(I)KOSÍ SLAVNOST - DĚTSKÉ ODPOLEDNE
SRDEČNĚ VÁZ ZVEME NA TRADIČNÍ (I)KOSÍ SLAVNOST
V PIVOVARSKÝCH ZAHRADÁCH - SOBOTA 16. ČERVNA 2018
Nenechte si ujít dětské odpoledne v rámci tradiční (I)kosí slavnosti.
Akce na podporu služeb obecně prospěšné společnosti ICOS Český
Krumlov se koná tradičně v českokrumlovské Pivovarské zahradě.
Letos v sobotu 16. září.
Od 14 hodin se rodiče s dětmi mohou těšit na dětské odpoledne, kde na účastníky čekají nejrůznější soutěže o drobné ceny,
atrakce a mnoho dalšího. Dětské odpoledne spolupořádá Rodinné
centrum Krumlík a vstup je dobrovolný. Podpořit služby ICOS můžete
tedy ve zcela dobrovolné výši.
Letos i s divadlem Víti Marčíka ml.
Od 17 hodin se můžete v rámci slavnosti těšit i na divadlo „Já to
jsem“ s Vítězslavem Marčíkem ml. Srdečně vás zveme.
Program akce
• tradiční Kosí soutěže pro rodiče i děti o drobné ceny, i cenu větší
• skákací hrad
• E.ON rodinný fotbálek
• zvířátka z balónků, malování na obličej
• divadlo Vítězslava Marčíka ml. „Já to jsem“ - od 17 hod.
• rytířský turnaj
• součástí programu je tradiční akce Rodinného centra Krumlík
„Táta dneska frčí“
• koktejly pro dobrou věc, kavárnička v zahradě i další občerstvení
• a možná ještě něco dalšího
Akce se koná pod záštitou starosty města Český Krumlov, Dalibora
Cardy. Výtěžek z akce je určen na podporu Osobní asistence pro děti
se zdravotním postižením či seniory, kteří chtějí zůstat přes svá omezení v domácím prostředí, Dobrovolnické centrum, které zajišťuje řadu
programů na podporu našich starších spoluobčanů, dětí v dětském
domově, mladých lidí s postižením či Rodinné centrum Krumlík,
které již sedmým rokem pro rodiče s dětmi zajišťuje v Krumlově nepřebernou šíři aktivit.

Program letošní (I)kosí slavnosti najdete na straně 8 tohoto zpravodaje a na webu ICOS: www.icos.krumlov.cz

Z obsahu:
OSOBNÍ ASISTENCE
MÁ NOVÉ AUTO
I DÍKY DARŮM
MNOHA OBČANŮ
Více na straně 3
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Úvodem…
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás osobně pozval na
4. ročník (I)kosí slavnosti. Ta bude i letos pojata jako dětské odpoledne. A tradičně v zahradě českokrumlovského Pivovaru. Jedná
se sice o benefiční akci na podporu služeb
pro seniory, děti se zdravotním postižením
i rodiny s dětmi, které ve městě zajišťuje
ICOS Český Krumlov, primárním smyslem však je strávit společně příjemné odpoledne. I proto je letos vstup na akci dobrovolný. Těšíme se na vás
v sobotu 16. června.
V pravidelném úvodníku tohoto zpravodaje, který vydává ICOS
Český Krumlov, nemohu pominout poděkování všem, kteří podpořili
dárcovskou výzvu na pořízení automobilu pro Osobní asistenci. Během
tří měsíců přispělo na auto 82 dárců úctyhodnou částkou dosahující
téměř 80tisíc korun! A většina z dárců jsou lidé z města Český Krumlov.
I díky vám tak již od dubna nové auto pomáhá zajišťovat službu Osobní
asistence dalším klientům. Takový úspěch dárcovské výzvy jsme nečekali. Fotografii nového auta najdete na protější straně tohoto zpravodaje.
Ještě jednou děkuji všem dárcům i za naše klienty.
Inspirativní čtení přeje
Tomáš Zunt, ředitel ICOS Český Krumlov, o.p.s.

