Jak to všechno dopadlo?
Výtvarná soutěž na hradě Pořešín „Cesta skla 2015“
a
„STRÁŽCI PAMÁTEK 2015“ v Sázavě
Dne 31. 5. 2015 se na hradě Pořešín konalo setkání soutěžících týmů ze 6-ti základních škol regionu Pomalší.
Kromě dvou škol dorazili na hrad všichni a některých i více, takže soutěžících bylo dostatek.
Žáci si s sebou přinesli předlohy, které si pod vedením svých učitelů připravili. Ty pak přemalovali speciálními
barvami na skleněné tabulky a zarámovali.
Počasí bylo krásné a tak si děti mohly opéct i buřty na ohni. Odpoledne proběhla výstava všech dvaceti děl, které
děti vytvořily. Bylo jich celkem 20. Hodnotil se nápad, originalita předlohy a celkový dojem. Bylo těžké vybírat,
neboť všechny obrázky byly velmi povedené. Nakonec porota vybrala 4 vítěze - účastníky pobytu na sklářské huti
František v Sázavě. Byli jimi Veronika a Anna Janákovi, Lucie Kubaláková a David Větrovský.
Vybrané děti strávily 3 dny v Sázavě, kde měly připravený pestrý program. Do Sázavy doprovázela děti Alena
Voglová, která se po návratu z Posázaví vyjádřila k celé akci velmi nadšeně:
„První odpoledne jsme měli domluvenou prohlídku rekonstruované huti František, ze které byla vybudována
úchvatná sklářská expozice. Zhlédli jsme výstavou obrazů i skla, které se zde nacházejí. Poté jsme šli na
prohlídku Sázavského kláštera, který je skvostem tohoto města. Prohlídka byla velmi příjemná hlavně díky
průvodkyni, která se perfektně přizpůsobila věku dětí a vyprávěla historii kláštera jako pohádku. Jediné, co nás
ten den trápilo, bylo neuvěřitelné horko. Odpoledne jsme se vrátili do kempu na večeři, kde jsme potom hráli
ping pong a skákali na trampolíně. Ze všeho nejvíc se ale dětem líbilo u řeky Sázavy.
Druhý den po snídani nás čekaly dílny. První, co jsme si vyzkoušeli, bylo pískování skleniček. Příjemné lektorky
nám vysvětlily techniku a každý si sám vytvořil dle své fantazie motivy, které si pak za odborného dohledu
vypískoval na sklenku. Dále jsme dostali skleněnou desku, na kterou jsme tvořili pomocí barevných skleněných
střepů mozaiku. Odpolední dílna se skládala z broušení skla. Děti dostaly zkušební skleněné destičky a zkoušely
si, jaký nástavec dělá jaké vzory. Každý si vzal svou desku a vyryl na ní obrázek dle svého návrhu. Po vyrytí jsme
se přesunuly do další místnosti, kde byly připravené barvy, které se na vyrytou desku nanášely prstem a na
namočený papír se pomocí lisu tiskly.
Po dílnách byla přichystána procházka s vyprávěním o historii. Večer nás čekal táborák a pečení buřtů.
Poslední páteční den děti soutěžily ve cvrnkání kuliček. Byla to příjemná zábava, až mě mrzelo, že se pro
pedagogy neudělalo také jedno kolo. Po obědě jsme se, opět díky vstřícnosti MAS Posázaví, podívali na
rozhlednu Špulku, která se nachází patnáct minut autem od Benešova u Prahy. Děti si to moc přály a byly
šťastné, že jejich přání bylo vyslyšeno.
Po celou dobu se k nám všichni chovali úplně skvěle a snažili se nám maximálně vyjít vstříc, za což jim moc
děkujeme“.
Soutěž Cesta skla 2015 byla součástí projektu Po cestách a hradech doby Karla IV., zrealizovaného ve spolupráci
místních akčních skupin Posázaví, Pomalší a Rakovnicko.
Na fotografie ze soutěže je možné se podívat na http://maspomalsi.rajce.idnes.cz/soutez_Cesta_skla__Poresin_a_Sazava_2015/.
Příští rok čeká na děti opět soutěž a výherci všech tří regionů se sejdou tentokráte na hradě Pořešín.
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