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.
UZAVŘENÍ KNIHOVNY:
Od 2. 7. do 13. 7. 2018 bude z důvodu revize knihovního fondu KNIHOVNA UZAVŘENA. Prosíme čtenáře, aby s tímto faktem
počítali a „duševní potravou“ se předzásobili včas.
O prázdninách bude následně provozní doba omezena jako každý rok. Děkujeme za pochopení.
Prázdninová provozní doba:
Pondělí
9 – 18
Úterý
9 – 18
Středa
9 – 18

AKCE KNIHOVNY - ČERVEN
od 7. 6. do 30. 6.

VÝSTAVA

Kdo maluje, nezlobí
aneb Arteterapie po Sedlčansku
výstava Kurzu Lukáš
Výstava Kurzu Lukáš, který se schází v našem komunitním centru, ukáže, co návštěvníci kurzu vytvořili v uplynulém školním roce.
Kurz pracuje pod vedením dobrovolnice Mgr. Anny Tauberové
a schází se v sobotu dopoledne vždy 1x za čtrnáct dní. První kreslení v novém školním roce bude 6. 10. 2018 od 9 hod. Za kurz se
nic neplatí a je vhodný zvláště jako příprava k přijímacím zkouškám
nebo jen tak pro relaxaci. Noví zájemci jsou vítáni. Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 7. 6. do 30. 6. 2018.
od 7. 6. do 31. 8.

VÝSTAVA

Výstava „na chodbě“:
Sedlčanské střípky
Od 7. 6. do 31. 8. 2018 budou na chodbách budovy, ve které
knihovna sídlí, vystaveny příběhy a ilustrace k nim, které vytvářeli žáci 4. tříd sedlčanských základních škol. Projekt se jmenuje
Malí spisovatelé a Malí ilustrátoři a všichni, kteří výstavu uvidí,
mohou hlasovat, který příběh a která ilustrace se jim nejvíce líbí.
Na podzim výsledky anketního hlasování slavnostně vyhodnotíme
spolu s některým spisovatelem či ilustrátorem dětských knih.
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 června: Krajové názvy jídel

od 1. 6. do 30. 6.

MĚSÍC PRO RODINU

Měsíc pro rodinu aneb Rodinné prázdniny
nemusí být otrava ani nuda – 11. ročník
PROGRAM:
Od 1. 6. do 30. 6. 2018 – probíhá přihlašování všech dětí
a jednoho člena rodiny (sourozenec, rodič, prarodič, strýček, tetička) v městské knihovně ZDARMA (prominutí administrativního
poplatku na půl roku při společné návštěvě knihovny).
Od 1. 6. do 30. 6. 2018 – Máte rádi zvířata? Pomozte jim
s námi! Některá zvířátka žijí s námi v rodinách, jiná o svůj domov
přišla. V Hrachově, nedaleko Sedlčan, sídlí Domov Fauny a nejsou
v něm umístěni pouze psí kamarádi, ale i různá jiná zvířata, která
potřebují naši pomoc. Můžete jim po celý červen k nám do knihovny přinášet suché psí krmivo (ne k vaření), nepotřebné deky (ne
prošívané nebo s umělým vláknem) a suché pečivo (ne plesnivé).
Pátek 1. 6. 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? Máte chuť některé vyzkoušet? Přijďte do knihovny a seznámíte se s hrami od firmy Albi, Mindok a DINO.
Středa 6. 6. 2018 od 17 hod.
HAJÁNEK: podvečerní čtení, vhodné pro rodiny s menšími dětmi. V červnu se začteme do knížek Daniely Krolupperové.
Pátek 8. 6. 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? Máte chuť některé vyzkoušet? Přijďte do knihovny a seznámíte se s hrami od firmy Albi, Mindok a DINO.
Pondělí 11. 6. 2018 od 10 hod.
BARVY V LIDOVÝCH POHÁDKÁCH: výtvarná dílna pro rodiny
s malými dětmi.
Pondělí 11. 6. 2018 od 16 hod.
UŽ VÍME, JAK TO DOPADLO: slavnostní vyhodnocení 14. ročníku Čtenářské ligy.
V letošním roce s podtitulem Sedlčaňáci umí! Pro všechny soutěžící a jejich (nejen) rodinné fanoušky.
Slavnostní vyhlášení soutěže doplní setkání se Sedlčaňákem,
který fakt umí. Přijďte se sami přesvědčit!
Středa 13. 6. 2018 od 17 hod.
HAJÁNEK: podvečerní čtení, vhodné pro rodiny s menšími dětmi. V červnu se začteme do knížek Daniely Krolupperové.
Čtvrtek 14. 6. 2018 (2. ZŠ Propojení Sedlčany) od 9.00 hod.
a 10.30 hod.
KRČÍNOVA SLAVNOST PRO PRVŇÁČKY: slavnostní uzavření
celoročního projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
Společně se sedlčanskými prvňáčky, jejich rodinnými příslušníky a samozřejmě s jejich učitelkami můžete oslavit konec prvního
školního roku.
Pátek 15. 6. 2018 od 13.30 hod.
HRAJEME DESKOVKY: odpoledne určené pro všechny věkové

