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od 2. ledna do 4. února                                               VÝSTAVA

FotoFlegmatici Sedlčany posedmé
výstava fotografií klubu, který působí při Městské knihovně Sedlčany

Slavnostní vernisáž se uskuteční v sobotu 3. ledna od 16 hod.
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 2. 1. 

2015 do 4. 2. 2015.

FotoFlegmatici v roce 2014  
* 11 statečných se odhodlalo vystavovat na tradiční lednové 

výstavě fotoklubu v sedlčanské knihovně. Na slavnostní vernisáži 
v sobotu 4. ledna zahrála na housle Kristýna Zbíralová  společně 
se svojí učitelkou Ivetou Balkovou, o další vystoupení se posta-
raly taneční soubory Mirky Vavříkové. Fotografie FotoFlegmatiků 
byly vystaveny v knihovně do 5. února.

 * Programem lednové schůzky byl kurz úprav fotografií na 
počítači v programu Zoner, lektorovali Kamil Novotný a Radek 
Fouček. Na další schůzku si měl každý připravit úpravu dvou zada-
ných fotek.

*  Předposlední únorovou sobotu jsme porovnali výsledky své-
ho snažení. Úpravu fotek nejlépe zvládl v kategorii A “Krajina” nový 
člen fotoklubu Karel Stibůrek, v kategorii B “Člověk” zvítězil Zde-
něk Šimek. Celkem se sešlo na 17 upravených fotografií. A protože 
nás soutěže začaly opravdu bavit, na další schůzku bylo vyhlášeno 
téma “Jablko”.

*  V březnové klubové soutěži kralovaly ženy. Jablko nafotila 
nejlépe Lucie Valsová, a to dokonce hned dvakrát, o druhé místo 
se podělily Kristýna Zbíralová a Zuzana Havlová, o třetí pak Kristý-
na s Jindrou Tauberem.

*  Fotoklub se spolu s dalšími institucemi opět zapojil do pro-
jektu Městské knihovny Sedlčany Lukášek 2013/2015 na téma 
“Žena”.  Společná výstava byla k vidění v sedlčanské knihovně od 
3. dubna do 5. května. Vernisáž k výstavě proběhla ve čtvrtek 3. 
dubna od 17 hod.

*  V sobotu 7. června byly na vernisáži v Městské knihovně Sedl-
čany odtajněny výsledky soutěže na téma “Ruce”. Soutěž vyhlásila 
Městská knihovna pro fotokluby FotoFlegmatici Sedlčany a Uran 
Příbram. Čtyřčlenná porota rozhodla, že první tři místa a jedno 
čestné uznání putují do Příbrami. Za sedlčanský fotoklub bodoval 
pouze Zdeněk Šimek, který byl oceněn čestným uznáním za foto-
grafii “Ruce skláře”.

*  Na zářijové schůzce proběhla dlouho připravovaná klubová 
soutěž, v pořadí již sedmá. Téma “Čas” se   pokusilo zachytit na 
svých fotografiích 6 členů fotoklubu. Hlasování dopadlo takto: 1. 
místo obsadil Karel Stibůrek, na druhém místě skončila Zuzana 
Havlová a na třetím Zdeněk Šimek.

* Závěr roku patřil intenzivním přípravám na novoroční výstavu 
v naší domovské knihovně.        www.fotoflegmatici.sedlcany.cz
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od 2. ledna do 4. února                                               VÝSTAVA

Oblečte se - výstava Adély Sirotkové
Na dětském oddělení bude k vidění výstava skic oděvních návr-

hů v rámci cyklu Umělci z nás možná nebudou, ale baví nás to. 
Zhlédnete tvorbu Adély Sirotkové, která je prvním rokem student-
kou Střední průmyslové školy oděvní a baví ji navrhování oděvů 
a doplňků. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 2. 1. 2015 od 
15 hod. Od 16 hod. na ni naváže výtvarná dílna zaměřená na návr-
hářství - tentokrát pod dohledem budoucí profesionálky Adély.

Výstavu si budete moci prohlížet v provozní době knihovny až 
do 4. 2. 2015.

středa 21. ledna od 18 hod.                                     PŘEDNÁŠKA

Turecko země střetu civilizací
přednáška RNDr. Heleny Pejšové

Navštívíme domek, kde žila Matka Marie, místa pobytu apoštola 
Jana, apoštola Filipa, apoštola Pavla nebo Herakleita.

