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středa 6. května od 18 hod.                                     AUTORSKÉ ČTENÍ

Takový sníh už nepadá
Literárně-hudební pořad, v němž herec Roman Štolpa čte povíd-

ky ze stejnojmenné knihy Ilji Kučery ml. a své písně hraje a zpívá 
rockový šansoniér Raven. Pořadem provází autor.

Knihu Takový sníh už nepadá vydalo v listopadu 2013 naklada-
telství Jalna a v říjnu 2014 vyšel ve vydavatelství Tebenas audiok-
nižní výbor v podání Romana Štolpy. Premiéra pořadu proběhla 
17. 10. 2014 v Divadle A. Dvořáka v Příbrami. Následně byl úspěš-
ně uveden v řadě českých měst a v upravené verzi představen také 
v Polsku.

V jednotlivých povídkách autor vypráví humorné i poetické pří-
běhy o svém otci, v nichž se vrací k jeho historkám o studentských 
časech, ochotnických letech na rodném Příbramsku či sedmatři-
cetiletém působení v Československém rozhlase. Svého otce popi-
suje jako svérázného tatínka a dědečka otevřeného všem krásám 
života.

Ilja Kučera ml. – prozaik, novinář, rozhlasový redaktor a mode-

od 5. května do 3. června                                               VÝSTAVA

Výstava žákovských prací výtvarného oboru
tradiční výstava ZUŠ Sedlčany

Již potřinácté se se všemi, kteří mají rádi neotřelé pohledy na 
svět kolem nás, budeme těšit z výstavy malých i větších výtvarníků 
a výtvarnic Sedlčanska.

Slavnostní vernisáž se uskuteční v úterý 5. 5. od 18 hod. 
a dále bude výstava k vidění v provozní době knihovny do 3. 6.

„Se svými žáky jsme školní rok započali tématem Jídlo, kdy 
jsme se věnovali především studijní kresbě, modelování a komixu. 
Motivací nám byla přednáška v knihovně. S malými dětmi jsme 
navštívili výstavu Les v písecké sladovně a na tomto tématu jsme 
také celý podzim pracovali (Kořeny, kmeny, koruna, Letokruhy, 
Zamykám zamykám les). Kolem vánoc jsme pracovali na téma-
tu Ryba a Světlo (Fáze měsíce, Jak svítili naši předkové, Oheň do 
papíru nezabalíš, Oko jako okno do duše, Hromnice…) a zúčast-
nili jsme se mezinárodní výtvarné přehlídky Lidického památníku. 
D. Pinkasová si na druhé pololetí vybrala se svými žáky téma 
Vodu (pokusy, výřezy, malbu…). S většími dětmi se L. Feldstei-
nová zaměřila na připomenutí totalitního režimu, na oblast moci 
a bezmoci, občanské odpovědnosti, 25. výročí sametové revoluce 
a naše snažení směřovalo k osobnosti Václava Havla a jeho sou-
putníků (Moc a bezmoc, Strach a odvaha, Moje svědomí, Nespra-
vedlivě vězněný, Záznamy na zdi atd.). Spolupracovali jsme s LDO 
a mohli své práce představit veřejnosti nejen zde v muzeu a KDJS, 
ale také v reprezentačních prostorách knihovny Václava Havla 
v Praze, v Zásmuckém klášteře v rámci iniciativy Cesty sedmi kos-
telů a připojením se k festivalu Méně Tekel. Navštívili jsme výstavu 
v muzeu Sovovy mlýny (J. Kolář, Z. Burian, K. Lhoták, D. Černý, 
J.Švankmajer) a v Pellého ville v Praze dernisáž výstavy Petra Nik-
la “Švábení”. Závažná témata jsme otevírali i nadále připomenu-
tím dalších kulatin 70. výročí konce 2. sv. války k Uctění památky 
obětem holokaustu (Odcházení, Návraty a nenávraty, porty, Co 
si s sebou sbalím do kufru, Domovina), kde jsme spolupracova-

pátek 1. května, sraz ve 14 hod.                LITERÁRNÍ VÝLET
 

NA ZVĚŘINEC ZA MÁCHOU
Výlet s programem konaný na památku Karla Hynka Máchy 

(pořádá Městská knihovna Sedlčany spolu s Klubem nezávislé 
kultury).

Cílem výletu je vrch Zvěřinec se zříceninou stejnojmenného hra-
du nad obcí Zadní Boudy, kde K. H. Mácha rád pobýval.

Sraz 1. května ve 14 hod. na zřícenině hradu Zvěřinec.

Program: ukázky rytířského klání v podání skupiny historického 
šermu Páni ze Zvěřince, hry pro děti.

