MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program únor 2020
Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 186, 725 826 122
www.knihovna-se.cz, mek@knihovna-se.cz
Otevírací doba:
P0 - ST 9 - 18 hod., ČT zavřeno,
PÁ 9 - 20 hod., SO 9 - 12 hod.

od 7.2. - 4.3.2020

Pátek 21. února od 18 hod.

VÝSTAVA

ČTENÁŘSKÝ KLUB

ROMAN ČIKO - KRESBY

Roman Čiko (46 let), sedlčanský rodák zabývající se již několik let převážně kresbou tužkou a uhlem, je naprostý samouk.
Kreslí ve svém volném čase. Témata kreseb jsou různá - od
historických objektů Sedlčan a okolí až po portréty známých
osobností. Kreslí rád však i lidi, které ve svém životě potkává.
Výstavu můžete navštívit od 7. 2. 2020 do 4. 3. 2020 v provozní
době knihovny.

DVeře K… (Diskusní Veřejný Klub)

– otevřený diskusní klub, který se zabývá četbou, místem kde žijeme, regionálními osobnostmi, ale také problémy, které nás trápí.
V únoru si popovídáme o knihách Vladislava Vančury a zamyslíme se nad jeho významem pro nás.
Setkání nese název

VLADISLAV VANČURA
A JEHO KNIHY

Čteme je ještě? Baví nás? Nebo nebaví? A umíme je doporučit ostatním? Přijďte si popovídat nebo jen tak posedět.
Diskusi moderuje Blanka Tauberová.

PŘEDNÁŠKY
Pátek 7. 2. 2020 od 18 hod.

HURÁ DO NEPÁLU!

Beseda s Evou Moulíkovou o týdenním treku podhůřím Himalájí z Nayapulu přes Ghandruk, Poon Hill do Tolky s výhledy na
Dhaulágiri, Anapurny a Machhapuchhare s partou deseti žen,
jednoho muže a třemi Nepálci. Třeba nás právě toto setkání
bude inspirovat k naší vlastní cestě…
Středa 12. února 2020 od 18 hod.

Středa 19. února od 12.30 - 16.30 hod.
WORKSHOP PRO RODIČE A PRARODIČE

NAUČTE SE PŘEDČÍTAT
JAKO HERCI

Pro koho je kurz nejvhodnější?
Pro maminky, tatínky, babičky, dědečky a všechny, kteří chtějí
dětem číst nahlas.
Když nechcete jen číst, ale vyprávět. Přečtěte pohádku dítěti
tak, aby ho opravdu bavila. Čtěte tak, abyste vy i dítě (posluchač) doopravdy porozuměli textu. Co při čtení zdůraznit, kdy
zpomalit, kde udělat pauzu. Jak pracovat s melodií a jak zapojit
emoce do svého sdělení. Také se budeme věnovat tomu, jak
jednoduše předvést, zpřítomnit postavy příběhu – jednoduché
herecké základy pro každého. Potenciál, který má každý v sobě.
Luboš Pavel vystudoval DAMU, jako lektor soft skills, zejména
komunikačních a prezentačních dovedností, pracuje 12 let, učí
na Karlově univerzitě budoucí žurnalisty. Dále pak namlouvá
audiočasopisy a audioknihy, příležitostně hraje divadelní představení, píše knihy pro děti i pro dospělé.
Kurz je zdarma. Počet účastníků omezen. Přihlašujte se
v knihovně u Blanky Tauberové nebo na e-mailu tauberova@
knihovna-se.cz

PROSPÍVÁNÍ TĚLA I DUŠE

prezentace Ivy Fišerové, M. Div.
Jak žít tělesně i duševně vyvážený život? Kdo jsme? Co potřebujeme, abychom sami sebe zažívali celistvě, a proč to není
sobecké? Stále nová poznání o lidském těle a celistvém prospívání člověka neberou v současné objevné době konce. Život
se v přírodě vyskytuje v opakujících vzorcích zdraví a vitality
a každý z nás je nevědomky příjemcem a nositelem jejich jemných přílivů. Tuto životní energii, která tělu umožňuje jemné
a hlubší dýchání celého těla, a která je jemnější než dýchání
plícemi, nazvali lékaři Základní dech. Ten je nositelem naší životní síly. Zázračně harmonizující.
Pátek 28. února 2020 od 18 hod.

OSUD JMÉNEM LEŽÁKY – SETKÁNÍ S JARMILOU
DOLEŽALOVOU ML.

