(I)KOSÍ SLAVNOST - DĚTSKÉ ODPOLEDNE
SRDEČNĚ VÁZ ZVEME NA TRADIČNÍ (I)KOSÍ SLAVNOST
V PIVOVARSKÝCH ZAHRADÁCH - SOBOTA 8. ČERVNA 2019
Nenechte si ujít dětské odpoledne v rámci tradiční českokrumlovské (I)KOSÍ slavnosti. Letos v sobotu 8. června od 14 hodin.
Rodiče s dětmi se mohou opět těšit na dětské odpoledne, kde
na účastníky čekají nejrůznější soutěže o drobné ceny, atrakce
a mnoho dalšího. I letos přijede s divadlem Víťa Marčík ml. Dětské
odpoledne pořádá obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov
se svým Rodinným centrem Krumlík. Srdečně vás zveme.
Z programu akce
• tradiční Kosí soutěže pro rodiče i děti o drobné i větší ceny
• skákací hrady
• nafukovací E.ON atrakce
• zvířátka z balónků, malování na obličej
• stanoviště siláků
• hasiči
• divadlo Vítězslava Marčíka ml. „Já to jsem“ - od 17 hod.
• 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, 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, Dobrovolnického centra, které zajišťuje řadu programů na
podporu seniorů či dětí v dětském domově, a na podporu Rodinného
centra Krumlík, které již osmým rokem pro rodiče s dětmi zajišťuje
v Krumlově nepřebernou šíři aktivit. Vstup na akci je dobrovolný, drobně zpoplatněné mohou být vybrané akce v zahradě.

Program letošní (I)KOSÍ slavnosti najdete také na straně 8 tohoto zpravodaje a na webu: www.icos.krumlov.cz
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Úvodem…
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás osobně pozval
na další ročník (I)KOSÍ slavnosti. V zahradě
českokrumlovského Pivovaru na děti i jejich
blízké čeká spousta tradičních i nových soutěží, slavnost nabídne znovu o něco více
atrakcí a zábavy. I letos je dětské odpoledne
benefiční akcí na podporu služeb pro seniory, děti se zdravotním postižením i rodiny s dětmi, které ve městě zajišťuje ICOS Český Krumlov. Stejně jako loni je ale primárním smyslem akce
strávit společně příjemné odpoledne. I proto je i v letošním roce vstup na
akci zcela dobrovolný. Věříme, že si cestu do zahrad najde ještě více dětí
i rodičů, prarodičů… Loni si akci užilo více než dvě stě dětí. A letos budeme
připraveni i na větší počet. Zejména díky výpomoci mnoha a mnoha dobrovolníků i zaměstnanců a spolupracovníků obecně prospěšné společnos-

ti ICOS a jeho Rodinného centra Krumlík. Všem moc děkujeme. A v sobotu
8. června se těšíme i na vás.
Inspirativní čtení přeje
Tomáš Zunt, ředitel ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Pár momentek z (I)KOSÍ slavnosti v červnu 2018
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AKTUÁLNĚ Z PORADENSKÉHO
INFORMAČNÍHO CENTRA PRO SENIORY
Již více než rok mohou zájemci především z řad seniorů navštěvovat Poradenské informační centrum pro seniory. To v Krumlově
vzniklo počátkem minulého roku za podpory Jihočeského kraje a
rozšířilo nabídku dobrovolnického Informačního centra pro seniory
(IC Senior), které ve městě Český Krumlov funguje pod vedením dobrovolníků již od roku 2010.
„Po celý rok připravujeme vzdělávací, osvětové i volnočasové akce
pro dříve narozené, prostory poradenského centra slouží i jako prostor
pro setkávání seniorů, spolků, dobrovolníků. Pro zájemce z řad seniorů
zajišťujeme zdarma i poradenství v nejrůznějších oblastech“, shrnuje základní činnosti Magdaléna Zronková, vedoucí centra a jedním dechem
dodává: „Nabídka seniorského centra je opravdu široká, největší zásluhu
na tom však mají samotní dobrovolníci z řad seniorů pod vedením Františky Kuncové. Ti vymýšlejí a připravují většinu z akcí již deset let, my se jim
jen snažíme pomáhat a zajistit co nejlepší podmínky pro jejich činnost“.
Jen za poslední rok připravilo centrum pro seniory přes 250 akcí.
Vedle tradičních akcí jako jsou kurzy angličtiny, počítačů, cvičení i tance
nebo exkurze, přichází pravidelně centrum s řadou novinek. „Na podzim nás tak čeká například zcela nový Kurz kreslení pravou hemisférou.
Setkání jsou zaměřena na trénink pozornosti, soustředění, motorických
schopností, nabízí prostor pro relaxaci a komunikaci. Výsledkem každého
setkání bude i dílko, které si účastník může odnést“, přibližuje jednu z novinek Magdaléna Zronková z ICOS, která chod centra zaštiťuje.

