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Městská knihovna Sedlčany

AKCE KNIHOVNY LISTOPAD 2014
od 7. listopadu do 3. prosince                                   VÝSTAVA

Malujeme obrázky
3. společná výstava Šárky Kváčové a Dušana Dvořáka

Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 6. 11. od 17 hod. 
Jako host na vernisáži vystoupí písničkář Pavel Volodkovič 
a taneční soubor Mirky Vavříkové. Součástí výstavy bude 
i prezentace výrobků Modrého klíče (zařízení poskytující služby 
postiženým dětem a dospělým). Výstava je prodejní a můžete si ji 
prohlížet v provozní době knihovny od 7. 11. do 3. 12.

Šárka Kváčová o sobě: „Začátky mé tvorby sahají až do dětství. 
Na základní škole jsem navštěvovala kroužek ručních prací. Zde 
jsem si osvojila řadu technik zdobení textilu od vyšívání, vyrábění 
různých aplikací, háčkovali jsme, drhali, batikovali… V té době mě 
asi nejvíc bavilo barvení a batikování textilu. To mě provázelo dále 
i na gymnáziu, kde jsme s kamarádkou vymýšlely různé modely. 
Originální tričko se vždycky hodilo. Po gymnáziu jsem se rozhodla 
pro studium Soukromé školy uměleckého designu v Praze, obor 
oděvní návrhářství. Více mne však oslovil textil a jeho dekorování. 
V malbě triček jsem samouk. Moje tvorba se s přibývajícími tričky 
neustále vyvíjí. Přibývá více odstínů barev, které používám. Navíc 
je zdobím nažehlovacími kamínky, fóliemi, tiskátky. Stále objevuji 
nové možnosti jak textil, především trička, zdobit. Tato výstava je 
zaměřená především na ně. Jsou pro mě plátnem, na které maluji. 
Při tvorbě pokaždé poslouchám nějakou hudbu a i ta se promítá 
do malby. Každé tričko má nějaký svůj příběh, stejně jako každá 
skladba. Jsou doplněna šperky.“

Dušan Dvořák: Autorem obrázků malovaných na hedvábí je 
Dušan Dvořák. Narodil se v roce 1971 v Praze s vážným mentál-
ním i fyzickým postižením. Se všemi svými problémy se snažil celý 
svůj život vyrovnávat s úsměvem a druhým předávat dobrou nála-
du, třeba právě prostřednictvím obrázků malovaných na hedvábí.

Základy techniky si osvojil při pobytu v ÚSP Sulická v Praze 4, 
pod vedením paní učitelky Aleny Ryplové a zdokonalil s přispěním 
italského výtvarníka Roberta Alquatiho. Technika, kterou Dušan 
používá při své tvorbě je poměrně náročná a vyžaduje hodně citu 
a trpělivosti při realizaci obrázků.

Dušan měl již devět výstav, takže tato v městské knihovně je 
jubilejní. Na této výstavě jsou vystaveny práce z posledního obdo-
bí, protože většina děl se prodá hned při akcích.

Zakoupením obrázku uděláte radost sobě nebo darované osobě, 
potěšíte svým zájmem Dušana a finančně podpoříte Modrý klíč, 
který bude moci zakoupit nové malířské potřeby.

Pokud se chcete seznámit s další Dušanovou tvorbou navštivte 

Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany
tel.: 318 821 186

www.knihovna-se.cz
Otevírací doba: 

P0-ST 9-18 hod., ČT zavřeno, 
PÁ 9-20 hod., SO 9-12 hod.

Den poezie 2014
Letos s mottem: Řezaná poezie

PROGRAM:

Pondělí 10. 11. od 18 hod.: Řízný lampiónový průvod - lam-
piónový průvod půjde od knihovny do areálu Pod Duby (parčík 
U Chovatelů). Čeká nás poetická atmosféra, ale také koncert, který 
bude mít říz. Kdo bude hrát je překvapení, které chystá Klub nezá-
vislé kultury – partner této akce.

