
 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program leden 2020

VÝSTAVA

od 3.1. - 5.2.2020

KVÍZOVÁNÍ
KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY 

PRO DOSPĚLÉ
Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit 
vědomostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc  máme naplá-
nované jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci 
měsíce vždy losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kte-
ří získávají malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce 
rády zodpovíme v knihovně. 
Téma měsíce ledna: Co víte o zvycích a tradicích?

FOTOFLEGMATICI SEDLČANY 
PODVANÁCTÉ 

– výstava fotografií členek a členů klubu,  
který působí při Městské knihovně Sedlčany.
Slavnostní vernisáž se uskuteční v sobotu 

4. 1. 2020 od 16.00 hod.
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny 

od 3. 1. 2020 do 5. 2. 2020.

Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 186, 725 826 122
www.knihovna-se.cz, mek@knihovna-se.cz

Otevírací doba: 
P0 - ST 9 - 18 hod., ČT zavřeno, 
PÁ 9 - 20 hod., SO 9 - 12 hod.

PROMÍTÁNÍ

Pátek 17. ledna od 18 hod.

ZEMŘÍT PRO DESIGN
Promítání dokumentu z roku 2016, který je součástí festivalu 
dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Po pro-
mítání proběhne setkání s Danem Kolářem ze Sedlčanských 
technických služeb, který nám detailně přiblíží třídění odpa-
dů. Víme, co všechno patří do plastů, skla a papíru, jaká jsou 
pro třídění pravidla? Jak se dá vytříděný odpad dále využít? Jak 
funguje sběrný dvůr? 
Anotace k filmu: Výroba notebooků, mobilů a elektroniky 
vůbec je toxická. Zaměstnanci kvůli agresivním chemikáliím 
umírají na nové druhy rakoviny, mají postižené děti. Výrobci 
to vědí. Maří soudní procesy a tutlají informace už 30 let. Je-
dovaté látky nelze zlikvidovat. Rozežírají nádrže, pronikají do 
vzduchu, cestují po planetě – a škodí všem. Snímek metodicky 
rozkrývá problém globálních rozměrů. A ukazuje, jak je dále 
stupňován nelidskými podmínkami v čínských výrobnách, 
technikami „likvidace“ starých přístrojů či praktikami, jimiž fir-
my dál nutí zákazníky kupovat nové modely. Na druhou stranu, 
ve světě se najdou i kutilové razící šetrné cesty, jak s elektroni-
kou zacházet, aby pro nás neměla fatální následky.

Pátek 10. ledna od 18 hod.
DISKUSNÍ KLUB

DVeře K… (Diskusní Veřejný Klub) 
– otevřený diskusní klub, který se zabývá četbou, místem kde žije-
me, regionálními osobnostmi, ale také problémy, které nás trápí.
V lednu otevřeme téma participativního rozpočtu a zamyslíme 
se nad jeho významem pro naše město. 
Setkání nese název 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 
V ROCE 2020 

Co je participativní rozpočet? Jakými se řídí pravidly? Stih-
neme ho ještě podat? A je hodně pracný? 
Přijďte si popovídat a podělit se s ostatními o své názory.
Diskusi moderuje Blanka Tauberová.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU

Zápis do letního semestru bude probíhat v knihovně od 6. 1. 
2020 do 11. 1. 2020. 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 3. 2. 2020 v 10 
hod.
Téma semestru:
Leonardo da Vinci (1452 – 1519): renesanční uomo univer-
sale
Jak již název napovídá, tento kurz je věnován jedné z nejvý-
znamnějších postav období renesance - Leonardu da Vinci, 
malíři, sochaři, architektu a vynálezci. O tom, že jeho talent byl 
skutečně všestranný, se přesvědčíte v šesti videopřednáškách, 
které jsou věnovány jednotlivým etapám jeho života a tvorby. 
Organizační garant: 
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.



