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VÝSTAVA

od 6.12. - 30.12.2019

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: 29. 12. 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 všechny aktivní seniory): 11. 12. 
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: 14. 12. 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 17 hod.

RUČNÍ PRÁCE NÁS BAVÍ 
– výstava členek Patch-

workového klubu a Klubu 
pletení a háčkování, které 
se scházejí v komunitním 

Centru Lukáš.

Výstavu si můžete 
prohlížet v provozní době 

knihovny 
od 6. 12. 2019 

do 31. 12. 2019.

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 6.12.2019 od 18 hod.

KRAJINA V TÍSNI
Promítání českého dokumentu režiséra Petra Jančárka z roku 
2017, který je součástí festivalu dokumentárních filmů o lid-
ských právech Jeden svět. 
Po promítání proběhne diskuse s Luborem Křížkem, který 
se zabývá zadržováním vody v krajině a záchranou skomíra-
jících ekosystémů. Zakládá tůně a meze, čímž zlepšuje klima 
a zvyšuje biodiverzitu i hladiny spodních vod. Za tuto práci byl 
oceněn nadací Karla Janečka v rámci projektu Laskavec (infor-
mace převzaty z článků Barbory Pěničkové v Egu a Magazínu 
Aktualne.cz).
Anotace k filmu: vzpomínky na povodně před několika lety 
odešly s velkou vodou a dnes spíš Česko řeší problém sucha. 
Nový film z produkce Člověka v tísni ukazuje, jak spolu obojí 
souvisí. Bleskové záplavy i vysychání krajiny jsou projevem pro-
měn globálního klimatu i důsledkem našeho zacházení s příro-
dou. Film zdůrazňuje dlouhodobý a dalekosáhlý důsledek špat-
ného nakládání s českou krajinou. Jedná se o mezigenerační 
dialog akcentující dopad našeho jednání na životy našich dětí. 
Kombinuje výpovědi odborníků, záběry aktuálních problémů 
i animované sekvence.

Pátek 20. prosince 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 předvánočním čase si popovídáme o čtení pro adventní 
večery. Setkání nese název

ČAS ADVENTNÍ 
– čteme raději v zimním období? Máme oblíbené texty pro 
čas adventní? Jsme ochotni se o ně podělit s ostatními? Co 
se nám na nich líbí a proč je čteme zrovna v tomto období? 
Přijďte si popovídat a podělit se s ostatními o vaše oblíbené 
texty. Samozřejmě můžete jen tak přijít a poslouchat, co se líbí 
jiným.
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. První před-
náška se uskuteční v pondělí 3. 2. 2020 v 10 hod.



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 prosince: Znáte advent?
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PROGRAMY 
NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ 

PRO VEŘEJNOST
HAJÁNEK
Středa 4. 12. 2019 od 17 hod.
Středa 11. 12. 2019 od 17 hod.
Středa 18. 12. 2019 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst vánoční pohádky 
z celého světa. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.

PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME…
Pátek 13. 12. 2019 od 13 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 27. 12. 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 13. 12. 2019 od 15 hod.
Čtení vánoční pohádky Sněhová víla od Daniely Kroluppe-
rové.
Od 16 hodin se rozhlédneme a svou fantazii zapojíme při vý-
tvarné dílně s názvem Zimní krajina za oknem.

Pátek 27. 12. od 15 hod.
Čtení z knihy Jiřího Kahouna Chumelení. 
Od 16 hodin si ve výtvarné dílně pohrajeme s výrobou Krmít-
ka pro ptáčky.

HRAJEME DESKOVKY
Pátek 13. 12. od 13.30 hod.
Ubongo: neumíte pravidla? Nevadí! Naučte se je s námi. Hry 
znáte a chybí vám parťáci na hraní? Přijďte k nám.

DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY
S DĚTMI
Pondělí 9. 12. 2019 od 10 hod.
Pom pom koule
Výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi.

Pondělí 16. 12. 2019 od 10 hod.
Jak medvědi slavili vánoce
Program pro rodiny s malými dětmi inspirovaný Malou med-
vědí knížkou Zbyňka Černíka. Setkáme se s vykutálenými 
medvědími chlupáči, starým bručounem Nedvědem a malým 
medvídkem Miškou. 

Sobota 28. 12. 2019 od 10 hod.
Čtení pro miminka v bříšku (prenatální komunikace)
Zveme budoucí rodiče na příjemně a užitečně strávený čas 
s knížkou v knihovně. 

PÁTEČNÍ ODPOLEDNE
Pátek 6. 12. 2019 od 15 hod.
Mikulášská nadílka
Do knihovny chodí Mikuláš s čerty a andělem každý rok vždy 
v pátek na začátku prosince. 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 6. 12. od 16 hod.
Křest knihy 
Poznej květiny, stromy, zvířátka – do života uvedeme novou 
knihu sedlčanské spisovatelky Markéty Vítkové. Knížka vyprá-
ví dva příběhy, jež ukazují dětem rozmanitost květin a jejich 
semínek, stromů a jejich listů i zvířátek a jejich stop. Jelikož už 
se jednou Mikuláš osvědčil coby dobrý kmotr knih, poprosili 
jsme jej o kmotrovství i letos.
Kromě samotného křtu bude připravena i výtvarná dílna. Tě-
šíme se na Vás!

Pátek 20. 12. 2019 od 15 hod.
VÁNOČNÍ VYPRÁVĚNÍ
Budeme si vyprávět o Ježíškově narození, zazpíváme si spo-
lečně koledy a vytvoříme si vánoční atmosféru. 
Po programu následuje Betlémská výtvarná dílna.