Poradenské informační centrum pro seniory
ul. 5. května 251, Plešivec, Český Krumlov
Bc. Magdaléna Zronková, vedoucí Poradenského centra
telefon: 605 215 882, e-mail: zronkova@latran.cz
Františka Kuncová, vedoucí IC senior
telefon: 608 866 388, e-mail: infosenior@krumlov.cz
Pravidelná otevírací doba:
úterý 9:00 - 11:00 hodin (pokud není akce v jiných prostorách)
čtvrtek 14:00 - 16:00 hodin

Vybrané akce z červnového programu Poradenského informačního centra
• 18.5.,25.5., 9.30 - 10.30, Dámy v pohybu - kondiční cvičení, vede J. Fousková, T.G.M 114 (Bouda)
• 19.5., 9.30 až 10.30, Lidová architektura na Českokrumlovsku, Alice Glaserová z Regionálního muzea Č. Krumlov, 5. května 251, Plešivec
• 13.5., 14.00 až 15.00, Počítačová poradna s M. Zronkovou, 5. května 251, Plešivec
• 3.5., 10.5., 17.5., 9.30 až 10.30, Dámy v pohybu - hrajeme pétanque (informace v IC senior)
• Kurzy angličtiny, exkurze a mnoho dalšího
Akce jsou pro účastníky zdarma. Měsíční program naleznete vždy na stránkách www.dobrovolnictvi.krumlov.cz (sekce Centrum pro seniory).

PŘIDEJTE SE K NÁM

Českokrumlovské Dobrovolnické centrum nabízí uplatnění dalším
zájemcům o dobrovolnictví. V dobrovolnickém centru pomáhá na pět
desítek dobrovolníků pravidelně, avšak dle svých časových možností
a zájmu, další desítky dobrovolníků pak jednorázově. V domovech pro
seniory, dětském domově, v programu Kamarád v životě ve spolupráci se střediskem výchovné péče Spirála, v rodinném centru, českokrumlovské nemocnici a v mnoha jiných programech. „V současnosti
hledáme několik dalších zájemců, kteří jsou ochotni část svého volného
času věnovat druhým. My poskytujeme zájemcům a dobrovolníkům školení, pojištění odpovědnosti, podporu při začátku i v průběhu činnosti,

odborné supervize, výměnu zkušeností, hradíme i případné náklady jako
vstupy na akce s klienty“, láká nové zájemce Petra Tichá, koordinátorka
dobrovolníků z obecně prospěšné společnosti ICOS a dodává. „V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, rádi se s vámi setkáme a nezávazně
vám nabídneme veškeré informace, rozhodnutí zda se k nám přidáte či
nikoli je čistě na vás.“
Kontakt:
Mgr. Petra Tichá, koordinátorka dobrovolníků
Dobrovolnické centrum při ICOS Český Krumlov, o.p.s.
5. května 251, Plešivec
telefon: 774 719 767, e-mail: dobrovolnictví@krumlov.cz
www.dobrovolnictvi.krumlov.cz
facebook: Dobrovolnické centrum Český Krumlov

Vznik a provoz Poradenského a informačního centra podpořil Jihočeský kraj a funguje i za podpory města Český Krumlov, obdobně jako dobrovolnické programy.
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SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO SÓLO RODIČE

Cítíte se na děti sami? Řešíte problematickou ekonomickou situaci? Špatně se vám komunikuje s druhým rodičem dítěte? Hledáte
radu a pochopení? Právě pro vás vzniká v Rodinném centru Krumlík
Svépomocná skupina pro sólo rodiče.
„Podpořit sólo rodiče považujeme za velmi důležité,“ tvrdí Ingrid
Jílková, výkonná ředitelka obecně prospěšné společnosti ICOS Český
Krumlov, která Rodinné centrum provozuje. A dodává: „Model svépomocné skupiny je skvělý v tom, že si rodiče pomáhají navzájem, sdílením
svých vlastních zkušeností a názorů.“
Setkáními bude provázet Bc. Hana Šustrová a vybraní odborníci
(dětská psycholožka, sociální pracovnice,…). Skupinu otevřeme v září
2019, účast v ní i hlídání dětí během setkání bude zdarma.