HLEDÁME NOVÉ KAMARÁDY!
Pomáhejte s námi - zapojte se do dobrovolnických programů
Kamarád v životě je nejstarším dobrovolnickým programem, který
ve spolupráci se střediskem výchovné péče Spirála (SVP) funguje již
15 let. Dobrovolník se v programu věnuje jednomu klientovi SVP, dítěti
do 15ti let, které má jinak omezené možnosti. Jak často a jakým způsobem spolu dvojice tráví čas je na vzájemné domluvě.
„Dobrovolník se svým „kamarádem“ může navštěvovat sportovní,
kulturní akce, mohou třeba jen chodit na procházky, doučovat se spolu,
věnovat se tvůrčím činnostem, téměř cokoli dle zájmů“, přibližuje program Lenka Bejdáková z Dobrovolnického centra. A proč pomáhat
jako dobrovolník? „Dobrovolnictví přináší do světa mnoha lidí radost,
děti z SVP zažívají díky programu pro někoho možná běžné, pro ně však
mnohdy věci, které v životě nepoznaly. Dobrovolníci pak získávají například nové zkušenosti, kontakty, mladí lidé praxi, kterou mohou zužitkovat
při přijímačkách na VŠ či přijímacím pohovoru v zaměstnání. A v neposlední řadě získávají dobrovolníci i dobrý pocit z pomoci“, láká Lenka
Bejdáková nové zájemce o dobrovolnictví. Dobrovolnické centrum

zajišťuje také dobrovolníkům proškolení, odbornou supervizi,
pomoc v začátku i průběhu dobrovolnické činnosti, hradí za dobrovolníky nezbytné náklady i povinné pojištění odpovědnosti.
Pod Dobrovolnickým centrem se mohou dobrovolníci uplatnit
i v řadě jiných programů. Například v domovech pro seniory, dětském
domově, Informačním centru pro seniory, Rodinném centru, nemocnici, mohou trávit čas s lidmi s postižením či třeba jen doučovat děti.
Přidejte se k nám. V případě vašeho zájmu se s vámi rádi nezávazně sejdeme a poskytneme vám jakékoli potřebné informace.
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
pracoviště ICOS Český Krumlov, o.p.s.
5. května 251, 381 01 Český Krumlov
Lenka Bejdáková, koordinátorka dobrovolnictví
tel.: 774 719 767, e-mail: dobrovolnictvi@krumlov.cz
www.dobrovolnictvi.krumlov.cz
www.facebook.com/DCCeskyKrumlov

PODĚKOVÁNÍ
Dobrovolnické centrum děkuje paní Ivance Hájkové a Ondřeji Hájkovi za občerstvení a umožnění příjemného posezení při každoročním společném setkání dobrovolníků v Egon Schiele Café. Za Informační centrum pro seniory (jeden z programů Dobrovolnického centra) děkujeme
paní Haně Plachtové, organizátorce Krumlovských podzimních recitálů, která i letos poskytla našim seniorským kolegům volné vstupenky.

Programy Dobrovolnického centra fungují i za finanční podpory Ministerstva školství mládeže ČR, Ministerstva vnitra ČR, města Český Krumlov a Jihočeského kraje.
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OSOBNÍ ASISTENCE MÁ NOVÝ AUTOMOBIL
Na jeho pořízení přispělo i 82 dárců,
většinou z řad občanů Krumlova a okolí! Děkujeme.
Osobní asistence, která pomáhá na Českokrumlovsku a Kaplicku desítkám dětí se zdravotním postižením i seniorům žít co možná nejběžnějším způsobem života, potřebovala doplnit vozový park. Tři stávající automobily již stále vzrůstající poptávce po této sociální službě
nestačily.

Devět kolegyň z obecně prospěšné společnosti ICOS se tudíž koncem minulého roku rozhodlo, že k narozeninám nechce běžné dárky,
ale nové auto pro Osobní asistenci. A do konce února se jim podařilo
vybrat téměř 80 tisíc korun! Na auto přispěla i Nadace Agrofert, prodejce vozů Peugeot - HS AUTO České Budějovice pak auto poskytl s výraznou slevou. Zbytek potřebných peněz získal ICOS od Konta Bariéry
Nadace Charty 77, která naší Osobní asistenci podporuje pravidelně.
„Všem dárcům moc děkujeme. Od dubna již nové auto i díky vám
pomáhá,“ Petra a Petra, Tereza, Míša, Daniela, Magdaléna, Šárka, Ingrid
a Hanka - devět kolegyň, které rády dělají radost druhým a připravily
dárcovskou výzvu na automobil pro Osobní asistenci.

