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VÝSTAVA

FOTOFLEGMATICI SEDLČANY
POOSMÉ

Výstava fotografií klubu, který působí při Městské knihovně 
Sedlčany. Slavnostní vernisáž se uskuteční v sobotu 9. 1. 2016 
od 16 hod. Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny 
od 8. 1. 2016 do 3. 2. 2016.

FotoFlegmatici v roce 2015
* Vernisáž každoroční lednové výstavy fotoklubu tentokrát při-

padla na sobotu 3. ledna. Výstava, na  které se představilo 11 
členů fotoklubu,  byla k vidění do 4. února v Městské knihovně 
Sedlčany.

* Několik FotoFlegmatiků si nenechalo ujít vernisáž výstavy 
kolorovaných fotografií  “Myšlenky D91 tam a zpět” Davida Hege-
ra z Dublovic konané v sobotu 24. ledna v Dobříši. David  použí-
vá na své fotografie středoformátový analogový fotoaparát, fotí 
výhradně na černobílý materiál a po naskenování fotografie digi-
tálně koloruje. Získal již několik mezinárodních ocenění.

* Ve středu 18. března se v rámci doprovodné akce Czech Press 
Photo 2014 konala v Galerii Františka Drtikola v Příbrami autorská 
prezentace příbramského fotografa Petra Bambouska. Ten  získal 
v soutěžní kategorii “Příroda a životní prostředí” 2. cenu odborné 
poroty a 3. cenu diváka z cca 500 vystavených fotografií. Něko-
lik členů fotoklubu si s nadšením poslechlo jeho vyprávění z cest 
do pralesů Bornea, Sulawesi, Panamy,  doprovázené promítáním 
fotografií a zvukovou kulisou.  Ale nebylo to pouze  o fotografiích 
zvířat, autor se pokusil přiblížit zákulisí fotografování na takových-
to extrémních místech.

* Na březnové schůzce jsme pokračovali v promítání a rozboru 
donesených fotografií. Následně jsme se přesunuli do fotoateliéru 
a v praxi si vyzkoušeli focení s modelkou.

* V sobotu 5. září byly v Městské knihovně Sedlčany odtajně-
ny výsledky čtvrté soutěže mezi naším klubem a spřáteleným 
klubem Uran Příbram. Letošní téma znělo “Humor ve fotogra-
fii”. Na vernisáži,  která zahájila výstavu 24 fotografií od 11 členů 
obou klubů, panovala velmi přátelská  atmosféra. Za sedlčanský 
klub tentokrát vybojoval 2. místo Martin Zemánek, 3. místo Zuza-
na Havlová  a čestné uznání si odnesl Zdeněk Šimek.

* Během celého roku jsme si na schůzkách promítali naše foto-
grafie a diskutovali nad nimi.

* Přivítali jsme nové členy do řad FotoFlegmatiků.

www.fotoflegmatici.sedlcany.cz

Pátek 15. 1. od 18 hod.                                            PROMÍTÁNÍ

Zázračné dítě internetu: příběh Aarona Swartze 

- promítání dokumentu USA z roku 2014, který je součástí festi-
valu dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět“. Hos-
tem promítání bude Martin Zborník, „ajťák“, který má zkušenosti 
se zabezpečením dat. Po filmu je předpokládaná diskuze.

Anotace k filmu: Aaron Swartz už od dětství miloval počítače. 
Z geniálního programátora se postupně stal aktivista, který si začal 
uvědomovat, že technologie jsou dobrý sluha, ale snadno zneu-
žitelný pán. Internet považoval za demokratické médium a bojoval 
proti snaze úřadů a veřejných institucí redukovat prostřednictvím 
technologií občanské svobody a přístup k informacím. V roce 2011 
čelil trestnímu stíhání za stahování článků akademického časopisu 
JSTOR. Kauza se před soud ale nikdy nedostala. Aaron si v šesta-
dvaceti letech vzal život. Snímek o životě zázračného dítěte inter-
netu otevírá otázku internetové bezpečnosti a vztahu technologií 
a občanských práv v současném světě.

Středa 20. 1. od 18 hod.                                            PŘEDNÁŠKA

Stravujeme se podle ročních období 
přednáška Jany Arcimovičové

Jsme součástí vesmíru. Všechny 
změny, ke kterým v přírodě dochází, se 
odrážejí i v životě člověka. Abychom byli 
zdraví a dosáhli vysokého věku, měli by-
chom žít v souladu s nimi a dodržovat 
určitá pravidla. Přednáška Jany Arcimo-
vičové vychází z tradiční čínské medicí-
ny a zaměří se na proměny jinu a jangu 
během roku, na způsob života, jídelníček 
a potraviny, které jsou vhodné na jaře, v létě, na podzim a v zimě. 

Středa 27. 1. od 18 hod.                                           PŘEDNÁŠKA

Elektromobilita 
přednáška Mgr. Jaromíra Vegra

Asociace pro elektromobilitu ČR APEL připravila pro zájemce 
přednášku o elektromobilitě. Součástí přednášky bude i předvede-
ní elektrického vozidla s možností vyzkoušení. Po přednášce budou 

zodpovězeny všech-
ny otázky poslucha-
čů k této tematice.
Přednáší předseda 
APEL, držitel mno-
ha českých i světo-
vých rekordů Mgr. 
Jaromír Vegr, kte-
rý o sdružení říká:
„Historie našeho 
sdružení sahá hlu-

boko do minulého tisíciletí. Cílem je propagace a osvěta ekono-
mických vozidel, která dokáží s vysokou účinností využít energii 
a mohou jezdit i na zcela obnovitelnou energii bez místních, pří-
padně jakýchkoli emisí.“ 
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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: 31. 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, 18.30 - 19.30 hod. pro ženy i pro muže.

