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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: 26. 4. 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.

Kreslení – Kurz Lukáš: 11. 4. a 25. 4. od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti 

od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.

středa 15. dubna od 18 hod.                                     PŘEDNÁŠKA

Irisdiagnostika aneb zjištění příčin 
zdravotních problémů z oční duhovky 

přednáška a následné povídání s Janou Bělohlavovou

To co je zaznamenáno v očích, odráží celkový stav těla. Oční 
duhovka je aktuální mapou. Oko je důmyslně propojeno s každým 
místem a tkání v našem těle pomocí nervového systému. Změ-
ny se zaznamenávají v průběhu života do našich čidel, pak odráží 
celkový fyzický i duševní stav. Pomocí znaků v očích lze odhalit 
genetické slabosti, přechodné aktuální změny i chronické stavy. 
Zdravotní problémy je možné na duhovce lidského oka rozeznat 
ještě před jejich propuknutím. Cílem irisdiagnostiky není jen hledat 
nemoci, nýbrž jejich hlavní příčiny.

Výzva pro aktivní seniory

Hledáme šikovnou seniorku nebo seniora na vedení klubu pro 
seniory od října 2015. Podrobnosti zájemcům ráda poskytne Blan-
ka Tauberová.

od 10. dubna do 6. května                                             VÝSTAVA

ŽENA 
výstava již dvanáctého ročníku komunitního projektu Lukášek

Motto: „Sto mužů může postavit tábor, ale jenom jedna žena 
dokáže vytvořit domov.“ Konfucius

Toto téma, které jsme zvolili jako dvouleté, se zaměřuje na 
samou podstatu našeho bytí. 
Často cítíme, že v současné společnosti je „něco“ špatně. Spo-

lečně se tedy zamýšlíme a zkoušíme hledat v historii i v součas-
nosti správný pohled na úlohu a postavení ženy. Třeba nás to 
dovede k rozluštění mnohých záhad, tajemství a tabu…

Jak se nám to po dvou letech práce na projektu podařilo, posuď-
te v dubnu v knihovně.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 9. 4. od 17 hod. Dále 
bude výstava k vidění v provozní době knihovny od 10. 4. do 6. 5. 

Programy na dětském 
oddělení pro veřejnost:

Středa 1. 4. 2015 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. 
Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Středa 8. 4. 2015 od 10 hod.
Recyklované pohádky - program pro rodiče s dětmi na motivy 

stejnojmenné knihy Barbary Nesvadbové. S předstihem si tak při-
pomeneme i Den Země. 

Budeme si hrát, povídat a také tvořit. Pro dospělé bude připra-
vena nabídka knih o Zemi.

Středa 8. 4. 2015 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. 
Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Středa 15. 4. 2015 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. 
Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Středa 22. 4. 2015 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. 
Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Pátek 24. 4. 2015 od 15 hod.
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři – toto setkání je součástí 

cyklu Povedení tatínkové. Tentokrát mezi nás přijde tatínek, který 
má velkého životního koníčka - chovatelství. Kdo to bude, je ješ-
tě malé překvapení, které včas odtajníme na plakátcích. Přijďte se 
podívat, dozvědět se něco nového a třeba se i inspirovat k chování 
nějakého zvířátka.

Od 16. hod. na toto setkání naváže výtvarná dílna s názvem 
Máme rádi zvířata. 

Středa 29. 4. 2014 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. 
Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.
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pátek 1. května, sraz ve 14 hod.                                        VÝLET
 

NA ZVĚŘINEC ZA MÁCHOU
Výlet s programem konaný na památku Karla Hynka Máchy 

(pořádá Městská knihovna Sedlčany spolu s Klubem nezávislé 
kultury).

Cílem výletu je vrch Zvěřinec se zříceninou stejnojmenného hra-
du nad obcí Zadní Boudy, kde K. H. Mácha rád pobýval.

Sraz 1. května ve 14 hod. na zřícenině hradu Zvěřinec.

Program: ukázky rytířského klání v podání skupiny historického 
šermu Páni ze Zvěřince, hry pro děti.

Doprava:
pěšky – sraz na autobusovém nádraží v 9 hod. (délka trasy na 

Zvěřinec cca 13 km);
na kolech – sraz u knihovny v 11.45 hod. Děti do 10 let musí mít 

vlastní doprovod, děti od 10 let mohou jet pod naším dohledem. 
Cyklistická trasa je letos pozměněna. Pojedeme přes Bor, Úklid, 
Nedrahovice a Nové Dvory; 

vlastní doprava. 
Jídlo ani počasí není zajištěno, proto doporučujeme zásoby, 

pláštěnku a dobrou náladu s sebou!

