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VÝSTAVA

FotoFlegmatici Sedlčany 
podeváté

výstava fotografií členek a členů klubu, který působí 
při Městské knihovně Sedlčany

FotoFlegmatici v roce 2016
Na schůzkách fotoklubu jsme se během celého roku věnovali 

promítání a rozboru donesených fotografií. 
Vernisáž osmé výstavy FotoFlegmatiků se uskutečnila 9. ledna 

2016 v sedlčanské knihovně. Na výstavě, která trvala do 3. února, 
představilo své fotografie 10 členů fotoklubu.

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.

Ve čtvrtek 6. října se většina členů fotoklubu sešla v Městském 
muzeu v Sedlčanech na výstavě světově proslulého fotografa Jana 
Saudka s názvem Podoby krásy. Účast na vernisáži, kterou zahájil 
sám autor, jsme cítili téměř jako naši povinnost.

Druhou říjnovou sobotu byly v Městské knihovně Sedlčany vy-
hlášeny výsledky soutěže mezi fotokluby Uran Příbram a FotoFleg-
matiky Sedlčany. Dle hodnocení poroty téma Rychlost ve fotografii 
za náš fotoklub nejlépe zpracovala Lucie Valsová, která získal 2. 
a 3. místo. 

Poslední tři měsíce jsou pro fotoklub náročnější. Začínáme při-
pravovat lednovou výstavu a navíc jsme se rozhodli obnovit tradici 
a vydat klubovou fotoknihu, která bude mít křest na deváté výstavě 
FotoFlegmatiků. 

www.fotoflegmatici.sedlcany.cz

Slavnostní vernisáž se uskuteční v sobotu 7. 1. 2017 od 
16 hod. 

Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 
6. 1. 2017 do 1. 2. 2017.

Pátek 6. 1. od 18 hod.                                                 PROMÍTÁNÍ

Sejde z očí, sejde z mysli 
promítání kanadského dokumentu z roku 2014, který je součástí 

festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět

Anotace k filmu: Jaké je žít v léčebně pro schizofreniky, kteří 
spáchali těžké zločiny? Režisér John Kastner strávil osmnáct mě-
síců s pacienty i personálem léčebny v kanadském Brockvillu. 
Jeho nekriticky pozorující kamera zachycuje běžný život na uza-
vřeném oddělení, každodenní rutinu, konflikty i občasná milostná 
vzplanutí. Skrze rozhovory dostává divák mimořádnou příležitost 
důvěrně poznat vnitřní svět nemocných i okolnosti, které vedly 
k jejich hospitalizaci. Naděje na opětovný návrat do běžného života 
bývá poměrně malá, přesto vnímavý personál dělá vše pro to, aby 
se klienti opět osamostatnili. Podaří se zbloudilým duším návrat 
zpátky do reality?

Úterý 31. 1. od 19.30 hod.                                           LISTOVÁNÍ

Láska a tělo (Arnošt Lustig) 
LiStOVáNí, které se uskuteční v rámci projektu AL90 k nedoži-

tým 90. narozeninám Arnošta Lustiga a zároveň ke Dni památky 
obětí holocaustu, který je připomínán každoročně 27. ledna.

Účinkují: 
Bára Jánová, Lukáš Hejlík a Zdeněk Černín 
(alt. Alan Novotný)

V jedné z posledních knih se Arnošt Lustig pokusil o konečné 
zúčtování s tématy, která poznamenávají celou jeho tvorbu - nepo-
chopitelnost nacistické myšlenky na vyhlazení Židů na straně jedné 
a láska k životu a ke všemu tělesnému na straně druhé. Hlavní před-
stavitelé, mladí lidé plní tělesných tužeb Gabriela Lágusová a Josef 
Reinisch, prožívají v terezínském ghettu svou zakázanou lásku. 
Transport může přijít každým dnem, a tak útěchu nacházejí hrdino-
vé knihy pouze jeden 
v druhém. Žijí napl-
no a vyslovují věci, 
které by nebýt tlaku 
okolností možná ze 
sebe možná nikdy 
nevypustili.

Přežívají, dokud 
mají tělo toho dru-
hého. Výsledkem je 
příběh plný milost-
ných vyznání i ese-
jistických podoben-
ství o smyslu života.

Knihu vydalo na-
kladatelství Mladá 
fronta.

Vstupenky za 120 
Kč v předprodeji 
v knihovně.
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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: 29. 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, od 18.30 do 19.30 hod. pro ženy i pro muže.

Klub Mnémé (klub pro seniory): 4. 1., 18. 1. 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: 7. 1., 21. 1. 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, vy-
právíme, ale také tvoříme, kreslíme a malujeme, pokračuje i v no-
vém roce. Vstup je volný pro všechny, těšíme se na společně strá-
vený čas s Vámi.

Pravidelné středeční čtení nazvané Hajánek zaměříme tentokrát 
tematicky. Myslíme si, že čtení je umění a nikdy ho není dost, proto 
budeme rádi, když si přijdete pohádky nebo příběhy, které pro Vás 
s velkou péčí vybíráme, poslechnout. 

Středa 4. 1. 2017 od 17 hod.: Hajánek – podvečerní čtení, při 
kterém si tentokrát budeme číst pohádky o medvědech. Vhodné 
pro rodiny s menšími dětmi.

