Městská knihovna Sedlčany
Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany
tel.: 318 821 186, 725 826 122
www.knihovna-se.cz
Otevírací doba:
P0-ST 9-18 hod., ČT zavřeno,
PÁ 9-20 hod., SO 9-12 hod.

nebo jsou tu s námi, šikovně skryté, už dlouhá staletí? Jak je možné, že fungují? Kdo a proč je vypouští? A co je hlavní, jak se proti
nim můžeme bránit?
LiStOVáNí tak navazuje na úspěšnou adaptaci Ekonomie dobra
a zla a přináší na jeviště opět další vysoce aktuální vědecko-naučný
text, vtipnou, neotřelou scénickou formou.
- v roce 2018 vydalo nakladatelství CPress / Albatros Media
Vstupenky za 150,- Kč v předprodeji v knihovně.

AKCE KNIHOVNY - DUBEN
od 6. 4. do 2. 5.

VÝSTAVA

Začátky a konce – výstava patnáctého, závěrečného ročníku
komunitního projektu Lukášek
Motto: „Abych mohl otevřít a poznat něco nového, musím nejdříve zavřít to, co je za mnou“

Je za námi patnáct smysluplných let. Některá témata se zpracovávala lépe jiná hůře. Takový už je však život. Nyní tedy zavíráme
jedny pomyslné dveře a já za sebe říkám: MĚLO TO SMYSL. Děkuji
všem, kteří se zabývají nejen životem svým, ale záleží jim i na životech druhých. Lukášek dostává občanský průkaz a já jako maminka jej pouštím do světa. Myslím, že všichni, kteří se s Lukáškem za
těch patnáct let setkali, budou mít k sobě navzájem blíž a bude jim
záležet na světě, ve kterém žijí. Děkuji všem.
Blanka Tauberová
Jak se nám dařilo v posledním tématu, posuďte v dubnu
v knihovně.
Závěrečné setkání se uskuteční ve čtvrtek 5. 4. od 17 hod.
Dále bude výstava k vidění v provozní době knihovny od 6. 4.
do 2. 5. 2018.
KVÍZOVÁNÍ

Kvízování - literárně jazykové kvízy pro dospělé
Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vědomostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc máme naplánované jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci měsíce
vždy losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získávají
i malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády zodpovíme v knihovně.
Téma měsíce dubna: Doplňte druhou postavu do známé dvojice
středa 4. dubna od 20 hod.

pátek 27. dubna od 16 hod.

LISTOVÁNÍ

Listování a vyprávěnky po knihovnicku

– dvojité Listování předvedou členky Literární prádelny
(klub, který působí při knihovně). Jako bonus na závěr připojí
knihovnice Alena a Jana Vyprávěnky o Honzovi.
A jakými knížkami budeme listovat?
Knížkou Michaely Fišarové „Náš dvůr má tajemství“ a kultovní
knížkou mnoha dívčích generací „Říkali mi Leni“ od Zdeňky Bezděkové.
Na závěr představí pomocí svých vypravěčských dovedností
Alena s Janou knížku Miloše Kratochvíla „Jak chtěl být Honza
peciválem“.

LISTOVÁNÍ

Nejlepší kniha o fake news!!!

(Vejvodová, Gregor, Zvol si info) – LiStOVáNí v podání herců
Alana Novotného (alt. Jan Brožek, Petra Bučková)
a Jiřího Resslera
Miloše Zemana můžete přijít volit až v druhém kole! Ta zpráva
byla, jak jistě víte, falešná, asi jako ta raketa mířící na Hawai.
Média, politici, sociální sítě - ze všech těchto zdrojů se na nás
neustále valí dohady o tom, kdo, jak a proč se nás snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení fake news, dezinformace
a alternativní fakta zahrnují? Jedná se o fenomén posledních let,

DUBEN 2018

Programy na dětském oddělení
pro veřejnost:
Středa 4. 4. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V tomto měsíci budeme vybírat čtení z časopisů pro nejmenší.
Pátek 6. 4. 2018 od 13.30 hod.
Hrajeme deskovky – 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.
Pátek 6. 4. 2018 od 16 hod.
Kam létají poštovní holubi? – Beseda pro všechny věkové kategorie s MVDr. Janem Náhodou o chovu poštovních holubů, o
jejich letech, návratech domů a péči o ně. Přijďte si poslechnout
zajímavé vyprávění a dozvědět se něco nového.
Pondělí 9. 4. 2018 od 10 hod.
Pohádky pod peřinou – program pro rodiče s dětmi je tentokrát
zaměřený na batolata. Pomocí hravých říkadel, jednoduchých písniček a pohybů se podíváme do světa pohádek.
Středa 11. 4. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V tomto měsíci budeme vybírat čtení z časopisů pro nejmenší.
Pátek 13. 4. 2018 od 13.30 hod.
Hrajeme deskovky – 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.
Středa 18. 4. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V tomto měsíci budeme vybírat čtení z časopisů pro nejmenší.
Pátek 20. 4. 2018 od 13.30 hod.
Hrajeme deskovky – 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.
Středa 25. 4. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V tomto měsíci budeme vybírat čtení z časopisů pro nejmenší.
Pátek 27. 4. 2018 od 13.30 hod.
Hrajeme deskovky – 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 a Mindok.

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. dubna 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.
Kreslení – Kurz Lukáš: 28. 4. od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti
od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.
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Půjdete do toho s námi?
Historii místa kde žijeme, našeho národa nebo domova nejlépe
dokumentují předměty, kterými se obklopujeme a mnohdy je chráníme jako oko v hlavě.
Tyto předměty mají i svůj příběh.
Pokud se chcete o tyto příběhy podělit a zúčastnit se tak výstavy
v knihovně, přijďte nám příběh svého předmětu vyprávět.
Jedná se nám o předměty, kterým je okolo sta let. Mohou to
být, tak jako na fotce, hrnečky po babičce nebo láhev od inkoustu.
Vašim nápadům se však meze nekladou.
Pokud nás bude dost a výstava se uskuteční, tak společně zažijeme úžasné dobrodružství. Historie se nejlépe chápe pomocí
příběhů a osudů konkrétních lidí a my se možná o našem domově
dozvíme zajímavé věci.
Na všechny vaše nápady a hlavně příběhy se v knihovně těšíme do konce května.

Upoutávka na květen:
Úterý 1. 5., sraz ve 14 hod. na zřícenině hradu Zvěřinec:

Na Zvěřinec za Máchou
výlet s programem konaný na památku Karla Hynka Máchy
Cílem výletu je vrch Zvěřinec se zříceninou stejnojmenného hradu nad obcí Zadní Boudy, kde K. H. Mácha rád pobýval.
Program:
ukázky rytířského klání v podání skupiny historického šermu
Páni ze Zvěřince, hry pro děti.
Doprava:
pěšky – sraz na autobusovém nádraží v 9.40 hod. (délka trasy
na Zvěřinec cca 13 km);
na kolech – sraz u knihovny v 11.45 hod. Děti do 10 let musí mít
vlastní doprovod, děti od 10 let mohou jet pod naším dohledem.
Pojedeme přes Janov, Dohnalovu Lhotu, Mezné, Jesenici a Boudy.
V případě suchého počasí pojedeme přes jesenickou kalvárii;
vlastní doprava.
Jídlo ani počasí není zajištěno, proto doporučujeme zásoby,
pláštěnku a dobrou náladu s sebou!