Uvidíme sultánské paláce s jejich poklady a také slavné mešity.
Projedeme se po Bosporu a zapějeme v největším amfiteátru 

světa.
Zameditujeme si v ruinách křesťanských chrámů.
Ochutnáme gözlemes či ayran.
Budeme šplhat po bílých skalách skrápěných teplými prameny 

či sestupovat do podzemních vodních cisteren.



LEDEN 2015

Programy na dětském 
oddělení pro veřejnost:

Středa 7. 1. 2015 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cy-

klus pro celé rodiny.
Pátek 9. 1. 2015 od 15 hod. 
Návštěva Pohádkové babičky nebo Pohádkového dědečka 

– čtení bude z knihy Ronja, dcera loupežníka od Astrid Lindgre-
nové. 

Na program naváže v 16 hod. rukodělná dílna Těžký život lou-
pežníka, ve které se přiučíme dovednostem nutných i pro loupež-
níky. Třeba látání ponožek, přišívání knoflíků apod. Bylo by dobré, 
kdybyste si vzali hříbek a látací nitě a pokud máte děravé ponožky, 
tak i ty ☺.

Středa 14. 1. 2015 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cy-

klus pro celé rodiny.

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: 25. 1. 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 (klub pro seniory): 7. 1., 21. 1. 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: 3. 1., 17. 1. a 31. 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 5. 1. 

2015 do 10. 1. 2015. 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 2. 2. 2015 v 10 hod.

Téma semestru:
Barokní architektura v Čechách
Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze. 
Přednášky odborným pohledem sledují architekturu, která byla 

vytvořena v době baroka a kterou můžete sami navštívit během 
svých cest po naší vlasti.

středa 28. ledna od 17 hod.              INTERAKTIVNÍ WORKSHOP

Mezilidské vztahy
…aneb Jak budovat pevné mosty mezi sebou a druhými

workshop s Radkou Evjákovou

Jaká je kvalita vašich vztahů – rodinných, pracovních, přátel-
ských…? A jaký vztah máte sami k sobě? Víte, že můžete ovlivnit 
druhé tím, že změníte sami sebe? Přijďte prozkoumat svá přesvěd-
čení, která vás brzdí v tom, aby vaše vztahy byly harmonické!

Opět budeme kombinovat NLP cvičení, zamýšlení se, sdílení 
a drobné pohybové aktivity. Během 3 hodin se dozvíte něco o sobě 
a dostanete indicii, jak na sobě pracovat, aby vaše vztahy byly 
takové, jaké je chcete mít.

Můžeme ovlivnit víc, než si myslíme. Je ale třeba začít u sebe…

Pátek 16. 1. 2015 od 15 hod. 
I my jsme byli děti – povídání s Vladimírem Voráčem. Budeme 

vzpomínat, povídat, hrát si a třeba i zpívat. Na program naváže od 
16 hod. výtvarná dílna, Jak si děti hrály, ve které budeme vyrábět 
panenky, ale i jiné postavy nebo zvířata z polínek. 

Středa 21. 1. 2015 od 10 hod. 
Za pecí s Vladimírem Voráčem. Program pro rodiče s dětmi. 

Jaké to bylo bez televize? Jaké hry se hrály? Z čeho jsme měli 
radost? Vyprávět a hrát si budeme s panem Vladimírem Voráčem. 
Pro dospělé bude připravena nabídka knih s volnočasovou téma-
tikou.

Středa 21. 1. 2015 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cy-

klus pro celé rodiny.
Pátek 23. 1. 2015 od 15 hod.
Návštěva Pohádkové babičky nebo Pohádkového dědečka 

- čtení z knihy Karla Bazala Pověsti našich dědů. Od 16 hod. při 
výtvarné dílně Tajemství nás baví, budeme kreslit, jak a kudy 
mohly vést tajné chodby, jak mohly vypadat tenkrát a jak dnes. 
Zkusíme do nich dokreslit i příběh, který se v nich, možná, mohl 
kdysi odehrát. 

Středa 28. 1. 2015 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cy-

klus pro celé rodiny.
Pátek 30. 1. 2015 od 15 hod.
Co by se stalo, kdyby… - odpoledne s příběhy Daisy Mrázkové. 

Od 16 hod. naváže na program výtvarná dílna Bambuláci mezi 
námi, ve které budeme vyrábět zvířátka z bambulí. 