Pátek 6. 1. 2017 od 13.30 hod.: Hrajeme deskovky – odpoled-
ne určené pro všechny věkové kategorie. Chcete si zahrát deskové 
hry? Nevíte, jaké vlastně existují a jak se hrají? Chtěli byste některé 
vyzkoušet? Přijďte do knihovny a můžete se seznámit s hrami od 
firmy Albi a Mindok pod vedením studenta Střední integrované 
školy v Příbrami Pavla Nováka.

Pátek 6. 1. 2017 od 15 hod.: Návštěva Pohádkové babičky 
nebo Pohádkového dědečka – čtení z knihy Dobrodružství pavou-
ka Čendy od spisovatele Pavla Čecha. Od 16 hodin na čtení naváže 
Pavoučí výtvarná dílna, ve které si vyrobíme zimní pavučiny.

Středa 11. 1. od 17 hod.: Hajánek – podvečerní čtení, při kte-
rém si tentokrát budeme číst pohádky o medvědech. Vhodné pro 
rodiny s menšími dětmi.

Pátek 13. 1. 2017 od 13.30 hod.: Hrajeme deskovky – od-
poledne určené pro všechny věkové kategorie. Chcete si zahrát 
deskové hry? Nevíte, jaké vlastně existují a jak se hrají? Chtěli bys-
te některé vyzkoušet? Přijďte do knihovny a můžete se seznámit 
s hrami od firmy Albi a Mindok pod vedením studenta Střední in-
tegrované školy v Příbrami Pavla Nováka.

Pátek 13. 1. 2017 od 15 hod.: Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan 
– pořad o významném rybníkáři a správci sedlčanského panství 
v podání knihovnic Aleny a Jany. 

Od 16 hodin na program naváže výtvarná dílna Jak se Krčínovi 
žilo v tvrzi? Nakreslíme si průřez tvrzí, pomocí výtvarky se děti 
seznámí s životem v Krčínově době.

Pondělí 16. 1. 2017 od 10 hod.: Zimní krajina – dopolední vý-
tvarná dílna pro rodiny s dětmi.

Středa 18. 1. od 17 hod.: Hajánek – podvečerní čtení, při kte-
rém si tentokrát budeme číst pohádky o medvědech. Vhodné pro 
rodiny s menšími dětmi.

Pátek 20. 1. 2017 od 13.30 hod.: Hrajeme deskovky – od-
poledne určené pro všechny věkové kategorie. Chcete si zahrát 
deskové hry? Nevíte, jaké vlastně existují a jak se hrají? Chtěli bys-
te některé vyzkoušet? Přijďte do knihovny a můžete se seznámit 
s hrami od firmy Albi a Mindok pod vedením studenta Střední in-
tegrované školy v Příbrami Pavla Nováka.

Pátek 20. 1. 2017 od 15 hod.: Návštěva pohádkové babičky 
nebo Pohádkového dědečka – čtení z knihy Darebák David a jídlo 
od spisovatelky Francesci Simonové. Od 16 hodin naváže výtvarná 
dílna Kuchařka budoucnosti. V současné době skoro každý touží 
vydat knihu receptů. I my se o to výtvarně pokusíme.

Pondělí 23. 1. 2017 od 10 hod.: Emánek má nápady - program 
pro rodiny s dětmi. Příběhy Emánka podle stejnojmenné knihy spi-
sovatelky Ivony Březinové. Poprvé s ním pojedeme vlakem, lanov-
kou, metrem a poletíme dokonce letadlem.

Virtuální univerzita třetího věku
Zápis do letního semestru bude probíhat v knihovně od 2. 1. do 

7. 1. 2017. 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 6. 2. v 10 hod.

Téma semestru: České dějiny a jejich souvislosti
Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze.
Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 
Osnova:
1. Češi, národ, stát.
2. Společnost a křesťanství.
3. Velmoži, knížata, králové.
4. Stříbro a moc.
5. Český král a římský panovník.
6. Krize motorem dějin: 14. století a jeho problémy. 

Novinka v knihovně
Kvízování - literárně jazykové kvízy pro dospělé - Každý ná-

vštěvník naší knihovny zřejmě ví, že zde připravujeme a vymýš-
líme soutěže pro děti. V tomto směru se chceme začít věnovat 
i čtenářům dospělým. Od ledna 2017 pro Vás tedy začínáme při-
pravovat vědomostní soutěže a kvízy. Na každý měsíc plánujeme 
jedno téma kvízu z oblasti literární nebo jazykové. Na konci měsíce 
vždy vylosujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získají 
i malé ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády zodpoví-
me v knihovně. Tématem měsíce ledna bude staročeština. 

Středa 25. 1. od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém si tentokrát budeme číst 

pohádky o medvědech. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.
Pátek 27. 1. 2017 od 13.30 hod.: Hrajeme deskovky – odpo-

ledne určené pro všechny věkové kategorie. Chcete si zahrát des-
kové hry? Nevíte, jaké vlastně existují a jak se hrají? Chtěli byste 
některé vyzkoušet? 

Přijďte do knihovny a můžete se seznámit s hrami od firmy Albi 
a Mindok pod vedením studenta Střední integrované školy v Pří-
brami Pavla Nováka.

Pátek 27. 1. 2017 od 15 hod.: Loutkové divadlo – improviza-
ce na pohádková témata. Od 16 hodin naváže Kulisácká výtvarná 
dílna, ve které vytvoříme kulisy pro vlastní divadelní představení. 


