MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program květen 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.

od 30.4. - 5.6. 2019

Středa 1. května od 18 hod.

VÝSTAVA

LITERÁRNÍ VÝLET

VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH
ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ
VÝTVARNÉHO OBORU –
VÝSTAVA ZUŠ SEDLČANY
Výstava je věnována nejstarším žákům ZUŠ, kteří samostatně
za doprovodu pedagogů pracují na vybraném tématu. Snaží
se pracovat v různých technikách a přístupech, tak, aby mohli
vystavit ucelenou řadu. V letošním roce byl univerzálním tématem Čas a snění. Na vernisáži budou slavnostně oceněni
absolventi studia výtvarného oboru ZUŠ, kteří ukončují I. a II.
stupeň.
Slavnostní vernisáž se uskuteční v úterý 30. 4. 2019 od 17.00
hod. Dále bude výstava k vidění v provozní době knihovny
do 5. 6. 2019.

PŮJDETE DO TOHO S NÁMI?
PŘINESTE NÁM V ŘÍJNU SVATEBNÍ FOTOGRAFIE

Historii místa kde žijeme, našeho národa nebo domova nejlépe dokumentují předměty, kterými se obklopujeme a mnohdy
je chráníme jako oko v hlavě. Mezi tyto předměty patří i rodinné fotografie. Fotografie mají své příběhy, které se v rodinách vypráví z generace na generaci. Po loňské, velmi úspěšné,
říjnové výstavě sto let starých předmětů, bychom v letošním
roce, opět v říjnu, chtěli vystavit

SVATEBNÍ FOTOGRAFIE

Tentokrát bychom rádi vystavili svatební fotografie napříč časem. To znamená, že můžeme vystavit svatby, které se udály
před stoletím nebo třeba před měsícem. Pokud se chcete výstavy zúčastnit a možná se i podělit o příběhy fotografií, přijďte
nám je v květnu ukázat, abychom věděli, že budeme mít v říjnu
co vystavovat.
Na všechny vaše fotografie a hlavně s nimi spojené příběhy
(pokud se o ně budete chtít podělit) se v knihovně těšíme.

Středa 1. 5. 2019; sraz ve 14 hod. na zřícenině hradu Zvěřinec

NA ZVĚŘINEC ZA MÁCHOU
- výlet s programem konaný na památku Karla Hynka Máchy
(pořádá Městská knihovna Sedlčany).
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 ve Zberazské ulici
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!

Čtvrtek 9. května od 17 hod.
POEZIE

17. MÁJOVÝ
POETICKÝ PODVEČER
- sedlčanská pocta K. H. Máchovi

Tradiční přehlídka vítězů sedlčanských recitačních soutěží (Sedlčanská růže, Carmina, GaSOŠE a Růže pro Marii Š.),
kterou pořádá Městská knihovna Sedlčany za podpory Ministerstva kultury ČR.
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PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST
HAJÁNEK
Středa 15. 5. 2019 od 17 hod.
Středa 22. 5. 2019 od 17 hod.
Středa 29. 5. 2019 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst knížky z nakladatelství Albatros, které v tomto roce slaví 70. narozeniny.
HRAJEME DESKOVKY
Pátek 3. 5. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 10. 5. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 17. 5. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 24. 5. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 31. 5. 2019 od 13.30 hod.
DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
Pondělí 6. 5. 2019 od 10 hod.
Jak kocourek Šedík vyrostl
Program pro rodiny s malými dětmi inspirovaný knihou Šedík a Bubi spisovatelky Ester Staré. Nebudou chybět písničky,
říkadla a pohybové hry, které program doplní.
Pondělí 13. 5. 2019 od 10 hod.
Kvetoucí stromy
Výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi.
PÁTEČNÍ ODPOLEDNE
Pátek 10. 5. 2019 od 18 hodin
Píšu, píšeš, píšeme …
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žákem 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 spisovatelům a spisovatelkám.
Pátek 17. 5. 2019 od 15 hodin
Karetní doupě v knihovně
Znáte pravidla karetních her? Pokud ne, nevadí, přijďte a naučíme vás hrát Černého Petra, kvarteto, prší, žolíky a švindl.
A pokud vše umíte, tak si přijďte zahrát jen tak a poměřit síly
s ostatními.

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 losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získávají malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády
zodpovíme v knihovně.
Téma měsíce května: Doplňte dívčí jméno do páru.

Pátek 10. května od 18 hod.
WORKSHOP

VŠECHNO CO JSTE CHTĚLI
VĚDĚT O EU
A BÁLI JSTE SE ZEPTAT
– workshop pro veřejnost Lukáše Vermacha.

Blíží se volby do Evropského parlamentu (EP) a s nimi jsou spojené reklamy, debaty, proklamace a sliby.
Jak odlišit realistické záměry od teoretických proklamací? Je
nutno mít dobré informace a kritický pohled. Je dobré mít
vhled co EP a EU dělají, jaké mají pravomoci a jak v EU probíhá rozhodovací proces. V tomto workshopu se na tato témata
podíváme a též si můžeme sdělit názory na některé naléhavé
evropské výzvy (například brexit, klimatická změna, demografický vývoj).
Lukáš Vermach je matematik, absolvent MFF UK a University
of Cambridge, konzultant v oblasti IT a teorie rizika.

Pátek 24. května od 18 hod.
DISKUSNÍ KLUB

DVeře K… (Diskusní Veřejný Klub)
– otevřený diskusní klub, který se zabývá četbou, místem kde žijeme, regionálními osobnostmi, ale také problémy, které nás trápí.
V májovém čase si popovídáme o poezii.
Setkání nese název

POETICKÝ MÁJ

– čteme rádi poetické texty? Jsme ochotni se o ně podělit
s ostatními? Co se nám na nich líbí nebo nelíbí?
Přijďte si popovídat a podělit se s ostatními o vaše oblíbené
poetické texty. Samozřejmě můžete jen tak přijít a poslouchat,
co se líbí jiným.
Diskusi moderuje Blanka Tauberová.

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. 5. 2019 od 18 hod.
Klub harmonické bytosti:
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: 25. 5. 2019 od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro
děti od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.

