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od 2. 11. do 5. 12.                                              VÝSTAVA

Dáša Prokopová a Magda Milotová 
autorská výstava paličkovaných krajek

Celoživotní kamarádky, Dáša Prokopová a Magda Milotová, začaly pa-
ličkovat v roce 1981 a toto je jejich první autorská výstava. V letech 1992 
– 1993 absolvovaly základní a nástavbový kurz ve Vzdělávacím spolku 
uměleckých řemesel v Praze a získaly osvědčení. To jim však nestačí, proto 
se vzdělávají v tomto oboru neustále a získávají tak nové poznatky. Od roku 
1993 předávají své zkušenosti dětem i dospělým. 

V krajce už je dnes velmi obtížné vymýšlet nové vzory a autorská práva 
zde platí stejně jako v jiných výtvarných oborech. V posledních letech se 
tedy autorky zaměřují hlavně na architekturu. Na výstavě tak uvidíte mnohé 
známé stavby nejen ze Sedlčanska. Některé vystavené práce jsou prodejné.

Výstavu je možné navštívit v provozní době knihovny od 2. 11. 
do 5. 12. 2018. Vernisáž se uskuteční v sobotu 3. 11. od 16 hod. 

KVÍZOVÁNÍ

Kvízování - literárně jazykové kvízy pro dospělé

Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vědomostními 
soutěžemi a kvízy. Každý měsíc máme jedno téma z oblasti literární nebo 
jazykové. Na konci měsíce losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, 
kteří získávají malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády zod-
povíme v knihovně. Téma listopadu: Rozumíte cizím slovům?

pátek 2. listopadu od 18 hod.                   PROMÍTÁNÍ A BESEDA

Projekt babička
Promítání maďarsko-britského dokumentu z roku 2017, který je součástí 

festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.
Anotace k filmu: Tři mladí filmaři se ve velmi osobním a hravém snímku 

snaží oživit vzpomínky svých babiček. Zorganizují setkání. Maďarská ži-
dovka, dávná obdivovatelka Hitlera a bývalá britská špionka se vydávají na 
netradiční road trip.

Jak rodinná historie ovlivňuje náš přístup k druhým i k sobě samým? 
K vážnému tématu druhé světové války přistupují tři mladí filmaři z Velké 
Británie, Německa a Maďarska s příjemnou lehkostí. Každý z nich si dává za 
úkol vyzpovídat svoji vlastní babičku. Díky ochotě těchto dam přistoupit na 
hru svých vnuků se obnažují ryze osobní příběhy žen, které – každá na jiné 
straně fronty – zažily druhou světovou válku. Mladíci se prostřednictvím 
příběhů svých babiček dozvídají o historii svých rodin, ale i to podstatné 
o sobě samých.

Ne každý z nás umí komunikovat se svými prarodiči. Chcete-li se inspi-
rovat, jak na to, doporučujeme film Projekt Babička, jehož protagonisté se 
pustili do velmi otevřených rozhovorů se svými babičkami. Našli si k nim 
cestu a zaplnili prázdná místa rodinné historie. O české dějiny takto peču-
je Post Bellum, jehož pracovníci svědomitě shromažďují svědectví stovek 
lidí a zpřístupňují je veřejnosti. 

Na promítání naváže beseda s paní Miladou Bosákovou, která zavzpomí-
ná, jak její rodina prožila 2. světovou válku na Sedlčansku a jak válku ona 
sama vnímala jako malá holčička. Přijďte se podívat na zajímavý dokument 
a poslechnout si jedinečné vyprávění sedlčanské „babičky“.

Festival Den poezie 2018
Letos s mottem: „Nebát se...“

11. – 25. 11.: Nebát se a číst poezii - Schodišťová poezie napříč 
žánry a autory. Známá i neznámá, nezvyklá, překvapivá, odvážná i strachující 
se. Výběr básní na nástěnkách a schodišti budovy, ve které knihovna sídlí.
   11. – 25. 11.: Nebát se a tvořit absurdní básně - Hraní si s na-
psanými slovy na magnetech, které lze různě posouvat, přesouvat, skládat 
z nich kaligramy a vytvářet tak neustále se proměňující báseň. Tabule se 
slovy bude umístěna v centrálním prostoru knihovny.

Pondělí 12. 11. od 18 hod.: Nebát se a jít! - Nebát se a jít tmou 
a navíc delší trasou – lampionový průvod od knihovny do areálu Pod Duby 
(parčík u chovatelů). Trasa povede kolem hřbitova a stromu republiky, kde 
společně zazpíváme Ach synku, synku. U chovatelů nás čeká program in-
spirovaný odvahou a především plný hudby v podání kapely První káva. 
I letos je v plánu opékání buřtíků, tak si je nezapomeňte vzít s sebou! 

