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

od 5. června do 27. června                                               VÝSTAVA

Keramický šperk z atelieru KRASAVI
výstava autorských šperků z hlíny Šárky Krámské

„…hlína je krásný, přírodní materiál - stejně jako drahý kov. 
A protože neumím točit hrnky, naučila jsem se z ní, jako původní 
zlatnice, vyrábět šperky…

Jsou vymodelované, ručně malované, glazované a pálené v kera-
mické peci. Kompletované s přírodními materiály a bižuterními 
komponenty. Mám ráda tu práci, těší mě vyrobit celý šperk podle 
své fantazie a z materiálu, který není „drahý“, nepodléhá puncov-
nímu řádu a je každému dostupný….

Zvu Vás tímto na svou výstavu plnou náhrdelníků, korálů, náuš-
nic, broží, náramků a jiných ozdob! Jsou Vám cele a radostně 
k dispozici při prohlížení i nošení!“ Šárka Krámská

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v pondělí 8. června 
od 18 hod. Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny 
od 5. června do 27. června 2015.

celý červen                              PRO DĚTI A RODIČE
 

Měsíc pro rodinu aneb Rodinné prázdniny 
nemusí být otrava ani nuda – 8. ročník

PROGRAM:

Od 1. 6. do 30. 6. 2015 – probíhá přihlašování všech dětí 
a jednoho člena rodiny (sourozenec, rodič, prarodič, strýček, tetič-
ka) v městské knihovně ZDARMA (prominutí administrativního 
poplatku na půl roku při společné návštěvě knihovny).

Od 1. 6. do 30. 6. 2015 – pouze v městské knihovně si můžete 
zakoupit knížky (nejen na prázdniny) za velkoobchodní ceny. Jed-
ná se o knihy, které knihovna vydala nebo na jejichž vydání se 
podílela (Pověsti Sedlčanska, Přírodní zajímavosti Sedlčanska, 
Kapličky). Knihu Přírodní zajímavosti Sedlčanska budete mít jedi-
nečnou možnost zakoupit za 80 Kč.

Od 1. 6. do 30. 6. 2015 – Máte rádi zvířata? Pomozte jim 
s námi! Některá zvířátka žijí s námi v rodinách, jiná o svůj domov 
přišla. V Hrachově, nedaleko Sedlčan, sídlí Domov Fauny a nejsou 
v něm umístěni pouze psí kamarádi, ale i různá jiná zvířata, která 
potřebují naši pomoc. Můžete jim po celý červen k nám do knihov-
ny přinášet suché psí krmivo (ne k vaření), nepotřebné deky (ne 
prošívané nebo s umělým vláknem) a suché pečivo (ne plesnivé). 

úterý 2. 6. od 18 hod.                                                     PŘEDNÁŠKA

Příběh opravdové vášně
recepisný cestopis přijede do Sedlčan představit 

marmeládová královna Blanka Milfaitová

Blanka Milfaitová byla před pár lety obyčejná holka z provinčního 
maloměsta: chodila do práce, která ji nebavila, žila ve vztazích, kte-
ré ji nenaplňovaly, a současně pochybovala o tom, jestli má právě 
takhle vypadat opravdový život. Jednoho dne si řekla, že ne. Opus-

tila práci v kanceláři a z města se 
přestěhovala na Šumavu, kde ote-
vřela kavárnu. Zanedlouho potkala 
pana P., společně se odstěhovali 
na samotu do Pohoří na Šumavě 
a začali zde vařit marmelády. Dnes 
je držitelkou mnoha mezinárodních 
prestižních cen a medailí nejen za 
úžasné marmelády, ale i četných 
podnikatelských ocenění. Přede-
vším pak je šťastnou matkou dcery 
Elišky.

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. Ukazuje cestu plnou pochyb, ale i zkušenosti, že život 
opravdu naplno může prožít jen ten, kdo vykročí z tepla jistoty 
a vrhne se do rizika plnění svých nejtajnějších snů.

