

	Tisková zpráva – Již počtvrté - Chcete vidět, jak vypadají čeští spisovatelé, ilustrátoři a nakladatelé v trenýrkách? – Neváhejte a přijďte na stadion Taverny v Sedlčanech. NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE TĚSNĚ PŘED ZÁPASEM!


Sedlčany – Městská knihovna. Jak jsme vás informovali v první tiskové zprávě, Městská knihovna Sedlčany opět pořádá v sobotu 6. 9. 2008 od 14 hod. na stadionu Taverny zábavné sportovní odpoledne – Fotbálek aneb Loučení s létem – 4. ročník. V loňském roce došlo k podstatné změně. Poprvé se nehrál pouze jeden zápas, ale diváci se mohli bavit při utkáních dvou. Byl to vlastně takový malý turnaj absolutních amatérů. V letošním roce se odehrají opět zápasy dva, ale nebude se jednat o turnaj – spíše o různé „disciplíny“ V prvním utkání (fotbalovém), které začne ve 14 hod., proti sobě tradičně nastoupí děti ze Sedlčanska (účastníci dlouhodobé soutěže Čtenářská liga) a tým českých spisovatelů, ilustrátorů a nakladatelů. Stejné týmy proti sobě nastoupí i v utkání druhém – při vybíjené. Nápad hrát vybíjenou vznikl v hlavě spisovatelky Petry Braunové, která připraví pro toto utkání i pravidla. Všichni „dospěláci“ s nápadem nadšeně souhlasili. Vždyť mnozí ji hráli naposledy v dětství. Michalu Vieweghovi se nápad líbil ještě z jiného důvodu – Vybíjená je název jeho knihy z roku 2004. Celé odpoledne se bude tradičně bojovat o dort ve tvaru fotbalového hřiště.
Pravidla fotbalu připravil a oba zápasy bude pískat garant Čtenářské ligy Ing. Martin Havel (sedlčanský podnikatel, sportovec a radní). Ozvučení se opět naprosto nezištně ujal DJ Sláva Bloch. Moderovat přijede tajemnice Svazu knihovníků a informačních pracovníků Mgr. Zlata Houšková.
Můžete se těšit na doprovodné akce. Mezi nejatraktivnější bude jistě patřit „trenýrková autogramiáda“ přítomných spisovatelů a ilustrátorů, ale všechny přítomné jistě osloví i krásné výrobky v Sedlčanech nově vzniklé obecně prospěšné společnosti Mela, která začala s naší knihovnou úzce spolupracovat a při této akci se BUDE POPRVÉ VEŘEJNĚ PREZENTOVAT. 
Záštitu nad tímto odpolednem laskavě převzala Rada města Sedlčan a finančně na ni přispělo i Ministerstvo kultury České republiky.
 
Aktuální složení týmu ilustrátorů a spisovatelů:
Miroslav Adamec – spisovatel a scénárista
Petra Braunová se synem a dcerou – spisovatelka
Adolf Dudek – ilustrátor
Karolína Horynová – za nakladatelství Albatros
Václav Krištof – ředitel společnosti Josefa Škvoreckého a majitel Gymnázia Josefa Škvoreckého
Jan Medek – za nakladatelství Albatros
Petr Onufer – za nakladatelství Albatros
Tereza Pecáková  – za nakladatelství Albatros
Karel Řepka – ilustrátor
Radovan Suk – za nakladatelství Albatros
Michal Viewegh - spisovatel

HESLO DNE: FOTBALU A KNÍŽKÁM ZDAR, ZDAR, ZDAR !!! (a firmám, které četbu a sport podporují, zvlášť !!!)

Informace o o.p.s. Mela:
Kdo jsme?
Jsme obecně prospěšná společnost  a jmenujeme se Mela, o.p.s.
Poskytujeme  sociální služby lidem s mentálním postižením a kombinovanými vadami.
Působíme v regionu Středočeského kraje.V Sedlčanech provozujeme od 1.9. 2008 sociálně terapeutickou dílnu ( v budově bývalých komunálních služeb).Společně se bavíme a pracujeme na výrobě drobných upomínkových předmětů.Hlavní náplní sociálně terapeutické dílny Mela, o.p.s. v Sedlčanech jsou různé činnosti zaměřené na získávání a upevňování psychomotorických a sociálních dovedností, které mají vést k co největší samostatnosti uživatele.
Kontakt. 774845493
               email:chlastakova@melaops.cz


     
Tiskovou zprávu dne 4. 9. 2008 zpracovala: Blanka Tauberová 
(tauberova@knihovna-se.cz), vedoucí Městské knihovny Sedlčany
Městská knihovna Sedlčany
www.knihovna-se.cz. Na stránkách knihovny najdete i podrobnosti o soutěži Čtenářská liga.
Kpt. Jaroše 482
264 80 Sedlčany
tel.: 318 821 186
Provozní doba knihovny:
Pondělí: 9 – 18, Úterý: 9 – 15, Středa: 9 – 18, Pátek: 9 – 18, Sobota 9 - 12









