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AKCE KNIHOVNY - LEDEN
od 5. 1. do 31. 1.

VÝSTAVA

FotoFlegmatici Sedlčany podesáté
výstava fotografií členek a členů klubu, který působí
při Městské knihovně Sedlčany.
Slavnostní vernisáž se uskuteční v sobotu 6. 1. od 16 hod.
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 5. 1. do
31. 1. 2018.
FotoFlegmatici v roce 2017
* První akcí fotoklubu v roce 2017 byla vernisáž výstavy našich
fotografií v sedlčanské knihovně. Měli jsme opět milou příležitost
setkat se s našimi kamarády, příbramskými kolegy, rodinnými příslušníky a příznivci fotografie. O hudební vystoupení se postaral
kytarový instrumentalista Štěpán Dvořák, o netradiční a vtipné
představení nás autorů zase náš kamarád a fotograf David Heger.
Došlo i na křest fotoknihy - ročenky 2016, toho se za knihovnu ujala Blanka Tauberová. Je to již naše třetí klubová fotokniha a shodli
jsme se na tom, že tuto tradici - vydávání klubové ročenky - znovu
a rádi obnovíme.
* V březnu se dámská část fotoklubu jela podívat do Příbrami
do Galerie Františka Drtikola na Czech Press Photo 2016. K vidění
byla celá kolekce čítající 460 fotografií včetně fotografií dvou příbramských fotografů Petra Bambouska a Martina Andrleho.
* Ve čtvrtek 4. května se většina FotoFlegmatiků sešla na vernisáži výstavy Šárky Krámské „Šperk v aktu“ v Městském muzeu
v Sedlčanech, aby tak svojí účastí podpořili dva členy fotoklubu
Věru Holečkovou a Kamila Novotného, kteří doplnili výstavu svými
fotografiemi Šárčiných šperků na nahém těle.
* Těsně před prázdninami jsme uskutečnili společné focení kvůli
naší jubilejní 10. výstavě, akci jsme zakončili grilovací párty u Foučků v Dublovicích a noční procházkou domů.
* První říjnové sobotní odpoledne se fotoklub sešel na vernisáži dlouho připravované výstavy člena našeho fotoklubu Zdeňka
Šimka. Jeho třetí samostatná výstava v knihovně byla tentokrát
pořádaná k jeho únorovým 80. narozeninám. I když se Zdeněk nemohl vernisáže zúčastnit osobně kvůli zdravotnímu stavu, věříme,
že tam byl s námi všemi duší přítomen.
* Ve čtvrtek 19. října jsme vyrazili do Galerie Františka Drtikola
v Příbrami podpořit kolegy z tamního fotoklubu účastí na vernisáži, kterou uspořádali k 60. výročí založení fotoklubu Uran Příbram.
Stihli jsme si také prohlédnout výstavu černobílých fotografií Jaroslava Kučery s názvem „Jak jsem potkal lidi“, která byla zahájena
o hodinu dříve ve druhém patře galerie.
* S blížícím se koncem roku jsme opět rovnýma nohama skočili
do víru příprav klubové fotoknihy, lednové výstavy a oslavy 10.
výročí založení fotoklubu. Navíc stále na schůzkách pokračujeme

v promítání našich fotografií a diskuzemi o nich.
* 23. října nás zasáhla smutná zpráva, zemřel náš kamarád
a FotoFlegmatik Zdeněk Šimek ve věku 79 let. (Tři dny poté vyhrál David Heger z Dublovic ve fotografické soutěži East West Art
Award v Londýně 3. místo se Zdeňkovým portrétem „Starý muž
a velryba“.) Zdeněk byl jedním ze zakládajících členů fotoklubu, byl
plnohodnotným a oblíbeným FotoFlegmatikem až do posledních
chvil… Vážili jsme si jeho zkušeností, elánu a humoru.
„Zdeňku, bylo nám ctí…“
FotoFlegmatici
KVÍZOVÁNÍ

Kvízování - literárně jazykové kvízy pro dospělé

Od ledna pro návštěvníky připravujeme vědomostní soutěže
a kvízy pro dospělé. Každý měsíc máme naplánované jedno téma
z oblasti literární nebo jazykové. Na konci měsíce vždy losujeme
ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získávají i malá ocenění.
Podrobnější informace pro zájemce rády zodpovíme v knihovně.
Téma měsíce ledna: Rozhodněte, co je správně.
středa 10. 1. od 18 hod.

