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VÝSTAVA

Výšivky – výstava vyšívaných obrázků 
Jitky Dvořákové

Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 4. 2. od 15 hod. Výstavu 
si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 3. 2. do 1. 3.

Jitka Dvořáková se narodila v roce 1979 
v Příbrami. Dětství prožila v malé vesnič-
ce nedaleko Jesenice, kam také chodila 
do školy. Po dokončení základní školy se 
vyučila v oboru švadlena. Dnes žije v obci 
Solopysky, kam se přestěhovala po svatbě 
a kde vychovává své dva syny. Vyšívání se 
věnuje již od svých třinácti let, kdy začí-
nala s jednoduchými motivy. S postupem 
přibývajících roků se motivy stávaly stále 
složitějšími. Přibyly různé náměty krajin 

a sakrálních staveb. Její koníček, kterému se věnuje dodnes, zabí-
rá, kromě péče o rodinu, téměř všechen její volný čas. 

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.

pátek 17. února od 18 hod.                                                 PROMÍTÁNÍ

10 miliard - co máte na talíři?
promítání německého dokumentu z roku 2015 režiséra 

Valentina Thurna, který je součástí festivalu dokumentárních
filmů o lidských právech Jeden svět.

Anotace k filmu: Jaký způsob produkce potravin dokáže uživit 
rostoucí počet lidí na této planetě? Nestojí svět na rozhraní po-
travinové katastrofy? Režisér Valentin Thurn, jehož úspěšný film 
Z popelnice do lednice byl uveden na festivalu Jeden svět v roce 
2012, analyticky rozebírá jednotlivé přístupy zemědělství, od me-
chanizovaného průmyslového způsobu přes umělou výrobu potra-
vin po městské zahradničení na parkovacích stáních. Film servíruje 
různorodé pohledy ze všech koutů světa, finální rozhodnutí je však 
na každém z nás: jaké jídlo si na svůj talíř sami vybereme?

úterý 21. února od 19.30 hod.                                           LISTOVÁNÍ

Fotbalové deníky (Jiří Hájíček)

Účinkují: Lukáš Hejlík a Věra Hollá 
Fotbalové deníky napsal Jiří Hájíček kdysi po mistrovství světa 

ve fotbale v Německu. Tato road movie není ale zdaleka jen o fot-
bale a už vůbec ne jen pro muže. Honza chtěl na MS do Německa, 
místo toho podniká zvláštní cestu po republice s 19letou dívkou, 
kterou zná teprve týden. Esemeska od Jardy z Německa: HONZO, 
BYLO TO FANTASTICKY! KDYZ TO TAM SPADLO, RVALI JSME 
JAK KRAVY! KOLLER - TO JE PRUSER. UVEDOM SI - JESTLI SE 
NEVRATI BAROS, NEMAME UTOK!

Knihu vydalo nakladatelství Host. Vstupenky za 120 Kč v před-
prodeji v knihovně.

Národní týden manželství v Sedlčanech:

Manželství není jen kus papíru (www.tydenmanzelstvi.cz)
Spolupořádají: Apoštolská církev, Církev adventistů sedmého 

dne, Církev bratrská, Církev československá husitská, Církev evan-
gelická metodistická a Církev Římskokatolická. Začátek vždy od 18 
hod. v komunitním Centru Lukáš:

14. 2. - 50 let na cestě, spolu a rádi - Na cestu od zásnub po 
zlatou svatbu se vydáme s manželi Němcovými. Program bude do-
provázen písněmi s manželskou tématikou v podání novomanželů 
Veselých, kteří se podělí o svůj příběh a pohled na důvody, proč 
vstoupit do manželství i ve středním věku.

15. 2.  - Manželství a právo - Jaká jsou pozitiva manželství? Jak 
vstoupit do manželství a nezatížit partnera dluhy? Jaká jsou práva 
a povinnosti manželů? K čemu slouží a kdy je vhodná předman-
želská smlouva?

16. 2. - Druhá šance - film USA - O manželské krizi s humorem 
i vážně. V hlavních rolích Bruce Willis a Michelle Pfeiffer.

pátek 24. února od 18 hod.                                AUTORSKÉ ČTENÍ

Moje řeč: Fejtónky Dobré češtiny 

čtení z knihy pořádá knihovna ve spolupráci s Vysokou školou 
kreativní komunikace v Praze.

Čte kolektiv autorů ze Spolku Dobrá čeština
Během programu proběhne představení autorů a této publikace, 

debata o vzniku knihy a fungování internetového magazínu Literár-
ní bašta Dobré češtiny (http://dobracestina.cz/basta)

Fejtónky o jazyce tvoří jednu z pravidelných rubrik internetového 
magazínu Literární bašta Dobré češtiny. Kniha Moje řeč přináší vý-
běr těch nejlepších, rozšířený o několik zbrusu nových textů. Čtr-
náct autorů, čtrnáct různých stylů a názorů, ale jedna víra, že ma-
teřský jazyk je nejcennější položka v dědictví, které jsme dostali po 
předcích, a že si zaslouží naši pozornost a péči. K žánru fejetonu 
patří lehkost, proto v knize nenajdete žádné školometské poučky. 
Věříme, že i o těch nejvážnějších tématech se dá psát s nadsázkou 
a vtipem – vždyť většina nehorázností, kterých se při užívání jazy-
ka my Češi dopouštíme, působí spíš komicky. V tomto směru je 
nám ostatně inspirací a vzorem také ilustrátor Dobré češtiny Pavel 
Reisenauer, který neodmítl ani pozvání k účasti na našem prvním 
knižním počinu. Věříme, že naši čtenáři budou fejtónky o jazyce 
číst se stejným nadšením, s jakým byly napsány.

