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Projektové pracoviště NZDM Bouda

Děti z Míru na Zátoni
Tisková zpráva ze dne 29. května 2017
Text : Ladislav Michalík
Fotografie: Jiří Muk, Ladislav Michalík, Vlastimil Kopeček
Po „minuloroční“ první úspěšné pobytové akci pro děti navštěvující nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež na sídlišti Mír jsme se rozhodli uskutečnit i v tomto roce
obdobnou akci znovu. Po zveřejnění propozic pobytu se nám přihlásilo 19 dětí, čímž
jsme dosáhli naších limitů (). Před odjezdem jsme získali ještě tři praktikanty, takže
celkový počet účastníků byl 22 dětí a mladých lidí.
Akce nám začala v sobotu 27. května 2017, kdy jsme kolem druhé odpoledne
u NZDM Bouda na Špičáku převzali od rodičů děti. Po nezbytném „papírování“ jsme
se všichni „naložili“ do dopravních prostředků a hurá na Zátoň. Naším zázemím se
opět stala bývalá obecní škola, která je v současnosti turistickou základnou DDM
Český Krumlov. Po příjezdu a obeznámení účastníků o pravidlech pobytu a
bezpečnosti jsme se ubytovali a následně vyrazili do okolních lesů na dřevo. Po
návratu a pořezání dřeva následovala vynikající večeře. Večerní program u ohně byl
plný starých písní s kytarovým doprovodem. Večerka, plánovaná na 22.00 hodinu,
nám opět „nevyšla“, takže vše bylo v pořádku…

Seznamovací hry

Seznamovací hry

Neděle byla hlavním programovým dnem naší třídenní akce a začali jsme ji ranní
rozcvičkou a vydatnou snídaní.
Základ dalšího celodenního nedělního programu pro děti byl pak postaven na
výtvarně řemeslných činnostech. Celkem jsme připravili tři stanovitě, na kterých se
děti mohly postupně seznámit s vybranými tradičními řemesly a vlastnoručně si také
tato řemesla vyzkoušet.
Prvním stanovištěm byla „kovárna“. Z úst kovářského mistra se děti měly možnost
dozvědět něco z historie tohoto prastarého řemesla a následně se osobně seznámily
s „výhní“. Prvním výrobkem dětí byl kovaný hřebík a pak ručně kovaný „otvírák“.

Práce v kovárně

Práce v kovárně

Druhé stanoviště bylo řezbářské. Na lipové fošně si děti měly možnost pomocí dlát a
paliček vyzkoušet práci řezbáře.

Řezbářství

Řezbářství

Třetí stanoviště bylo věnováno práci s kůží pod vedením mistra sedlářského. Zde děti
měly možnost přičichnout k práci s kůží a pochopit technologii jejího zpracovávání.
Na tomto pracovišti si děli vyráběly kožené náramky, prstýnky a přívěsky, které
následně barvily lihovými mořidly.

Pan sedlář Eda vysvětluje jak pracovat s kůží

Děti tvoří náramky kůže

Zájem ze strany dětí byl úžasný a věříme, že do programu pobytu zařazené
řemeslné aktivity byly pro děti skvělou inspirací do budoucna. Každé z dětí si
samozřejmě svoje výsledné výrobky odneslo domů.
Součástí programu byla i jízda na koních. Protože sedlářský mistr je zároveň „koňák“,
tak s sebou na Zátoň přivedl své dva krásné koně - hřebce „Pepra“ a klisnu Sally“.
V pozdním odpoledni tak měly děti možnost si na nich pod odborným dohledem
zajezdit. Pro mnohé děti to bylo první osobní setkání s tímto krásným a pro člověka
tak významným zvířetem.

Putováníčko na koních

Řezbářské a kožedělné pracoviště na zahradě
základny

Neděli jsme ukončili opět u ohně, na kterém si děti ještě stačily opéci špekáčky a pak
jsme si společně zahráli „noční“ hru. Tentokrát nám večerka vyšla podle plánu…

V pondělí, po ranní rozcvičce a snídani, jsme pro děti připravili střeleckou soutěž. A
tak vzduchovky a terče byly „náčiním“, kterému se děti věnovaly až do oběda.

Střelba ze vzduchovky

Lanové přetahování – děvčata vždycky vyhrála

Po obědě jsme uklidili základnu a pak již byl čas pomalu vyrazit k domovu.
Do Krumlova k Boudě jsme dorazili ve dvě odpoledne. Zde už na své ratolesti čekali
rodiče. No a pak již jenom rozlučka a doufání, že v příštím roce se na stejném místě
uvidíme znovu.
Pobyt dětí na Zátoni se uskutečnil díky finanční podpoře Jihočeského kraje, MŠMT
ČR a města Český Krumlov.
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