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VÝSTAVA

Malované obrázky nejen pro děti
Atelier Ivany Šimkové z Českých Budějovic

Výstava je prodejní a můžete si ji prohlížet v provozní době 
knihovny od 3. 11. do 30. 11. 

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 3. 11. od 17 hod. 

Ivana Šimková o sobě říká: 
„Malování se věnuji odjakživa. Vše začalo tvorbou pro děti. Moji 

nástěnnou malbu můžete vidět v několika mateřských školách 
v Českých Budějovicích, ve zdravotnických zařízeních a na fasá-
dách budov škol. Nyní spíše maluji obrázky a různé dřevěné deko-
race. V oblibě mám ručně malované dřevěné hodiny. V obrazech 
ráda využívám kombinovanou techniku ve spojení s mozaikou, ke-
ramikou nebo textilními figurkami, kdy vzniká tzv. 3D efekt.“

Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany
tel.: 318 821 186

www.knihovna-se.cz
Otevírací doba: 

P0-ST 9-18 hod., ČT zavřeno, 
PÁ 9-20 hod., SO 9-12 hod.

Festival Den poezie 2016:
Letos s mottem: „Žádný člověk není ostrov“

13. – 27. 11.: Ostrovní poetové – siluety čtenářů poezie a bás-
níků rozmístěné po knihovně. Každá ponese básně – v případě 
básníků jeho vlastní tvorbu, v případě čtenářů poezie oblíbené 
básně a poetické texty. Siluety sice symbolizují ostrovy, ale poezie 
a láska ke knihám je všechny spojuje a propojuje.

13. – 27. 11.: Poetické obrazové kvízy – jednotlivé obrázky kví-
zů tvoří názvy básnických sbírek, se kterými si mohou lámat hlavy 
dospělí, ale i mládež a děti s fantazií. Druhá, ještě hravější verze 
kvízů, spočívá v dokreslování rýmů.

Pondělí 14. 11. od 18 hod.: Lampionový průvod na ostrovy 
– lampionový průvod od knihovny do areálu Pod duby (parčík 
u chovatelů). Ostrovů na nás čeká hned několik. Např. Holubí 
ostrov, na kterém se dělají holubičky, Hadí ostrov, na kterém se 
všichni kroutí a vlní jako hadi, Hadrový ostrov, na kterém všichni 
skáčou jako hadroví panáci atd. Ostrované se mezi sebou navště-
vují a zažívají kulturu jiného ostrova. Všichni ale dokáží společně 
recitovat, poslouchat hudební vystoupení a opékat buřtíky.

Pátek 18. 11. od 15 hod.: Na ostrově smíchu – poetický ob-
časník. Interaktivní program s pásmem básniček Lukáše Pavláska
a Jiřího Koláře v provedení klubu Literární prádelna. Od 16 hodin 
bude následovat výtvarná dílna Na ostrovech, při které popustí-
me uzdu naší fantazii a představíme si, jak vypadá ostrov kde se 
všichni smějí.

Pondělí 21. listopadu od 10 hod.: Trnky brnky ratata, veršují 
si mrňata – program pro rodiny s dětmi k festivalu Den poezie. 
Budeme si hrát s rýmy, verši a básničkami. Dojde i na veršované 
pohádky a loutkové divadlo.

Středa 9. listopadu od 18 hod.                                            PŘEDNÁŠKA

Diagnostika dle čínských a japonských tradic 
přednáška Dionýze Bezáka

Praktické ukázky řešení dlouhodobých pohybových a zdravot-
ních problémů. Dionýz Bezák se aktivně věnuje 16 let čínské a al-
ternativní medicíně, akupunktuře, baňkování i moxování.

Pátek 11. listopadu od 18 hod.                                          PŘEDNÁŠKA

Česká meziválečná literatura
přednáška pro veřejnost PhDr. Pavla Šidáka, Ph.D.

Dvě dekády mezi světovými válkami patří v české literatuře k nej-
bohatším. Na jejich počátku ještě doznívá moderna (i šok a fasci-
nace, jejž do kulturního života zanesla); tu vzápětí vytlačuje a na-
hrazuje mladičká avantgarda. Zrání avantgardy od počátků prole-
tářské poezie a zejména poetismu vrcholí na počátku třicátých let 
v surrealismu. I avantgarda je však brzy vytlačena a nahrazena: 
o slovo se hlásí návrat silného příběhu, baladická a filosofická pró-
za; simultánně je přítomen silný prvek katolické literatury, rurali-
smu, novinářské literatury, v Čechách žijí a tvoří umělci němečtí 
a židovští. Autoři debutující v tomto období představují jádro čes-
kého kánonu: připomeňme alespoň bratry Čapky, Nezvala, Seifer-
ta, Halase, Holana, Čepa, Poláčka, Olbrachta....