Knihu si budete moci na místě zakoupit. 
Vstupenky za 50 Kč v předprodeji pouze v knihovně.

od 5. června do 31. srpna                                              VÝSTAVA

Výstava „na chodbě“: Sedlčanské střípky

Od 5. 6. do 31. 8. budou na chodbách budovy, ve které knihovna 
sídlí, vystaveny příběhy a ilustrace k nim, které vytvářeli žáci 4. tříd 
sedlčanských základních škol. Projekt se jmenuje Malí spisovate-
lé a Malí ilustrátoři a všichni, kteří výstavu uvidí, mohou hlasovat, 
který příběh a která ilustrace se jim nejvíce líbí. Na podzim výsled-
ky anketního hlasování slavnostně vyhodnotíme spolu s některým 
spisovatelem či ilustrátorem dětských knih.



ČERVEN 2015

Středa 3. 6. od 17 hod.: HAJÁNEK. Zdravé čtení na dobrou noc. 
Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Pátek 5. 6. od 15 hod.: UŽ VÍME, JAK TO DOPADLO. Slav-
nostní vyhodnocení 11. ročníku Čtenářské ligy. V letošním roce 
s podtitulem „Street art – Umění ulice“. Pro všechny soutěžící 
a jejich (nejen) rodinné fanoušky. Každý měsíc byly vypsány bonu-
sové úkoly vztahující se k tématu a vznikly originální práce, které 
budou vystaveny na sítích na dětském oddělení knihovny. Odměny 
bude předávat místostarosta města Sedlčany Ing. Miroslav Hölzel 
a povídat si s námi bude o street art z pohledu zákona a našeho 
města. 

Pátek 5. 6. od 18 hod.: KOUZLÁCI. Světová premiéra Listování 
z knihy Miloše Kratochvíla Kouzláci. Listování napsala dublovická 
učitelka Gabriela Falcová a účinkovat budou děti dublovické ško-
ly. Slavnostní premiéru si prý nenechá ujít ani Miloš Kratochvíl. 
Budete si tedy moci při této příležitosti zakoupit i knihu s podpi-
sem autora.

Středa 10. 6. od 17 hod.: HAJÁNEK. Zdravé čtení na dobrou 
noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Čtvrtek 11. 6. (1. ZŠ Sedlčany) od 9 hod. a 10.30 hod.: KRČÍ-
NOVA SLAVNOST PRO PRVŇÁČKY. Slavnostní uzavření celoroč-
ního projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka. Společně se 
sedlčanskými prvňáčky, jejich rodinnými příslušníky a samozřejmě 
s jejich učitelkami můžete oslavit konec prvního školního roku.

Pátek 12. 6. od 15 hod.: TURNAJ V PEXESU. Tradiční pexesová 
bitva pro děti i „dospěláky“. V 15 hod. se sejdou všichni zájemci 
o turnaj, následně budou rozděleni do skupin podle věkových kate-
gorií a velká bitva může začít. K dispozici budou pexesa pro různé 
věkové kategorie. Přijďte si „trénovat“ mozek a procvičit paměť při 
pexesu. A v neposlední řadě „ochutnat“ nová neohraná pexesa.

Středa 17. 6. od 10 hod.: OD BOŘENÍ K TVOŘENÍ aneb STAVÍ-
ME Z KOSTEK: program pro rodiče s dětmi. Z kostek se dá postavit 
leccos - věže, domy, ZOO, hrady… Záleží jen na nás, co vymyslíme 
a společnými silami postavíme. U společného tvoření si budeme 
povídat a zpívat, aby nám šla práce lépe od ruky. Pro rodiče, pra-
rodiče a jiné rodinné příslušníky budou připraveny odpočinkové 
knihy „na dovolenou“. 

Středa 17. 6. od 17 hod.: HAJÁNEK. Zdravé čtení na dobrou 
noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Čtvrtek 18. 6. (Škola Propojení) od 9 a 10.30 hod.: KRČÍNO-
VA SLAVNOST PRO PRVŇÁČKY. Slavnostní uzavření celoročního 
projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka. Společně se sedl-
čanskými prvňáčky, jejich rodinnými příslušníky a samozřejmě 
s jejich učitelkami můžete oslavit konec prvního školního roku.