Dětská skupina si užívá jaro.
Rodinné centrum Krumlík
pracoviště ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Urbinská 184, 381 01 Český Krumlov
Mgr. Květa Valčuhová, vedoucí RC Krumlík
tel.: 774 292 622, e-mail: valcuhova@latran.cz
www.krumlik.krumlov.cz

Dětská skupina v Rodinném centru funguje za podpory evropských fondů.
Na programové akce Rodinného centra přispívá zajména Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Jihočeský kraj, město Český Krumlov a Nadace barokního divadla Český Krumlov.

POMÁHÁME RODINÁM ZŮSTAT SPOLU
Služba Podpora rodin a dětí funguje na Českokrumlovsku a Kaplicku. Jejím cílem je pomáhat rodinám zůstat spolu.

„Zajišťujeme komplex odborných služeb, které podporují efektivní
řešení náročných či problémových životních situací tak, aby mohla rodina plnit své základní funkce a nebyl ohrožen vývoj dětí“, shrnuje poslání
služby její vedoucí Kateřina Homolková a dodává: „Mezi naše klienty
nepatří pouze rodiny s dětmi, které se ocitnou v krizi jako je rozpad rodiny,
• Poradenství rodinné vč. terapie
• Poradenství psychologické, právní
• Práce přímo v rodinách
• Asistované kontakty a předávání
• Mediace - tj. řešení konfliktních situací za pomoci
nestranného odborníka

ztráta bydlení či soudní odebrání dětí z rodiny. Služby poskytujeme i rodinám, klientům, kteří potřebují poradit a pomoc zorientovat se v aktuální
situaci jako jsou například neshody s partnerem či nastavení hranic ve
výchově dětí. S těmito klienty společnými silami hledáme možné způsoby
řešení dané situace či zprostředkujeme další potřebné odborníky“.
Rodiny se mohou na službu obracet samy či na doporučení jiné
organizace.
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.
Každou středu od 8 do 15 hodin jsme k dispozici také osobně
v kanceláři služby Urbinská 184, Sídliště Mír.
Naše služby poskytujeme bezplatně.

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.

SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE HLEDÁ KOLEGU/KOLEGYNI DO MALÉHO PRACOVNÍHO TÝMU
Jedná se o asistenci osobám od 1 roku, dospělým se zdravotním postižením či seniorům. Docházíme nejčastěji do domácností a staráme se
o lidi, kteří potřebují například pomoc s přípravou jídla, hygienou nebo drobným úklidem. Asistujeme dětem ve školách. Zprostředkováváme
odvoz klientů ze škol, k lékaři, apod. Nabízíme hlavní pracovní poměr na plný úvazek i možnost zkrácených úvazků. Zaujala vás nabídka
zaměstnání? Neváhejte a ozvěte se na tel. číslo: 773 58 77 58. Mgr. Petra Dvořáková, vedoucí osobní asistence - www.asistence.krumlov.cz
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POMÁHÁME LIDEM
ZORIENTOVAT SE V SÍTI PARAGRAFŮ
Bezplatná poradna mezi paragrafy (dříve známá pod názvem Bezplatná právní poradna) funguje již několik let na 6 pobočkách.
V Českém Krumlově, Kaplici, Větřní, Vyšším Brodě, Trhových Svinech a Nových Hradech. Ročně naši sociální pracovníci, kteří ve složitějších případech spolupracují s právníky, poskytnou zdarma pomoc či radu stovkám klientů. Jen v roce 2018 jich bylo 939.

