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AKCE KNIHOVNY - BŘEZEN 2015
Březen - měsíc čtenářů (šestý ročník)

Vyhlašovatelem této celostátní knihovnické kampaně je Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků ČR. V centru zájmu kniho-
ven v tomto období je právě čtenář a čtení, tedy ne kniha (před-
mět) ani knihovna (instituce), ale každý čtenář - knih, časopisů, 
e-zdrojů; aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy 
nebyl a (zatím) ani být nechce. Cílem této kampaně je nabídnout 
moderní služby knihoven 21. století, propojit čtenáře, organizace 
a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím a dát o sobě vědět: 
ano, čteme a je nás hodně!

I naše knihovna pro toto období přichystala mnoho nejrůzněj-
ších akcí a aktivit. Některé jsou určeny našim dlouhodobým part-
nerům (školská zařízení, domov pro seniory apod.) a další jsou 
určeny pro širokou veřejnost. 

V letošním roce máme trošku komplikovanou situaci právě 
začínající rekonstrukcí domu, ale doufáme, že potom bude naše 
knihovna ještě hezčí a příjemnější pro naše návštěvníky. Je to 
vlastně i takový velký dárek našeho města k právě probíhajícímu 
měsíci čtenářů.

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.

středa 11. března od 18 hod.                                     PŘEDNÁŠKA

Cesta do pralesa 
povídání a setkání s dobrovolníky

Parta odvážných dobrovolníků se před pár týdny vrátila z ekvá-
dorské džungle. Chcete se přímo od nich dozvědět, jaké to tam 
bylo? 

Čtenář roku 2015 Městské knihovny Sedlčany

I v tomto roce pokračuje naše dobrodružná cesta za nejlepšími 
čtenáři. Čtenářkou roku 2012 a první nositelkou tohoto titulu se 
stala paní Milada Bosáková, která naši knihovnu navštěvuje již od 
roku 1945 (v roce 2012 jsme hledali čtenáře, který knihovnu nav-
štěvuje nejdéle). Čtenářem roku 2013 se stal Aleš Kristen (nejlepší 
dětský čtenář). V loňském roce se nositelkou titulu stala rodina 
Kruchňova (nejlepší čtenářská rodina) a v roce 2015 budeme oce-
ňovat naše nejlepší čtenáře - táty.

A kdo to bude? To se všichni dozvíme v pátek 13. 3. v 15 hod. 
v programu Táta čtenář.

od 6. března do 1. dubna                                               VÝSTAVA

Obrázky pro radost
amatérská výstava Ivety Litošové a Kateřiny Šimkové

Autorky o sobě říkají:
„Jmenuji se Iveta Litošová a bydlím v Sedlčanech. Obrázky 

maluji asi tři roky a moc mne to baví a nabíjí energií. Maluji květiny 
na plátno vodovými barvami.“

„Od dětství ráda tvořím z přírodních materiálů. Malování vzniká 
emočně – z lásky i z žalu a vrací mi energii. Kromě malovaných 
obrázků na různé materiály vytvářím i pohádkové bytosti z přírod-
nin a šperky z fimo hmoty. Jmenuji se Kateřina Šimková.“ 

Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 6. 
3. do 1. 4.

Chcete vědět jaké je soužití s místními indiány a co obnáší prak-
tická pomoc v pralese? Přijďte a můžete se těšit na večer plný 
inspirace, krásných fotek a zážitků. Ochutnáte i wayusu, oblíbe-
ný povzbuzující nápoj amazonských indiánů a můžete si zakoupit 
indiánské šperky.

Deštné pralesy Amazonie patří mezi největší bohatství naší pla-
nety. Jsou plícemi naší Matky země a domovem více než čtvrtiny 
všech rostlinných a živočišných druhů. Jsou také jedním z posled-
ních domovů lidí, kteří dokáží žít v těsném spojení s přírodou.