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. 12. 2020 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): 8. 1., 
22. 1. 2020 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: 4. 1., 18. 1. 2020 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 17 hod.
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PROGRAMY NA DĚTSKÉM 
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

HAJÁNEK
Středa 8. 1. 2020 od 17 hod.
Středa 15. 1. 2020 od 17 hod.
Středa 22. 1. 2020 od 17 hod.
Středa 29. 1. 2020 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst Pohádky z iglú od 
spisovatele Jana Suchla. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.

PÁTEČNÍ ODPOLEDNE
Pátek 3. 1. 2020 od 15 hod.
Hravé odpoledne s Vendulkou
Improvizované divadélko se studentkou Střední pedagogické 
školy v Berouně. 
Po programu proženeme brčkem po papíře barvy při Fouka-
né výtvarné dílně. 

Pátek 10. 1. 2020 od 15 hod.
Povídej pohádku
Stínové divadlo na motivy klasických pohádek upravených 
podle stejnojmenné knihy Adolfa Dudka. 
Těšíme se na maškarní ples je název výtvarné dílny. Vyrobí-
me si masky a možná si je na nějaký ples vezmeme.

Pátek 24. 1. 2020 od 15 hod.
Vyprávěnky o zvířatech
Pohádky tentokrát nebudeme číst, ale vyprávět. 
Inspirováni příběhy poté vytvoříme koláže z novinového pa-
píru při Zvířecí výtvarné dílně.

POHÁDKOVÁ BABIČKA
Pátek 17. 1. 2020 od 15 hod.
Čtení z knihy Aloise Mikulky Aby se děti divily.
Víte co je papírotisk? Po čtení si jej vyzkoušíme v Rybí výtvar-
né dílně.

Pátek 31. 1. 2020 od 15 hod.
Čtení z knihy Terezy Pařízkové Stela a 16 huskyů. 
V Polární výtvarné dílně se možná dostaneme i do království 
ledu a sněhu.

DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
Pondělí 13. 1. 2020 od 10 hod.
Emil je kamarád
Emil je jednorožec, který má občas strach, trochu se stydí, ale 
má rád básničky, písničky a hlavně malé kamarády. 

Pondělí 20. 1. 2020 od 10 hod.
Zimní království
Výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi.

Sobota 25. 1. 2020 od 10 hod.
Čtení pro miminka v bříšku (prenatální komunikace)
Zveme budoucí rodiče na příjemně a užitečně strávený čas 
s knížkou v knihovně.

ŠIKOVNÉ RUCE (9+)
Pátek 24. 1. 2020 od 18 hod.
Brože pro malé a velké. Dílnička pro starší děti (9+), tentokrát 
pod vedením knihovnice Jany.

Čtvrtek 30. ledna od 19.30 hod.
LISTOVÁNÍ

LOSOS V KALUŽI 

LiStOVáNí, ve kterém spoluúčinkuje autorka knihy 
Markéta Lukášková

Cynická Bára není typ holky, která se ráno probudí se sexy roz-
cuchem, protáhne se a na první pokus vyfotí #nomakeup sel-
fie, za kterou dostane 200 lajků, než dojde do koupelny. Je spíš 
ten typ holky, která se ráno bojí podívat do zrcadla, na zůstatek 
účtu a do lednice. Její život se otočí vzhůru nohama, když jí 
umře babička a „odejde do nebe“. Bára ale zjistí, že smrtí nic 
nekončí, naopak jí všechno začíná! Tohle bude v LiStOVáNí ryzí 
dámská jízda! Markéta Lukášková nebude chybět na žádném 
z představení, po diskuzi si budete moci koupit jakoukoliv 
 z jejích třech knih. Do té doby ji sledujte třeba na sítích @
pandikralovna.
- účinkují: Věra Hollá, Pavla Dostálová (alternuje Bára Jánová) 
- v roce 2017 vydalo nakladatelství Motto
Vstupenky za 150,- Kč v předprodeji v knihovně.

PROGRAMY NA DĚTSKÉM 
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

HRAJEME DESKOVKY
Pátek 31. 1. 2020 od 13.30 hod.
Zvířata na palubě: neumíte pravidla? Nevadí! Naučte se je 
s námi. Hry znáte a chybí vám parťáci na hraní? Přijďte 
k nám.