Pátek 18. listopadu od 18 hod.                                  PŘEDNÁŠKA

Jak vrátit dnešním penězům hodnotu 
přednáška Jiřího Skobly

Jiří Skobla vás zve na přednášku o současném měnovém systému
a o jeho změně: „Dnešní peníze nejsou ničím podloženy, tzv. fiat 
money a nemají žádné hmotné krytí. Jako takové nejvíce vyhovují 
bankám a politikům. Současné světové vlády se zadlužují takovým 
tempem, že již dnes není možné tyto dluhy zaplatit. Tento gigan-
tický státní dluh pak s úspěchem prodávají nám občanům skrze 
státní dluhopisy. Jmenovitě penzijní připojištění, životní pojištění, 
nebo jiné konzervativně orientované investiční programy. Chcete-li 
se dozvědět, co se stane s vaší penzí, a jak neplatit dluhy, které jste 
nezpůsobili, přijďte! Teprve když pochopíme, jak systém funguje, 
můžeme z něj profitovat. V opačném případě profituje on z nás.“

Pátek 25. listopadu od 18 hod.                                   PROMÍTÁNÍ

Sonita 
Promítání dokumentu z roku 2015, který je součástí festivalu 

dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět“.
Anotace k filmu: Sonita se chce stát slavnou raperkou. Filmový 

štáb ji začíná sledovat v době, kdy jejími jedinými fanoušky jsou 
ostatní děti z útulku na okraji Teheránu. Sonita totiž s některými 
příbuznými uprchla před Tálibánem z Afghánistánu do Íránu, za-
tímco rodiče zůstávají dál v Afghánistánu. Zdá se, že Sonitu stejně 
jako asi 15 milionů dalších nezletilých dívek po celém světě čeká 
domluvená svatba. Rodiče láká 9000 dolarů, které by za dceru 
mohli dostat, a o rapování nechtějí ani slyšet; kromě toho je v Írá-
nu sólový ženský zpěv zakázán. Jenže Sonita si chce svůj osud 
zvolit sama. Když se zeptá režisérky, zda si ji nechce koupit, když 
je stejně na prodej, její příběh nabere zcela nečekaný směr.



LISTOPAD 2016

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: 27. 11. 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, od 18.30 do 19.30 hod. pro ženy i pro muže.

Klub Mnémé: 2. 11., 16. 11. od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: každý pátek od 15 do 17 hod. 
Krajkový klub (paličkování): každé úterý od 15 do 18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš (kreslení pro každého, ale třeba i jako 

příprava k budoucímu studiu): 12. 11., 26. 11. 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.

Den pro dětskou knihu a zahájení adventu 
v Sedlčanech aneb Další ze sedlčanských rekordů

K celostátní kampani Den pro dětskou knihu se připojuje Měst-
ská knihovna Sedlčany společně s klubem Velká kobra a Příbram-
ským deníkem již podesáté. Akce se koná pod záštitou a s podpo-
rou Města Sedlčany.

Sobota 26. listopadu - náměstí T. G. Masaryka 15 – cca 19 hod.
Přijďte se spolu s námi pokusit o nový český rekord a zároveň 

překonat sami sebe, a to v disciplíně „Nejvíce lidí s knihou Jose-
fa Lady“. Stálí návštěvníci této akce si jistě vzpomenou, že v této 
kategorii jsme certifikát získali hned v prvním ročníku. Tenkrát nás 
branou prošlo 620. Bude nás letos více? A překonáme tím sami 
sebe?

Kromě zmíněného pokusu o rekord na nás čeká i pestrý do-
provodný program. Můžete se těšit na kapelu Repete, prezidenta 
agentury Dobrý Den Miroslava Marka, vnuka Josefa Lady, Pavla 
Hejhala, úspěšné sportovce Luboše Hanuse a Michaelu Zelenko-
vou, spisovatelku Andreu Popprovou a v neposlední řadě i na ce-
lou řadu postav adventního průvodu, který nám pomáhají zajistit 
sedlčanští ochotníci.

Při této příležitosti dojde i k zahájení krásného adventního času 
v Sedlčanech a k rozsvícení vánočního stromku panem místosta-
rostou Ing. Miroslavem Hölzelem.