Fotografie vlevo připomíná video, které kolegyně natočily v listopadu
loňského roku k dárcovské výzvě, fotografie nahoře zachycuje nové auto
a několik z kolegyň, které se na výzvě podílely. Zleva Ingrid Jílková, výkonná ředitelka ICOSu, Šárka Kotvová, vedoucí služby Podpora rodin, Petra
Dvořková, vedoucí Osobní asistence, Tereza Valachová, vedoucí Bezplatné právní poradny (a její malá Líba) a Míša Klementová, ekonomka ICOSu.
Vzadu pak ředitel ICOSu, Tomáš Zunt.

OSOBNÍ ASISTENCE ROZŠIŘUJE SVŮJ TÝM
Mohou se na nás obrátit například lidé, kteří již mají zkušenost s dobrovolnickou prací u starších lidí, nebo lidé s řadou zkušeností
a dovednostmi s cílovou skupinou. Rádi do svého týmu přijmeme mladší i starší nové kolegyně či kolegy, jak na plný, tak na zkrácený
úvazek. Neváhejte se třeba jen informovat.
Mgr. Petra Dvořáková, vedoucí Osobní asistence, tel: 773 58 77 58, e-mail: asistence@krumlov.cz, www.asistence.krumlov.cz

V roce 2018 funguje Osobní asistence za finanční podpory zejména Jihočeského kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, města Český Krumlov,
města Kaplice, Nadace Agrofert a Nadace Charty 77 - Konto Bariéry.

Osobní asistenci a Dobrovolnické programy finančně podpořila i společnost Linde Pohony s.r.o. Děkujeme.
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NOVINKY BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADNY

Bezplatná právní poradna rozšířila a upravila provozní hodiny
Na základě vyhodnocení zpětné vazby od klientů poradny jsme
upravili provozní hodiny. Největší změny jsou v Českém Krumlově.
V pondělí je například v Českém Krumlově nově otevřeno až
do 17 hodin, neobjednaní klienti mohou do poradny přicházet
v pondělí a nově i v úterý dopoledne. Ve Větřní je pak tradičně otevřena pobočka v pondělí, od dubna ale od 11 do 15 hodin.
Na pobočkách v Trhových Svinech a Nových Hradech jsme pak
od dubna významně rozšířili otevírací hodiny. Dosud zde pobočka
poradny fungovala jeden den v týdnu. Nově je díky podpoře MAS
Sdružení Růže z evropských fondů otevřeno na trhosvinensku
v pondělí i ve středu od 8 do 16.30 hodin.
Besedy na spotřebitelská témata
I letos pro vás ve spolupráci s partnerskými organizacemi připravujeme řadu besed. „Věnovat se budeme například finančním poradcům a
podomním prodejcům, manipulačním technikám prodejců, ale základní
témata vždy můžeme rozšířit i přímo na místě dle konkrétního zájmu
účastníků“, uvádí Irena Šimečková z českokrumlovské Bezplatné právní
poradny. Proč pořádáme tyto akce? „Jedním z důvodů je to, že zákonná
ochrana spotřebitele se stále zlepšuje, nicméně řada z nás neumí tuto
ochranu využít. Někteří lidé se tak dostávají do zbytečných potíží jen
proto, že neznali a včas neuplatnili platnou zákonnou možnost“, vysvětluje Tereza Valachová z poradny.
I letitá praxe v naší poradně potvrzuje, že mnohé spory, problémy
není nutné nechat dojít například až k soudu. Dohodou, mediací,
poučeností v zárodku problému se dají mnohé spory/problémy řešit
daleko efektivněji. „Prakticky vše se dá řešit, jen se musí začít včas. Proto
máme otevřenu poradnu na 6 pobočkách ve třech regionech již 55 hodin
týdně“, doplňuje informace Tereza Valachová.

