
ŘÍJEN 2014

Městská knihovna Sedlčany

AKCE KNIHOVNY - ŘÍJEN 2014
od 3. října do 5. listopadu             VÝSTAVA

ROK S KRAJKOU V.
výstava členek Krajkového klubu zaměřená k nedožitým 

80. narozeninám známého českého krajkáře Zdeňka Doležala

Členky Krajkového klubu, který působí při sedlčanské knihovně, 
si pro svoji letošní velkou výstavu vybraly hlavně krajky Zdeňka 
Doležala. Chtějí jej tak připomenout veřejnosti. Několik slov o jeho 
životě a díle uslyšíme na vernisáži z úst naší přední textilní výtvar-
nice Anny Halíkové, která byla jeho blízkou spolupracovnicí. 

Na výstavě budou k vidění krajky nejenom podle podvinků Zdeň-
ka Doležala, ale i podle jiných autorů a chybět nebudou ani vlastní 
návrhy.

Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 3. října 
do 5. listopadu a slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 2. 
října od 17 hod.

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

www.knihovna-se.cz
Otevírací doba: 

P0-ST 9-18 hod., ČT zavřeno, 
PÁ 9-20 hod., SO 9-12 hod.

Týden knihoven 2014
Letos s mottem: VELKÁ VÁLKA

PROGRAM:

6. 10. 2014 – 11. 10. 2014: Přihlašování čtenářů zdarma – Bez 
vás všech by žádná veřejná knihovna nebyla, ani ta naše sedlčan-
ská! Všem novým čtenářům bude v Týdnu knihoven odpuštěn 
administrativní poplatek (do konce kalendářního roku).

6. 10. 2014 – 11. 10. 2014: Nákup knih za velkoobchodní ceny. 
Pouze v tomto týdnu a pouze v naší knihovně je možné zakoupit za 
velkoobchodní ceny dříve vydané knihy pověstí ze Sedlčanska.

6. 10. 2014 – 11. 10. 2014: Děti a psi neválčí. Přiblížení doby 
1. světové války je motivováno knihou Zdeňky Bezděkové Děvčát-
ko a moudrý pes a je určeno školním družinám základních škol 
(nutno objednat předem). 

6. 10. 2014 v 10 hod.: Zahájení zimního semestru Virtuální 
univerzity třetího věku. Sedlčanská knihovna nabízí mnoho knih 
a akcí pro seniory. Jednou z možností je i forma vzdělávání.

6. 10. 2014: Odstartování 11. ročníku Čtenářské ligy. Umění 
ulice – téma dlouhodobé čtenářské soutěže Čtenářská liga, která 
startuje již po 11. právě v Týdnu knihoven. Od října do května mají 
děti možnost soutěžit a sbírat body. Body lze získat za správné vrá-
cení knih, za vyprávění přečteného, za zpracování úkolu pro daný 
měsíc, které se letos bude týkat street art, ale také za účast na nej-
různějších akcích knihovny. Úspěšní ligaři s námi nocují při Noci 
s Andersenem, na konci školního roku dostávají knižní odměny 
a v září s námi hrají fotbal proti týmu spisovatelů a ilustrátorů. 

Letošní téma Čtenářské ligy bychom dětem rádi přiblížili v pátek 
24. 10. od 16 hodin na dětském oddělení. Toto setkání již bude 
za body!

10. 10. 2014 od 15 a 16 hod.: 1. Světová válka – připomenutí 
smutného výročí začátku války. Lidé, kteří 1. světovou válku znají, 
zajímají se o ni nebo se tragicky dotkla jejich rodin, budou vyprávět 
a pokusí se onu dobu přiblížit. Budeme rádi, když si přijdete vyprá-
vění poslechnout. Pokud doma máte předměty, které se 1. světové 
války týkají, přineste je mezi 15. a 16. hodinou do knihovny ukázat 
ostatním. 



ŘÍJEN 2014

Programy na dětském 
oddělení pro veřejnost:

Středa 1. 10. 2014 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cy-

klus pro celé rodiny.

Středa 8. 10. 2014 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cy-

klus pro celé rodiny.

Středa 15. 10. 2014 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cy-

klus pro celé rodiny.

Středa 22. 10. 2014 od 10 hod.
Cesta do Jičína – program pro rodiče s dětmi na motivy pohá-

dek Václava Čtvrtka. Pro dospělé budou připraveny čtivé životopi-
sy slavných. 

Středa 22. 10. 2014 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cy-

klus pro celé rodiny.

Pátek 24. 10. 2014 od 16 hod.
Umění ulice – workshop na téma letošní Čtenářské ligy.

Středa 
29. 10. 
od 17 hod.
Hajánek 

– zdravé čte-
ní na dobrou 
noc. Pravidel-
ný 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: 25. 10. 2014 od 
18 hod.

Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: schází se kaž-
dé 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.

Klub Mnémé: 1. 10., 15. 10., 29. 10. 2014 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: 11. 10., 25. 10. 2014 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 15. října od 17 hod.        INTERAKTIVNÍ WORKSHOP

Nonverbální komunikace a prezentační dovednosti 2.0 
workshop s Radkou Evjákovou

Víte, co všechno o sobě sdělujete okolí, aniž byste vyslovili jedi-
né slovo? Uvědomujete si, jak se vaše vnitřní přesvědčení odráží 
v každém vašem gestu a jak vám je lidé kolem vás zrcadlí?

Nonverbální komunikace není o tom naučit se, co které gesto 
znamená a být tak schopen “číst” ostatní lidi. Složené ruce před 
tělem mohou mít tisíc významů a nelze z toho usuzovat postoj 
člověka. Jde v první řadě o to, uvědomit si svoji vlastní mimoslov-
ní komunikaci. Jak působím na okolí a proč právě takto? Chci to 
změnit? Jak to mohu změnit? To jsou otázky, na které vám semi-
nář pomůže nalézt odpovědi. Zlepšení prezentačních dovedností je 
v podstatě vedlejší účinek.

3hodinový interaktivní workshop s aktivním zapojením všech 
účastníků vám umožní osahat si téma na vlastní kůži.

Pátek 24. října od 18 hod.                       PROMÍTÁNÍ S DISKUZÍ

Skryté tajemství peněz 
1. a 2. díl video série

Uznávaný odborník Mike Maloney nabízí jedinečný pohled na 
historii peněz a jejich roli v dnešní ekonomice. S posláním pomá-
hat každému člověku a vytvořit skutečné bohatství, odhaluje to, 
co můžeme udělat dnes, abychom byli připraveni na budoucnost. 
Blíží se velká změna ekonomického cyklu a kdo má ty správné 
informace včas, může rozhodnout o budoucnosti své i své rodiny. 
Na promítání vás srdečně zve a diskuzí vás provede Jiří Skobla. 
Doba promítání 2 hod.


