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Pozvání na prázdninovou akci

V Boudě proti nudě

     
Ve dnech od 1. do 4. července 2012 (pondělí až čtvrtek) a od 26. do 
30. srpna 2013 (pondělí až pátek) českokrumlovský Nízkoprahový 
klub pro děti a mládež Bouda opět ožije tradiční letní akcí s názvem 
„V Boudě proti nudě“.

Zváni jsou zájemci ve věku od 6 do 14 let ke spolupráci na rozmanité 
výtvarné a umělecké činnosti pod vedením pracovníků Centra pro pomoc 
dětem a mládeži , o.p.s. Český Krumlov

Cílem této  akce je nabídnout dětem a mládeži v prvním a posledním 
týdnu letních prázdnin kvalitní alternativu trávení volného času. 

Ve výše uvedených termínech vždy od 9:00 do 15:00 hodin bude pro 
příchozí přichystána široká škála umělecko-řemeslně-výtvarných aktivit, 
při nichž si návštěvníci NZDM Bouda mohou vyzkoušet svou zručnost a 
dovednost. 

Na příchozí čekají různé hry (ping pong, líný tenis, petangue, stolní 
fotbálek, twister apod.) a výtvarné aktivity (vyřezávání do lipových fošen, 
malování květináčů akrylovými barvami, výroba žonglovacích míčků, 
tvorba záložek do knížky (laminování), zažehlování voskovek, tvorba 
tiskátek z brambor, malování barvami na sklo apod.).

Škála činností a aktivit se v průběhů dnů bude měnit, takže si příchozí děti 
budou moci  vyzkoušet vždy něco nového. Těchto činností se mohou 
zúčastnit nejen návštěvníci z řad dětí a mládeže, ale i jejich rodiče a 
prarodiče. Pracovní oblečení a svačinu s sebou!



Odborné vedení  tradičně zajišťují pracovníci a spolupracovníci Centra pro 
pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov. Vstup na tuto akci je 
bezplatný. Všichni jste srdečně zváni.

Foto z projektu „V boudě proti nudě“ v roce 2012
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