Bezplatná poradna
mezi paragrafy
„Naše pracovnice se snaží poskytovat takové informace, rady či
pomoc, aby se lidé dokázali zorientovat mezi právními normami, v síti
paragrafů,“ uvádí Tereza Valachová z českokrumlovské poradny. „Naše
služby jsou zdarma a jsou určeny lidem, kteří se ocitli v obtížné životní či
sociální situaci, která je, bez řešení, ohrožuje či může ohrozit. A do takové
situace se může někdy dostat prakticky každý,“ přibližuje základní účel
bezplatné poradny Tereza Valachová. Služby poradny využívají například senioři, mladí lidé, rodiny či lidé ve finanční tísni.
Dlužníci budou mít lepší podmínky pro osobní bankrot
Poradna poskytuje rady a pomoc k rozvodům, komplikacím v zaměstnání, řeší dluhy, ale například i sousedské spory. Poradna je ministerstvem spravedlnosti oprávněna podávat i tzv. osobní bankroty.
V této souvislosti dodává Tereza Valachová „Jsme již zcela připraveni na
novelu insolvenčního zákona a podávání Návrhů na povolení oddlužení,
které vstupuje v platnost od 1.6.2019.“ Novela přichází se změnami, které
zlepší podmínky pro osoby s dluhy, kteří chtějí či potřebují podat tzv.
osobní bankrot.
„Naše poradna jako jedna z mála v kraji může podávat Návrhy na
povolení oddlužení na Krajský soud v Českých Budějovicích. Pokud jste
v dluzích, máte příbuzné nebo kamarády v dluzích, které už není možné
jednoduše řešit, přijďte se poradit“, uvádí Tereza Valachová z poradny
mezi paragrafy.
Více informací k tématu najdete na webu bezplatné poradny:
www.poradna.krumlov.cz v sekci „osobní bankrot“.

z besed se uskuteční 17. července i v Českém Krumlově. Více info
na webu poradny.
„Spotřebitelem je prakticky každý člověk, ochrana není poskytována
právnickým osobám, a každý spotřebitel jako právně slabší strana má
právo na vyšší ochranu před porušováním zákona. Spotřebiteli jako osobě
se věnuje několik právních úprav. Spotřebitel může uzavírat spotřebitelské
smlouvy jak v provozovnách tak i mimo ně, proto je uzavírání smluv na
dálku nejčastěji řešeným problémem, se kterým se na naši poradnu spotřebitelé obracejí“, říká Tereza Valachová, vedoucí pracovnice poradny.
Jako doplněk v oblasti spotřebitelství provozuje poradna i anonymní webovou poradnu. Více informací k tématu spotřebitelství
zveřejňujeme na webu poradny v sekci Ochrana spotřebitele. Zde
postupně najdete i termíny chystaných besed v rámci projektu.
Tereza Valachová,
Bezplatná poradna mezi paragrafy, ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Spotřebitel a jeho práva
I letos realizuje poradna nadstavbový projekt „Bezplatné spotřebitelské poradenství“. Část agendy poradny je tak vyčleněna na
zodpovídání různých spotřebitelských dotazů či problémů. Vedle toho
chystá poradna i další řadu besed pro všechny zájemce na témata,
jak se účinně bránit nekalým praktikám některých prodejců. Jedna

PROVOZNÍ HODINY
BEZPLATNÉ PORADNY MEZI PARAGRAFY
V ČESKÉM KRUMLOVĚ
pondělí: 8.30 - 12.30 pro neobjednané klienty a 13.00 - 17.00 pouze pro objednané
úterý: 8.30 - 12.30 pro neobjednané klienty a 13.00 - 16.00 pouze pro objednané
čtvrtek a pátek: 8.30 - 13.30 pouze pro objednané klienty
Bezplatná poradna mezi paragrafy, 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 našem webu najdete i provozní hodiny všech poboček poradny a také doplňkovou webovou poradnu)
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INFORMACE
CPDM, O.P.S. ČESKÝ KRUMLOV, ŠPIČÁK 114

