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                                          KVÍZOVÁNÍ

Kvízování - literárně jazykové kvízy pro dospělé
Od ledna pro návštěvníky připravujeme vědomostní soutěže 

a kvízy pro dospělé. Každý měsíc  máme naplánované jedno téma 
z oblasti literární nebo jazykové. Na konci měsíce vždy losujeme 
ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získávají i malá ocenění. 
Podrobnější informace pro zájemce rády zodpovíme v knihovně. 

Téma měsíce února: Znáte české pověsti a legendy?

od 2. 2. do 28. 2.      VÝSTAVA

Světlo a stín ve fotografii
výstava fotografické soutěže vyhlášené Městskou knihovnou 

Sedlčany v rámci spolupráce fotoklubů Uran Příbram a FotoFleg-
matici Sedlčany.

Vernisáž spojená s vyhlášením výsledků se uskuteční v sobo-
tu 3. 2. od 16.00 hod. Výstavu si můžete prohlížet v provozní době 
knihovny od 2. 2. do 28. 2. 2018.

Městská knihovna Sedlčany uspořádala v rámci spolupráce fo-
toklubů Uran Příbram a FotoFlegmatici Sedlčany již pošesté fo-
tografickou soutěž - tentokrát na téma Světlo a stín ve fotografii. 
Téma není třeba nijak podrobněji rozvádět – název je dostatečně 
výstižný. 

pátek 9. 2. od 18 hod.                                                PŘEDNÁŠKA

Kdyby fotografie mohly vyprávět… 
přednáška pro veřejnost Petra Horálka, nadšeného astronoma 

a fotografa. 
Vstupenky za 50 Kč v předprodeji v knihovně.

Kdyby fotografie mohly vyprávět aneb Skryté příběhy hvězdných 
portrétů. Mnohé snímky jsou právě tak unikátní jako příběhy v po-

zadí jejich vzniku. Ať už 
schované přímo v zá-
běru, nebo neviditelně 
za hledáčkem foťáku 
či hluboko v duši fo-
tografa. Poslechněte 
si některé z nich. Pří-
běhy zábavné, pouč-
né, sarkastické, ale 

i romantické, ironické, realistické, či bláznivé a dojemné. Ně-
kdy i strhující a dramatické, ale i uklidňující a milé tak, že dokáží 

středa 21. 2. od 18 hod.                                              PŘEDNÁŠKA

Přírodní barvení vlasů 

přednáška pro veřejnost majitelky a zakladatelky firmy VOONO 
Kateřiny Schleifer.

Za nadstandardně etickou politikou české značky VOONO stojí 
expertní tým dbající nejen na původ veškerých surovin k výrobě 
kosmetiky, ale také na striktní zákaz testování na zvířatech. Každý 
z produktů VOONO v sobě skrývá příběh těch nejčistších rostlin.

Vysoká kvalita se odvíjí od zkušeností žen po mnoho generací. 
Neustáváme ve vývoji dalších produktů, které zlepšují nejen fyzic-
ký, ale i duševní stav.

Naším přáním je, aby lidé žili v souladu s přírodou. Společnost 
VOONO chápe zodpovědnost za život a aktivně se podílí na čistším 
světě pro všechny.

zahřát na duši. Příběhy, které doprovází autorské portréty (nejen) 
hvězdných scenérií zachycených během mnohaletého putování za 
nejkrásnějšími a nejodlehlejšími kouty naší planety.

Petr Horálek se narodil v roce 1986 v Pardubicích, kde již v útlém 
věku podlehl kouzlu hvězdného nebe. Ve stejném městě začal ve 
svých 12 letech navštěvovat astronomický kroužek na tamní hvěz-
dárně pod vedením dnes již zesnulého Václava Knolla. Astronomie 
ho neopustila ani po maturitě, takže se rozhodl vystudovat baka-
lářský program Astrofyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně. V profesním i ve volném čase se věnuje popu-
larizaci astronomie, především prostřednictvím populárních ast-
ronomických článků na serveru České astronomické společnosti 
Astro.cz. Jeho největší vášní v astronomii je pozorování a foto-
grafování výjimečných nebeských úkazů. Zejména pak slunečních 
a měsíčních zatmění, která ho uchvátila již v dětství a za nimiž ces-
tuje po celém světě. Autor je rovněž úspěšný astro-fotograf, jehož 
fotografie nočního nebe a vzácných nebeských úkazů již několikrát 
ocenila porota České astrofotografie měsíce. Za největší úspěch 
ovšem považuje, že jedna z jeho fotografií byla vybrána NASA jako 
prestižní Astronomický snímek dne (Astronomy Picture Of the Day 
– APOD). Na konci roku 2014 jej pozvala Evropská jižní observa-
toř v Chile (ESO) jako prvního Čecha k funkci Fotografického am-
basadora. V roce 2015 po něm byla pojmenována planetka 6822 
Horálek. Snímky autora můžete najít na jeho webových stránkách 
www.astronom.cz/horalek. Pro velký zájem ze stran zahraničních 
čtenářů jsou jeho stránky vedeny převážně v angličtině.
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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: 25. 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): 14. 2. a 28. 2. 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: 3. 2. a 17. 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.

