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

O prázdninách PO-ST 9-18 hod.

od 7. července do 2. září                                               VÝSTAVA

ACH – ARTECHVILKY 
prázdninová výstava výsledků setkávání při tvoření, 

kterým své „žačky“ provází Lenka Feldsteinová

Výstavu je možno prohlížet celé prázdniny (v provozní době 
knihovny), a to od 7. 7. do 2. 9. 2015. 

Dernisáž se uskuteční v pondělí 31. 8. od 18.30 hodin v pro-
storách knihovny.

Vystavující: Iva Fišerová, Hanka Suchá, Lenka Opočenská, 
Zuzana Chomoutová, Jana Hůšová, Lída Hegerová, Hanka Kou-
pená, Radka Brotánková, Veronika Křenková, Jarka Kuruczová 
a Drahuška Steele.

ARTECHVILKY
Setkávání během roku, nacházení si chvilek pro tvoření, pro sebe, 

pro malování s artefiletickým přístupem. V podstatě jde o využívání 
uměleckých výtvarných prostředků k odhalování, objevování vlast-
ního potenciálu a mezí, o možnosti rozvíjet svoji invenci a využívat 
ji následně ve vlastním běžném žití i v lidském společenství. Stávat 
se a býti empatickým k sobě i k druhým, rozpoznávat své kvality 
a dávat jim jejich hodnoty. To je podstatou… Ne být tím nejnada-
nějším, tím nejúžasnějším malířem, na jehož výstavě ostatní vzdy-
chají „ach“ a „och“, nýbrž najít v sobě to, co nám bylo dáno, spojit 
to s radostí a smyslem… Mít to jako svoji zálibu, chvilku, kdy jsem 
sama se sebou a nepotřebuji hodnocení druhých, kdy to činím 
z radosti a pro potěchu své duše, hledám si v tom svůj vnitřní klid, 
své nastavení, své možnosti, své chtění a své hodnoty. Pak mi 
to otevírá nové dveře, nové světy a posiluje moji sebehodnotu… 
A máme ji všichni. Svoji, nezaměnitelnou, typickou, bohatou, sil-
nou, úžasnou… Jen ji objevit… hýčkat a mít.   Lenka Feldsteinová
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Prázdninové programy na dětském 
oddělení pro veřejnost:

Středa 8. 7. 2015 od 17 hod. Hajánek – zdravé čtení na dobrou 
noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Středa 15. 7. 2015 od 17 hod. Hajánek – zdravé čtení na do-
brou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Středa 22. 7. 2015 od 10 hod. Prázdniny s nevyřáděným 
dědečkem - program pro děti, ale i jejich rodiče, prarodiče a jiné 
rodinné příslušníky inspirovaný knihou spisovatelky Aleny Käst-
nerové O nevyřáděném dědečkovi. Doufáme, že přivítáme hlavně 
hodně nevyřáděných dědečků!

Potkávací zeď – příběh první

Setkání s historií
Tento příběh je o chlapci jménem Petr. Jednoho dne se Petr 

cestou ze školy rozhodl, že si cestu zkrátí přes starý park. Vešel do 
parku a uslyšel zvláštní zvuky, rozhlédl se kolem. Nikdo ale v parku 
nebyl, byl tu sám, jen vítr si pohrával s listy stromů. Petr nezaváhal 
a zamířil svižným krokem ven z parku. Východ byl v nedohlednu, 
jakoby chodil v kruhu. Najednou ucítil teplý vítr, jako ten, který 
vane u moře. Zatočila se mu hlava, upadl. Když se probral, pod 
sebou ucítil tvrdou a popraskanou zem. Vedle rostla zvláštní rost-
lina, postavil se na nohy, uviděl holou planinu, která byla všude 
kolem. Jen občas nějaký keř, tráva nebo kapradina. To je zajímavé, 
pomyslel si, tady to skoro vypadá jako obrázek v učebnici dějepisu 
nebo přírodopisu. Ale, to není možné, nestačil ani větu dokončit, 
když spatřil blížící se postavu. Zvolal: „Haló, pane, mohl byste mi 
prosím pomoci, nejspíše jsem se ztratil.“                                     

Postava neodpovídala a přibližovala se k Petrovi, který pomalu 
zjišťoval, že nejde o člověka, ale spíše o jeho předchůdce. Postava 
se postavila před Petra a začala vydávat neurčité zvuky. Petr nero-
zuměl. „Do you  speak english?“ ptá se. Dotyčný začal křičet ještě 
více, stále neodpovídal. Zkusí tedy německy: „Sprechen sie deut-
sch?“ Odpovědi se však opět nedočkal. Petr znejistěl, v tu chvíli 
mu vše došlo. Já jsem v pravěku, tohle je Homo erectus neboli 
člověk vzpřímený. Jen to vyslovil nahlas, zvedl se vítr a Petrovi se 
opět zatočila hlava a klesl k zemi. 

Probral se v parku, byla už tma, stromy šuměly, svítily pouliční 
lampy. Petr se svěřil doma se svým dobrodružstvím, nikdo mu 
nevěřil, považovali to za holý nesmysl.   

Tereza Prošková, 9. A 1. ZŠ Sedlčany
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Středa 22. 7. 2015 od 17 hod. Hajánek – zdravé čtení na do-
brou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Středa 29. 7. 2015 od 17 hod. Hajánek – zdravé čtení na do-
brou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Středa 5. 8. 2015 od 17 hod. Hajánek – zdravé čtení na dobrou 
noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Středa 12. 8. 2015 od 10 hod. Poušť – horká písečná, ale 
i kamenitá nebo ledová.

