
CPDM, o.p.s. Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov
CZ-381 01 Český Krumlov  Špičák 114  Tel. / fax 380 712 427 

E-mail:cpdm@icmck.cz  www.cpdm.cz   

Projektové pracoviště NZDM Bouda / projekt Internetové mládežnické Rádio ICM

Přeshraniční mediální spolupráce mládeže
Tisková zpráva ze dne 26. listopadu 2012 

Text a fotografie: Jiří Muk, CPDM, o.p.s. Český Krumlov 

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. 
Český Krumlov ve spolupráci se slovenskou 
organizací „Združenie informačných a 
poradenských centier mladých v Slovenskej 
republike“ (ZIPCEM) a slovinskou organizací
„Mladinski kulturni center Slovenj Gradec“
(MKC) uspořádalo v těchto dnech  společné 
setkání mladých dobrovolníků těchto 
partnerských organizací.

Svým obsahovým zaměřením tato akce 
navázala na evropský multilaterární  
projekt mládeže „Medialize it, který se na 
Českokrumlovsku uskutečnil v srpnu roku 
2011. Znovu jame tak na „mezinárodní 
úrovni“ otevřeli tématiku moderních médií, 
přenosu informací a komunikace s 
využitím dosavadních zkušeností a 
kapacit CPDM, o.p.s. Český Krumlov v 
této práci s českými mládežníky.

Prostřednictvím cílených aktivit si účastníci 
(především ve formě týmů národnostně 
„namixovaných“) vyzkoušeli práci s 
animovaným filmem, rádiovým vysíláním a
s tvorbou fotografií. 

Jako mateřská základna účastníkům sloužila 
„Chata Pod Kletí“ u Holubova na 
Českokrumlovsku. Jednotlivé tématické 
workshopy pak probíhaly v Českém Krumlově 
a to jednak na pracovištích CPDM, o.p.s. –
internetovém mládežnickém rádiu (Rádio 

ICM) a ve Filmové laboratoři NZDM Bouda a jednak v Muzeu  Fotoateliér Seidl 
v Českém Krumlově. 



V rámci uvolňovacích a odpočinkových aktivit 
byly do společného projektu zahrnuty i 
nejrůznější hry a dále výstup na nevyšší horu 
Blanského lesa Kleť.

Nedílnou součástí programu byl i národní večer, 
na němž všechny tři národní skupiny představily
ostatním účastníkům národní tradice, zvyky,
pamětihodnosti a kulturu svých zemí, ale i svoji 
národní kuchyni.

Toto setkání se uskutečnilo díky finanční podpoře Ministerstva mládeže a 
tělovýchovy a Jihočeského kraje. Materiální podporu projektu poskytlo město Český 
Krumlov.   
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