ČERVEN 2018

kategorie. Chcete si zahrát deskové hry? Nevíte, jaké vlastně existují a jak se hrají? Máte chuť některé vyzkoušet? Přijďte do knihovny a seznámíte se s hrami od firmy Albi, Mindok a DINO.
Pátek 15. 6. 2018 od 15 hod.
TURNAJ V PEXESU: tradiční červnový souboj se soupeři
a s vlastní pamětí v pexesu. Hrát mohou všichni bez rozdílu věku.
Středa 20. 6. 2018 od 17 hod.
HAJÁNEK: podvečerní čtení, vhodné pro rodiny s menšími dětmi. V červnu se začteme do knížek Daniely Krolupperové.
Na horním snímku pelhřimovský Záboj, dole sedlčanský.

Čtvrtek 21. 6. 2018 (1. ZŠ Sedlčany) od 8.00, 9.15 hod.
a 10.30 hod.
KRČÍNOVA SLAVNOST PRO PRVŇÁČKY: slavnostní uzavření
celoročního projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
Společně se sedlčanskými prvňáčky, jejich rodinnými příslušníky a samozřejmě s jejich učitelkami můžete oslavit konec prvního
školního roku.
Pátek 22. 6. 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? Máte chuť některé vyzkoušet? Přijďte do knihovny a seznámíte se s hrami od firmy Albi, Mindok a DINO.
Sobota 23. 6. 2018 od 19.30 hod.
SVATOJANSKÁ NOC aneb POLETÍME S BROUČKY: zábavný večer pro celé rodiny, který začne v 19.30 hod. průvodem od knihovny na náměstí.
Společně oslavíme tajemnou svatojanskou noc a doufáme, že
průvod se bude hemžit broučky s lampionky, a to malými i velkými.
Samozřejmě budeme také plést věnečky z vonného kvítí, možná
i chlapcům hlavy a třeba na nás bude čekat i další překvapení...
Na náměstí nás čeká představení Hrnečku vař! Divadelní společnosti Kejklíř.
Představení obsahuje v zábavné a srozumitelné podobě třičtvrtěhodinový výběr z pohádek Stolečku, prostři se!, Hrnečku,
vař!, O kohoutkovi a slepičce, Strejček Příhoda, Červená Karkulka,
O Smolíčkovi či Otesánek.
„Pojďte a přistupte, neboť jen tady uzříte, to co jinde nespatříte!
Uvidíte věci nevídané, uslyšíte věci neslýchané. Celý svět v jediné
bedýnce, veškeren život na jediném stolku: theatrum mundi neboli divadlo světa z lípy, hadříků, peří a starých českých pohádek,
k poučení, pobavení i varování veškerého lidu, dítek, mládeže
i kmetů.“
V případě deště se program uskuteční v knihovně.
Neděle 24. 6. 2018 od 16.30 hod. – Chrám sv. Martina Sedlčany
KONCERT SMÍŠENÝCH SBORŮ V CHRÁMU SV. MARTINA:
koncert sedlčanského a pelhřimovského Záboje.
Oba Záboje vznikly ve stejném roce a v roce letošním slaví již
156. narozeniny. Zpívají repertoár složený zejména z úprav lidových i soudobých písní, spirituálů, duchovní hudby malých forem
a klasické sborové tvorby.
Program:
Sedlčanský smíšený sbor Záboj:
Truvérská mše (Petr Eben)
Pelhřimovský smíšený sbor Záboj:

ČERVEN 2018

Anděle Boží (upr. J. Pavlica), Tebe poem (liturgická skladba),
Viene alla sera (J. Engelhart), Alta Trinita Beata (italský anonym),
Irish Blessing (tradiční irská), Hlas domova (A. Tučapský), Už
z hor zní zvon (Amazing Grace), Já se těším do nebe (tradicionál),
Alleluia (Gordon Young)
Na závěr oba sbory společně zazpívají známý sbor Židů z opery
Nabucco.
Pondělí 25. 6. 2018 od 10 hod.
OBEJMI MĚ, PROSÍM: program pro rodiny s malými dětmi inspirovaný stejnojmennou knihou Przemyslawa Wechterowicze.
Společně rozehrajeme příběh dvou medvědů, kteří mají všechny
ve svém lese rádi. Jak se to pozná? Přijďte a zjistíte sami.
Středa 27. 6. 2018 od 17 hod.
HAJÁNEK: podvečerní čtení, vhodné pro rodiny s menšími dětmi. V červnu se začteme do knížek Daniely Krolupperové.
Pátek 29. 6. 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? Máte chuť některé vyzkoušet? Přijďte do knihovny a seznámíte se s hrami od firmy Albi, Mindok a DINO.

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. 6. 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: 9. 6. a 23. 6. od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti
od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.