FESTIVAL CIHELNA VYSTUPOVAT
14. ROČNÍK JE UŽ TÉMĚŘ ZA DVEŘMI
O posledním červnovém víkendu nás čeká další ročník tradičního nejen hudebního festivalu Cihelna - Vystupovat. I čtrnáctý ročník se
koná v areálu bývalé cihelny v Chlumu u Kremže. Zaškrtněte si tedy ve svých diářích 28. a 29. června a zkontrolujte stany.
Na místě bude připravena příjemná loučka pro parkování i stanování a zejména sobotní odpolední a podvečerní program bude ideální
také pro rodiny s dětmi.
Páteční program se zaměří převážně na jihočeskou punkrockovou scénu. Hlavním tahounem bude pražská legenda P.S., která
nedávno oslavila již 30 let aktivního vystupování. Na Cihlenu zavítají
dále blázniví českobudějovičtí Klauni, sedlečtí aktivisté z Autonoé,
rychlá temelínská Flaška Visočini či třeboňští melodičtí Safecoursje
Pro rozmanité tóny punkových a rockových poloh se brány areálu se
otevřou v 18 hodin.
V sobotu se první interpreti představí již od 15 hodin, po úvodním
promítání videí a fotografií. Vystoupí v krumlosvké Boudě zkoušející
hardrocková Votka, dívčí folková skupina Sirény, s cestovatelskou
besedou pak známý novinář z magazínu Reportér Tomáš Poláček,
následován perkusivním kytaristou Tomášem J. Holým. Zlatým hřebem bude vystoupení britsko-české skupiny Amplified Acoustic Band,
vedené charismatickým Jamie Marshallem. Bluesová kapela s přesahy
do dalších žánrů v minulém roce doprovázela na turné legendárního
Vladimíra Mišíka s ETC.
Závěr programu obstarají zadumané tóny stoner-rockových kapel
Greynbownes z Olomouce, místních českokrumlovských hvězd Lambda a pražských posthardcorových Fall From Everest.

Upozornění pro návštěvníky
Zvláštní pozornost věnujte stránkám www.cihelnavystupovat.cz
a také facebookové události Cihelna-Vystupovat 2019, kde naleznete
podrobné informace o přístupové cestě, parkování, stanování a vstupu do areálu z důvodu konání akce 125 let SDH Chlum, která v sobotu
probíhá na sousedícím hřišti. Zároveň upozorňujeme, že cesta z Kremže do Chlumu je stále v rekonstrukci, příjezd do obce je tedy možný ve
směrech od Holubova nebo Brloha.
Festival Cihelna - Vystupovat 2019 probíhá za podpory města Český
Krumlov, Jihočeského kraje, MŠMT ČR a Nadace Život umělce.
Jan Čermák, CPDM, o.p.s. Český Krumlov

LETNÍ PRÁZDNINOVÉ AKCE
CENTRA PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI
Jarní programy českokrumlovského CPDM jsou v plném proudu, zároveň už nám zlehka klepou na dveře i akce prázdninové. Pojďme si je
představit:
Příměstský tábor s Boudou
Od pondělí 8. do pátku 12. července 2019 se uskuteční příměstský
tábor s Boudou. Děti (7 až 12 let) se mohou těšit na výtvarně řemeslné,
sportovní, kulturně poznávací a další aktivity. Do programu jsme zařadili také splutí části řeky Vltavy na raftech či pěší výlet…
Letní tábor „Prázdniny v pohybu“ již po dvacáté
Nejstarší letní aktivitou CPDM je dětský tábor „Prázdniny v pohybu“. Letos od neděle 11. do soboty 24. srpna 2019 na stanové základně
KOLT, poblíž Rožmitálu na Šumavě. Tábor je určen pro samostatné děti
ve věku od 7 do 16 let, které chtějí uprostřed hlubokých lesů zažívat
dobrodružství při táborových hrách, splout část řeky Vltavy, trávit
večery s kytarou u plápolajícího ohně, usínat pod stanem s bubláním
potoka za hlavou… Letošní celotáborová hra je motivována opět „zaklínačskými“ příběhy Andrzeje Sapkowského a jmenuje se „Zaklínač
a Temný hvozd“.
Pokračování na straně 7

Strana 6

1-2/2019

zpravodaj.krumlov.cz

Informace o městě Český Krumlov a jeho občanech

INFORMACE
CPDM, O.P.S. ČESKÝ KRUMLOV, ŠPIČÁK 114

LETNÍ PRÁZDNINOVÉ AKCE S CPDM
dokončení ze strany 6
V Boudě proti nudě
Ve dnech 26. a 27. srpna 2019 bude pro děti z města připraven
tradiční dvoudenní program s názvem „V Boudě proti nudě“. V čase
vždy od 9.00 do 15.00 hodin bude pro příchozí přichystaná široká škála
činností z oblasti řemeslně výtvarné činnosti a sportovních i jiných her.
Přeshraniční spolupráce mládeže
Mladým lidem ve věku od 14ti do 18ti let nabízíme aktivní účast na
mezinárodním mládežnickém projektu, který se uskuteční v posled-

ním srpnovém týdnu. Od 26. srpna do 1. září 2019 na turistické základně DDM Zátoň u Českého Krumlova. Akce je zaměřena na moderní
média, výtvarno, řemeslo a mnoho dalšího. K českým účastníkům se
připojí mladí lidé ze Slovinska, Rakouska a Slovenska.
Bližší informace a přihlášky najdete na webu www.cpdm.cz. Aby
vám již neutekla žádná aktuální informace nejen o aktivitách CPDM,
sledujte také facebookový profil ICM Český Krumlov https://www.
facebook.com/icmceskykrumlov.
Jiří Muk, Jana Svobodová, Jan Čermák, CPDM, o.p.s. Český Krumlov

VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY
INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ
Na jaře letošního roku se opět na plné obrátky rozběhly projekty,
které připravujeme zejména pro školní kolektivy, ale také pro jednotlivce z řad žáků, studentů, mládeže do 26 let, rodičů, pedagogů
a pracovníků s mládeží. K projektu „Multikulturní svět kolem nás“,
jenž je každoroční stálicí, jsme přidali projekt zbrusu nový, který nese
prozaický název „Zdravý životní styl“.
Multikulturní svět kolem nás
V rámci tohoto tradičního projektu jsme zatím v roce 2019 přivítali
například Pavlu Krátkou a Marii Snášelovou Štorkovou s workshopem
Pohrátky: setkání s autorkami knihy, která je cílena na ty nejmenší
děti, a ukazuje rozmanitost světa kolem nás. Děti v ZŠ Linecká se
tak mohly seznámit i s taji vzniku knihy. Na základní škole T.G.M. pak
proběhly ve spolupráci s pražským Židovským muzeem workshopy
„Ghetto Lodž“, zaměřené na stěžejní témata židovské kultury.
Na krumlovském městském úřadu jste mohli zhlédnout výstavu
„Příběh Romů“, kterou jsme si vypůjčili od brněnského Muzea romské
kultury. V květnu k nám zavítal náš stálý host Stanislav Motl s besedou o M.R. Štefánikovi, politikovi, astronomovi a světoběžníkovi,
jedním ze zakladatelů československého státu, jehož sté výročí úmrtí
si letos připomínáme.
Na podzim nás čeká celá řada dalších akcí. Namátkou,
17. září setkání s Šimonem Pánkem, ředitelem největší
české neziskovky Člověk v tísni. Dne 4. října očekáváme
návštěvu Do Thu Trang, která je známá zejména svým
velice populárním blogem o soužití české a vietnamské
komunity s názvem ASI.JATKA. A řada dalších workshopů
a programů včetně například filmového minifestivalu o lidských právech.

dozvěděli vše o tomto relativně novém sportu, pořádně se rozhýbali
a dosyta si jízdu vyzkoušeli na hornobránském rybníku. Proběhl také
workshop zdravé výživy o správném složení stravy a její nejdůležitější
části, snídani, v červnu pak přednáška s Pavlem Floriánem, trenérem
badmintonu, o radostech a strastech sportovní přípravy.
V sobotu 13. července zveme všechny nadšené sportovce na
turnaje dvojic v nohejbale a beachvolejbale. Čeká na vás bohatý
program s ukázkou vodní záchrany, hudebním doprovodem, zdravými nápoji a občerstvením. Vše se odehraje v okolí hornobránského
rybníka a výtěžek ze zápisného poputuje na konto Dětského domova
v Horní Plané.
Nabitý program bude pokračovat i na podzim. Mj. chystáme pro
pedagogy, pracovníky s mládeží a rodiče také velkou přednášku
o trendech mládeže se slovenským odborníkem Tomášem Peškem.
Veškeré informace postupně naleznete na webu www.cpdm.cz
a facebooku ICM Český Krumlov.
Neformálně vzdělávací projekty CPDM, o.p.s. a jeho pracoviště ICM
podporují Město Český Krumlov, Jihočeský kraj a Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR.
Jan Čermák, CPDM, o.p.s. Český Krumlov

Zdravý životní styl
Nový projekt má za úkol přinášet informace a zkušenosti v oblastech zdravého stravování, pohybu či zdravého
psychického vývoje dětí a mládeže. V jeho rámci proběhly
již například semináře na téma Poruchy příjmu potravy
s Jiřím Gabrielem Kučerou na základních školách T.G.M.,
Za Nádražím a Kaplická.
V květnu jsme navázali výukově pohybovou aktivitou,
workshopem paddleboardingu, při kterém se účastníci
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