
od 4. října do 6. listopadu                                            VÝSTAVA

Energie z obrázků - naivní harmonizující 
obrázky Lenky Havlínové

„Jen pár slov o mně. Jmenuji se Lenka Havlínová, bydlím v Sedl-
čanech a maluji už nějaký ten rok. Jen tak, nebo obrázky na míru. 
Náměty mi přicházejí a já je pouze zviditelňuji. Maluji s láskou, 
ale nepovažuji se za malířku. Pár přátelům jsem slíbila, že udělám 
výstavu, tak plním slovo. Snad obrázky potěším i někoho dalšího, 
možná si tam najdete ten svůj i Vy…“

ŘÍJEN 2013

Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany
tel.: 318 821 186

www.knihovna-se.cz
Otevírací doba: 

P0 9-18, ÚT 9-15, ST 9-18 hod., 
ČT zavřeno, PÁ 9-18, SO 9-12 hod.

Městská knihovna Sedlčany

AKCE KNIHOVNY - ŘÍJEN 2013

Týden knihoven 2013
Letos s mottem:  S NÁMI JEN ALL INCLUSIVE

30. 9. – 5. 10.: Přihlašování čtenářů zdarma – Bez vás všech 
by žádná veřejná knihovna nebyla all inclusive, ani ta naše sedl-
čanská! Všem novým čtenářům bude v Týdnu knihoven odpuštěn 
administrativní poplatek (do konce kalendářního roku).

30. 9. – 5. 10.: Nákup našich knih za velkoobchodní ceny. Pou-
ze v tomto týdnu a pouze v naší knihovně je možné zakoupit za 
velkoobchodní ceny dříve vydané knihy pověstí ze Sedlčanska.

30. 9. v 10 hod.: Zahájení zimního semestru Virtuální univerzi-
ty třetího věku. Sedlčanská knihovna nabízí mnoho knih a akcí pro 
seniory. Jednou z možností je i forma vzdělávání.

1. 10.: Odstartování 10. ročníku Čtenářské ligy. Čtenářská liga 
je dlouhodobá čtenářská soutěž, do které se může přihlásit každý 
čtenář do 15 let. Děti jsou rozděleny do tří kategorií podle věku. 
Sbírají body a vždy na začátku dalšího měsíce se dozvědí, jak 
dopadly. Nejvíce bodů získávají, když se rozhodnou podělit o svůj 
čtenářský zážitek s knihovnicí a obsah přečtené knížky jí vyprá-
ví. Body se však mohou samozřejmě i odčítat…Ti, kteří nasbírají 
hodně bodů, se mohou na jaře zúčastnit Noci s Andersenem a 
spát s námi v knihovně. Na konci školního roku probíhá slavnostní 
vyhodnocení, na které zveme české ilustrátory nebo spisovatele. 
V tomto roce se mohou všichni soutěžící těšit na doplňkový pro-
jekt Venkovní zprávy, který každý měsíc tuto soutěž oživí novým 
úkolem. 

1. 10. v 10.30 hod.: Posvítíme si kouzelnou baterkou s Olgou 
Černou. Autorské čtení spisovatelky Olgy Černé je určeno pro 
rodiče a děti a pro Rodinné centrum Petrklíč. Přijít mohou však 
i ostatní, kteří se chtějí seznámit s pohledem na svět, knížkami a 
prací Olgy Černé, která není pouze spisovatelkou…

1. 10. ve 13.15 hod.: Zmatky s Helenou. Program je určen škol-
ním družinám základních škol (nutno objednat předem). Hravou 
formou si připomeneme ilustrátorku Helenu Zmatlíkovou. V letoš-
ním roce si připomínáme 90. výročí jejího narození.

2. 10. v průběhu celého odpoledne: Bramborový den. Celé 
odpoledne budeme tvořit z brambor strašidýlka, tisknout s bram-
borovými tiskátky, hrát si s bramborami a v různých formách je 
také mlsat. Brambory k podzimu neodmyslitelně patří a naše české 
obzvlášť. Chceme si připomenout, že Sedlčansko bývalo vyhláše-
ným bramborářským krajem…

3. 10. v 9 hod.: Cesta z města aneb Vesnicemi křížem krážem. 
Zahájení celoročního setkávání s klienty chráněné dílny Mela o.p.s. 
v knihovně. V tomto školním roce naši pozornost zaměříme na 
vesnice našeho regionu. Budeme si povídat, hrát, výtvarničit, při-
pomeneme si tradice, pověsti, zajímavá stavení a stavby, kapličky 
a Boží muka… Stranou nezůstanou ani zahrádky, sady a políčka. 
Zkrátka budeme poznávat naše vesnice a vesničky se vším všudy. 
Naši společnou práci pak přiblížíme výstavou v letních měsících.

4. 10. v 15 hod.: Čteme jinak aneb Čertovské obrázky. Pokračo-
vání nepravidelného cyklu Čteme jinak, který jsme zahájili v březnu 
letošního roku. Tentokrát budeme „číst“ karty v rukou soupeře při 
karetních hrách a také zkusíme „přečíst“ triky karetních kouzel, 
které si předvedeme…

Výstavu 
si můžete 
prohlížet 
v provoz-
ní době 
knihovny 
od 4. 10. 
do 6. 11. 
2013.
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Středa 2. října v 18 hod.                             PŘEDNÁŠKA

Mandaly jako relax 

přednáška Moniky Koucké

Co je mandala? Mandala znamená kruh, kolo… Mandaly jsou 
staré jako lidstvo samo.