Neděle 21. 6. od 16 hod. – Chrám sv. Martina Sedlčany: 
MISTR JAN HUS. Komorní verze scénického oratoria. Scénické 
oratorium Mistr Jan Hus psal Richard Pachman jako autor hud-
by a textů na motivy Husových kázání a jeho korespondence od 
roku 2003. V červnu 2005 mělo v režii Ireny Žantovské premiéru 
v Praze. „Představení provádí písněmi a hereckými vstupy diváka 
Husovým životem a seznamuje ho s jeho osobností, s jeho myš-
lenkami a postoji. Oratorium žije svým životem už deset let v něko-

lika verzích – od velké scénické, přes komorní, kterou prezentuji 
sám společně se zpěvačkou a herečkou Ditou Hořínkovou, až po 
přednáškové koncerty pro základní školy. Jsem rád, že v roce 600. 
výročí upálení Jana Husa mohou diváci toto představení vidět ve 
dvaceti místech,“ říká Richard Pachman, který napsal oratorium po 
studiu patnácti knih o této historické osobnosti, a velkou inspirací 
mu byla korespondence z knihy Sto dopisů Jana Husi. Texty písní 
i herecké vstupy jsou ve většině míst upravená Husova kázání, jeho 
myšlenky a obsahy jeho dopisů z Kostnice. Představení obsahuje 
kromě původní Pachmanovy tvorby tři středověké duchovní písně. 
Ke dvěma z nich přepisoval texty sám Jan Hus.

V komorní verzi oratoria účinkují: Richard Pachman (zpěv, autor 
hudby a textů) a Dita Hořínková (zpěv, herecké vstupy).

Budete si moci zakoupit album Mistr Jan Hus 2015. 
Vstupenky za 100 Kč v předprodeji pouze v knihovně.

Pondělí 22. 6. od 15 hod.: ČARODĚJNICE ŠKOLOU POVINNÉ. 
Vystoupení klubu Literární prádelna na motivy knihy Jill Mur-
phyové. Přijďte se podívat, pobavit, zasmát a podpořit děti, které 
představení pilně nacvičovaly. Na představení naváže od 16 hod. 
svatojanská výtvarná dílna pro každého, která spojí tajemný svět 
čarodějnic s tajemnou svatojanskou nocí. 

Úterý 23. 6. od 19.30 hod.: SVATOJANSKÁ NOC aneb POLE-
TÍME ZASE SPOLU. Zábavný večer pro celé rodiny, který začne 
v 19.30 hod. průvodem od knihovny na náměstí, kde nás čeká 
zábavný program. Doufáme, že průvod se bude hemžit broučky 
s lampionky, a to malými i velkými. Na náměstí nás čeká tanec, 
divadlo, vití věnečků a divadelní představení. Společně oslavíme 
tajemnou svatojanskou noc.

Divadelní představení pro děti sehraje Loutkový soubor Bystři-
ce. Uvidíte Pohádku o Rumcajsovi v režii M. Macháčka.

V případě deště se program uskuteční v knihovně. 

Středa 24. 6. 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: 28. 6. od 18 hod.
Klub harmonické bytosti: schází se každé pondělí, v rámci klu-

bu probíhá cvičení Qigong – 17.30 – 18.30 hod. pouze pro ženy, 
18.30 – 19.30 hod. pro ženy i pro muže.

Kreslení – Kurz Lukáš: 6. 6., 20. 6. od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti 

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

Upozornění: Od 29. 6. do 3. 7. je knihovna z důvodu malování 
UZAVŘENA (dále následuje prázdninová provozní doba)

Prázdninová provozní doba:
Pondělí 9 – 18
Úterý  9 – 18
Středa  9 – 18

Děkujeme za pochopení.