Rodina paní Doležalové se zapojila do odboje proti nacistům
a pomáhala anglickému paradesantu SILVER A. Poté, co došlo
k prozrazení, byla dvouapůlletá Jarmila odvezena z obklíčených
Ležáků s ostatními ležáckými dětmi do Pardubic, Prahy a polské Lodže a odtud pokračovala už jen se svou mladší sestrou
Marií do dětských domovů Bruckau a Puschkau. Po skončení
druhé světové války byla obě děvčátka nalezena u německých
adoptivních rodin a v roce 1946 vrácena zpět do vlasti.
Dcera paní Doležalové jezdí připomínat toto hrozné období,
abychom na ně nezapomněli.
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PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST
HAJÁNEK

Středa 5. 2. 2020 od 17 hod.
Středa 12. 2. 2020 od 17 hod.
Středa 19. 2. 2020 od 17 hod.
Středa 26. 2. 2020 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst z knihy Evy Roztočilové Albína a Pepinka –příběhy dvou koček. Vhodné pro
rodiny s menšími dětmi.
HRAJEME DESKOVKY
Pátek 7. 2. 2020 od 13.30 hod.
Tik tak bum: neumíte pravidla? Nevadí! Naučte se je s námi.
Hry znáte a chybí vám parťáci na hraní? Přijďte k nám.
PÁTEČNÍ ODPOLEDNE
Pátek 7. 2. 2020 od 15 hod.
Loutkové divadlo
Známé pohádky pro děti.
Po divadle se zasmějeme při Veselé výtvarné dílně.
Pátek 21. 2. 2020 od 15 hod.
Frantík detektivem
Interaktivní program inspirovaný knihami Ivany Peroutkové.
Frantík Lebeda je malý kluk s hlavou plnou snů a nápadů. Podaří se mu vyřešit záhadu ukradené cukřenky a ztraceného
prstenu?
A řešíme dál – po programu v Detektivní výtvarné dílně.
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
Pátek 14. 2. 2020 od 13 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žákem
1. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkušenosti
a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď!
Pondělí 17. 2. 2020 od 17.15
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žákem nebo studentem 2. stupně základní školy, gymnázia,
střední školy nebo učiliště? Chceš se podělit o své zkušenosti
a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď! Večer nebude
věnován jen autorskému čtení, ale také improvizované tvůrčí
dílně, která bude otevřená všem, nejen již píšícím spisovatelům a spisovatelkám.
DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
Pondělí 10. 2. 2020 od 10 hod.
Na co se veverky těšily
Program pro rodiny s menšími dětmi inspirovaný stejnojmennou knihou Jindřicha Balíka. Společně se projdeme po lese za
doprovodu známých písniček a básniček pro nejmenší. Pondělí 17. 2. 2020 od 10 hod.
Zimní mozaiková výtvarná dílna
Výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi.
Sobota 29. 2. 2020 od 10 hod.
Čtení pro miminka v bříšku (prenatální komunikace)
Zveme budoucí rodiče na příjemně a užitečně strávený čas
s knížkou v knihovně.
ŠIKOVNÉ RUCE (9+)
Pátek 14. 2. 2020 od 18 hodin
Háčkujeme s Kristiánem.
I kluci krásně háčkují. A dokonce nás to jeden z nich přijde
naučit!

PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Pátek 14. 2. 2020 od 15 hod.
Čtení z knihy Aleny Peisertové Pohádkoví pohádkáři.
A copak nás čeká ve Středověké výtvarné dílně? To se dozvíme, až babička dočte…
Pátek 28. 2. 2020 od 15 hod.
Čtení z knihy Miloše Kratochvíla Jejda a Helemes.
Po čtení vytvoříme postavy ve Skládankové výtvarné dílně.

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: 23. 2. 2020 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 pro seniory Mnémé: 5. 2., 19. 2. 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: . 2., 15. 2. a 29. 2. 2020 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 17 hod.

KVÍZOVÁNÍ

KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY
PRO DOSPĚLÉ

Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit
vědomostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc máme naplánované jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci
měsíce vždy losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získávají malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce
rády zodpovíme v knihovně.
Téma měsíce února: Rozumíte slovenštině?

VÝZVA
Knihovna od roku 2016 pořádá přehlídku v oboru mluveného
slova v kategorii souborů a dospělých. Přehlídka se jmenuje
Růže pro Marii Š.
Pravidla pro přehlídku dospělých v oboru mluveného slova:
• Zúčastnit se mohou jednotlivci starší 15 let.
• Forma: poezie, poezie v próze, próza.
• Přihlášku je nutno doručit osobně nebo poštou do soboty
29. 2. 2020 na adresu: Městská knihovna Sedlčany, k rukám
Blanky Tauberové, Kapitána Jaroše 482, 264 01 Sedlčany. Byli
bychom rádi, kdyby součástí přihlášky byl i text, se kterým se
přehlídky zúčastníte.
• Přehlídka kategorie dospělých se uskuteční ve čtvrtek 19. 3.
2020 od 17.00 hod.

