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VÝSTAVA

od 8.11. - 4.12. 2019

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 losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří zís-
kávají malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády 
zodpovíme v knihovně. 
Téma měsíce listopadu: Doplňte písmena

HEDVIKA KARPÍŠKOVÁ
 – ručně vyráběné šperky a háčkované maličkosti

Výstavu je možné navštívit v provozní době knihovny od 
8. 11. 2019 do 4. 12. 2019. 
Slovo autorky výstavy
„Jmenuji se Hedvika Karpíšková a rukodělným činnostem se 
věnuji, co si pamatuji. Myslím, že zrod byl již ve školce, kde 
jsme si vyráběli a navlékali bramborové korále. Pak následo-
vala první sada opravdových korálků a v dnešní době jsou mé 
zásoby korálků, nářadí a všeho potřebného ke šperkařství tak 
obsáhlé a těžké, že je ani neuzvednu ze země. U šperků jsem 
zůstala dlouho, ale nikdy to nebyla jediná činnost, která by mě 
zrovna bavila. Vystřídalo se vše možné od malování porcelánu 
a na sklo, přes tvoření z FIMO hmoty až po keramiku, ale šper-
ky vždy vedly. Později jsem se díky babičce naučila háčkovat 
a troufám si říci, že háčkování se pomalu dostává na úroveň 
korálků. Postupně jsem od první čepice a šály došla k háčko-
vání pro děti. Jde hlavně o kousátka, usínáčky a různé klipy na 
kočáry. Kromě háčkování pro děti často vyrábím i lapače snů. 
U toho nějakou dobu zůstanu, i když mi v mé sbírce znalostí 
chybí ještě pletení. Tak to asi příští rok, babi…
Budu ráda, když si najdete čas si mé výrobky prohlédnout 
a ještě více mě potěší, když si nějaký ten svůj najdete a odne-
sete domů.“

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.

FESTIVAL DEN POEZIE 2019
Letos s mottem: „Otevřete oči!“
Autorem letošního motta je umělec a vizionář Leonardo da Vin-
ci (15. 4. 1452 – 2. 5. 1519). Celý jeho výrok zněl “Slepá nevě-
domost nás přivádí na scestí. Ó! Bídní smrtelníci, otevřete oči!”.
10. – 24. 11. 2019 – Otevřete oči i duši poezii
Schodišťová poezie napříč žánry a autory. Známá i neznámá, 
nezvyklá, překvapivá, zasněná i tíživá, pro děti i pro dospě-
lé… Výběr básní na nástěnkách a schodišti budovy, ve které 
knihovna sídlí.
10. – 24. 11. 2019 – Poetická zátiší
Zátiší doplněná básněmi v různých zákoutích knihovny pro po-
těchu oka i duše.
Pátek 15. 11. 2019 od 15 hod. – Tanec je poezie beze slov 
Taneční vystoupení dětí ze ZUŠ Sedlčany pod vedením Marga-
rety Staňové. Poznáme, co tancem vyjadřují? Umí improvizovat 
na téma zadané z publika nebo na neznámou hudbu? Přijďte 
otevřít oči dokořán údivem nad tanečními choreografiemi.
Po taneční inspiraci bude od 16 hodin následovat Taneční vý-
tvarná dílna inspirovaná siluetami tanečnic a tanečníků.
Pondělí 18. 11. 2019 od 18 hod. – LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Prohlédneme stíny? Lampionový průvod od knihovny do areá-
lu Pod duby (parčík u chovatelů). Čeká nás hudební vystoupení 
v podání kapely První káva, doplněné stínohrou podle veršova-
ných pohádek Jaroslava Kerlese.
Pátek 22. 11. 2019 od 15 hod. – Ó, Ó, Ó vajíčko 
Interaktivní poetický občasník inspirovaný stejnojmennou 
knihou Ester a Milana Starých. Pořad připravuje klub Literární 
prádelna. Po programu je možné se od 16 hodin zapojit do 
výtvarné dílny a spolu s námi objevovat Co najdete v trávě?

Pátek 8. listopadu od 18 hod.

PROMĚNY A VRCHOLY ČESKÉHO ROMÁNU 
– přednáška pro veřejnost 

literárního vědce a pedagoga PhDr. Pavla Šidáka, Ph.D.
V české i světové literatuře postupně román všechny ostatní 
žánry buď vytlačil, nebo pohltil, a stal se tak žánrem dominant-
ním. Z čeho vznikal, jak se formoval a jakých podob se dobral 
román český? Přednáška posluchače provede vrcholy českého 
románu 19. a 20. století.

EMOCE, JÍDLO A HARMONIE
 – přednáška Jany Arcimovičové

Chcete být šťastní a ve zdraví se dožít vysokého věku? Co pro 
to můžete udělat? Na přednášce se dozvíte, že naše vnitřní or-
gány jsou podle tradiční čínské medicíny propojeny s emoce-
mi. Pokud je nějaký orgán v nerovnováze, je pravděpodobné, 
že emoce, která s ním souvisí, se bude u postiženého člověka 
objevovat častěji. Budeme hovořit o vlivu potravin na naše tělo 
a psychiku, o tom, jak žít harmonicky a jak se vyladit pomocí 
jídelníčku, cvičení a meditací.