Výzva

Knihovna od roku 2016 začala pořádat přehlídku v oboru mlu-
veného slova v kategorii souborů a dospělých. Přehlídka se jme-
nuje Růže pro Marii Š., a její třetí ročník se uskuteční ve čtvrtek 
15. 3. Uzávěrka přihlášek pro veřejnost i pro školy je ve středu 28. 2.
   Pravidla pro přehlídku dospělých v oboru mluveného slova:

Zúčastnit se mohou jednotlivci starší 15 let.
Forma: poezie, poezie v próze, próza.
Přihlášku je nutno doručit osobně nebo poštou do středy 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 15. 3. 
2018 od 17 hod.

Programy na dětském oddělení pro veřejnost:

Pátek 2. 2. 2018 od 13.30 hod.
Hrajeme deskovky – odpoledne určené pro všechny věkové ka-

tegorie. 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, Mindok a DINO.  

Pátek 2. 2. 2018 od 15 hod.
Pohádková babička – od Tří králů k Masopustu. Pročteme se 

knihou Český rok od jara do zimy. Autorkou je Milada Motlová 
a ilustracemi knihu opatřil Tomáš Řízek. Připomeneme si lidové 
tradice spojené s tímto obdobím. 

Od 16 hodin naváže Hromničková výtvarná dílna, při které si vy-
robíme a namalujeme svíčky tzv. hromničky.

Středa 7. 2. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém v únoru čteme lidové 

pohádky. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.
Pátek 9. 2. 2018 od 13.30 hod.
Hrajeme deskovky – odpoledne určené pro všechny věkové ka-

tegorie. 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, Mindok a DINO.  

Pátek 9. 2. 2018 od 15 hod.
Loutkové divadlo – podle knihy Miloše Kratochvíla Slavné po-

hádky s oponou. Představíme si klasické pohádky, např. O chytré 
princezně, Tři přadleny, Bajaja. 

Na program naváže od 16 hod. Masopustní výtvarná dílna, ve 
které budeme vyrábět masopustní klobouky pro husary, abychom 
se připravili na úterní masopust. 

Pondělí 12. 2. 2018 od 10 hod.
Škrabošková výtvarná dílna  - pro rodiny s dětmi. Uděláme si 

různé škrabošky přes oči, aby nás o Masopustu nikdo nepoznal. 
Středa 14. 2. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém v únoru čteme lidové 

pohádky. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.
Pátek 16. 2. 2018 od 13.30 hod.
Hrajeme deskovky – odpoledne určené pro všechny věkové ka-

tegorie. 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, Mindok a DINO.  

Pátek 16. 2. 2018 od 15 hod.

pátek 23. 2. od 18 hod.                                                  PROMÍTÁNÍ

Ohrožená semínka 

promítání dokumentu USA z roku 2016, který je součástí festiva-
lu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

Anotace k filmu: Kousek za polárním kruhem na ostrově Špic-
berky stojí betonová stavba připomínající atomový kryt. Nacházejí 
se v ní tisíce rostlinných semen z celého světa, které jsou tu střeže-
ny před možnými globálními krizemi. Podobných semenných bank 
je po celém světě několik. Každé semeno totiž v sobě koncentruje 
a nese minulé životní cykly přírody i člověka a je současně zárod-
kem budoucích. Farmáři a ostatní aktivisté se snaží uchránit po-
slední zbytky lokálních rostlinných variant, které ve světě genetic-
ky modifikovaného typu zemědělství zbývají. Proti potravinářským 
nadnárodním gigantům se zdá jejich boj jako výkřik do tmy. Avšak 
kdo ví, zda tyto banky nebude lidstvo již brzy nezbytně potřebovat.

Co nového v loděnici? – beseda se zástupci oddílu TJ Tatran 
Rychlostní kanoistika Sedlčany. O co v tomto sportu jde, jak to 
chodí na závodech, co můžete zažít apod. 

Na program od 16 hod. naváže Lodní výtvarná dílna, ve které 
zkusíme papírotisk na téma kajaky, kánoe a lodě obecně. 

Středa 21. 2. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém v únoru čteme lidové 

pohádky. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.
Pátek 23. 2. 2018 od 13.30 hod.
Hrajeme deskovky – odpoledne určené pro všechny věkové ka-

tegorie. 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, Mindok a DINO.  

Pátek 23. 2. 2018 od 15 hod.
Pohádková babička – přečte pohádky z knížky Ivony Březinové 

Teta to zase plete. Teta totiž splétá dvě pohádky do jedné a my 
bychom jí měli pomoct je zase rozplést. A to se nám podaří jedině 
tehdy, když pohádky budeme znát. Na čtení od 16 hod. naváže 
Barevná výtvarná dílna, ve které si zakouzlíme s provázkem a bar-
vami. 

Pondělí 26. 2. 2018 od 10 hod.
Povídej pohádku – program pro rodiny s dětmi inspirovaný stej-

nojmennou knihou Adolfa Dudka. Společně si zahrajeme klasické 
lidové pohádky, které proložíme písničkami, hrami a říkadly. 

Středa 28. 2. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém v únoru čteme lidové 

pohádky. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.


