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Byla zahájena výstava   
 

„UNESCO pro mladou generaci aneb Život 
v památkách“  

 
Dne 31. října 2012 byla v hale Městského úřadu Český 
Krumlov slavnostně zahájena výstava s názvem „UNESCO 
pro mladou generaci aneb Život v památkách.“ 
Tato výstava je vyvrcholením soutěžní přehlídky umělecké 
tvorby dětí a mládeže a zachycuje pohled mladých lidí na 
téma, jak se žije v památkách. K vidění jsou zde nejen 
dvojrozměrná umělecká díla, ale i fotografie. 

 
Výstava je součástí projektu „UNESCO pro mladou generaci“, který byl 
v září 2011 vyhlášen městem Český Krumlov k dvacátému výročí zápisu 
Českého Krumlova na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. Hlavním koordinátorem a realizátorem této přehlídky je 
českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. 
Po celý rok dostávali pracovníci CPDM, o.p.s. různá umělecká dílka od 
jednotlivců i skupin dětí a mládeže ve věku od 10 do 26 let. V říjnu 2012 
vybrala odborná porota nejzdařilejší díla a ta byla právě na vernisáži 
oceněna diplomy a věcnými cenami.  
   

     
  



Ocenění předala místostarostka města Český Krumlov Ing. Jitka 
Zikmundová, MBA a ředitel CPDM, o.p.s. Mgr. Vlastimil Kopeček.  
Celým programem vernisáže provázela pracovnice CPDM, o.p.s. Iva 
Sonnbergerová. K dotvoření té správné atmosféry na akordeon zahrály 
nadané žákyně Základní umělecké školy Český Krumlov Kristýna 
Korčáková a Veronika Holcová. Slavnostní vernisáže se zúčastnilo zhruba 
60 návštěvníků. 
 
Jednou z kategorií soutěžní přehlídky byla i filmová tvorba, a tak mohli 
návštěvníci shlédnout i dva krátké filmy. Jeden od žáků výtvarného oboru 
Základní umělecké školy v Českém Krumlově a druhý vytvořený 
účastníky mezinárodního projektu Centra pro pomoc dětem a mládeži, 
o.p.s.  
 

    
 
Součástí výstavy je prezentace k oslavě 15-ti let činnosti Centra pro 
pomoc dětem a mládeži, o.p.s. a evropské výměny mládeže Medialize it, 
kterou CPDM, o.p.s. pořádalo v roce 2011. 
 
Výstava potrvá v prostorách Městského úřadu do 31. 12. 2012.  
Pro veřejnost bude otevřena od pondělí do pátku v otevíracích hodinách 
Městského úřadu. 
 

  
 
 



Podporovatelé akce: 
Jihočeský kraj, město Český Krumlov a Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy. 

             
Projekt „UNESCO pro mladou generaci“ byl  realizován s finanční podporou 

Ministerstva kultury České republiky. 

 
Generální partner: 

FRONIUS Česká republika, s. r. o. 

 
Hlavní partner: 

Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism 

 
Partneři: 

Kaufland Česká republika, v. o. s. 

 
Zambelli-technik, spol. s r. o.              Schwan Cosmetics CR, s. r. o. 

                           
K + B Expert, s. r. o.                        Linde Pohony, s. r. o. 

                        
 
Velmi děkujeme Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, Ateliéru 
Lenky Kalové, Českokrumlovskému rozvojovému fondu, Egon Schiele Art 
Centru Český Krumlov, kinu J&K Český Krumlov a Regionálnímu muzeu 
v Českém Krumlově za hodnotné ceny pro účastníky.  
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