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VÝSTAVA

Energie z obrázků
– výstava harmonizujících obrázků Lenky Havlínové.

Slavnostní vernisáž se uskuteční v sobotu 6. 2. 2016 od 16 
hodin a dále si výstavu můžete prohlížet v provozní době knihovny 
až do 2. 3. 2016.

Lenka Havlínová žije od narození v Sedlčanech, pouze školní léta 
prožívala v Příbrami. V současné době pracuje v Domově seniorů 
ve Vojkově a ve volném čase se věnuje masážím a modeláži nehtů 
ve své provozovně. Malování je jejím koníčkem…

O svých obrázcích říká:
„Maluji harmonizační obrázky různými, kombinovanými tech-

nikami na transparentní materiály. S láskou a pro radost sobě 
i druhým.“

Národní týden manželství v Sedlčanech:
Manželství není jen kus papíru

Spolupořádají:
Apoštolská církev, Církev adventistů sedmého dne, Církev 

bratrská, Církev československá husitská a Církev Římskokato-
lická

Začátek vždy od 18 hod. v komunitním Centru Lukáš
9. 2. 2016 Čtvrt století spolu – moderovaný večer 
Příběh manželů Hottmarových: Obyčejné manželství s neobyčej-

nými zážitky
10. 2. 2016 Beseda s právníkem
Co dává manželství navíc?
11. 2. 2016 Komponovaný večer
Film s manželskou tématikou, moderovaná diskuse

Středa 24. 2. od 18 hod.                                            PŘEDNÁŠKA

Cestou Montessori aneb všechno, co opravdu 
potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole 

povídání s Helenou Houskovou

Helena Housková použila pro název setkání trefný citát oblíbe-
ného spisovatele R. Fulghuma a při únorovém setkání se zamě-
říme na svět dětí od 3 do 6 let. Kde se v nich bere chuť učit se? 
A jak je o ni nepřipravit? Co to je absorbující mysl, sensitivní období 
a polarizace pozornosti? Proč je důležitý řád, svoboda a připra-
vené prostředí? Jak umožnit samostatnost, sebekontrolu a odpo-
vědnost?

V návaznosti na potřeby dítěte budeme postupně procházet 
konkrétními oblastmi jeho rozvoje. Od činností praktického života 
k smyslové výchově, jazyku a matematice.

Budeme moci nahlédnout pod pokličku a uvědomit si, proč jsou 
dané činnosti pro dítě důležité.

Lektorka pracovala jako hlavní učitelka ve školce Montessori 
v Praze. V rámci stáže pobývala ve školce Montessori v Jablonci 
a v zahraničí. Původně vystudovala PedFUK a pracovala v Přírodní 
škole. Během pobytu v zahraničí se věnovala lidem se speciálními 
potřebami. Následně pro sebe objevila Montessori a vystudovala 
mezinárodní Primary AMI kurz. V současnosti studuje předškolní 
pedagogiku, vytváří jazykové materiály pro předškolní děti a pra-
cuje s veřejností.

Pátek 26. 2. od 18 hod.                                            PROMÍTÁNÍ

ThuleTuvalu 

Promítání dokumentu z roku 2014, který je součástí festivalu 
dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. 

Anotace k filmu: Grónské městečko Thule je nejseverněji obý-
vaným místem na Zemi. Tuvalu je polynéský ostrovní stát. Místa 
od sebe vzdálená více než jedenáct tisíc kilometrů jsou však dnes 
osudově propojena. Tající led v Grónsku zvedá hladinu oceánu, 
který tak brzy zaplaví nízko položené tichomořské ostrovy. Zatím-
co se experti dohadují, jak změně klimatu zabránit, obyvatelé Thule 
a Tuvalu čelí už dnes jejím nezvratným dopadům v každodenním 
životě. Dokument zblízka sleduje osudy několika místních rodin, 
které si uvědomují, že jejich tradiční způsob života a obživy spěje 
rychlostí tajícího ledu ke změně.
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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: 28. 2. 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): 3. 2. a 17. 2. 2016 od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: schází se každý pátek od 15 do 17 

hod. 
Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý 15 - 18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: 13. 2. a 27. 2. 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:

Středa 3. 2. 2016 od 17 hod.
Hajánek – čteme Nejkrásnější pohádky o trpaslících. Podve-

černí čtení, při kterém tento měsíc představujeme postavy z lido-
vých pohádek. 