PŘEDNÁŠKA

Banát – přednáška pro veřejnost Mgr. Ivo Dokoupila, koordinátora projektů společnosti Člověk v tísni, o minulosti a přítomnosti rumunských krajanů.
Banát – krajina a lidé
Banát - hory nad Dunajem. Člověk a krajina zde soupeří už
180 roků. Při každodenní práci se navzájem pomalu ale vytrvale
opotřebovávají, až jsou od sebe takřka k nerozeznání. Člověk žne
a oře, jeho dlaň ohlazuje topůrko sekery i držadlo motyky a on sám
je přitom ohlazován sluncem, větrem, deštěm a mrazem. Jeho
vrásky se stále více podobají horským kotlinám, ve kterých zurčí
voda, jeho oči prosvětlenému nebi a jeho dlaně srůstají s nářadím,
kterým vytváří dřevěné domky, mosty, seníky a ohrady. Oběma
- člověku i zemi - jako by byl souzen stejný osud pod stejným
nebem, jehož zákony jsou pevné a žádná lidská vzpoura s nimi nic
neudělá. Nakonec navzájem splynou v láskyplném objetí, člověk
je proměněn v zemi a ta ho přichýlí, aby ho po čase opět vyvrhla.
Smrt zde není krutá, je jen vysvobozením od povinnosti pro ty,
kteří již nemohou dále.
Český Banát v rumunských Karpatech nad Dunajem. To je šest
českých vesnic v divokých a špatně přístupných horách. To je 180
roků dřiny, trápení i radostí, 180 roků kácení pralesů, orání, setí,
sklízení, kopání a stavění cest, výstavba vesnic, kostelů i hospod.
To je dva tisíce pracovitých a svérázných krajanů žijících na statcích a půdě zděděné po předcích. To je ponoření se do naší vlastní
minulosti, minulosti českých a moravských vesnic, do doby, kdy
věci měly svůj pevný řád a kouzlo jednoduchosti a přímosti.
Mgr. Ivo Dokoupil - koordinátor zahraničních projektů MZV ČR.
Od roku 2004 koordinuje projekt rozvoje šetrného cestovního ruchu v Rumunsku v oblasti českých vesnic Banátu (www.banat.
cz). Od roku 2008 koordinuje projekt obnovy turistického značení na Podkarpatské Rusi a od roku 2012 projekt obnovy turistického značení v oblastech horského Krymu. Autor mnoha článků
a fotografických výstav, profesionální průvodce se specializací na
Rusko, Ukrajinu a Mongolsko.
www.banat.cz
www.podkarpatskarus.net
www.crimea.cz
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středa 17. 1. od 20 hod.

LISTOVÁNÍ

Co by můj syn měl vědět o světě (Fredrik Backman)
LiStOVáNí v podání Lukáše Hejlíka
Fredrik Backman (autor knihy Muž jménem Ove) vtipně stírá
všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století v půvabné knize plné upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky,
která zasáhne srdce všech rodičů, a to dokonce i těch budoucích,
potencionálních. Poprvé bude v LiStOVáNí účinkovat jen jeden
herec; Lukáš Hejlík je stejného věku jako Fredrik Backman a má
stejně starého syna.
Backman: „Tato kniha je především o snaze být dobrým rodičem. Protože chci, abys věděl, že jsem se vážně snažil úplně nejvíc, jak jsem uměl. Nikdo negooglil tolik jako já.“
Hejlík: „Ta ztracenost otců při nakupování! To, jak dětské hraní
nemá logiku a jak se ji snažíte v pět ráno, když on vstane tak živě
a vy tak mrtvě, najít, jak ji přímo vyžadujete! To, jak se snažíme
být nejlepšími rodiči, a to, jak víme, že to nezvládáme. A nezvládneme.“
Knihu vydalo nakladatelství Host v roce 2017 v překladu Heleny
Matochové. Vstupenky za 150 Kč v předprodeji v knihovně.

pátek 26. 1. od 18 hod.

BESEDA

Stopem po Kyrgyzstánu – beseda s Vojtou Süsserem
Vojta Süsser, student sedlčanského gymnázia, se v létě vydal do
středoasijského Kyrgyzstánu. Na své cestě téměř zdolal čtyřtisícovku, skoro využil služeb místního nevěstince a byl neoficiálním
prezidentem Kyrgyzstánu konvertován na islám. O tyto a jiné zážitky se s Vámi hodlá podělit. Přijdete?

