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od 7. 12. do 2. 1.                                              VÝSTAVA

Thajsko, Laos a Kambodža před 11 lety 
– výstava Jana Brzáka

Setkání s promítáním a vyprávěním u příležitosti zahájení výsta-
vy se uskuteční ve čtvrtek 6. 12. 2018 od 18 hod. 

Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 7. 12. 
2018 do 2. 1. 2019.

„Po dokončení studií na vysoké škole v Praze jsem měl možnost 
na poslední chvíli se připojit ke skupině mladých lidí a cestovat 
s nimi po Thajsku, Laosu a Kambodži. Bylo to vůbec poprvé, kdy 
jsem letěl sám letadlem a ještě k tomu tak daleko. Rád bych se 
s Vámi podělil o pro mě dodnes neskutečné zážitky, které jsem měl 
možnost zachytit fotoaparátem během měsíce cestování po těchto 
exotických zemích. Můžete se těšit na vystavené tištěné fotografie 
a na promítání s povídáním. Rád Vás uvidím, Jan Brzák.“

KVÍZOVÁNÍ

Kvízování - literárně jazykové kvízy pro dospělé

Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vě-
domostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc  máme naplánované 
jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci měsíce lo-
sujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získávají malá 
ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády zodpovíme 
v knihovně. Téma měsíce prosince: Znáte vánoční zvyky?

Den pro dětskou knihu 2018

Sobota 1. 12. 2018
Náměstí T. G. Masaryka od 15 hod. do cca 18 hod.

Přijďte spolu s námi prožít již dvanáctý Den pro dětskou knihu 
a pokusit se o nový český rekord, a to v disciplíně „Nejvíce lidí 
s vánočním receptem (rukou psaným)“. 

Kromě zmíněného pokusu o rekord na nás čeká i pestrý dopro-
vodný program. Můžete se také těšit na kapelu Repete. Při této 
příležitosti dojde i k zahájení krásného adventního času v Sedlča-
nech a k rozsvícení vánočního stromku starostou města.

Program (změna pořadateli vyhrazena):

15.00 Zahájení
15.30 Rozhovor s mistrem kuchařem Dušanem Svobodou
15.50 Křest nové České knihy rekordů
16.00 Pokus o rekord v kategorii Nejvíce lidí s vánočním re-

ceptem (rukou psaným; velikost papíru – sešitu od A5 do A3) 
16.45 Vyhlášení výsledků prezidentem Agentury Dobrý den 

z Pelhřimova Miroslavem Markem
17.00 Křest knihy spisovatele a scénáristy Miroslava Adamce 

„To dáme, dědo!“, která se může stát krásným, unikátním dár-
kem a mnohé děti potěšit pod vánočním stromečkem či v miku-
lášském balíčku. 

17.30 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a adventní 
průvod.

pátek 14. prosince od 18 hod.                                          PROMÍTÁNÍ

Piripkura
Promítání brazilského dokumentu z roku 2017, který je součástí 

festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.
Anotace k filmu: 
Uprostřed Amazonie žijí poslední dva původní obyvatelé pra-

lesního kmene Piripkura. Jejich nejcennějším majetkem je oheň 
a jejich přežití závisí na osudu džungle, kterou obývají.

Jair Candor je koordinátor projektu na ochranu deštného pra-
lesa. Společně se štábem podniká cesty do hlubin džungle, aby 
se tu setkal s Pakyîem a Tamanduou – posledními členy kmene 
Piripkura. Těm se jako jediným podařilo přežít střet s dřevařskými 
firmami, které likvidují kus po kusu amazonské pralesy. Do civili-
zace se tato dvojice vydává pouze v případě, že jim vyhasne oheň. 
Film je důležitým svědectvím o tom, že uprostřed pralesa stále žijí 
příslušníci domorodých kmenů. Tato skutečnost totiž jako jediná 
legálně brání úplné devastaci zbytku amazonských pralesů.

Diskuzní klub:
pátek 7. prosince od 18 hod.

DVeře K… (Diskuzní Veřejný Klub)

Otevřený diskuzní klub, který se zabývá četbou, místem kde ži-
jeme, regionálními osobnostmi, ale také problémy, které nás trápí.

V prosinci otevřeme pomyslné dveře směrem k našim duším. 
Setkání nese název Čas adventní.

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



PROSINEC 2018

Kluby v komunitním centru
Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: 30. 12. 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 všechny aktivní seniory): 12. 12. 
2018 od 9 hod.

