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Projektové pracoviště
Nízkoprahový a volnočasový klub pro mládež BOUDA (NZDM Bouda)

Proběhl jubilejní desátý ročník projektu
„Výtvarný podzim v Boudě“
Tisková zpráva ze dne 31 října 2013
Autoři textu a fotografií: Ladislav Michalík a Jiří Muk

Ve dnech od 14. do 18. října 2013 se v NZDM Bouda uskutečnil jubilejní desátý
ročník akce s názvem „Výtvarný podzim v Boudě“. Každý den od pondělí do pátku
(vždy od 8.00 – 16.00 hod.) si příchozí děti a mládež mohly vyzkoušet zajímavé a
neotřelé výtvarně řemeslné techniky s nimiž se v současné uspěchané době tolik
nesetkají.

Skládání origami

Řezbářská práce

Dětské kolektivy ze škol měly na samotnou činnost vyhrazeny dvě hodiny. Během
tohoto času se účastníci postupně vystřídali na jednotlivých výtvarných pracovištích,
kde na ně čekal zajímavý výtvarný program. Za den ze takto v na programu
vystřídaly tři až čtyři školní kolektivy.
V dopoledních hodinách byl tento projekt primárně určen třídním kolektivům (žákům
ze základních škol českokrumlovského regionu), v odpoledních časech se pak
projektu účastnili také volně příchozí dětští návštěvníci Boudy.

Vypalování do dřeva

Malba na plátno

Letošní novinkou, kterou si vyžádal velký zájem dětí, bylo zařazení zcela nového
(pátého) řemeslného stanoviště, kterým bylo drhání z provázků. Vedle drhání si pak
děti mohly vyzkoušet a naučit se skládání papírových origami nebo to, jak se dá
pomocí pájky vypalovat do dřeva a vytvořit tak nejrůznější obrazce.
Součástí aktivit byla také tradiční malba na plátno a dále výroba hračky s příznačným
názvem „strko-frko“, která měla u účastníků asi největší ohlas. Jedná se o „skorozapomenutou“ dřevěnou hračku, s níž si hráli naši pra/prarodiče. Jde v podstatě o
vrtulku připevněnou na dřívko, která se pomocí tření špalíku o dřívko samovolně
roztočí.

Drhání provázků

Odborné vedení programu
CPDM,o.p.s. Český Krumlov.

Vypalování do dřeva

zajišťovali

dlouholetí

odborní

spolupracovníci

Celkem se letošního „Výtvarného podzimu v Boudě“ zúčastnilo 311 aktivních
příchozích z řad dětí a mládeže a dále 25 pedagogů.
Tento projekt má svojí zaběhlou tradici a je o něj každý rok veliký zájem nejen ze
stran dětí a mládeže, ale i ze strany pedagogických pracovníků. Bezplatná účast na
výtvarných aktivitách byla dětem umožněna díky podpoře města Český Krumlov a
MŠMT ČR. Všechny výrobky, které si zde účastníci vyrobili, si mohli odnést s sebou
domů.

Za období desíti let realizace si tento projekt získal své příznivce a vryl se do
povědomí dětí, mladých lidí i pedagogů základních škol českokrumlovského regionu.
A právě školy, vzhledem k možnosti neformálního doplnění výuky výtvarné výchovy,
mají každoročně veliký zájem o účast na tomto programu.
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