Základní tým poradny (zleva): Irena Šimečková, Daniela Jíchová
a Tereza Valachová.
Pobočky poradny jsou v 6 městech, k dispozici je i webová poradna
Poradna je otevřena v šesti městech. Kromě Českého Krumlova také ve Větřní, Vyšším Brodě, Kaplici, Trhových Svinech a
Nových Hradech. Kompletní provozní hodiny najdete na webu
poradny. Poradna řeší nejčastěji problémy s dluhy, bydlením, otázky
týkající se pracovního práva. Část provozních hodin má také vyhrazenu pro spotřebitelskou problematiku jako je řešení reklamací, nekalých praktik prodejců, odstoupení od smluv (v této oblasti úzce spolupracujeme i s poradnami v Prachaticích a Vimperku). Jako doplněk
k našim přímým poradenským službám provozujeme také anonymní
webovou poradnu pro ty z klientů, kteří se nemohou nebo nechtějí
na některou z našich poboček obrátit přímo. I tato je dostupná na
webu poradny: www.poradna.krumlov.cz.
Insolvenční poradna
Bezplatná právní poradna se nově stala členem platformy Jak
přežít dluhy, kdy společně s dalšími poradnami a organizací Člověk
v tísni pomáháme lidem co nejefektivněji řešit dluhy. V druhé polovině
roku bychom měli také obdržet akreditaci Ministerstva spravedlnosti
ČR k poskytování bezplatného oddlužování (osobní bankrot) - jako
doplněk našich poradenských služeb obnovíme tedy po krátkém čase
opět praxi podávání insolvenčních návrhů přes naši organizaci.

PROVOZNÍ HODINY BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADNY
V ČESKÉM KRUMLOVĚ
pondělí: 8.00 - 12.00 pro neobjednané klienty a 13.00 - 17.00 pouze pro objednané
úterý: 8.00 - 12.00 pro neobjednané klienty a 13.00 - 16.00 pouze pro objednané
čtvrtek a pátek: 8.00 - 13.00 pouze pro objednané klienty
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
(na těchto stránkách najdete i provozní hodiny všech poboček poradny a také doplňkovou webovou poradnu)

Provoz Bezplatné právní poradny je podporován Evropským sociálním fondem, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Jihočeský krajem, městy Český Krumlov, Trhové Sviny, Nové Hrady,
Kaplice, Vyšší Brod, Větřní a Sdružením Růže. V Oblasti spotřebitelské problematiky pak také Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
SDRUŽENÍ RŮŽE
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PŘIŠLO DO REDAKCE:

UDRŽITELNÝ TURISMUS MÁ MÍSTO V BUDOUCNOSTI
V předjaří minulého roku byla naše škola oslovena Francouzským
institutem v Praze s nabídkou partnerství v projektu Erasmus +. Na
projektu se podílí studenti tří škol ze tří zemí Evropy. Kromě našeho gymnázia to je gymnázium z hesenského Biedenkopfu a lyceum
z francouzského města Châteaudun.
Tématem je trvale udržitelný turismus a jeho místo v budoucnosti. V souvislosti s ním si klademe řadu otázek: Do jaké podoby se
rozvinul turismus v době globalizace? Jaká negativa přináší cestování,
tato dnes tak oblíbená aktivita? Jak cestovat, pokud chceme objevovat
svět, ale zároveň nám leží na srdci životní prostředí i zachování autenticity navštívených míst? Jak lze trvale udržitelný turismus definovat?
Co můžeme udělat pro jeho podporu?
Na tyto a další otázky chceme hledat odpovědi. Záměrem je dát
hlavy dohromady a sdílet zjištěná data a nápady s našimi partnery.
Společně se chceme zamyslet nad alternativními způsoby turismu,
kterými nebudou trpět krása a rozmanitost míst, ve kterých žijeme.

Všechny tři participující školy sídlí v městech, jejichž historie sahá
hluboko do středověku, každé je svým vlastním způsobem atraktivní
a osobité. Biedenkopf a Châteaudun usilují o zvýšený zájem ze strany
turistů, o cestovní ruch, který bude trvale udržitelný a přispěje k rozvoji obou měst. V Českém Krumlově čelíme opačnému problému - masový turismus do určité míry ochromuje život ve městě a mění jeho tvář.
Očekáváme, že právě rozdílný úhel pohledu na problematiku bude
přínosný a inspirativní.
Projekt probíhá od září 2017 a bude ukončen v červnu 2019.
Za realizační tým
Geert van Overloop, Markéta Novotná,
Václava Šnokhousová (Gymnázium Český Krumlov)
Pozn.: O výstupech projektu přineseme informace v některém z dalších
vydání zpravodaje.