Klub Mnémé (klub pro seniory): 6. 1., 20. 1. 2016 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: 2. 1., 16. 1. a 30. 1. 2016 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.

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 celý měsíc na jednoho spisovatele, jehož tvorbu by-
chom našim čtenářům a posluchačům chtěli přiblížit. Myslíme, si, 
že čtení je umění a nikdy ho není dost, proto budeme rádi, když si 
přijdete pohádky nebo básničky, které pro Vás s velkou péčí vybí-
ráme, poslechnout. 

Pondělí 4. 1. 2016 od 10 hod.: Malujeme s Mrazíkem – výtvar-
ná dílna vhodná pro malé děti, které si s pomocí maminek nebo 
tatínků vytvoří vlastní ledové království.

Středa 6. 1. 2016 od 17 hod.
Hajánek – čteme Jiřího Žáčka. Podvečerní čtení, při kterém 

představujeme knížky od jednoho spisovatele, které se dobře 
poslouchají. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Pátek 8. 1. 2016 od 15 hod.: Návštěva Pohádkové babičky 
nebo Pohádkového dědečka – čtení z knihy Květy Sokolovské O 
permonících z Březových hor. Na tento program naváže od 16 hod. 
Hornická výtvarná dílna. Zkusíme nakreslit důlní šachty a v nich 
permoníky, ale i horníky. 

Pondělí 11. 1. 2016 od 10 hod.: Pohádky zimního spánku – 
program pro rodiče nebo prarodiče s dětmi. Přiblížíme si příběhy 
spáčů, kteří prospí celou zimu a budeme si hrát, zpívat a povídat. 
Pro dospělé bude připravena nabídka knih na téma zdravý životní 
styl.

Středa 13. 1. 2016 od 17 hod.: Hajánek – čteme Jiřího Žáčka. 
Podvečerní čtení, při kterém představujeme knížky od jednoho spi-
sovatele, které se dobře poslouchají. Pravidelný středeční cyklus 
pro celé rodiny.

Pátek 15. 1. 2016 od 15 hod.: Vyprávění příběhů podle obráz-
ků – obrázky s různými předměty a činnostmi budeme jeden po 
druhém skládat za sebe a podle nich vyprávět příběh. Každý sám 
podle své fantazie přidá střípek příběhu, až se všechny naše střípky 
spojí v mozaiku. Vyprávění bylo po staletí nedílnou součástí běž-
ného života, tak tuto dovednost zkusíme vzkřísit. Na vyprávění od 
16 hod. naváže Kódovaná výtvarná dílna, při které zkusíme z kódů, 
kterými jsou v knihovně označeny knihy, vytvořit a nakreslit pří-
běh, který si myslíme, že se pod daným kódem skrývá… 

Pondělí 18. 1. 2016 od 10 hod.: Hejbánky – pohybové hry pro 
nejmenší. Program pro rodiče s dětmi. 

Středa 20. 1. 2016 od 17 hod.: Hajánek – čteme Jiřího Žáčka. 
Podvečerní čtení, při kterém představujeme knížky od jednoho spi-
sovatele, které se dobře poslouchají. Pravidelný středeční cyklus 
pro celé rodiny.

Pátek 22. 1. 2016 od 15 hod.: Návštěva Pohádkové babičky 
nebo Pohádkového dědečka – čtení z knihy Zuzany Pospíšilové 
Naše sousedka čarodějnice. Od 16 hod naváže Krabicová výtvarná 
dílna, ve které budeme tvořit domky a pokojíky z krabic. 

Středa 27. 1. 2016 od 17 hod.: Hajánek – čteme Jiřího Žáčka. 
Podvečerní čtení, při kterém představujeme knížky od jednoho spi-
sovatele, které se dobře poslouchají. Pravidelný středeční cyklus 
pro celé rodiny.

Pátek 29. 1. 2016 od 15 hod.: Velké prázdninové klání aneb 
Kdo si hraje, nezlobí. Hrát se budou společenské hry, může si 
přijít zahrát každý. Vítáme hráče od 3 do 99 let.

Virtuální univerzita třetího věku:

Zápis do letního semestru bude probíhat v knihovně od 4. 1. 
do 9. 1. 2016. 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 1. 2. v 10 hod.

Téma semestru: Dějiny oděvní kultury III.
Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze.

Výukový garant: Ing. Petr Tylínek 
V další řadě oblíbených přednášek o historii odívání se již dostá-

váme na začátek 20. století. Do doby plné pohybu, pokračování 
průmyslové a vědeckotechnické revoluce, velkého vzepětí lidského 
umu, který byl však také zneužit v časech válečných. Na všech-
ny tyto proměny samozřejmě reagují módní tvůrci. Na období 
končící secese navazuje doba začínající Gabriely Chanelové, Elsi 
Schiaparelliové, Mariana Fortunyho a dalších nových autorů, kteří 
se snaží budovat nový pohled na pohodlnou, funkční a zároveň 
estetickou podobu oděvu časů kolem 1. světové války. Pokračovat 
budeme lety 20. a 30. Je to období naší 1. republiky. Projdeme 
si tvorbu našich módních salónů a zjistíme, jak dokázaly srovnat 
krok s Paříží i Londýnem. Léta 40. a 50. jsou již ve znamení mód-
ního diktátu Paříže, střídají se siluety a stále se prosazuje kvalitní 
krejčovský um. 60. a 70. léta jsou dobou uvolněných konvencí, 
odrazem války ve Vietnamu, hnutí Hippies na jedné a vlivem kos-
mického programu na straně druhé. A byznys módou let 80. se 
dostaneme ke konci 20. století. Bude to cesta zajímavá a v mno-
hém inspirativní.