Programy na dětském oddělení pro veřejnost:
Cyklus Pátečních odpolední, při kterých si čteme, hrajeme,
vyprávíme, ale také tvoříme, kreslíme a malujeme, pokračuje
i v novém roce. Vstup je volný pro všechny, těšíme se na společně strávený čas s Vámi. Pravidelné středeční čtení nazvané Hajánek zaměříme tentokrát tematicky. Myslíme si, že čtení je umění
a nikdy ho není dost, proto budeme rádi, když si přijdete pohádky
nebo příběhy, které pro Vás s velkou péčí vybíráme, poslechnout.
Středa 3. 1. od 17 hod. Hajánek – podvečerní čtení, při kterém
si budeme číst pohádky se zimní tématikou. Vhodné pro rodiny
s menšími dětmi.
Pátek 5. 1. od 13.30 hod. Hrajeme deskovky – odpoledne
určené pro všechny věkové kategorie. Chcete si zahrát deskové
hry? Nevíte, jaké vlastně existují a jak se hrají? Chtěli byste některé
vyzkoušet? Přijďte do knihovny a můžete se seznámit s hrami od
firmy Albi, Mindok a DINO.
Pátek 5. 1. od 15 hod. Loutkové divadlo – zahrajeme si pohádku O Červené Karkulce, O perníkové chaloupce a Hrnečku vař. Od
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16 hodin na program naváže Loutková výtvarná dílna, ve které si
vyrobíme loutky, se kterými můžeme sehrát vlastní divadlo.
Středa 10. 1. od 17 hod. Hajánek – podvečerní čtení.
Pátek 12. 1. od 13.30 hod. Hrajeme deskovky
Pátek 12. 1. od 15 hod. Pohádková babička – v podání naší
Pohádkové babičky si poslechneme pohádku Dlouhý, Široký a
Bystrozraký. Od 16 hodin na program naváže Rozfoukaná výtvarná
dílna. Foukat budeme vodovými barvami a vytvoříme krajiny přímo
pohádkové. Do výkresů tuší domalujeme pohádkové postavy.
Pondělí 15. 1. od 10 hod. Padá snížek, padá - výtvarná dílna
pro rodiny s dětmi. Vyrobíme si obrázky se sněhuláky z vaty a
zasněženou zimní krajinu.
Středa 17. 1. od 17 hod. Hajánek – podvečerní čtení.
Pátek 19. 1. od 13.30 hod. Hrajeme deskovky
Pátek 19. 1. od 15 hod. Pohádková babička – čtení z knihy Černý krasavec od spisovatelky Anny Sewellové. Od 16 hodin naváže
beseda s Libuší Jiránkovou z Jezdeckého sportovního klubu Kosova Hora s názvem Můj přítel kůň. Popovídáme si o chovu koní, jak
na koni jezdit a vůbec o „koňáctví“.
Pondělí 22. 1. od 10 hod. Miky a dobrodružství s autíčkem
- program pro rodiny s dětmi na motivy stejnojmenné knihy nejmladší české spisovatelky zapsané v České knize rekordů Barbory
Laňkové.
Středa 24. 1. od 17 hod. Hajánek – podvečerní čtení,.
Pátek 26. 1. od 13.30 hod. Hrajeme deskovky
Pátek 26. 1. od 15 hod. Pohádková babička – rozmotá klubíčko
pohádek z knížky Martínkova čítanka spisovatele Eduarda Petišky.
Od 16 hodin naváže Provázková výtvarná dílna, ve které zkusíme
umotat podložku pod hrnek.
Středa 31. 1. 2018 od 17 hod. Hajánek – podvečerní čtení.

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: 28. 1. od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: schází se každé
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 (= Klub pro všechny aktivní seniory): 3. 1., 17. 1.
a 31. 1. od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: schází se každý pátek od 15 do 17 hod.
Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý 15-18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: 6. 1. a 20. 1. 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.

Virtuální univerzita třetího věku:
Zápis do letního semestru bude probíhat v knihovně od 2. 1. do
6. 1. 2018. Přihlásit se může každý senior bez ohledu na to, zda
už některý semestr navštěvoval. Stačí, že jej zaujme téma. První
přednáška se uskuteční v pondělí 5. 2. v 10 hod.
Téma semestru: Gian Lorenzo Bernini – genius evropského
baroka. Přednášky odborným pohledem sledují život a dílo neapolského rodáka Giana Lorenza Berniniho – jednoho z nejvýznamnějších umělců evropského baroka. Organizační garant: Provozně
ekonomická fakulta ČZU v Praze. Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