Společně si ji přiblížíme a zažijeme v programu pro děti, rodiče 
a další rodinné příslušníky.

Středa 12. 8. 2015 od 17 hod. Hajánek – zdravé čtení na do-
brou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Středa 19. 8. 2015 od 17 hod. Hajánek – zdravé čtení na do-
brou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Středa 26. 8. 2015 od 17 hod. Hajánek – zdravé čtení na do-
brou 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 a od nového 
školního roku zase zahájí svoji činnost. 

Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit…

Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: první schůzka po 
prázdninách se uskuteční v neděli 27. 9. 2015 od 18 hod.

Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: první schůzka po 
prázdninách se uskuteční v pondělí 31. 8. 2015 od 17.30 hod.

Klub Mnémé: první schůzka po prázdninách se uskuteční ve 
středu 7. 10. 2015 od 9 hod.

Klub pletení a háčkování: první schůzka klubu se uskuteční 
v pátek 2. 10. 2015 od 15 hod. 

Krajkový klub (paličkování): první schůzka po prázdninách se 
uskuteční 6. 10. 2015 od 15 hod.

Kreslení – Kurz Lukáš: první schůzka po prázdninách se usku-
teční v sobotu 3. 10. 2015 od 9 hod.

Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti 
od šesti let): první schůzka po prázdninách se uskuteční v pon-
dělí 14. 9. 2015 od 16 hod. V tomto klubu je počet míst omezen. 
Poslední přihlášky jsou k dispozici v knihovně!

Patchworkový klub: první schůzka po prázdninách se uskuteční 
ve čtvrtek 1. 10. 2015 od 15 hod.

Letní provozní doba knihovny a internetu 
(červenec a srpen):

Pondělí: 9.00 – 18.00
Úterý:  9.00 – 18.00
Středa: 9.00 – 18.00

Upozornění:

Od 29. června 2015 do 3. července 2015 je knihovna z důvo-
du malování UZAVŘENA (dále následuje prázdninová provozní 
doba).

Virtuální univerzita třetího věku:

Zápis do zimního semestru bude probíhat v knihovně od 7. 9. 
do 12. 9. 2015. Přihlásit se může úplně každý, koho dané téma 
osloví. Předchozí studium není podmínkou. Přednášky začínají 
5. 10. od 10 hod.

Téma semestru:
Dějiny oděvní kultury II.
Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Výukový garant: Ing. Petr Tylínek
Ve druhé části historických návratů k počátkům oděvní kultury 

se ocitáme v období po Bílé hoře, kdy Evropu decimují hrůzy třice-
tileté války, abychom byli následně oslněni nádherou dvora Krále 
Slunce Ludvíka XIV.

Střípky na závěr:

Trénování paměti:
Zápis do základního kurzu se koná v knihovně od 7. 9. 2015 do 

12. 9. 2015. Kurz bude otevřen po naplnění a je určen pro všechny 
generace. 

Databáze:
Potřebujete najít nějaký článek? Chcete si číst časopisy 

a deníky v cizích jazycích? Zajímá vás právo a vše co s ním sou-
visí? Na tyto otázky najdete odpovědi v naší knihovně. Díky pod-
poře Ministerstva kultury ČR máte možnost využívat tři následující 
databáze. Na počítač je však třeba předem se objednat.

On-line mediální databáze ANOPRESS IT archiv od r. 1996 
– unikátní on-line mediální databáze českých médií (tištěné zdroje, 
přepisy televizních a rozhlasových pořadů, zpravodajské interne-
tové servery). Uživatel má možnost vyhledávat dle vlastních klíčo-
vých slov, času zpracování, zdrojů, témat atd. Vyhledané články je 
možné hromadně zobrazit a případně vytisknout

Databáze ASPI – přístup do databáze zahrnuje předpisy ČR 
a EU, judikaturu ČR a SDEU, historickou judikaturu, stejnopis, 
bibliografie, základní literaturu, časopis Soudce, Správní právo, 
Časopis zdravotnického práva a bioetiky, registry a mnoho dal-
šího. Užší verze dále obsahuje i komentáře k vybraným zákonům 
a judikatuře.

Databáze LibraryPressDisplay – databáze obsahuje plné texty 
více než 2 100 zahraničních deníků a populárně naučných časo-
pisů v 54 jazycích z 95 zemích světa. Archiv je u většiny titulů 
3 měsíce. Tituly jsou dostupné v den vydání a jsou v plném rozsa-
hu jako tištěná verze.

Půjčování e-knih:
Nechcete na dovolenou vozit plný kufr knih? Pokud je tomu 

tak, neváhejte a zaregistrujte se v naší knihovně. Pak už není nic 
snazšího než si v klidu stahovat do svého zařízení e-knihy přes náš 
katalog… 

Prodej knih:
Sháníte originální dárek pro své blízké? Dáváte snad ještě 

jako dárky knihy?!
Pokud jste si odpověděli ANO, tak neváhejte navštívit naši 

knihovnu. Máme k prodeji omezené množství knih za přijatelnější 
ceny než v obchodní síti a některé dokonce s podpisem spisova-
tele či spisovatelky.