Doprava:
pěšky – sraz na autobusovém nádraží v 9 hod. (délka trasy na 

Zvěřinec cca 13 km);
na kolech – sraz u knihovny v 11.45 hod. Děti do 10 let musí mít 

vlastní doprovod, děti od 10 let mohou jet pod naším dohledem. 
Cyklistická trasa je letos pozměněna. Pojedeme přes Bor, Úklid, 
Nedrahovice a Nové Dvory; 

vlastní doprava. 
Jídlo ani počasí není zajištěno, proto doporučujeme zásoby, 

pláštěnku a dobrou náladu s sebou!

li s Terezínskou iniciativou. Nyní se věnujeme objevování života 
poslední hraběnky zámku ve Vrchotových Janovicích Sidonie Nád-
herné (portrét od Maxe Švabinského trochu jinak - malba, Útržky 
vzpomínek - koláže, grafika, modelování, Deníky, Roční období 
v parku jako metafora života), i toto téma se nám prolíná s dobou 
předválečnou, válečnou i komunistickým režimem, uvědomujeme 
si, že každá forma totalitní moci umí devastovat nejen hmotné stat-
ky, ale (a to především) vnitřní jemné nitky, naděje a touhy. Ve 
Vrchotových Janovicích v zámku i parku jsme strávili s paní kaste-
lánkou krásný víkend a těšíme se, že se tam toto pololetí ještě vrá-
tíme nejen s naší výstavou. Plánujeme plenér v parku a výtvarné 
dílny pro veřejnost v dny Otevírání zahrad 13. - 14. 6. Jste srdečně 
zváni!“                                    Vladimíra Křenková ZUŠ Sedlčany



KVĚTEN 2015

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: 31. 5. 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.

Kreslení – Kurz Lukáš: 9. 5. a 23. 5. od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti 

od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.

Programy na dětském 
oddělení pro veřejnost:

Středa 6. 5. 2015 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cy-

klus pro celé rodiny.

Středa 13. 5. 2015 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cy-

klus pro celé rodiny.

Pátek 15. 5. 2015 od 15 hod.
Čteme jinak – tentokrát pravidla deskových her. Přijďte s námi 

strávit odpoledne, zahrát si deskové hry a společně oslavit Den 
rodin. 

Středa 20. 5. 2015 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cy-

klus pro celé rodiny.

Středa 27. 5. 2015 od 10 hod.
Knihovnická detektivní agentura - program pro rodiče s dět-

mi inspirovaný tentokrát slavnými detektivními případy detektiva 
Klubka z knih Ursel Scheflerové. Budeme si hrát a povídat, ale ten-
tokrát budeme muset taky projevit odvahu, statečnost a důvtip. Na 
závěr si vyrobíme „detektivního“ psa. Pro rodiče, prarodiče a další 
rodinné příslušníky budou připraveny knihy z žánru detektivek.

Středa 27. 5. 2015 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cy-

klus pro celé rodiny.

úterý 2. 6. od 18 hod.                                                     PŘEDNÁŠKA

Příběh opravdové vášně
recepisný cestopis přijede do Sedlčan představit 

marmeládová královna Blanka Milfaitová

Kniha Příběh opravdové vášně představuje ohlédnutí nejen za 
roční marmeládovou expedicí, kdy s obytným vozem projela celou 
Evropu a kus Afriky a vařila marmelády na nejzvláštnějších mís-
tech starého kontinentu, ale nabízí také příběh o nelehkém hledání 
sebe sama. Knihu si budete moci na místě zakoupit.

rátor, známý především z oblasti hudební publicistiky. Po nedo-
končených studiích fakulty žurnalistiky se v 80. letech věnoval pře-
devším hudbě jako rockový muzikant a textař. Od počátku 90. let 
publikoval prakticky ve všech tuzemských hudebních časopisech, 
je autorem a moderátorem rozhlasových, hudebních i slovesných 
pořadů, v současnosti především pořadů Českého rozhlasu Noční 
proud a Divadlo pro vaše uši. Na svém kontě má čtyři beletristické 
knihy, dvě hudební monografie a společně s Jaroslavem Panenkou 
tři knižní tituly z oblasti hudebního divadla (www.iljakucera.cz).

Roman Štolpa – herec a režisér, vystudoval herectví v roce 
1986 na brněnské JAMU. Poté působil v angažmá v Hradci Králo-
vé, v Činoherním studiu v Ústí nad Labem a v pražském Rokoku. 
V roce 1992 začal studovat režii na pražské DAMU, spolupracoval 
s Petrem Novotným na muzikálech Evita a Řek Zorba, jako režisér 
uvedl inscenace v divadlech v Mostě, Pardubicích, v Praze či Mla-
dé Boleslavi. Jako herec má za sebou řadu divadelních i televizních 
inscenací včetně televizních seriálů.

Raven – zpěvák, skladatel, textař, multiinstrumentalista a produ-
cent, zahájil svou muzikantskou dráhu už jako teenager coby fol-
kový písničkář a rockový klávesista. Prošel skupinami Krausberry, 
Nasycen, mezi lety 2005 – 2010 byl rovněž členem skupiny Neřež. 
V 90. letech se vydal na sólovou dráhu a na svém kontě má šest 
sólových alb. V současnosti je opět frontmanem znovuobjevené 
formace Nasycen (www.raven-web.cz).  

pondělí 11. května od 10 hod.                                     PŘEDNÁŠKA

Informační etika 
přednáška pro veřejnost Mgr. Aleny Budkové

Přednáška, která je dalším dárkem navíc pro studenty univerzi-
ty třetího věku a Klub Mnémé, ale je přístupná každému zájemci 
o toto kontroverzní téma. 

čtvrtek 14. května od 17 hod.                                               POEZIE

13. MÁJOVÝ POETICKÝ PODVEČER
sedlčanská pocta K. H. Máchovi

Tradiční přehlídka vítězů sedlčanských recitačních soutěží (Sedl-
čanská růže, Carmina, GaSOŠE), kterou pořádá Městská knihovna 
Sedlčany za podpory Ministerstva kultury ČR.

Po přehlídce bude následovat krátká informativní schůzka pro 
všechny zájemce z řad dospělých spoluobčanů, které zajímá poe-
zie a její přednes.