Proč malovat mandaly? Mandaly mohou malovat všechny věko-
vé kategorie.

Je to úžasný nástroj pro relaxaci, léčení, sebepoznání a sjedno-
cení mužské a ženské energie. 

Pokud vám informace nebudou stačit, můžete si je prohloubit 
ještě na kurzu o mandalách, který se uskuteční v sobotu 12. 10. 
od 9.30 hod.

Pátek 11. října od 17.30 hod.                                              KURZ

Kyvadlo pro všechny 
techniky práce s kyvadlem s Jiřím Skoblou

Jakákoliv technika dotazování se je základním předpokladem 
individuálního duchovního postupu, jehož vedoucí myšlenkou je: 
„Být svobodný. Sami se ptejte, sami řiďte svou vlastní cestu živo-
tem.“

Na kurzu se naučíte základy práce s kyvadlem i pokročilejší tech-
niky jako je kontakt s duší a duchem přes kyvadlo. 

Součástí kurzu je pročištění energetických kanálů, mentálních 
bloků a zasvěcení do energií, jež umožňují bezpečný světelný kon-
takt s naší duchovní rodinou a průvodci světla.

Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé, neboť se naučíte 
zcela nové způsoby práce. Na kurzu bude možné si zakoupit také 
kyvadla a testovací tabulky.

Cena za kurz: 450 Kč včetně materiálů.
Nutná nezávazná rezervace předem na tel: 605 900 107 kvůli 

počtu materiálů, které je třeba připravit.

Programy na dětském oddělení pro veřejnost

Středa 2. 10. 2013 od 17 hod.: Hajánek – zdravé čtení na dob-
rou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Středa 9. 10. 2013 od 17 hod.: Hajánek – zdravé čtení na dob-
rou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Středa 16. 10. 2013 od 17 hod.: Hajánek – zdravé čtení na 
dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Středa 23. 10. 2013 od 10 hod.: Dušičkový rej – program pro 
rodiče s dětmi. Duchů ani strašidel se nemusíme bát, naopak si 
s nimi můžeme povídat a hrát. Pro rodiče, prarodiče a jiné rodinné 
příslušníky připravíme nabídku knih s hororovou tématikou.

Středa 23. 10. 2013 od 17 hod.: Hajánek – zdravé čtení na 
dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Středa 30. 10. 2013 od 17 hod.: Hajánek – zdravé čtení na 
dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

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: 19. 9. od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: v měsíci říjnu se 

cvičení nekoná
Klub Mnémé: 9. 10., 23. 10. od 9 hod.
Klub pletení: schází se každý pátek od 15 do 17 hod. 
Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý od 15 do 18 

hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: 5. 10., 19. 10. 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 18 hod.

Středa 16. října v 18 hod.                            PŘEDNÁŠKA

Všechno, co jste kdy chtěli vědět 
o menstruaci, ale báli jste se zeptat 

zásadní večer (nejen) pro muže s Kateřinou Střelcovou

Večer pro všechny muže, kteří už mají dost ženských nálad 
a nevypočitatelnosti, a pro všechny ženy, které chtějí, aby jim muži 
konečně porozuměli.

Co můžu udělat pro to, aby moje žena byla někdy míň pro-
tivná?

Jak je možné zvládat ženské nálady a nervozitu?
Mají muži taky periodu?
Musí menstruace bolet?
Premenstruační syndrom – přítel nebo strašák?
Co dělá hormonální antikoncepce s menstruací a s chutí ženy 

na sex?
Je menstruace opravdu zabijákem vztahu nebo vzácným lakmu-

sovým papírkem?
Během večera bude možnost zakoupit si knihu Cyklická žena.

Středa 23. října od 18 hod.                                             PŘEDNÁŠKA

Nový klub KOFR je tu!!! – v novém klubu se na vás těší Lenka 
Jiráčková. 

Chcete „NĚCO“ ve svém životě změnit? 
Chcete se posunout o kus dopředu? 
Chcete změnit svou finanční situaci? 
Chcete rozumět penězům? 
Chcete být úspěšní? Chcete… ???
Právě pro VÁS, kteří chcete ZMĚNU, je tu KOFR - Klub Osobního 

a Finančního Rozvoje.
Lenka Jiráčková, EFA - 15 let pracuje ve financích, v roce 2011 

získala jako jedna z prvních v ČR prestižní mezinárodní titul EFA 
- evropský finanční poradce. Kromě finančního koučingu se aktiv-
ně věnuje mentoringu a předávání zkušeností nejen v rámci mezi-
národní organizace Business and Professional Women ČR - Asoci-
ace úspěšných žen, ale i v rámci vlastní podnikatelské činnosti.

Středa 30. října od 18 hod.                                             SETKÁNÍ

Setkání s Ivou Fišerovou nad tématem „Duše“