NOVINKY VE SLUŽBĚ
PODPORA RODIN A DĚTÍ V OHROŽENÍ

Kontaktní kancelář služby:
Urbinská ulice č. 184
Mgr. Kateřina Homolková,
vedoucí služby Podpora rodin a dětí v ohrožení
tel.: 734 440 422
e-mail: podporarodin@krumlov.cz, www.podporarodin.krumlov.cz
Provozovatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Služba Podpora rodin a dětí v ohrožení funguje pod obecně prospěšnou společností ICOS Český Krumlov, o.p.s. od roku 2014. Služba
pomáhá rodinám s dětmi vyrovnávat se s tíživou či obtížnou situací,
kterou rodiny nezvládnou bez další, odborné pomoci. Psychologické,
právní, rodinné poradenství včetně terapie, práci přímo v rodinách, mediaci - řešení konfliktů a další služby zajišťujeme díky
podpoře z evropských a dalších zdrojů bezplatně.
Od května 2018 má služba novou vedoucí, Kateřinu Homolkovou,
a také dva nové automobily, které byly zakoupeny díky podpoře z programu EU. Ty umožňují dostat se v rámci terénní služby i do odlehlejších

Základní tým služby (zleva): Monika Matoušková, Radka Gallusová,
Kateřina Nejedlá, Denisa Těsnohlídková, nová vedoucí Kateřina Homolková a Šárka Kotvová
částí regionu Českokrumlovska a Kaplicka, kde služba také působí. Poradenská a kontaktní část služby je pak zajišťována v Urbinské ulici na
českokrumlovském sídlišti Mír.

Služba „Podpory rodin a dětí v ohrožení“ funguje za podpory Evropského sociálního fondu, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, města český Krumlov, Nadace Agrofert a Jihočeského kraje.
Zakoupení automobilů pro službu je spolufinancováno z prostředků EU v rámci projektu „Pořízení automobilů pro terénní sociální služby“.

Společnost NaturaMed věnovala v rámci MODA Fashion Day[s] 50 tisíc korun na podporu našich klientů. Děkujeme
společnosti NaturaMed i organizátorům akce, společnosti Compliments Euro Group za podporu! ICOS Český Krumlov, o.p.s.
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INFORMACE
CPDM, O.P.S. ČESKÝ KRUMLOV, ŠPIČÁK 114

LETNÍ PRÁZDNINY
S CENTREM PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI
V českokrumlovském Centru pro pomoc dětem a mládeži (CPDM)
jsou v plném proudu přípravy programů pro děti a mládež, které se
uskuteční v období letních školních prázdnin. Z velké části jsou připravované programy „pobytové“. Pracovní týmy CPDM tak stráví s dětmi
a mládeží v přírodě a na táborových základnách v lesích pod stany či
v chatkách dohromady téměř jeden prázdninový měsíc.
Část prázdninových aktivit je cílena přímo na konkrétní účastníky,
se kterými CPDM pracuje v průběhu školního roku. Další část programů je pak přístupná dle zájmu všem dětem a mládeži, kteří budou mít
o účast zájem.
Využijte poslední volná místa na tradiční tábor
„Prázdniny v pohybu“
Již 19. ročník letního dětského tábora „Prázdniny v pohybu“
bude letos ve dnech od 12. do 25. srpna 2018. Určen je dětem ve
věku 7 až 16 let. Místem tábora je již několik let stanová základna
v překrásném koutě jižních Čech, v blízkosti obce Čeřín u Rožmitálu
na Šumavě. Uprostřed hlubokých lesů děti zažijí dobrodružství při
celotáborové hře na téma „ZAKLÍNAČ“ a dalších hrách, splují část řeky
Vltavy na raftech, večery stráví s kytarou u plápolajícího ohně a pod
plátěnou střechou budou usínat s bubláním potoka za hlavou. Prostě
tábor bude plný POZNÁVÁNÍ, DOBRODRUŽSTVÍ, ROMANTIKY i odpočinku v překrásné šumavské přírodě.
Přihlášku a více info najdete na www.cpdm.cz.