KVÍZOVÁNÍ

Kvízování - literárně jazykové kvízy pro dospělé
Od ledna jsme pro Vás začali připravovat vědomostní soutěže 

a kvízy. Na každý měsíc máme naplánováno jedno téma kvízu z ob-
lasti literární nebo jazykové. Na konci měsíce vždy vylosujeme ze 
správných odpovědí tři soutěžící, kteří získají i malé ocenění. Po-
drobnější informace pro zájemce rády zodpovíme v knihovně. Té-
matem měsíce února budou slova podobného a stejného významu.
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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: 26. 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, od 18.30 do 19.30 hod. pro ženy i pro muže.

Klub Mnémé (klub pro seniory): 1. 2., 15. 2. 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: 4. 2., 18. 2. 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 1. 2. 2017 od 17 hod.: Hajánek – podvečerní čtení, při 
kterém si budeme číst pohádky spisovatelky Daisy Mrázkové.

Pátek 3. 2. 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 3. 2. 2017 od 15 hod.: Návštěva Pohádkové babičky 
nebo Pohádkového dědečka – čtení z knih o Tappim od spisova-
tele Marcina Mortka. 

Od 16 hodin na čtení naváže Hravá výtvarná dílna, během které 
budeme vytvářet společenskou deskovou hru o Tappim. 

Pondělí 6. 2. 2017 od 10 hod.: Zachumlaná výtvarná dílna – 
pro rodiny s dětmi. Vyrobíme si kulichy, čepice a rukavice.

Středa 8. 2. 2017 od 17 hod.: Hajánek – podvečerní čtení, při 
kterém si budeme číst pohádky spisovatelky Daisy Mrázkové.

Pátek 10. 2. 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 10. 2. 2017 od 15 hod.: Spolek Občanská beseda – pro-
gram knihovnic o významném spolku, který v Sedlčanech býval. 
Budeme si hrát, povídat, tančit a zkusíme si i další aktivity, které ke 
spolku Občanská beseda patřily. 

Od 16 hodin naváže výtvarná dílna Čteníčko je naše potěšeníčko, 
při které zkusíme znázornit čtení. Nakreslíme oblíbená čtecí místa, 
různé čtenáře a výtvarně zachytíme čtení jako takové.

Pondělí 13. 2. 2017 od 10 hod.: Pohádky prince Jůtůbera – 
program pro rodiny s dětmi na motivy stejnojmenné knížky Oty 
Linharta. Přijďte si hrát, bavit se a užít si čas s dětmi.

Středa 15. 2. 2017 od 17 hod.: Hajánek – podvečerní čtení, při 
kterém si budeme číst pohádky spisovatelky Daisy Mrázkové.

Pátek 17. 2. 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 17. 2. 2017 od 15 hod.: Návštěva pohádkové babičky 

Výzva
Knihovna od roku 2016 začala pořádat přehlídku v oboru mluve-

ného slova v kategorii souborů a dospělých. Přehlídka se jmenuje 
Růže pro Marii Š., a její druhý ročník se uskuteční ve čtvrtek 16. 
3.  2017. Uzávěrka přihlášek pro veřejnost i pro školy je v úterý 
28. 2. 2017.

Pravidla pro přehlídku dospělých v oboru mluveného slova:
- Zúčastnit se mohou jednotlivci starší 18 let.
- Forma: poezie, poezie v próze, próza.
- Přihlášku je nutno doručit osobně nebo poštou do úterý 28. 2. 

na adresu: Městská knihovna Sedlčany, k rukám Blanky Taubero-
vé, Kapitána Jaroše 482, 264 01 Sedlčany. Byli bychom rádi, kdy-
by součástí přihlášky byl i text, se kterým se přehlídky zúčastníte.

- Přehlídka kategorie dospělých se uskuteční ve čtvrtek 16. 3. 
2017 od 17 hod.

nebo Pohádkového dědečka – čtení z knihy Chytré pohádky pro 
malé rozumbrady. 

Od 16 hodin naváže Girlandová výtvarná dílna. Budeme vyrábět 
girlandy z různých tvarů, které výtvarně dotvoříme a navážeme na 
stuhy, provázky a vlnu.

Pondělí 20. 2. 2017 od 10 hod.: Představujeme deskové hry 
pro nejmenší - program pro rodiny s dětmi. V knihovně je možné 
zapůjčit si domů řadu her. Seznámíme se a zkusíme si zahrát ty, 
které jsou vhodné pro menší děti. 

Středa 22. 2. 2017 od 17 hod.: Hajánek – podvečerní čtení, při 
kterém si budeme číst pohádky spisovatelky Daisy Mrázkové.

Pátek 24. 2. 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 někte-
ré 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 24. 2. 2017 od 15 hod.: Piškvorky, Země město, šibe-
nice, lodě… Připomeneme si a především si zahrajeme obyčejné 
hry s tužkou a papírem. V poslední době se na ně trochu zapomíná, 
tak je společně oprášíme. 

Od 16 hodin naváže Lodní výtvarná dílna, ve které si uděláme 
lodičky, parníky, které domalujeme a dotvoříme. Velká lodní flotila 
pak bude zdobit knihovnu.