Pátek 16. 11. od 15 hod.: Tvář 1. republiky – interaktivní poetický 
občasník zaměřený na texty Karla Čapka. Pořad připravuje klub Literární 
prádelna. Od 16 hod. si vyrobíme barevné podzimní mandaly z listů a trav 
při Mandalové výtvarné dílně. 

Pátek 23. 11. od 15 hod.: Tanec je poezie beze slov – taneční 
vystoupení dětí ze ZUŠ Sedlčany pod vedením Margarety Veselé inspiro-
vané našimi strachy, obavami, ale také odvahou. Na program od 16 hodin 
naváže Soví výtvarná dílna. Sovy létají v noci a tmy se někdy přece jen 
trochu bojíme. S naší sovou budeme mít ale pro strach uděláno.

pátek 9. listopadu od 18 hod.                                          PŘEDNÁŠKA

Karel Čapek mezi harmonií 
a napětím první republiky

Přednáška pro veřejnost literárního vědce a pedagoga PhDr. 
Pavla Šidáka, Ph.D. 

Karel Čapek patří bezesporu k nejvýznamnějším autorům-beletristům pr-
vorepublikového období. Je však nejen autor krásné literatury, je také no-
vinář a významná osobnost kulturního milieu první republiky, nikoli náho-
dou právě on sestaví slavné Hovory s T. G. M. Čapkovo dílo, které sestává 
z téměř všech relevantních žánrů, můžeme tedy číst též jako zprávu o životě, 
cílech, ideách a nebezpečích v českých zemích dvacátých a třicátých let.

Diskusní klub:
pátek 16. listopadu od 18 hod.

DVeře K… (Diskuzní Veřejný Klub)

Otevřený diskusní klub, který se zabývá četbou, místem kde žijeme, regi-
onálními osobnostmi, ale také problémy, které nás trápí.

V listopadu otevřeme pomyslné dveře směrem k našemu městu a bude-
me se věnovat tématu, které by mělo zajímat nás všechny – našemu okolí. 
Setkání nese název Zeleň ve městě a věříme, že z něj vzejde řada podnětů.

Klub není uzavřený, přijít může každý, koho téma měsíce osloví.



LISTOPAD 2018

Kluby v komunitním centru
Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: 25. 11. od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: schází se každé pon-

dělí, 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. 11. a 28. 11. od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: schází se každý pátek od 15 do 17 hod. 
Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý od 15 do 18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš (kreslení pro každého, ale třeba i jako příprava 

k budoucímu studiu): 3. 11. 2018 od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti od šes-

ti 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:

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.

Pátek 2. 11. od 13.30 hod. Hrajeme deskovky – odpoledne ur-
čené 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, Mindok a DINO.  

Pátek 2. 11. od 15 hod. Pohádková babička – čtení z knihy Po-
plach v slepičím revíru spisovatele Luboše Pavla. Naslouchání příběhům 
a povídání si o přečteném je důležitou součástí našeho života. Přijďte si 
zažít kouzlo čtení… Od 16 hodin si užijeme Slepičí výtvarnou dílnu. 

Středa 7. 11. od 17 hod. Hajánek – čteme veselé básničky, říkanky 
a veršované pohádky. Pravidelný cyklus pro rodiny s menšími dětmi.

Pátek 9. 11. od 13.30 hod. Hrajeme deskovky – odpoledne ur-
čené 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, Mindok a DINO.  

Pátek 9. 11. od 15 hod. Pohádková babička – čtení z knihy 
O hrochovi, který se bál očkování a jiné pohádky spisovatele Miloše Ma-
courka. Od 16 hodin si vyrobíme lampiony v Lampionové výtvarné dílně. 
Lampiony svítí ve tmě, zahání strach ze tmy a pomáhají nám nebát se. Zá-
leží na naší fantazii a šikovnosti, jak si s nimi poradíme. 

Pondělí 12. 11. od 10 hod. Podzimní výtvarná dílna – výtvarná 
dílna pro rodiny s menšími dětmi. Budeme vyrábět z vylisovaných barev-
ných listů a z dřevěných kolíčků ptáčky a možná i strašidýlka. 

Středa 14. 11. od 17 hod. Hajánek – čteme veselé básničky, říkan-
ky a veršované pohádky. Pravidelný cyklus pro rodiny s menšími dětmi.

Pátek 16. 11. od 13.30 hod. Hrajeme deskovky – odpoledne 
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, Mindok a DINO. 