Výzva pro milovníky poezie a mluveného slova

Hledáme všechny z řad dospělých, které zajímá poezie a její 
přednes. Krátká informativní schůzka se uskuteční po Májovém 
poetickém podvečeru dne 14. 5. 2015. Bližší informace podá Blan-
ka Tauberová.

Dne 4. března proběhlo v sedlčanském divadle Okresní kolo 
přehlídky tanečních oborů pro dva okresy, a to Příbram a Bene-
šov. Přehlídky a soutěže ZUŠ se konají pro určitý obor, nástroj, 
jedenkrát za tři roky. Postup na celostátní přehlídku, která letos 
bude v červnu v Pardubicích, je možný přes okresní a krajská 
kola.

Na organizaci přehlídky v Sedlčanech se dohodli ředitelé ZUŠ 
těchto okresů již na podzim. Záštitu převzala právě ZUŠ Sedlčany 
a přehlídku přichystala pro čtyři zúčastněné školy. Okres Benešov 
zastupovala ZUŠ Votice a ZUŠ Sedlec-Prčice. Okres Příbram ZUŠ 
Rožmitál a ZUŠ Sedlčany. 

Celkem se představilo devět choreografií, které hodnotila tříčlená 
porota (Hana Tuháčková, Marcela Látalová, Iva Fišerová). Porota, 
také krom hodnocení a rozboru choreografií, měla možnost vybrat 
choreografie do krajského kola, které se uskuteční 10. 4. 2015 
v Praze v Salesiánském divadle. 

Udělují se přímé postupy a návrhy na postup. Hned dva přímé 
postupy získaly choreografie místní ZUŠ (chor. Vendula Dědová). 
Choreografie Vyprávění mravenčí chůvy osmiletých tanečnic 
a dvou tanečníků, kteří tančili na klavírní doprovod, byla jedno-
značně vybrána a dostala ocenění za originální přístup k námětu 
a jeho zpracování. Choreografie Jarní tání jedenáctiletých dívek 
byla také pro porotu jasným přímým postupem. Oceněný byl 
námět, netradiční hudební doprovod tibetských mís, který nechal 
prostor pro fantazii a rovněž přesvědčivá interpretace. Návrhy na 
postup byly dva a opět je získala ZUŠ Sedlčany (chor. Vendula 

Přehlídka tanečních oborů ZUŠ

Dědová). Jsou to choreografie Voda pod ledem a Slyšet ticho 
mých křídel. 

V době rozborového semináře pro pedagogy probíhala pro děti 
výtvarná dílna na téma pohybu s Vlaďkou Křenkovou nebo pro-
hlídka sedlčanského muzea pro vzdálenější soubory. Odměny byly 
připraveny pro všechny děti, kterých tentokrát přijelo tančit deva-
desát. 

Osobně mne nejvíce potěšilo vidět na jevišti děti různého věku 
tvořit, tančit, přemýšlet o tom, co a proč dělají, ne napodobovat 
a stylizovat se do forem, které mohou vidět všude kolem. To, co 
kategorie současného tance může nejen dítěti přinést, je možnost 
vyjádření, práce s fantazií, originální  hudbou, práce na vlastní dis-
ciplíně a také možnost prezentace, jako určité výpovědi. 

Jsem velmi ráda, že přehlídka v současném tanci není na prin-
cipu udělování prvního, druhého, ..., dalšího místa, není zkrátka 
o medailích a pohárech, ale je o tvorbě a prožitku. Dítě je stále 
dítětem a může si zachovat individualitu a osobitost i na jevišti. 

Pokud se na tanec budete chtít přijít podívat do budoucna, máte 
možnost 16. 4. 2015 v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech, 
kde se pořádá tentokrát Krajská postupová přehlídka. Účast potvr-
dilo již dvanáct souborů ze Středočeského kraje a Prahy, kteří si 
místní divadlo oblíbily hlavně pro velmi pěkné zázemí. 

Děkujeme za podporu městu Sedlčany, Středočeskému kraji, 
KDJS Sedlčany a také rodičům za pomoc s organizací. 

 Vendula Dědová, ZUŠ Sedlčany