zaměřen na práci s moderními médii - filmem, animovaným filmem,
fotografií či rozhlasovým vysíláním. V programu však účastníci najdou
také výtvarné programy a užité řemeslo, například kovářství, malba na
hedvábí. Program počítá také s kulturním poznáváním, sportem nebo
programovými večery jednotlivých zúčastněných zemí. V případě
zájmu se neváhejte přihlásit co nejdříve. Přihlášku a více info najdete
na www.cpdm.cz.
V Boudě proti nudě
Třetí prázdninovou aktivitou je program „V Boudě proti nudě“.
Ten se uskuteční o prázdninách ve dvou termínech, a to od 2. do
4. července a od 27. do 28. srpna 2018. Každý den vždy v čase od 9
do 15 hodin v areálu zahrady CPDM na T.G.Masaryka 114. Program nabídne dětem, které budou v čase prázdnin v Krumlově, spoustu možností. Program je volně přístupný a zdarma - není nutné se přihlašovat.
Vlastimil Kopeček, CPDM Český Krumlov

Mezinárodní projekt pro mládež v Zátoni
Druhý prázdninový program je určen mládeži především ve
středoškolském věku (15 až 19 let). Mezinárodní projekt přeshraniční
spolupráce mládeže se uskuteční od 27. srpna do 2. září 2018 na
turistické základně v Zátoni u Rožmberka nad Vltavou. Projektu se
zúčastní týmy mladých lidí ze Slovenska (Prievidza), Slovinska (Slovenj Gradec), Rakouska (Steyer) a Česka (Český Krumlov). Program je

NEMÁTE PRO DĚTI NA LÉTO HLÍDÁNÍ?
Ve spolupráci se ZŠ T. G. Masaryka v Českém Krumlově jsme připravili prázdninové hlídání ve školní družině pro děti od 5 do 10 let. Každý
všední den od 16. 7. do 24. 8. 2018, 7.30 - 16.00. Hlídání je včetně oběda
ve školní jídelně. Více informací na webu Rodinného centra Krumlík.
Společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH
sponzorsky poskytla Rodinnému centru Krumlík
tekuté barvy MAGIC v hodnotě více než 20 tisíc Kč.
Děti je hned vyzkoušely.
Děkujeme i za naše dětské klienty.
Rodinné centrum Krumlík
Urbinská 184, Český Krumlov
Pracoviště ICOS Český Krumlov, o.p.s
www.krumlik.krumlov.cz

Aktivity Rodinného centra podporují zejména Ministertvo práce a sociálních věcí ČR, město Český Krumlov, Jihočeský Kraj a Nadace Barokního divala.
Příměstské tábory se konají za podpory MŠMT ČR. Hlídání dětí - dětská skupina v RC funguje za finanční podpory Evropského sociálního fondu.
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INFORMACE
CPDM, O.P.S. ČESKÝ KRUMLOV, ŠPIČÁK 114

CPDM NA KOUZELNÉM KRUMLOVĚ
Letošní čarodějnické odpoledne, které bylo součástí dvoudenní
celoměstské akce Kouzelný Krumlov, se neslo v duchu dobré nálady a tropických teplot - a díky tomu i vysoké návštěvnosti s kulisou zajímavého a neotřelého doprovodného programu na velkém
jevišti i na jednotlivých stanovištích v pivovarské zahradě. Naše
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., respektive pracoviště
ICM a NZDM Bouda obsadilo tři stanoviště.
Počasí sice akci zdánlivě předchozí večer nepřálo a strhlo několik plachtových střech nad stánky, ale druhý den se krásně vyčasilo
a slunce návštěvníky vytrvale ohrožovalo úpalem. Do našich stánků,
kde jsme z vlastních zdrojů zbudovali přístřešky, si našlo cestu nespočetné množství menších i větších dětí. U stánku ICM si měly možnost
vytvořit vlastní odznáček či ozdobu do květináče. Na dalších dvou
pozicích si pod vedením kolegů z NZDM Bouda vyzkoušely děti třeba
tesání řezbářskými dláty do lipových fošen. Některé děti si naše stánky
natolik oblíbily, že se několikrát vracely pro další a další výrobky jako
upomínku na příjemné a zábavné odpoledne. Při této příležitosti jsme
mohli dětem nabídnout služby našich pracovišť a pozvat je na nadchá-

zející akce, které chystáme. O nich se dočtete více například i na straně
6 tohoto zpravodaje.
Jan Čermák, CPDM o.p.s. Český Krumlov

