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Městská knihovna Sedlčany

AKCE KNIHOVNY ÚNOR 2015
od 7. února do 4. března                                               VÝSTAVA

Vítá nás zas ta stará Častoboř 
výstava fotografií Jana Hovorky, 

Denisy Kupsové, Jaroslava Muchy, 
Kamila Novotného a Kláry Pořízkové

Slavnostní vernisáž se uskuteční v sobotu 7. února od 16 hodin 
a dále si výstavu můžete prohlížet v provozní době knihovny až do 
4. března 2015.

Dětský tábor Častoboř vystavuje své fotografie v Městské 
knihovně Sedlčany už potřetí. Zatímco minulé výstavy byly retro-
spektivní, ta první obsahovala například autentické černobílé 
fotografie ze sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, 
ta současná nabízí fotografie velice aktuální. Zachycuje táborové 
dění v roce 2014, tedy před půl rokem. Tábor probíhá ve třech 
turnusech po osmnácti dnech a v každém je 150 dětí. Nalézá se ve 
středočeském Povltaví, v romantickém prostředí Slapské přehrady 
mezi Živohoští a Cholínem. Navazuje na téměř čtyřicetiletou tradici. 
Obsahem současného táborového života jsou nejrůznější táborové 
programy, které jsou pro děti velice atraktivní. Vzhledem k tomu, 
že v jednotlivých turnusech pracují jako vedoucí nadšení fotoama-
téři, kteří jsou vybaveni dobrou fotografickou technikou, pořádáme 
už pátým rokem výstavy fotografií v řadě knihoven středočeských 
měst. To se setkává s dobrým ohlasem u veřejnosti a zejména u 
dětí, které byly na našem táboře. Dělá jim velkou radost, když se na 
vystavovaných snímcích poznají. Tuto skutečnost pak umocňuje 
kouzlo prožitého okamžiku v krásném krajinném prostředí. Tábor 
má dostatečný počet zkušených vedoucích, kteří dovedou dětem 
připravit nezapomenutelné dojmy a zážitky. Proto není problém 
naplnit zcela kapacitu tábora.
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Programy na dětském 
oddělení pro veřejnost:

Středa 4. 2. 2015 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyk-

lus pro celé rodiny.

Pátek 6. 2. 2015 od 15 hod.
Návštěva Pohádkové babičky – čtení z knihy Miloše Kratochvíla 

Hloupežníci. 

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: 22. 2. 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): 4. 2., 18. 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: 14. 2. a 28. 2. 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.

středa 18. února od 18 hod.                                     PŘEDNÁŠKA

O bylinkách 
a jejich zpracování 

povídání s bylinkářkou 

Hankou Urbánkovou, 
která provozuje rodinnou farmu na Vysočině

Hanka Urbánková o rodinné farmě Sedmikráska říká:
„Naše rodinná farma se zabývá ruční výrobou bylinných sirupů, 

bylinných sypaných směsí (čajů), bylinných tinktur a mastí. Vše je 
děláno pouze naší rodinou a jedná se tedy o prvovýrobu. Ač půso-
bíme na trhu pouze pár let, stali jsme se mezi lidmi vyhledávaným 
jak výrobcem, tak i rádcem v oblasti přírodního léčení. 

Vše pro Vás připravujeme s láskou a úsměvem na tváři a jsme 
přesvědčeni o tom, že již tato pozitivní energie, kterou budete přijí-
mat s našimi výrobky, Vám pomůže na Vaší cestě ke zdraví.

Na besedě se můžete dozvědět o nejrůznějších bylinkách z pří-
rody i z našich zahrádek, o jejich účincích na naše zdraví a pro 
zvídavé i o nejrůznějších tradičních způsobech jejich zpracování.“

pátek 20. února od 18 hod.                                        PROMÍTÁNÍ

Jízda na hraně
promítání dokumentu z roku 2013, 

který je součástí festivalu dokumentárních filmů 
o lidských právech Jeden svět

Anotace k filmu: 
Před zimní olympiádou v roce 2010 vrcholí rivalita nejlepších 

snowboardistů světa – Shauna Whitea a Kevina Pearce. K pomě-
ření sil ale nikdy nedojde, Kevin se totiž pár dní před začátkem 
her vážně zraní při tréninku. Zatímco Shaun získává zlatou medaili, 
Kevin se pomalu, za podpory rodiny, zotavuje z kritického stavu. 
Jeho mozek zůstává po nehodě poškozený. Doporučení lékařů je 
jasné: neriskovat žádný další pád. Ten by totiž v jeho případě mohl 
být smrtelný. Propadne Kevin znovu své adrenalinové vášni? Bude 
riskovat další nehodu a tím i potenciální doživotní závislost na své 
rodině, která si už tak dost vytrpěla?

Od 16 hodin na program naváže výtvarná dílna Robotíci, ve které 
popustíme uzdu naší fantazii a vyrobíme si postavičky, které v kni-
ze Hloupežníci vystupují a sehrávají v ní důležitou roli.

Středa 11. 2. 2015 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyk-

lus pro celé rodiny.

Pátek 13. 2. 2015 od 15 hod. 
Záhada hlavolamu – stínové divadlo.  Program na motivy dob-

rodružných příběhů Jaroslava Foglara, s divadlem, ale také speci-
álními úkoly. 

Na program od 16 hodin naváže výtvarná dílna Tajemné stí-
nování, při které budeme kreslit a vystřihovat loutky pro stínové 
divadlo. 

Středa 18. 2. 2015 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyk-

lus pro celé rodiny.

Pátek 20. 2. 2015 od 15 hod. 
Návštěva pohádkové babičky – budeme číst z knihy Putování 

žabáka Filemona autorky Jany Šrámkové. 
Výtvarná dílna od 16 hodin Jedu, jedeš, jedeme, bude inspi-

rována cestováním vlakem, protože tak také cestovala zvířátka 
s Filemonem do továrny.

Středa 25. 2. 2015 od 10 hod.
O šišlavé botě – program pro rodiče s dětmi, který je motivován 

příběhy na procvičování výslovnosti. Pro dospělé bude připravena 
nabídka knih, které se věnují logopedii a předškolní výchově.

Středa 25. 2. 2015 od 17 hod. 
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyk-

lus pro celé rodiny.

Pátek 27. 2. 2015 od 15 hod.
Čteme jinak – tentokrát budeme trénovat podle pravidel hru 

Piškvorky. 
Od 16 hodin ve výtvarné dílně zkusíme nakreslit nebo namalo-

vat, jak si představujeme Pišišvora nebo Pišingr. 


