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Sobota 8. února - 6. března
VÝSTAVA

ROK S KRAJKOU VII.
Srdce v krajce aneb paličkujeme s láskou – výstava členek Kraj-
kového klubu, která vyznává lásku krajce a všem, kteří ji s lás-
kou dělají.
Výstavu můžete navštívit od 8. 2. 2019 do 6. 3. 2019 v provozní 
době knihovny.
Slavnostní vernisáž se koná v sobotu 9. 2. 2019 od 16 hod.
Vystavovat tentokrát bude sedmnáct krajkářek, které se schá-
zejí každé úterý v komunitním Centru Lukáš v sedlčanské 
knihovně.

Středa 13. února od 18 hod.
PŘEDNÁŠKA

KLUBY 
V KOMUNITNÍM CENTRU

SVĚTLO V OČÍCH 
ANEB JAK SI ZLEPŠIT ZRAK

Přednáška pro veřejnost Jany Arcimovičové. 
Podle tradiční čínské medicíny 
souvisí zdraví našich očí se sta-
vem jater. 
Budeme si povídat o tom, co 
očím a játrům pomáhá a co jim 
naopak škodí, ukážeme si některé 
oční cviky, masáž očního okolí a 
cvičení, které harmonizuje játra. 
Budeme hovořit o některých by-
linkách, které prospívají našemu 
zraku. Dozvíme se také, proč je 
třeba játrům a očím věnovat zvý-
šenou pozornost hlavně v před-
jaří a na jaře.  

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: 24. 2. 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 seniory): 
13. 2., 27. 2. 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: 2. 2., 16. 2. 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.

Pátek 15. února od 18 hod.
PROMÍTÁNÍ DOKUMENTŮ

Promítání dokumentů z festivalu Jeden svět doplněné setká-
ním se zajímavými hosty

DÁL NIC
Český dokument z roku 2013. Autorský film režiséra Iva Bys-
třičana vypovídající o nefunkčnosti státu je rámován vizuálně 
působivými obrazy unikátní krajiny Českého středohoří.
Na film naváže beseda s PhDr. Matějem Stropnickým, noviná-
řem a politikem. Povídat si budeme o výstavbě dálnic, našeho 
kraje se týká konkrétně výstavba dálnice D3, ale i o ekologii 
a dalších tématech. PhDr. Matěj Stropnický má řadu zkušenos-
tí nejen z politiky, ale i ze své novinářské praxe.

VÝZVA
Knihovna od roku 2016 pořádá přehlídku v oboru mluveného 
slova v kategorii souborů a dospělých. Přehlídka se jmenuje 
Růže pro Marii Š.
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 čtvrtka 
28. 2. 2019 na adresu: Městská knihovna Sedlčany, k rukám 
Blanky Tauberové, Kapitána Jaroše 482, 264 01 Sedlčany. Byli 
bychom rádi, kdyby součástí přihlášky byl i text, se kterým se 
přehlídky zúčastníte.
• Přehlídka kategorie dospělých se uskuteční ve čtvrtek 21. 3. 
2019 od 17.00 hod.

Pátek 22. února od 18 hod.
PROMÍTÁNÍ DOKUMENTŮ

SLYŠET OČIMA
Rakouský dokument z roku 2016. Observační dokument zachy-
cuje střípky ze životů několika neslyšících a zaměřuje se přitom 
na sílu a barevnost paralelního světa znakového jazyka.
Rakousko je jedním z mála států, který uznal znakový jazyk jako 
další oficiální řeč pro svou zemi. I přes možnosti tlumočení se 
však situace tamní neslyšící komunity nedá považovat za ideální. 
Na film naváže setkání s Mgr. Kateřinou Červinkovou Houš-
kovou, jednou z předních tlumočnic znakového jazyka v ČR 
a Zlatou Houškovou, které pohovoří o osobních zkušenostech 
s komunitou neslyšících. 
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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 února: Doplňte pranostiky.

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 6. 2. 2019 od 17 hod.
Středa 13. 2. 2019 od 17 hod.
Středa 20. 2. 2019 od 17 hod.
Středa 27. 2. 2019 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst pohádky z Večer-
níčků. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.

HRAJEME DESKOVKY 
Pátek 1. 2. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 8. 2. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 15. 2. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 22. 2. 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 8. 2. 2019 od 15 hod.
Čtení z knihy Olgy Hejné Jeď, modrý koníčku.
Od 16 hodin si pohrajeme při Barevné výtvarné dílně s barva-
mi, do kterých si i zafoukáme. 

Pátek 22. 2. 2019 od 15 hod.
Čtení z knihy Michala Černíka Pohádky o kohoutkovi 
a slepičce.
Od 16 hodin čtení vystřídá Kohoutí výtvarná dílna, ve které 
vytvoříme kohouty – jen zakokrhat.

PÁTEČNÍ ODPOLEDNE
Pátek 1. 2. 2019 od 15 hod.
Krokodýl Evžen má kamarády
Odpoledne plné čtení, improvizačních her a vyprávění. Pro-
gram je inspirován stejnojmennou knihou Eduarda Nikolaje-
viče Uspenského. Od 16 hodin na program naváže Krokodýlí 
výtvarná dílna.

Pátek 15. 2. 2019 od 15 hod.
Maňáskové divadlo o toulavém Honzovi
Na program naváže Turistická výtvarná dílna. Zkusíme si se-
stavit turistický deník míst na Sedlčansku, která bychom rádi 
navštívili.

DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
Pondělí 11. 2. 2019 od 10 hod.
Papírové loutky
Výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi.

Pondělí 25. 2. 2019 od 10 hod.
Pohádka o kůzlátkách
Program pro rodiny s malými dětmi inspirovaný pohádkami 
o kůzlátkách. Společně si pohrajeme, rozhýbáme a zazpíváme.

Středa 20. února od 18 hod.
PŘEDNÁŠKA

O ZEMI, KDE MÍSTO SRNEK 
CHODÍ KOLEM SILNIC SLONI 

A BĚHAJÍ PŠTROSI
Vyprávění Heleny a Karla Pejšových.
Navštívíme Jihoafrickou republiku a Svazijské království - stane-
me se odborníky na osidlování Afriky, vyspíme se v rákosové 
kulovité chýši, v rytmu bubnů nám domorodci zatančí své str-
hující tance v divoké přírodě, ale také v ulicích Johannesburgu. 
Uvidíme stromy kvetoucí modrými zvonečky a z Mysu Dobré 
naděje se potěšíme pohledem jak na Indický, tak Atlantský 
oceán. Na Stolové hoře prostudujeme nejstarší horniny pla-
nety a pochopíme, proč se Kapské město mělo stát zahradnic-
tvím světa.

PROJEKT BOOKSTART
V českém prostředí pojmenovaný S knížkou do života, je me-
zinárodní iniciativa, do níž se zapojila i sedlčanská knihovna. 
Projekt získal v letošním roce cenu ministra kultury. Rodiče 
jsou v projektu seznamováni s významem čtení dětem od nej-
útlejšího věku a získávají pro sebe a své dítě dárkový set. Set 
rodiny obdrží buď při Ví-
tání občánků na radnici, 
nebo při Setkání mimi-
nek v knihovně.
Více informací získáte 
na www.knihovna-se.cz 
(S knížkou do života) nebo 
v sedlčanské knihovně.