Pátek 14. 11. od 15 hod.: Tanec je poezie beze slov - taneční 
vystoupení dětí ze ZUŠ Sedlčany pod vedením Mirky Vavříkové. 
Řízný tanec doplní řez pohybem. Od 16 hod naváže výtvarná dílna, 
ve které budeme tvořit obrázkové puzzle. Námět obrázku a tvar 
jednotlivých dílků je jen na naší fantazii a zručnosti.

Pátek 21. 11. od 15 hod.: Poetický občasník - společně s klu-
bem Literární prádelna si budeme hrát s verši, rýmy a slovy. Naše 
myšlenky, nápady a asociace zachytíme v řízné básni, kterou ostře 
seříznutým brkem napíšeme na nařezaný ruční papír. Originály, 
které tímto způsobem vzniknou, rozdáme pro radost seniorům 
v místním Domově a pacientům dlouhodobě upoutaným na lůžko 
v Léčebně dlouhodobě nemocných v místní nemocnici. Od 16 hod 
následuje výtvarná dílna, při které zkusíme nakreslit nebo ztvárnit 
recitaci. Zkusíme čárami naznačit tóny, výšky a modulaci hlasu 
včetně pauz, nádechů a výdechů. Nakreslit to jde, opět jde jen 
o naši fantazii a chuť si hrát. 

9. – 23. 11.: Puzzle řezané poezie - Básně rozřezané na malé 
dílky mohou skládat malí i velcí na stolcích po celé knihovně. 

9. – 23. 11.: Řezaná na řezaném - Části básní na dřevě, jejichž 
cílem je aktivizace mozku. Určit pořadí a návaznost veršů, u něk-
terých básní případné chybějící části domyslet a doplnit podle své 
fantazie. Básně nejsou strnulé, jsou živlem v pohybu – pokud je 
tak chceme vidět. Řezané básně budou umístěny v centrální části 
knihovny.

jeho internetové stránky www.ahojdusan.webnode.cz nebo www.
modry-klic.cz, kde jsou aktuální informace o termínech výstav 
a prezentačních akcí.
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Pátek 7. listopadu od 18 hod.                                  PŘEDNÁŠKA

Biochemické zdraví – nová péče o zdraví 
přednáška MUDr. Karla Erbena

Poznatky lékařské vědy dosáhly stupně, který umožnil sestavit 
program prevence a léčby civilizačních chorob. Vzhledem k tomu, 
že se podařilo najít skutečnou příčinu a zároveň společného jme-
novatele řady civilizačních chorob, je sesta-
vený program velmi účinný. Všichni již dobře 
víme, že pouhé potlačení příznaků nemoci, 
k vyléčení nestačí. Musíme vždy najít příčinu, 
a tou je Homocystein. Pokud naše tělo dostá-
vá potřebné živiny, funguje tak jak má, máme 
biochemické zdraví. To je zárukou toho, že 
se dožijeme vysokého věku, v plné duševní 
i fyzické kondici. Pokud však naše tělo potřebné živiny nedostává, 
dáváme tím příležitost Homocysteinu, aby se vyplavoval do krve 
a tam škodlivě působil na naše zdraví. Tento stav pak vnímáme jako 
projev některé z civilizačních chorob, mezi které nejčastěji patří: 
kardiovaskulární onemocnění, mozkové příhody, nádory, vředové 
a zánětlivé onemocnění trávicího traktu, onemocnění všech vnitřních 
orgánů, svalů, kloubů, nadváha, autoimunitní onemocnění, potíže 
s početím u mužů i žen… Na této přednášce se dozvíte více o tom, 
jak si udržet zdraví co nejdéle a jak pomoci tělu, aby se uzdravilo.

Programy na dětském 
oddělení pro veřejnost:

Od listopadu opět začíná cyklus Pátečních odpolední, při kterých 
si čteme, hrajeme, vyprávíme, ale také tvoříme, kreslíme a malu-
jeme. Vstup je volný pro všechny, těšíme se na společně strávený 
čas s Vámi. 

