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Pozvánka na červnové a prázdninové akce CPDM pro veřejnost
(více informací o jednotlivých akcích najdete na www.cpdm.cz)

Červen 2020
3. ročník benefičního turnaje v nohejbalu a beachvolejbalu (13. června
2020)
Turnaj dvojic v nohejbalu a smíšených dvojic v beachvolejbalu na hřištích u Hornobránského
rybníka v Českém Krumlově proběhne od 9:00 do 15:00, zápisné činí 100 Kč na osobu.
Výtěžek bude věnován dětskému domovu v Horní Plané.
Na vítězné týmy čekají zajímavé ceny.
Kapacita je omezena, přihlášky přijímáme na tel.: 739 363 374 nebo e-mailu icm@icmck.cz

Část účastníků 2. ročníku benefiční nohejbalového turnaje (2019)

Kurz animovaného filmu v Boudě (5. až 7. června a 12. až 14. června 2020)
Kurz animovaného filmu s uskuteční ve dvou blocích, a to: od 5. do 7. června 2020 (pátek až
neděle) a dále od 12. do 14. června 2020 (pátek až neděle) vždy od 10:00 do 18:00 hodin
v prostorách NZDM Bouda. Vzhledem k časově technické náročnosti a ke kapacitě kurzu
je nutné, aby se zájemci (ve věku od 10 do 100 let) předem závazně přihlásili na tel: 734
443 923 nebo na e-mailu: bouda@cpdm.cz. Kurz je zdarma.
Filmy z posledních ročníků kurzu si můžete prohlédnout zde:
https://www.youtube.com/channel/UCDA1R-BnTMof5w2GxWSCnSA

Sochy a děti (15. až 19. června 2020)
Výtvarný projekt se uskuteční ve dnech od 15. do 19. června 2020 vždy od 8:00 do 16:00.
Dopolední časy jsou určeny především třídním kolektivům ze škol, odpoledne se do výtvarné
tvorby mohou zapojit děti a mládež ve svém volném čase. Příchozí děti a mládež ve věku
od 8 do 18 let si mohou vyzkoušet práci se dřevem a další výtvarné techniky. Ve činnosti jim
bude pomáhat ak. soch Petr Fidrich.Vstupné je volné.

Sochy a děti (jaro 2019)

Besedy se Stanislavem Motlem (25. června 2020)
Netradičně zařazujeme rovnou dvě besedy pro veřejnost s tradičním hostem, novinářem,
spisovatelem a publicistou Stanislavem Motlem, a to v Prokyšově sále v budově bývalé
prelatury v Horní ulici.
16:00 – Ozvěny lidické noci
18:30 - Smrt malého prince (aneb Jak zemřel spisovatel Antoine de Saint Exupéry)
Na každou z přednášek je omezená kapacita 40 osob, je tedy nutné se přihlásit na tel. čísle
739 363 374 nebo e-mailu icm@icmck.cz.
Akci pořádáme ve spolupráci s Městskou knihovnou Český Krumlov.

Pan Stanislav Motl na jednom z loňských seminářů (Městská knihovna ČK, 2019)

15. ročník festivalu Cihelna vystupovat (26. – 27. června 2020)
www.cihelnavystupovat.cz
15. ročník multižánrového festivalu se odehraje v areálu bývalé cihelny v Chlumu u Kremže.
Vstupné na oba dny je 200,- Kč, v areálu je možné stanovat.
Vystoupí: Echt!, Xavier Baumaxa, Povodí Ohře, Votchi, Jiří Rambousek, Venera, Sirény,
The River of the Lost Souls, cestovatelská přednáška a film Walmart Cowboys o cestě jihem
USA na kole a další… Na místě bude také stánek k oslavě 30 let platformy EURODESK
s informacemi o evropských příležitostech pro mládež.
Festival pořádají ve spolupráci projektová pracoviště NZDM Bouda a ICM.

Jamie Marshall and the AA Band (USA, CZ / Praha), Cihelna 2019

Červenec a srpen 2020
Workshop paddleboardingu (15. července 2020)
V rámci projektu Zdravý životní styl 2020 nabízíme účastníkům od 10 let věku zdarma
workshop se zkušenými lektory mladého vodního sportu paddleboardingu na Hornobránském
rybníku v Českém Krumlově.
Workshop, který zahrnuje přednášku o historii sportu, sportovní průpravu, rozcvičku
a to hlavní – vyzkoušení paddleboardů na hladině rybníka.
Akce proběhne v odpoledních hodinách, čas bude ještě upřesněn na našich webových
stránkách www.cpdm.cz a facebooku ICM Český Krumlov.

Loňský paddleboardingový workshop se velmi vydařil (Hornobránský rybník v Českém
Krumlově, červen 2019)

Příměstský tábor s Boudou (13. až 17. července 2020)
Další ročník příměstského tábora s Boudou se uskuteční od 13. do 17. července 2020. Děti
se mohou těšit na hry, výtvarné dílny, exkurze, výlety, vyzkouší si paddleboarding na klidné
vodě nebo sjedou kus Vltavy na raftech. Cena za celotýdenní pobyt je 1.900 Kč.
Kontakt: Mgr. Jiří Muk, CPDM ČK, tel.: 734 443 923, mail: muk@cpdm.cz

Příměstský tábor 2019

Letní tábor Prázdniny v pohybu – Čeřín 2020 (9. až 22. srpna 2020)
Tradiční letní dětský tábor CPDM Prázdniny v pohybu Čeřín 2020. Věkové rozmezí
účastníků 7 až 16 let. Hlavní osou programu celotáborová hra postavená tentokrát
na příbězích kouzelnického učně Harryho Pottera. Účastnická cena 4.600 Kč.
V překrásném koutě jižních Čech uprostřed lesů zažijí děti dobrodružství při táborových
hrách, splutí části řeky Vltavy, večery s kytarou u ohně, usínání pod stanem s bubláním
potoka za hlavou…
Kontakt: Jan Čermák, CPDM ČK, tel.: 739 363 374 nebo e-mail icm@icmck.cz

Přeshraniční spolupráce mládeže (24. až 30. srpna 2020)
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Český Krumlov nabízí 6 volných míst
na mezinárodním mládežnickém projektu, který se uskuteční v od pondělí 24. do neděle
30. srpna 2020 na turistické základně DDM Zátoň u Českého Krumlova. Projekt je určen
pro mladé lidi ve věku od 14ti do 18ti let. Společně s českými účastníky se jej budou účastnit
mladí lidé ze Slovinska, Rakouska a Slovenska. Účastnický poplatek činní 1.000 Kč
na osobu.
Kontakt: Mgr. Jiří Muk, CPDM ČK, tel.: 734 443 923, mail: muk@cpdm.cz

Jeden z kontaktních programů na mezinárodním projektu v roce 2019 (Zátoň u Větřní)

Hlavní kontakt na CPDM
ADRESA:
CPDM, o.p.s.
Špičák – T. G. Masaryka 114
381 01 Český Krumlov

E-MAIL:
cpdm@cpdm.cz
TELEFONY:
388 402 926, 380 713 042

www.cpdm.cz