KRAJSKÉ KOLO CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE
„ŠKOLNÍ ČASOPIS 2018“ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE...
V pátek 27. dubna 2018 se v českobudějovickém kině KOTVA
konal 8. ročník Jihočeského krajského kola celostátní soutěže
školních novin a časopisů. Akci pořádala, za hlavní gesce českokrumlovského CPDM, jihočeská informační centra pro mládež
Český Krumlov, Prachatice a Tábor. Soutěž se uskutečnila pod záštitou Zdeňka Dvořáka, náměstka hejtmanky Jihočeského kraje.
Do soutěže se zapojilo 27 školních časopisů
Organizátoři soutěže se každý rok snaží o to, aby program, jehož
hlavním bodem je vyhlášení vítězů, přinesl pozvaným zástupcům
všech redakcí školních časopisů i další přidanou hodnotu ve formě
setkávání se zajímavými osobnostmi české žurnalistiky, kultury, společenského života.
Letos se účastníci akce setkali s novinářem a cestovatelem Tomášem Poláčkem, který hovořil o své cestě k novinářské práci,
o způsobech hledání a získávání námětů pro své články a samozřejmě
o cestování. Pavla Slípková z českobudějovického EUROCENTRA mladým redaktorům představila nejenom možnost zapojení se do velmi
zajímavé aktivity „NAVRHNI PROJEKT aneb jak realizovat svůj vlastní
projekt z evropských peněz“, ale také svoji osobní cestu studiem, působením v zahraničí na brigádách a stážích. Zúčastnění tak získali zajímavý a inspirující příklad životní poutě za vzděláním a uplatněním v praxi.
Třetí část programu pak všechny účastníky zavedla - prostřednictvím
projekce nového českého dokumentárního filmu Planeta Česko - do
přírody, kterou máme všichni téměř za svými domovními dveřmi.
Do soutěže se přihlásilo v sedmi kategoriích 27 školních časopisů
a novin z 24 základních a středních škol Jihočeského kraje.

Eva Lachoutová z odboru školství, mládeže a sportu Jihočeského
kraje a Pavla Slípková z EUROCENTRA MMR České Budějovice.
Umístěné časopisy postupují do celonárodního kola soutěže,
které se uskuteční v Brně na podzim letošního roku - ale nutno říci, že
zvítězili všichni. Výsledkovou listinu soutěže najdou zájemci na webu
CPDM, o.p.s. Český Krumlov v sekci ICM: www.icmck.cpdm.cz
Akce by se nemohla uskutečnit bez podpory partnerů, kteří se na ní
spolupodíleli především formou poskytnutí velmi hodnotných cen. Byli
to: Jihočeský kraj, EURODESK DZS Praha, EUROCENTRUM MMR České Budějovice, EUROPEDIRECT při KÚ Jihočeského kraje, město Český Krumlov,
město Prachatice, E.ON, s.r.o. Česká republika a vydavatelství MCU, s.r.o.
Český Krumlov. Speciální dík pak patří kinu Kotva za pronájem prostor a
zajištění občerstvení a také paní Jaroslavě Löblové za napečení vynikajících dobrot pro účastníky akce.
Text a foto: Jan Čermák a Vlastimil Kopeček, CPDM

Výsledky jsou dostupné na webu ICM
Před vyhodnocením a předáním cen nejlepším redakcím školních
novin a časopisů z Jihočeského kraje zhodnotil předseda odborné
poroty, novinář Jiří Řeháček, že do soutěže přihlášené časopisy mají
rok od roku zvyšující se kvalitu a motivoval zástupce redakcí do další
novinářské práce. Ocenění ve formě diplomů a věcných cen předávala
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