Středa 5. 11. od 17 hod.: Hajánek – zdravé čtení na dobrou 
noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Pátek 7. 11. od 15 hod.: Návštěva Pohádkové babičky nebo 
Pohádkového dědečka – čtení z knihy Lichožrouti Pavla Šruta. 
Na tento program naváže od 16 hod. výtvarná Ponožková dílna. 
Budeme tvořit z ponožek, které nám lichožrouti zanechali po svém 
vydatném obědě. Pokud hodovali i u vás, přineste nespárovatelné, 
liché ponožky, které upravíme do jiné podoby.

Středa 12. a 19. 11. od 17 hod.: Hajánek – zdravé čtení na 
dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Středa 26. 11. od 10 hod.: Nezbedné zlobilky a zlobiví nezbed-
níci – na motivy pohádek Martiny Drijverové. Program je určen 
rodičům s dětmi. Pro rodiče budou připraveny knihy o výchově 
a učení dětí v předškolním věku.

Středa 26. 11. od 17 hod.: Hajánek – zdravé čtení na dobrou 
noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Pátek 28. 11. od 15 hod.: Vyprávěnky za pecí – s perníkovým 
povídáním a programem. Od 16 hod budeme péct perníčky, který-
mi hned v sobotu můžeme podpořit „perníčkový“ pokus o rekord 
na sedlčanském náměstí.

Kluby v komunitním centru
Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které 

v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý. Můžete se 
přijít třeba i nezávazně poradit…

Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: 29. 11. od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: schází se v pondělí, 

v rámci klubu probíhá cvičení Qigong - od 17.30 do 18.30 hod. 
pouze pro ženy, od 18.30 do 19.30 hod. pro ženy i pro muže.

Klub Mnémé: 12. 11., 26. 11. od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: schází se každý pátek od 15 do 17 

hod. 
Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý od 15 do 18 

hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: 8. 11., 22. 11. 2014 od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti 

od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.
Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 18 hod.

Středa 12. listopadu od 17 hod.                               PŘEDNÁŠKA

Bylinky v domácí lékárničce 
přednáška Jany Arcimovičové

Jsme součástí přírody, která nám dává 
vše, co potřebujeme k životu. Pokud uží-
váme její dary s pokorou a žijeme v soula-
du s ní, budeme se zřejmě těšit dobrému 
zdraví. Všechno, co přijímáme, ať už na 
duchovní nebo fyzické úrovni, se na nás 
postupně začne odrážet. Proto bychom se 
měli znovu navrátit k tomu, co je pro nás 
přirozené. K jednoduchým potravinám, 
k bylinkám, k přírodě. Rostliny dokážou díky fotosyntéze získávat 
energii přímo ze slunce. Využijme tohoto daru a poprosme je, aby 
nám svou energii předaly. Budeme si tedy povídat o tom, jak použí-
vat bylinky a potraviny při prevenci a léčbě některých nemocí. 

Pátek 14. listopadu od 18.30 hod.                            PROMÍTÁNÍ

#chicagoGirl 
promítání dokumentu, který je součástí festivalu dokumentár-

ních filmů o lidských právech Jeden svět. Devatenáctiletá Ala´a 
Basatneh prostřednictvím svého notebooku organizuje revoluci 
v Sýrii. Pomáhá koordinovat protesty, šíří fotky a videa nebo infor-
muje demonstranty o aktuálním dění. Její přátelé jsou v samot-
ném ohnisku dění, v zemi, kde už tři roky trvá občanská válka. 
Dokumentují zločiny Asadova režimu a samozřejmě bojují. Vymě-
nili však zbraně za fotoaparát, mobil a internet. Film sleduje úsilí 
a odvahu mladých lidí a odkrývá fenomén sociálních sítí, který se 
stal zásadním hybatelem vlny arabského jara.

Pátek 21. listopadu od 19 hod.                                 PRO MAMINKY

Noc pro maminky 
– večer a celá noc v knihovně je určena maminkám. Čeká nás 

workshop se stylistkou a vizážistkou Danou Beranovou. Výtvar-
ná nebo také rukodělná část večera bude věnována drhání pod 
vedením Mgr. Anny Tauberové. Další náplň večera záleží na Vás 
a Vašich přáních. Pokud byste se chtěly této Noci zúčastnit, při-
hlaste se závazně do 30. 10. v knihovně. Počet míst je omezen.
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