Pátek 1. listopadu 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 listopadu budeme mluvit o šikaně a lidském strachu 
a lhostejnosti. Setkání nese název 

UBLIŽUJEME SI 
A JSME SI LHOSTEJNÍ? 

Je šikana (kyberšikana) problémem i Sedlčan? Víme kam se 
obrátit o pomoc? Víme kdo je oběť a kdo je agresor? Jsme ke 
svému okolí lhostejní nebo máme strach? 
Přijďte si popovídat a podělit se s ostatními o své názory.
V případě zájmu může na toto setkání navázat cyklus předná-
šek s odborníky. Diskusi moderuje Blanka Tauberová.

PŘEDNÁŠKY

Středa 20. listopadu od 18 hod.



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: 24. 11. 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. 11., 27. 11. 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 (kreslení pro každého, ale třeba i jako 
příprava k budoucímu studiu): 2. 11., 16. 11. a 30. 11. 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.
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PROGRAMY NA DĚTSKÉM 
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

HAJÁNEK
Středa 6. 11. 2019 od 17 hod.
Středa 13. 11. 2019 od 17 hod.
Středa 20. 11. 2019 od 17 hod.
Středa 27. 11. 2019 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si přečteme verše a pohádky 
Františka Hrubína. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.
HRAJEME DESKOVKY
Pátek 8. 11. od 13.30 hod.
Hrajeme deskovky pro nejmenší. Neumíte pravidla? Neva-
dí! Naučte se je s námi. Hry znáte a chybí vám parťáci na 
hraní? Přijďte k nám.
DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
Pondělí 11. 11. 2019 od 10 hod.
Bramborová výtvarná dílna
Výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi.
Pondělí 18. 11. 2019 od 10 hod.
Dobrodružství pavouka Čendy
Program pro rodiny s malými dětmi inspirovaný stejnojmen-
nou knihou Pavla Čecha. Písničky a hry nás zavedou do staré-
ho domu, plného záhad a tajemství. 
Sobota 23. 11. 2019 od 10 hod.
Čtení pro miminka v bříšku (prenatální komunikace)
Zveme budoucí rodiče na příjemně a užitečně strávený čas 
s knížkou v knihovně.
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME…
Pátek 1. 11. 2019 od 14 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žá-
kem 1. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkuše-
nosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď! 
Pátek 15. 11. 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.
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Pátek 1. 11. 2019 od 15 hod.
Čtení legend o stromech z knihy Jana Vladislava Proměny.
Od 16 hodin si pohrajeme při Stromové výtvarné dílně 
 s barvami, které sluší podzimnímu listí.
Pátek 29. 11. od 15 hod.
Čtení z knihy Františka Nepila Pohádky z pekelce. 
Od 16 hodin čtení vystřídá výtvarná dílna Princezny a princové.
PÁTEČNÍ ODPOLEDNE
Pátek 8. 11. 2019 od 15 hod.
Strach má velké oči
Jak vyzrát na duchy, upíry, čarodějnice a jinou strašidelnou 
havěť?  Dozvíme se v programu plném čtení, improvizačních 
her a vyprávění. Od 16 hodin na program naváže výtvarná 
dílna Smějeme se v dešti.

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 potřinácté. Akce se koná pod záštitou a s podporou města 
Sedlčany a s finanční podporou MK ČR a Stros Sedlčany.

Sobota 30. 11. 2019
Náměstí T. G. Masaryka 15.00 – cca 19.00

Přijďte se spolu s námi pokusit o nový český rekord, a to v dis-
ciplíně „Nejvíce lidí s vločkou“. Započítávány budou vločky 
z těsta (perníkové nebo jiné pečivo), háčkované, paličkované, 
korálkové, dřevěné, plastové, skleněné, kovové, slaměné, vloč-
ka jako ozdoba na stromeček, vločky vyrobené na 3D tiskárně... 
Vločky musí být vytvořeny lidským přičiněním (nezapočítávají 
se tedy ty sněhové). Papírové vločky budou do rekordu uzná-
ny, pouze pokud budou polepené nějakým dalším materiálem.

Kromě zmíněného pokusu o rekord na nás čeká i pestrý dopro-
vodný program. Můžete se těšit na kapelu Třetí slunce, prezi-
denta agentury Dobrý Den Miroslava Marka, dětmi i dospělý-
mi milovaného spisovatele Miloše Kratochvíla, který přijede, 
aby pokřtil v Sedlčanech svoji novou knihu. 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 adventního času v Sedl-
čanech a k rozsvícení vánočního stromku. Na náměstí budete 
moci nakoupit také ty nejkrásnější vánoční dárky – knihy.

Program (změna pořadateli vyhrazena): 
15.00 Zahájení
15.40 Křest knihy Liby Žambochové „Kočky mají rády ptáčky”
16.00 Pokus o rekord
16.45 Vyhlášení výsledků
           prezidentem Agentury Dobrý den z Pelhřimova 
17.00 Křest knihy Miloše Kratochvíla
          „Proč nehraje King  Kong ping-pong“
17.30 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
           a adventní průvod

VÝSTAVA NA SÍTÍCH

PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME…
Od 8. 11. 2019 do 4. 12. 2019 se ponořte do textů, které vzešly 
z programů Píšu, píšeš, píšeme v uplynulém roce. Výstava je 
součástí cyklu Umělci z nás možná nebudou, ale baví nás to.


