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PROSINEC 2015

VÝSTAVA

PATCHWORK A KLUBÍČKA 
výstava Patchworkového klubu a Klubu pletení a háčkování. 

Kluby se scházejí v komunitním Centru Lukáš.

Setkání u příležitosti zahájení výstavy se uskuteční ve čtvrtek 3. 
12. od 17 hod.

Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 4. 12. 
2015 do 6. 1. 2016.

VÝSTAVA

Výstava na dětském oddělení:

Eliška Havlová a Míša Dragounová 
výstava fotografií

Výstava je součástí cyklu Umělci z nás možná nebudou, ale baví 
nás to a slavnostní vernisáž se uskuteční v úterý 1. 12. 2015 od 
16 hod. 

Přijďte se podívat a podpořit nadějné mladé fotografky. Při ver-
nisáži vystoupí Míša s aerobikem a Eliška s kapelou. 

Dále si fotky budete moci prohlížet v provozní době knihovny až 
do 6. 1. 2016.

Jmenuji se Eliška Hav-
lová a je mi 13 let. Byd-
lím v Sedlčanech, cho-
dím do 2. ZŠ Propojení 
Sedlčany do 7. B. Mám 
hodně koníčků: tanec, 
street dance, hru na kla-
vír, výtvarnou výchovu, 
karate a zpěv.

K focení mě přivedla 
moje maminka, která 
navštěvuje klub Foto
Flegmatiků. Na moje 
12. narozeniny jsem si 
přála fotoaparát, takže 
se fotografování věnuji 
1 rok. Fotím společně 
s Míšou, s ní mě to baví 

víc než samotnou. Nejraději fotografuji makro. Mým vzorem je 
moje maminka.

Jmenuji se Míša Dra-
gounová, je mi 11 let 
a chodím do 6. ročníku 
2. ZŠ Propojení.

Ráda cvičím aerobik 
a street dance.  Focení 
mě velmi baví. Nejdříve 
to u nás doma vypadalo 
tak, že fotograf po tátovi 
bude můj bratr, ale ten 
teď vůbec nefotí. Naopak 
já se k focení dostala tak, 
že jsem tátovi brala foťák 
a on mi potom jeden 
dal. Na výstavě uvidíte 
sporty, které se mi tady 
v Sedlčanech naskytly. 
Je to aerobik a bojové 
umění taekwon-do. Oba 

trenéři mi vyšli vstříc a nechali mě v hodině fotit. Za to jim moc 
děkuji. Jsem taky moc ráda, že jsme s Eliškou uspořádaly tuhle 
výstavu. Její maminka také fotí a s mým tatínkem jsou v klubu 
Fotoflegmatiků.  

Užijte si výstavu.  :D



PROSINEC 2015

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: neděle 27. 12. od 
18 hod.

Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: schází se kaž-
dé 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): 2. 12. a 16. 
12. 2015 od 9 hod.

Klub pletení a háčkování: schází se každý pátek 15 - 17 hod. 
Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý 15 - 18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: 12. 12. 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 2. 12. od 18 hod.                                            VYPRÁVĚNÍ

Řecko bájných bohů i praktikujících mnichů 
– vyprávění Heleny a Karla Pejšových

Vypravíme se po stopách apoštola Pavla a věrozvěstů Cyrila 
a Metoděje. Budeme hledat delfské orákulum, z něhož věštila 
Pýthie a uvidíme „pupek světa“. Pokocháme se zlatým věncem 
z dubových listů, který zdobil hlavu Alexandra Makedonského. 
Zameditujeme si v posledním živém chrámu komplexu Mistras. 
Ochutnáme tzatziki, ouzo, baklavu a jiné místní speciality. Povy-
právíme o tzv. milých náhodách, které nás provázely a uvědomíme 
si pomíjivost civilizací, které holdovaly bitvám.