Program (změna pořadateli vyhrazena): 
15.00 Zahájení
15.15 K rekordu patří rekordmani. Letos nám o svých „rekorde-

ch“ přijdou říci Luboš Hanus a Michaela Zelenková
15.40 Křest Betlému Pavla Hejhala  
16.00 Pokus o rekord
16.45 Vyhlášení výsledků prezidentem Agentury Dobrý den 

z Pelhřimova
17.00 Křest knihy Andrey Popprové Domeček pro skřítky, která 

se může stát krásným dárkem a mnohé děti potěšit pod vánočním 
stromečkem či v mikulášském balíčku

17.30 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a adventní prů-
vod

Úterý 29. listopadu od 19.30 hod.                               LISTOVÁNÍ

STOP (Tomáš Poláček) – Listování ve kterém 
účinkují: Lukáš Hejlík, Alan Novotný 

(oba alt. Gustav Hašek) a Tomáš Poláček.

Tomáš Poláček podnikl v létě roku 2015 bláznivou výpravu. 
Stopnul 250 aut povětšinou nevalné úrovně, aby se dostal přes 
Sibiř, Aljašku, nebezpečnou Střední Ameriku nebo peruánskou 
poušť až do střediska Ushuaia v Ohňové zemi - nejjižnějšího měs-
ta světa. „V mexickém kamionu jsme šňupali bílý prášek, v Již-
ní Americe žvýkali koku, ilegálně jsem překračoval hranice mezi 
středoamerickými státy, to všechno v knize je,“ vysvětluje Polá-
ček, který stopuje více než dvacet let, dojel mimo jiné z Prahy na 
olympiádu do Pekingu. „Páteří knihy je ale tahle cesta přes dva 
kontinenty,“ říká, „protože ta byla určitě nejdrsnější - v posledních 
dnech jsem brečel.“ Se svou dramatickou knihou se vydává teď na 
jinou cestu, na turné s projektem LiStOVáNí.

K prodeji bude i kniha za 280 Kč, kterou vám autor rád podepíše.
Vstupenky za 100 Kč v předprodeji v knihovně.

Programy na dětském oddělení pro veřejnost:

Začíná cyklus Pátečních odpolední, při kterých si čteme, hraje-
me, vyprávíme, ale také tvoříme, kreslíme a malujeme. Vstup je 
volný pro všechny, těšíme se na společně strávený čas s Vámi.

St 2. 11. od 17 hod. Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro 
menší děti, při kterém budeme číst veršované pohádky. 

Pátky 4. 11., 11. 11., 18. 11. a 25. 11. od 13.30 hod. Hraje-
me deskovky – odpoledne určené pro všechny věkové kategorie. 
Chcete si zahrát deskové hry? Nevíte, které vlastně existují a jak 
se hrají? Chtěli byste některé vyzkoušet? Přijďte do knihovny a 
můžete se seznámit s hrami od firmy Albi a Mindok. Každý pátek 
se seznámíme s 1 – 2 hrami pod vedením studenta Střední inte-
grované školy v Příbrami Pavla Nováka.

Pá 4. 11. od 15 hod. Návštěva Pohádkové babičky nebo Po-
hádkového dědečka – čtení z knihy Stanislava Juhaňáka „Jak jsem 
byl malej“.  Na tento program naváže od 16 hod. výtvarná dílna Na 
výletě s rodinou. Přineste si sebou, prosím, fotografie vaší rodi-
ny. Naskenujeme je, vytiskneme a pak už budeme stříhat, lepit a 
malovat. Kam pojedeme s rodinou na výlet? Nooo, přece tam kam 
budeme chtít…

Po 7. 11. od 10 hod. Podzimní listí – výtvarná dílna. Program 
pro rodiče s dětmi. Vyrobíme si podzimní listí z kartonu a vlny.

St 9. 11. od 17 hod. Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro 
menší děti, při kterém budeme číst veršované pohádky.

Pá 11. 11. od 15 hod. Jak to bylo s Radeckým? Veselým a ná-
zorným způsobem si připomeneme 250. výročí narození slavného 
vojevůdce, rodáka z nedalekých Třebnic.

Od 16 hod. výtvarná dílna nazvaná Bitevní pole. Pomocí koláže 
se seznámíme s možnými situacemi na bitevních polích.

St 16. 11. od 17 hod. Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro 
menší děti, při kterém budeme číst veršované pohádky.

St 23. 11. od 17 hod. Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro 
menší děti, při kterém budeme číst veršované pohádky.

Pá 25. 11. od 15 hod. Návštěva Pohádkové babičky nebo Po-
hádkového dědečka – čtení z knihy Josefa Lady o jeho dětství a 
podzimu. Výtvarná dílna od 16 hodin bude v ladovském duchu 
podzimních ohníčků a pečených brambor. My si uděláme brambo-
rová tiskátka a obrázek si domalujeme. 

St 30. 11. od 17 hod. Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro 
menší děti, při kterém budeme číst veršované pohádky.


