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Sobota 5. ledna od 16 hod.
VÝSTAVA

FOTOFLEGMATICI SEDLČANY 
POJEDENÁCTÉ  

výstava fotografií členek a členů klubu, který působí při Měst-
ské knihovně Sedlčany.
Slavnostní vernisáž se uskuteční v sobotu 5. 1. 2019 od 16.00 hod.
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny 
od 4. 1. 2019 do 6. 2. 2019.

Pátek 18. ledna od 18 hod.
DISKUSNÍ KLUB

Otevřený diskusní klub, který se zabývá četbou, místem kde žije-
me, regionálními osobnostmi, ale také problémy, které nás trápí.
V lednu, již podruhé, otevřeme pomyslné dveře regionálním 
spisovatelkám. Klub není uzavřený, přijít může každý, koho 
téma měsíce osloví.

Úterý 29. ledna od 20.30 hod.
LISTOVÁNÍ

Mladý programátor Filip si užívá všeho, co dnešní svět nabízí 
dobře placeným profesionálům: cestování, drogy, sex bez zá-
vazků. Vydělávat na pohodlný život vývojem návykových her 
a těžbou osobních dat možná není dvakrát morální, ale když to 
nebude dělat on, bude to přeci dělat někdo jiný, ne? Jakmile se 
vynalézavému pragmatikovi naskytne během vrcholící uprch-
lické krize historická příležitost vytřískat na lidském neštěstí 
tolik, že už nikdy nebude muset vstávat do práce, neváhá pro-
půjčit svůj cynismus dobré věci. Před čtenáři se otevře nepří-
jemná otázka: sledují nechutné vykořisťování, anebo efektivní 
záchrannou misi? Publicista a komentátor Michal Kašpárek se 
ve své ajťácké grotesce strefuje do současných kultů efektivi-
ty, kreativity nebo flexibility a předkládá mrazivý i krutě vtipný 
pohled na generaci Y.
• premiéra leden 2019
• vydalo nakladatelství Listen / Euromedia group v roce 2018
• účinkují: Věra Hollá a Jiří Ressler (alt. Pavel Oubram)
Vstupenky za 150,- Kč (studenti do 26 let 100,- Kč) v předpro-
deji v knihovně.

HRY BEZ HRANIC 
LiStOVáNí S ÚČASTÍ AUTORA 

MICHALA KAŠPÁRKA

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: 27. 1. 2019 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 aktivní seniory): 2. 1., 16. 1. a 30. 1. 2019 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: 5. 1., 19. 1. 2019 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.

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. Stačí, 
že jej zaujme téma. První přednáška se uskuteční v pondělí 
4. 2. 2019 v 10 hod.
Téma semestru:
Klenoty barokního sochařství v českých zemích
Kurz během šesti videopřednášek seznámí posluchače s ně-
kolika nejznámějšími sochařskými památkami z období baroka 
v České republice.
Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

DVeře K… (Diskuzní Veřejný Klub)
REGIONÁLNÍ SPISOVATELKY II.
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KVÍZOVÁNÍ
KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY 

PRO DOSPĚLÉ
Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vě-
domostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc  máme naplánova-
né jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci mě-
síce vždy losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří 
získávají i malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce 
rády zodpovíme v knihovně. 
Téma měsíce ledna: Složte text, určete autora a název knihy.

PROGRAMY NA DĚTSKÉM 
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

Cyklus pátečních odpolední, při kterých si čteme, hrajeme, 
vyprávíme, ale také tvoříme, kreslíme a malujeme, pokračuje 
i v Novém roce. Vstup je volný pro všechny, těšíme se na spo-
lečně strávený čas s Vámi.

Hajánek
Středa 2. 1. 2019 od 17 hod.
Středa 9. 1. 2019 od 17 hod.
Středa 16. 1. 2019 od 17 hod.
Středa 23. 1. 2019 od 17 hod.
Středa 30. 1. 2019 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst pohádky ilustro-
vané Zdeňkem Milerem. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.

Hrajeme deskovky 
Pátek 4. 1. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 11. 1. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 18. 1. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 25. 1. 2019 od 13.30 hod.
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.

Pohádková babička 
Pátek 4. 1. 2019 od 15 hod.
Tentokrát se začteme do příběhu Tří králů. 
Od 16 hodin na program naváže Tříkrálová výtvarná dílna. 
Nakreslíme tříkrálový průvod a připomeneme si tak lidové 
tradice vztahující se k tomuto období. 

Píšu, píšeš, píšeme…
Pátek 4. 1. 2019 od 18 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žá-
kem nebo studentem 2. stupně základní školy, gymnázia, 
střední školy nebo učiliště? Chceš se podělit o své zkušenosti 
a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď! Večer nebude 
věnován jen autorskému čtení, ale také improvizované tvůrčí 
dílně, která bude otevřená všem, nejen již píšícím spisovate-
lům a spisovatelkám.

Loutkové divadlo 
Pátek 11. 1. 2019 od 15 hod.
Zahrajeme si pohádky známé i neznámé a zkusíme i improvizaci. 
Od 16 hodin na program naváže Novinová výtvarná dílna, ve 
které si vyzkoušíme koláže, které by se mohly stát kulisami 
v loutkových hrách.

PROGRAMY NA DĚTSKÉM 
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

Mrazivé obrázky
14. 1. 2019 od 10 hod.
Výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi. 

Píšu, píšeš, píšeme…
Pátek 18. 1. 2019 od 15 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žákem 
1. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkušenosti 
a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď! 
Po programu se ve výtvarné dílně Já jsem ilustrátor pokusí-
me přečtené texty ilustrovat nebo rovnou navrhneme knižní 
obálky.

Putování sněhové vločky 
Pondělí 21. 1. 2019 od 10 hod.
Program pro rodiny s malými dětmi inspirovaný knihou Dani-
ely Krolupperové Polární pohádka. Pomocí pohybových her, 
písniček a čtení prožijeme napínavé dobrodružství malé ne-
poslušné sněhové vločky.

Pohádková babička 
Pátek 25. 1. 2019 od 15 hod.
Čtení příběhů a pohádek z knihy Dětem, kterou ilustroval 
Mirko Hanák. 
Od 16 hodin naváže Zimní výtvarná dílna, ve které namaluje-
me zasněžený les.