Klub pletení a háčkování: schází se každý pátek 15 - 17 hod.
Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý 15 - 18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: 1. 12., 15. 12. 2018 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:

Pondělí 3. 12. 2018 od 10 hod.
Látkování, moderní látkové pleny II.
Chcete udělat něco pro své dítě?
Chcete uchránit přírodu před hromadou odpadků?
Chcete uchránit své peněžence nějakou korunu? Jak na to?
Na tyto otázky vám odpoví Petra Vitulová, která o látkových ple-

nách ví mnoho. Představí jak látkové pleny používat, jak velikosti 
přizpůsobit, jak plenky prát. Seznámí vás s možností takzvaného 
„látkování“, které je levné, šetrné k přírodě a zdravé pro správný 
vývoj kyčlí vašeho miminka.

Středa 5. 12. 2018 od 17 hod.
Hajánek – čteme čertovské pohádky. Pravidelný středeční cyk-

lus pro rodiny s menšími dětmi.
Pátek 7. 12. 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 7. 12. 2018 od 15 hod. 
Mikulášská nadílka – do knihovny chodí Mikuláš s čerty a andě-

lem každý rok vždy v pátek. Přijďte si prověřit své svědomí, trošku 
se bát, ale také se těšit na malou nadílku, kterou si zaslouží všichni 
– aspoň trochu hodný je každý z nás. 

Pátek 7. 12. 2018 od 16 hod.
Narozeninová kočka – do života uvedeme audio a haptickou 

knihu spisovatelky Markéty Vítkové. Kniha je vytištěna klasickým, 
ale i Braillovým písmem a doplněna je klasickými, ale i reliéfními 
obrázky. Součástí knihy je i zdramatizovaný příběh na CD. Kmo-
trem této výjimečné knihy bude Jan Říha, nevidomý horolezec 
a sportovec. Součástí programu bude i výroba hmatových obrázků 
pro nevidomé.

Virtuální univerzita třetího věku
Zápis do letního semestru bude probíhat v knihovně od 31. 12. 

2018 do 5. 1. 2019. Přihlásit se může každý senior bez ohledu na 
to, zda už některý semestr navštěvoval. První přednáška se usku-
teční v pondělí 4. 2. 2019 v 10 hod.

Pondělí 10. 12. 2018 od 10 hod.
Andělské tvoření – výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi. 

Budeme vyrábět papírové andělíčky.
Středa 12. 12. 2018 od 17 hod.
Hajánek – čteme čertovské pohádky. Pravidelný středeční cy-

klus pro rodiny s menšími dětmi.
Pátek 14. 12. 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 14. 12. 2018 od 15 hod. 
Pohádková babička – čtení z knihy „Poslední permoník“. V kníž-

ce jsou české hornické pověsti, které našel a upravil Oldřich Siro-
vátka. Permoníci patří odedávna k dolům a výjimkou nejsou ani 
příbramské. Co se stalo příbramskému havíři Mázlovi? Přijďte si 
poslechnout! 

Od 16 hodin bude navazovat Svíčková výtvarná dílna. Budeme 
vyrábět a kreslit svíčky z papíru, takové, které nepálí, ale krásně se 
na ně dívá. 

Pondělí 17. 12. 2018 od 10 hod.
Vánoční snění – program pro rodiny s menšími dětmi inspiro-

vaný knihou Vánoce pro kočku spisovatelky Terezie Radoměřské. 
Dozvíme se, jak to bylo se svatým Mikulášem, ale i s oslíkem a vol-
kem z Betléma. Hravou formou nahlédneme do nebeské kuchyně. 
Pomocí písniček a her se naladíme na sváteční dny.

Středa 19. 12. 2018 od 17 hod.
Hajánek – čteme čertovské pohádky. Pravidelný středeční cyk-

lus pro rodiny s menšími dětmi.
Pátek 21. 12. 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 21. 12. 2018 od 15 hod.
A smutek utek – Listování v podání klubu Literární prádelna mo-

tivované knihami Marky Míkové. 
Od 16 hod. bude připravena Vánoční výtvarná dílna. Vyrobíme si 

vánoční dekorace z přírodnin.
Pátek 28. 12. 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 28. 12. 2018 od 15 hod.
Pohádková babička – čtení z knihy „Staré pověsti české a mo-

ravské“ spisovatelky Aleny Ježkové. 
Na program od 16 hodin naváže výtvarná dílna Malované po-

věsti.


