠMT ČR a byl opět velmi podařenou prázdninovou akcí, na
které si všichni užili spousty legrace a přivezli si domů mnoho nezapomenutelných zážitků, ke kterým se mohou kdykoli vracet i díky fotkám, jejichž
výběr je na webu CPDM, o.p.s. (http://www.cpdm.cz).
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BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA OTEVÍRÁ
NOVOU POBOČKU A MĚNÍ PROVOZNÍ DOBU
NOVÉ PROVOZNÍ HODINY BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADNY
V ČESKÉM KRUMLOVĚ
Českokrumlovská bezplatná právní poradna otevřela v září novou
pobočku ve městě Vyšší Brod. Ta funguje každé úterý od 8 do 11
hodin na adrese K Vltavě 380 (přízemí Domu s pečovatelskou službou). V této souvislosti dochází k drobným změnám provozních hodin
v Českém Krumlově, Trhových Svinech a Nových Hradech.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Bezplatná právní poradna řeší nejčastěji problémy z oblasti dluhové problematiky, rodinného či pracovního práva. Nemalá část klientů
také přichází s problémy z oblasti spotřebitelské problematiky. „Od
letošního roku platí novela zákona o ochraně spotřebitele. Novela přinesla spotřebitelům možnost jednoduššího řešení jejich sporů mimosoudní
cestou. V poradně vám rádi poskytneme rady i k této možnosti řešení
reklamací“, uvádí Irena Šimečková z českokrumlovské poradny.
Díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu ČR má i v roce
2016 bezplatná právní poradna část provozní doby vyhrazenu na
problémy spojené se spotřebitelskou problematikou. Více informací
na www.poradna.krumlov.cz.

pondělí, úterý, pátek: 8.00 až 12.00 a 13.00 až 16.00 hodin
čtvrtek: 8:00 až 12.00 hodin
Pondělí dopoledne a pátek odpoledne je poradna v Krumlově
otevřena i pro neobjednané. Jinak je potřeba se dopředu objednat
osobně v provozních hodinách, nebo na uvedených kontaktech.
Bezplatná právní poradna, ul. 5. května 251, Plešivec, Český Krumlov,
tel.: 774 110 124, 380 727 600, e-mail: pravni.poradenstvi@krumlov.cz
www.poradna.krumlov.cz

Neuspěli jste s reklamací?
Nejste spokojení s jakostí zboží?
Potřebujete něco reklamovat?
Podepsali jste nevhodnou
spotřebitelskou smlouvu a chcete zjistit,
jestli od ní můžete odstoupit?
Nejen v těchto případech se vám pokusí
pomoci Bezplatná právní poradna.

POBOČKY BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADNY
• Kaplice, Náměstí 70,ve čtvrtek 8.00-12.00 a 13.00-16.00
• Větřní, Šumavská 1, v pondělí 12.00-16.00

V Krumlově, Větřní, Trhových Svinech,
Nových Hradech, Kaplici, Prachaticích
a ve Vimperku
Využít můžete i webovou poradnu:
poradna.krumlov.cz

• Vyšší Brod, K Vltavě 380, v úterý 8.00-11.00
• Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 40, ve středu 7.30-11.30
a 12.00-16.00
• Nové Hrady, Nám. republiky 43, ve středu 7.30-11.30
a 12.00-16.00
Pozn.: V Nových Hradech je otevřena pobočka vždy pouze 3. středu
v měsíci, ostatní středy je otevřena pobočka v Trhových Svinech.

Provoz Bezplatné právní poradny byl v roce 2016 podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Jihočeský krajem, městem Český Krumlov, městem Trhové Sviny, Sdružením Růže,
městem Kaplice, městem Vyšší Brod a obcí Větřní. V Oblasti spotřebitelské problematiky pak také Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
SDRUŽENÍ RŮŽE

Využijte nový výhodný prostor pro Vaši inzerci ve zpravodaji. Více info na www.icos.krumlov.cz (sekce zpravodaj).
Vydání této neprodejné tiskoviny je spolufinancováno z prostředků MPSV ČR, MPO ČR, MŠMT ČR, příspěvků města Český Krumlov a Jihočeského kraje, nadace Agrofert.
Názory a informace v tomto letáku nevyjadřují oficiální stanoviska poskytovatelů dotací. Nepodepsané příspěvky jsou redakční.
Ve spolupráci s CPDM, o.p.s. Český Krumlov vydala v září 2016 obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov, 5. května 251, Plešivec, 381 01 Český Krumlov, IČO 70815089, tel./fax 380 712 202, e-mail: icos@krumlov.cz, www.icos.krumlov.cz.
Redakce: Tomáš Zunt, ředitel ICOS, zunt@latran.cz. Informace pro inzerenty: icos@krumlov.cz.
Grafická úprava, tisk: Tiskárna Vyšehrad, s.r.o., Český Krumlov; distribuce: Česká pošta, s. p.; náklad: 6.200 ks
ZPRAVODAJ.KRUMLOV.CZ je registrován u Ministerstva kultury ČR jako periodická tiskovina pod číslem MK ČR E 14469
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