Pátek 5. 2. 2016 od 15 hod.
Návštěva Pohádkové babičky – budeme číst z knihy Jiřího Mar-

ka Pohádkové vyprávěnky o knoflíkářích a jiné čeládce. 
Od 16 hod naváže na program Knoflíková výtvarná dílna, ve 

které popustíme uzdu naší fantazii a prověříme naši zručnost při 
výrobě knoflíků z keramické hlíny. Tvary knoflíků mohou být růz-
né, ale pořád to musí být knoflík se dvěma nebo čtyřmi dírkami. 
Naše výrobky budou použity jako dárky pro účastníky celostátní 
přehlídky OKNA, která se bude konat v dubnu v našem městě.

Pondělí 8. 2. 2016 od 10 hod.
Ptáčkové v zimě – výtvarná dílna vhodná pro malé děti, které si 

s pomocí maminek nebo tatínků nakreslí a vytvoří svého ptáčka 
na krmítku.

Středa 10. 2. 2016 od 17 hod.
Hajánek – čteme Nejkrásnější pohádky o dracích. Podvečerní 

čtení, při kterém tento měsíc představujeme postavy z lidových 
pohádek. 

Pátek 12. 2. 2016 od 15 hod. 
Hry se slovy – společně si zahrajeme slovní fotbal, šibenici, 

upravený Scrabble a další hry se slovy. Zkusíme si se slovy hrát, 
vážit je, používat, vnímat a hádat. 

Na program naváže od 16 hodin Písmenkový mišmaš – výtvar-
ná dílna, při které budeme tvořit koláž ze slov a písmen podle naší 
fantazie. 

Pondělí 15. 2. 2016 od 10 hod.
Pohádky s vůní jehličí – program pro rodiče s dětmi na motivy 

pohádek o lesních zvířátkách. Budeme si hrát, povídat a zpívat. 
Pro dospělé bude připravena nabídka knih o pěstování pokojových 
rostlin.

Středa 17. 2. 2016 od 17 hod.
Hajánek – čteme Nejkrásnější pohádky o princeznách. Podve-

černí čtení, při kterém tento měsíc představujeme postavy z lido-
vých pohádek. 

Pátek 19. 2. 2016 od 15 hod. 
Návštěva pohádkové babičky – budeme číst z knihy Krása 

nesmírná, ve které jsou ruské lidové pohádky. 
Od 16 hodin naváže na čtení Vařečková výtvarná dílna, při které 

si z vařeček a PET lahví vyrobíme loutky inspirované postavami 
z ruských pohádek. Přineste si s sebou dvě větší vařečky, dvě PET 
lahve a zbytky látek.

Pondělí 22. 2. 2016 od 10 hod.
Hejbánky – pohybové hry pro nejmenší. Program pro rodiče 

s dětmi.  

Výzva:

Naše knihovna od roku 2016 začíná pořádat přehlídku v oboru 
mluveného slova v kategorii souborů a dospělých. Zařadí se tak 
po bok „starších sester“ Sedlčanské růže a Carminy. Přehlídka 
ponese trochu tajemný název Růže pro Marii Š. a uskuteční se ve 
čtvrtek 17. 3. 2016. Uzávěrka přihlášek pro veřejnost i pro školy je 
v pondělí 29. 2. 2016.

 
Pravidla pro přehlídku dospělých v oboru mluveného slova:
- Zúčastnit se mohou jednotlivci starší 18 let.
- Forma: poezie, poezie v próze, próza.

Porota bude klást důraz: 
- na úroveň slovního projevu
- na výběr textu.
Přihlášku je nutno doručit osobně nebo poštou do pondělí 29. 2.

2016 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 17. 3. 
2016 od 17 hod.

Středa 24. 2. 2016 od 17 hod.
Hajánek – čteme Nejkrásnější pohádky o princích. Podvečerní 

čtení, při kterém tento měsíc představujeme postavy z lidových 
pohádek. 

Pátek 26. 2. 2016 od 15 hod.
Detektivové na stopě! – společně si zahrajeme na detektivy a 

budeme pátrat… Po kom? Nebo po čem? A jak se to vlastně dělá? 
Přijďte to do knihovny „vystopovat“. 

Na program naváže od 16 hodin výtvarná dílna Galerie pacha-
telů a detektivů. Zkusíme nakreslit tváře a těla detektivů a lupičů. 
Poznáme pak, kdo je kdo? 

Pondělí 29. 2. 2016 od 10 hod.
Notování – muzicírování a zpívání pro nejmenší. Program pro 

rodiče s dětmi. 