Jedna část ekvádorské Amazonie v povodí řeky Napo je neza-
držitelně devastovaná těžbou zlata, kácením vzácných dřevin, ale 
i tužbou po výdobytcích civilizace, jimž amazonští indiáni více 
a více podléhají…

Život po staru je občanské sdružení, které se snaží pomoci lidem 
nalézt rovnováhu a udržitelnost v jejich nelehké situaci.



BŘEZEN 2015

Programy na dětském 
oddělení pro veřejnost:

Pátek 6. 3. 2015 od 15 hod.
Návštěva Pohádkové babičky – budeme číst z knihy Záplaťák 

Guye Basse. 
Od 16 hod. naváže na program výtvarná dílna Průvod netvorů, 

ve které si zkusíme vytvořit postavy pana profesora Erasma, který 
jim vdechoval život… 

Středa 11. 3. 2015 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyk-

lus 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: 29. 3. od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: schází se v 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 (klub pro seniory): 4. 3., 18. 3. od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: schází se každý pátek od 15 do 17 

hod. 
Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý od 15 do 18 

hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: 14. 3. a 28. 3. 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.

pátek 20. března od 18 hod.                                        PROMÍTÁNÍ

Na sever od slunce
Promítání dokumentu z roku 2012, který je součástí festivalu 

dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. 
Anotace k filmu: Inge a Jørn nejsou běžní surfaři. Spojení s 

vodou a přírodou se rozhodli prožít si až na dřeň. Na devět měsí-
ců se usadili na opuštěné pláži ostrova u břehů Norska daleko za 
polárním kruhem, kde našli nejen perfektní vlny, ale také spousty 
naplavených odpadků. Na pláži chtějí zůstat, dokud neposbírají 
alespoň tunu toho, co sem dennodenně přináší moře ze vzdále-
ných míst. Svůj životní styl odpovědných surfařů dotahují k doko-
nalosti i tím, že se živí levným prošlým jídlem a jejich dodávka 
jezdí na přepálený olej. Fantastické záběry přírody, dobrodružného 
surfování za polární noci i „běžného“ pobývání na pláži spojuje čirá 
radost ze života mimo civilizaci. Hrdinové filmu si však zároveň 
musí zajistit základní podmínky k přežití.

Pátek 13. 3. 2015 od 15 hod. 
Táta čtenář – vyhlášení čtenáře roku 2015. Čtenář roku bude 

v sedlčanské knihovně samozřejmě náležitě odměněn a slavnostní 
předání diplomu a cen se stane součástí cyklu Páteční odpoledne. 
Vystoupí Literární prádelna se stínohrou Bajaja na motivy veršova-
né pohádky Miloše Kratochvíla. 

Výtvarná dílna od 16 hod. nazvaná Dračí jeskyně bude inspirová-
na draky v nejrůznějších podobách a jejich obydlími. 

Středa 18. 3. 2015 od 10 hod.
Jaro je tu! – program pro rodiče s dětmi, inspirovaný knihou 

Andrey Popprové. Budeme si hrát, zpívat, povídat a tvořit. Pro 
dospělé bude připravena nabídka knih a časopisů, které se věnují 
zahrádkaření.

Středa 18. 3. 2015 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cy-

klus pro celé rodiny.

Pátek 20. 3. 2015 od 15 hod. 
Návštěva pohádkové babičky – budeme číst z knihy Heřmánek 

a Mařinka od spisovatele Jaromíra Kincla. Kniha je o bylinkové 
apatyce, která platí i na pohádkové postavy. 

Výtvarná dílna od 16 hod. Bylinková zahrádka bude o bylinkách, 
ale také o pohádkách.

Středa 25. 3. 2015 od 17 hod. 
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cy-

klus pro celé rodiny.

Výzva

Hledáme šikovnou seniorku nebo seniora na vedení klubu pro 
seniory od října 2015. Podrobnosti zájemcům ráda poskytne Blan-
ka Tauberová, ředitelka knihovny.

Oznámení o uzavření knihovny

Ve dnech 4. 3. – 5. 3. 2015 bude knihovna uzavřena. Důvodem 
je výměna oken. Děkujeme za pochopení.


