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od 4. do 30. září                                                VÝSTAVA

HUMOR VE FOTOGRAFII
Výstava fotografické soutěže vyhlášené Městskou knihovnou 

Sedlčany v rámci spolupráce fotoklubů Uran Příbram a FotoFleg-
matici Sedlčany.

Vernisáž spojená s vyhlášením výsledků se uskuteční v sobo-
tu 5. 9. 2015 od 16 hod. Výstavu si můžete prohlížet v provozní 
době knihovny od 4. 9. do 30. 9. 2015.

Městská knihovna Sedlčany uspořádala v rámci spolupráce foto-
klubů Uran Příbram a FotoFlegmatici Sedlčany již počtvrté fotogra-
fickou soutěž - tentokrát na téma Humor ve fotografii. Téma není 
třeba nijak podrobněji rozvádět – název je dostatečně výstižný. 
Tentokrát nám ani nešlo o veliké umění, ale spíše o to, abychom 
pobavili sebe navzájem a samozřejmě také návštěvníky výstavy.

ZÁŘÍ 2015

Programy na dětském oddělení 
pro veřejnost:

Středa 2. 9. 2015 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cy-

klus pro celé rodiny.

Středa 9. 9. 2015 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cy-

klus pro celé rodiny.

Středa 16. 9. 2015 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cy-

klus pro celé rodiny.

Pondělí 21. 9. 2015 od 10 hod.
Pohádkový kolotoč - program pro děti, ale i jejich rodiče a jiné 

rodinné příslušníky. Pásmo pohádek, písniček a básniček pro 
nejmenší. Pro dospělé bude připravena nabídka knih o pěstování 
pokojových rostlin.  

Středa 23. 9. 2015 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cy-

klus pro celé rodiny.

Středa 30. 9. 2015 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cy-

klus pro celé rodiny.

od 4. do 30. září            VÝSTAVA NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ

Kdo maluje, nezlobí aneb 
Arteterapie po Sedlčansku

Výstava Kurzu Lukáš, který se schází v našem komunitním cen-
tru, ukáže, co návštěvníci kurzu vytvořili v uplynulém roce. Kurz 
pracuje pod vedením dobrovolnice Mgr. Anny Tauberové a schá-
zí se v sobotu dopoledne vždy 1x za čtrnáct dní. První kreslení 
v novém školním roce bude 3. 10. od 9 hod. Noví zájemci jsou 
vítáni. Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 
4. 9. do 30. 9.

pátek 18. 9. od 18 hod.                                                PROMÍTÁNÍ

DUCHOVÉ MOŘE
Promítání dokumentu z roku 2014, který je součástí festivalu 

dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Anotace 
k filmu: Hluboko pod hladinou oceánu se skrývají mnohá tajem-
ství. Ví o nich malý Sari a jeho strýc Alexan z kmene Badžaů na 
ostrově Mabul u Bornea. Jsou to totiž jedni z posledních hlubin-
ných potápěčů, kteří používají neobvyklou kompresorovou techni-
ku k harpunovému lovu ryb. Spolu s jejich modlitbami k duchům 
moře se noříme do tajuplného světa, kde se lovci pohybují s jisto-
tou vodních lidí. Tato jistota však mizí spolu se vstupem na pev-
ninu, kde neplatí žádné zákony, o které by se jejich kmen mohl 
opřít. Jejich tradice a identita se ztrácí mezi turistickými letovisky 
a pomalu pomíjí v nekonečném moři peněz a krátkodobé zábavy.

sobota 19. 9. od 13 hod.                                                                  RŮZNÉ

Netradiční setkání čtenářů a spisovatelů

Fotbálek aneb Loučení s létem 
pojedenácté

Již pojedenácté se setkají ryze amatérské a sportem příliš „nepo-
líbené“ týmy. Na závěr dlouhodobé soutěže pro děti, která se jme-
nuje Čtenářská liga, se uskuteční fotbalové klání na sedlčanském 
stadionu (spisovatelé a ilustrátoři versus účastníci ligy), na které 
se určitě přijďte podívat. 

A to v sobotu 19. 9. od 13 hod. na stadion Tatran Sedlčany. 
Bojovat se bude opět o dort ve tvaru hřiště a samozřejmě pro-

běhne i netradiční autogramiáda. 
Přijďte si nechat podepsat své oblíbené autory a pobavit se 

s námi. 
Po ukončení programu na hřišti bude setkání pokračovat 

v knihovně. Užijeme si Listování z knihy Miloše Kratochvíla Kouz-
láci, které připravily děti z dublovické školy. Program je určen 
všem zájemcům.

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…



ZÁŘÍ 2015

STŘÍPKY NA ZÁVĚR:

Výzva maminkám:
Od října letošního roku bychom rádi navýšili počet programů 

pro rodiče s dětmi, které se těší velké oblibě. Rádi bychom oslovili 
maminky, které by byly ochotné zapojit se do přípravy programů 
a být spolutvůrkyněmi nově vznikající tradice setkávání maminek 
a dětí v knihovně. Pokud Vás tato nabídka a možnost způsobu trá-
vení volného času se svými dětmi zaujala, přijďte prosím na infor-
mativní schůzku v pondělí 14. 9. 2015 v 10 hod.

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.

Virtuální univerzita třetího věku:
Zápis do zimního semestru bude probíhat v knihovně od 7. 9. 

2015 do 12. 9. 2015. Přihlásit se může úplně každý, koho dané 
téma osloví. Předchozí studium není podmínkou. Přednášky 
začínají 5. 10. 2015 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.

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 souvisí? Na tyto 
otázky najdete odpovědi v naší knihovně. Díky podpoře Minister-
stva 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 další-
ho. Užší verze dále obsahuje i komentáře k vybraným zákonům a 
judikatuře.

Databáze LibraryPressDisplay – databáze obsahuje plné texty 
více než 2100 zahraničních deníků a populárně naučných časopisů 
v 54 jazycích z 95 zemích světa. Archiv je u většiny titulů 3 měsí-
ce. Tituly jsou dostupné v den vydání a jsou v plném rozsahu jako 
tištěná verze.

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

dárky knihy?! Pokud jste si odpověděli ANO, tak neváhejte navští-
vit naši knihovnu. Máme k prodeji omezené množství knih za při-
jatelnější ceny než v obchodní síti a některé dokonce s podpisem 
spisovatele či spisovatelky.

Snímek z prázdninové akce s názvem Poušť.