Programy na dětském oddělení 
pro veřejnost:

Středa 2. 12. 2015 od 17 hod.
Hajánek – čteme Marka Šolmese Srazila. Vhodné pro děti do 

6 let. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.
Pátek 4. 12. 2015 od 15 hod. 
Mikulášské a čertovské nadělení – zavítá mezi nás Mikuláš se 

svým doprovodem. Připravte si básničku nebo písničku, abyste 
byli na Mikuláše, ale především na poťouchlé čerty připraveni. 

Od 16 hodin naváže na program výtvarná dílna Čertovské obráz-
ky, při které odkryjeme mnohá pekelná tajemství. 

Pondělí 7. 12. 2015 od 10 hod.
Jak žijí Eskymáci – výtvarná dílna. Program pro rodiny s dětmi. 

(komunitní Centrum Lukáš).
Středa 9. 12. 2015 od 17 hod.
Hajánek – čteme Marka Šolmese Srazila. Vhodné pro děti do 

6 let. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.
Pátek 11. 12. 2015 od 15 hod. 
Návštěva Pohádkové babičky nebo Pohádkového dědečka 

– čtení z knihy Chumelení Jiřího Kahouna. 
Od 16 hod. nastane Vánoční zvonění. Při výtvarné dílně budeme 

tvořit vánoční ozdoby. Z různých materiálů a každý podle svého 
vkusu, možností a z různých materiálů. Můžeme je pak dát za okno 
Ježíškovi a třeba je najdeme na vánočním stromečku… 

Středa 16. 12. 2015 od 17 hod.
Hajánek – čteme Marka Šolmese Srazila. Vhodné pro děti do 

6 let. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.
Pátek 18. 12. 2015 od 15 hod.

Vánoční přání knihovnic:

Vážení a milí přátelé,
opět je tady čas Adventu a s ním pro mnohé z nás i nejkrásnější 

období roku. Mělo by být i tím obdobím nejklidnějším a nejem-
patičtějším… Neměli bychom si jej tedy nechat zkazit zbytečným 
shonem a nesmyslným konzumem… Sedněme si tedy raději do 
tepla k šálku kávy či čaje a zalistujme v knize… Nebo navštivme 
některý z koncertů, vánoční besídku či divadelní představení… 
Nebo si jen tak sedněme a popovídejme si s blízkými… Určitě při-
jdete na hodně nápadů, jak tento krásný čas prožít… A my Vám 
k tomu budeme „držet palce“.                              Vaše knihovnice

Virtuální univerzita třetího věku:

Zápis do letního semestru bude probíhat v knihovně od 4. 1. 
2016 do 9. 1. 2016. Přihlásit se může každý senior bez ohledu na 
to, zda už některý semestr navštěvoval. První přednáška se usku-
teční v pondělí 1. 2. 2016 v 10 hod.

Návštěva Pohádkové babičky nebo Pohádkového dědečka 
– čtení z knihy Ivony Březinové Jak to bylo dál…. 

Od 16 hod. zažijeme Vůni Vánoc. V této dílně si upečeme voňavé 
perníčky. A nebudeme   čekat na Štědrý večer, kdy maminka vyndá 
z krabiček krásné vánoční cukroví, protože my to naše v knihovně 
hned ochutnáme... 

Pondělí 21. 12. 2015 od 10 hod.
Zasněžená pohádka – program pro rodiny s dětmi. Nasněžíme 

si Vánoční pohádky, uvaříme si Vánoční čaj a ochutnáme Vánoční 
cukroví, které si přineseme. Pro dospělé bude připravena nabídka 
knih s tématikou zimních sportů. 

Středa 23. 12. 2015 od 17 hod.
Hajánek – čteme Marka Šolmese Srazila. Vhodné pro děti do 6 

let. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.
Pondělí 28. 12. od 10 hod.
Hejbánky – povánoční cvičení a „hejbání“ pro děti. Protáhnout 

se po vánočních svátcích  mohou spolu s dětmi i rodiče nebo pra-
rodiče.


