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Tvořivý předvánoční čas ve Spolkovém domě
V době adventu nabídl Spolkový dům svým návštěvníkům tvořivé a výtvarné kurzy a dílničky.
Všichni, kteří rádi tvoří a zároveň se chtěli v předvánočním shonu na chvíli zastavit a vychutnat si
kouzlo adventních dní, připravil Spolkový dům hned několik zajímavých řemeslných akcí.
V sobotu 21. listopadu se v přednáškovém sále Spolkového domu uskutečnil Kurz výroby
vánočních medových perníčků, který vedla zkušená perníkářka z Pravonína paní Emílie Slabá.
Všichni účastníci se seznámili s tím, jak podle osvědčeného receptu zadělat kvalitní perníkové těsto či
jak potom nazdobit již upečené perníčky. Během kurzu vládla opravdu tvůrčí atmosféra, a tak všichni
účastníci (resp. účastnice) sebrali odvahu vytvořit také malou perníkovou chaloupku, která by
ozdobila jejich sváteční stůl. Dalším tvořivým kurzem byl Kurz výroby vánočních svíček ze včelího
vosku, vedený panem Jaroslavem Formanem z Louňovic. Kurz se uskutečnil v neděli 6. prosince a
zúčastnění se na něm seznámili se dvěma technikami výroby svíček ze včelího vosku - stáčením
mezistěn a odléváním do forem.
Oba kurzy byly pořádány ve spolupráci se Českým svazem včelařů Vlašim v rámci projektu
Spolkového domu „Živé tradice Podblanicka“, který finančně podpořil Evropský zemědělský fond
pro rozvoj venkova v rámci Programu pro rozvoj venkova ČR. Na začátku příštího roku se v rámci
stejného projektu uskuteční Kurz malování na sklo a keramiku (16.1.) a Kurz košíkářství (6.-7.2.).
Přihlášky naleznete na www.spolkovydum.cz nebo v průjezdu Spolkového domu.
Na první adventní neděli 29. listopadu 2009 byl Spolkový dům otevřen všem, kteří si chtěli se
svými přáteli či rodinou vytvořit pěkný adventní věnec. V průběhu akce nazvané Advent ve
Spolkovém domě se v přednáškovém sále vystřídalo více než 50 návštěvníků, kteří si z nachystaných
přírodních a výtvarných materiálů vyrobili krásné věnce na ozdobení předvánočního stolu či
vchodových dveří u svých domovů. Advent ve Spolkovém domě se uskutečnil v rámci projektu „Rok
ve Spolkovém domě“, který finančně podpořil Středočeský kraj.
Více o aktivitách Spolkového domu naleznete na www.spolkovydum.cz nebo se můžete informovat
na telefonu 737 505 605.
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Spolkový dům - Dům sourozenců Roškotových
vyhlašuje

VÝTVARNOU SOUTĚŽ KAMILA ROŠKOTA
pro děti a mládež z Vlašimi a okolí
Věkové kategorie:
1. kategorie: 4 - 6 let
2. kategorie: 7 - 10 let
3. kategorie: 11 - 15 let
4. kategorie: 16 - 19 let
Náměty:
a) architektonický návrh veřejné budovy
divadlo, kino, školka, škola, knihovna, lanové centrum, aquapark atd.
b) architektonický návrh veřejného prostoru
sportovní areál, dětské hřiště, park, místo na setkávání teenagerů, dětí, důchodců,
rodičů s dětmi, atd.
Výtvarné techniky:
- Kresba - tužka, tuž, pastelka
- Malba - tempera, akvarel, vodové barvy
Velikost: formát A3 - A2
Účastníci soutěže si mohou vybrat ze dvou námětů a čtyř výtvarných technik.
Obrazy pak mohou odevzdávat od 11. ledna do 5. března 2010 buď přímo ve
Spolkovém domě, nebo kontaktním osobám z mateřských, základních a středních
škol ve Vlašimi.
Z každé věkové kategorie vybere odborná komise 5 nejzdařilejších děl. Jejich
autorům budou slavnostně předány hodnotné ceny a diplom v rámci Memoriálu
sourozenců Roškotových, který se uskuteční 21. března 2010 od 13 hodin
v přednáškovém sále Spolkového domu, Palackého náměstí 65 ve Vlašimi.
Všechny vítězné obrazy budou vystaveny ve Spolkovém domě.
Na každý obraz, prosíme, uveďte tyto základní údaje:
Křestní jméno a příjmení autora, věk, adresa bydliště.
Kontakt: Mgr. Eva Hájková - vedoucí domu,
Spolkový dům Dům sourozenců Roškotových, Palackého nám. 65, 258 01 Vlašim,
tel: 737 505 605, email: info@spolkovydum.cz, www.spolkovydum.cz

Farní charita Vlašim
přeje všem svým klientům Domácí zdravotní
péče a Občanské poradny pokojné a radostné
Vánoce a do roku 2010 mnoho zdraví, úspěchů
a Božího požehnání.

Pozvánka na zimní
pozorování oblohy
Rok 2009 je Mezinárodním rokem astronomie, a
proto jsme v jeho závěru pro Vás připravili v úterý
22. prosince 2009 od 17.00 hodin SEČ na nově
zrekonstruovaném Žižkově náměstí ve Vlašimi
krátké zamyšlení o Betlémské hvězdě a její
astronomické interpretaci (velké konjunkci Jupiteru
a Saturnu), povídání o astronomickém, kultovním a
zemědělském významu zimního slunovratu a
v případě vhodného počasí i pozorování přenosným
dalekohledem s odborným komentářem. K dispozici
budou též materiály s astronomickou tematikou.
Podávání teplých nápojů (čaj, káva v biokvalitě
apod.). Účastníci obdrží dárek. Vstup je zdarma.
V případě nepříznivého počasí proběhne akce
v čajovně Medina na Žižkově náměstí č. 248,
Vlašim.
Na setkání pod hvězdnou oblohou se těší
členové Vlašimské astronomické společnosti.

Nabídka pravidelných
aktivit pořádaných
v nové spolkové
místnosti v Domašíně
Jménem občanského sdružení „Rytíři
sv. Jakuba“ bychom Vám rádi představili
současnou nabídku pravidelných aktivit
pořádaných v nové spolkové místnosti
v Domašíně (budova bývalé školy u kostela):
1. „Divadelní hrátky“ - jednou za čtrnáct dní ve
středu od 16.30 h. Divadelní kroužek pro děti.
2. „Šikulíček“ - každý čtvrtek od 17.00 h.
Výtvarný a rukodělný kroužek pro děti.
3. Výuka orientálního tance - každý pátek
od 18.00 h. Určeno pro ženy všech věkových
kategorií.
Naše občanské sdružení vřele přivítá všechny
další návrhy na využití prostor naší spolkové
místnosti v Domašíně. Prosíme tedy každého, kdo
má nápad a chuť zde realizovat něco dobrého pro
obyvatele obce, aby nás neváhal kontaktovat:
Občanské sdružení „Rytíři sv. Jakuba“ Domašín
e-mail: rytiri.sv.jakuba@email.cz
tel.: +420 724 792 389
+420 732 444 535
+420 605 112 581