Pondělí 19. 11. od 10 hod. Draci, dráčci, dráčata – program 
pro rodiny s dětmi. Pohádkové dračí hraní proložené čtením, zpíváním 
a cvičením. Společně si budeme hrát a na závěr si malého dráčka vyrobíme.

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

K celostátní kampani Den pro dětskou knihu se připojuje Městská 
knihovna Sedlčany společně s klubem Velká Kobra již podvanácté. 
Akce se koná pod záštitou a s podporou Města Sedlčany a s finanční 
podporou MK ČR a Stros Sedlčany.

Sobota 1. 12. - Náměstí T. G. Masaryka 15.00 – cca 19.00
Přijďte se spolu s námi pokusit o nový český rekord, a to v disciplíně 

„Nejvíce lidí s vánočním receptem (rukou psaným)“. Tento úkol je 
určitě náročnější než ten loňský, kulichový. Přesto věříme, že se nás opět na 
náměstí sejde hodně. Je jedno, zda oblíbený recept přepíšete nebo nám do-
konce přinesete ukázat váš sešit receptů. Recept může být klidně i ilustro-
vaný (třeba vašimi dětmi či vnoučaty). Jedinou podmínkou Agentury Dobrý 
den Pelhřimov je velikost papíru (sešitu), a to od velikosti A5 do velikosti 
A3. Kromě zmíněného pokusu o rekord na nás čeká i pestrý doprovodný 
program. Můžete se těšit na kapelu Repete, prezidenta agentury Dobrý 
Den Miroslava Marka, spisovatele a scénáristu Miroslava Adamce, který 
přijede, aby pokřtil v Sedlčanech knihu „To dáme, dědo!“ V neposlední 
řadě se můžete těšit i na celou 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.

Program ještě upřesníme v prosincové Radnici.
Program (změna pořadateli vyhrazena): 

15.00 Zahájení, 16.00 Pokus o rekord, 16.45 Vyhlášení výsledků prezi-
dentem Agentury Dobrý den z Pelhřimova, 17.00 Křest knihy Miroslava 
Adamce To dáme, dědo!, která se může stát krásným dárkem a mnohé děti 
potěšit pod vánočním stromečkem či v mikulášském balíčku, 17.30 Slav-
nostní rozsvícení vánočního stromu a adventní průvod.

úterý 20. listopadu od 20 hod.                   LISTOVÁNÍ

Doppler (Erlend Loe) – LiStOVáNí 
v podání herců Lukáše Hejlíka a Pavly Dostálové

Doppler, hlavní hrdina knihy, spadne v lese z kola a začne přemýšlet 
o svém životě, který mu připadá moc „pilný“. Svou hlubokou osobní krizi 
řeší tím, že opustí ženu a děti a přestěhuje se do lesa. Společnost mu dělá 
losí mládě, jehož matku zastřelil kvůli masu. Jeho pobyt v lese postup-
ně narušují další postavy, které Dopplerovi brání v přechodu z aktivity do 
pasivity. Všechno je tak norské a Doppler už nechce být pilný! Tato akční 
groteska patří k nejoblíbenějším titulům seriálu LiStOVáNí. - premiéra du-
ben 2009 - v překladu Kateřiny Krištůfkové vydalo nakladatelství Kniha Zlín 
/ Albatros Media. Vstupenky za 150 Kč v předprodeji v knihovně.

pátek 23. listopadu od 18 hod.                                          PŘEDNÁŠKA

V Peru se neperu

Beseda s Pavlem Hodysem, Katkou Jelenovou a Anetou Šnel-
lerovou o jejich třítýdenní cestě po Peru, kterou podnikli letos v lednu. Co 
všechno se jim přihodilo a jak to tam vypadá? To si právě přijďte poslech-
nout a prohlédnout na vlastní uši a oči.

Středa 21. 11. od 17 hod. Hajánek – čteme veselé básničky, říkan-
ky a veršované pohádky. Pravidelný cyklus pro rodiny s menšími dětmi.

Pátek 23. 11. od 13.30 hod. Hrajeme deskovky – odpoledne 
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, Mindok a DINO.  

Středa 28. 11. od 17 hod. Hajánek – čteme veselé básničky, říkan-
ky a veršované pohádky. Pravidelný cyklus pro rodiny s menšími dětmi.

Pátek 30. 11. od 13.30 hod. Hrajeme deskovky – odpoledne 
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, Mindok a DINO.  

Pátek 30. 11. od 15 hod. Trampoty s medvědem – zábavné od-
poledne plné čtení, hraní a improvizací pro děti inspirované knihou Jmenuji 
se Emanuel Fajahyla spisovatelky Dagmar Urbánkové. Od 16 hodin si po-
hrajeme při Chlupaté výtvarné dílně. 




