
Městská knihovna Sedlčany

AKCE KNIHOVNY - BŘEZEN 2016

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.

BŘEZEN 2016

Březen - měsíc čtenářů 
Vyhlašovatelem této celostátní knihovnické kampaně je Svaz kni-

hovníků a informačních pracovníků ČR. V centru zájmu knihoven 
v tomto období je právě čtenář a čtení, tedy ne kniha (předmět) 
ani knihovna (instituce), ale každý čtenář - knih, časopisů, e-knih, 
audio knih; 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 nejrůz-
nějších akcí a aktivit. Některé jsou určeny našim dlouhodobým 
partnerům (školská zařízení, domov pro seniory apod.) a další 
jsou určeny pro širokou veřejnost. 

Čtenář roku 2016 Městské knihovny Sedlčany

I v tomto roce pokračuje naše dobrodružná cesta za nejlepší-
mi 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 
navštěvuje nejdéle). Téma se však každý rok mění, a tak v roce 
letošním jsme hledali nejlepší sedlčanskou čtenářskou třídu. 
A našli jsme ji? A která to bude? To se všichni dozvíme v pátek 
18. 3. 2016 v 15 hod. v programu Listování po Sedlčansku.

Pojďte si společně s námi užít měsíc, kdy začíná jaro…

od 4. 3. do 6. 4.                                                             VÝSTAVA

Kouzlo skla a Oči zvířat – výstava 
Kateřiny Jelenové a Ivany Stoupové

Výstavu inspirovanou přírodou můžete navštívit v knihovně 
v březnu. Uvidíte obrázky Kateřiny Jelenové a šperky zhotove-
né z autorských vinutých perel Ivany Stoupové. Výstava začíná 
3. března v 17 hodin slavnostní vernisáží, kde zazpívá a na klávesy 
zahraje Patrik Stoupa. Několik svých výtvarných děl vystaví také 
Emilie Roškotová a Miloš Jelen. Dále si výstavu budete moci pro-
hlížet v provozní době knihovny od 4. 3. do 6. 4.

Autorky o sobě:
Kateřina Jelenová
Oči zvířete mají schopnost mluvit tím nejkrásnějším jazykem 

na světě /Martin Buber/. „Letošní podzim jsem strávila návště-
vami Zoo, pozorováním zvířat a jejich kreslením. Plzeňská Zoo je 
nepochybně krásná, obzvláště půvabná byla mlhavá rána, kdy tam 
nepotkáte ani živáčka. Člověk je po pár návštěvách nucen zamyslet 

se nad tím, zda je správné držet zvířata v zajetí pouze pro lidské 
pobavení. Snažila jsem se proto tuto skutečnost na kresbách vyjá-
dřit pomocí prosté geometrie, mříží a pro zvířata nepřirozených 
přístřešků, klecí, terárií a tak podobně.“

Ivana Stoupová
„V dnešní formulářové době přináší ruční tvorba duševní klid, 

je to určitý druh meditace, proto je  v ruční práci vždy obsažen 
i kousek tvůrcovy duše. Práce 
s roztaveným sklem je fasci-
nující, každý skleněný korálek 
má svou jedinečnost a origina-
litu, v každém je zobrazen malý 
kulatý svět. Na mých vinutkách 
se často objevují motivy přírody – květy, minerály, stopy zvířat, 
jejich srst, nebo je zdobení čistě abstraktní. Možnosti jsou nevy-
čerpatelné a to mě na této práci moc baví.“

Přednášky pořádané Kluby zdraví a místním sborem Církve 
adventistů sedmého dne v knihovně:

Úterý 8. 3. od 18 hod.                                  PŘEDNÁŠKA

Kvalita života. Co o ní rozhoduje? 
Jaké faktory ovlivňují naše životy? Zdraví, vztahy, prostředí, 

životní filozofie, finance…? Co rozhoduje a jak působí na kvalitu 
našeho života? 

Úterý 15. 3. od 18 hod.                             PŘEDNÁŠKA

Za co mohu já a za co mohou geny? 
Do jaké míry je naše zdraví předurčené geny? A do jaké míry je 

ovlivnitelné prostředím, nebo životním stylem?  

oba večery přednáší 

Prof. RNDr. Vladimír Král, Ph.D., Dr.Sc

přední evropský vědec v oboru supramolekulární chemie 
a genetiky, nanotechnolog a vedoucí Laboratoře molekulárního 
rozpoznání na VŠ chemicko-technologické v Praze a na 1. Lékař-
ské fakultě UK. Tento vědec je mimo jiné i spoluautorem jednoho 
z vědeckých objevů, které prestižní britský deník The Telegraph 
zařadil mezi deset nejvýznamnějších na světě v roce 2009.

Čtvrtek 17. 3. od 17 hod.         PŘEHLÍDKA MLUVENÉHO SLOVA

Růže pro Marii Š. – přehlídka mluveného slova v kategorii 
dospělých. Naše knihovna od letošního roku začíná pořádat pře-
hlídku v oboru mluveného slova v kategorii dospělých. Zařadí se 
tak po bok „starších sester“ Sedlčanské růže a Carminy. Přehlídka 
ponese trochu tajemný název Růže pro Marii Š. a doufáme, že při-
jdou všichni, kteří se zajímají o poezii a krásu mluveného slova. 
Uzávěrka přihlášek je v pátek 11. 3. 2016.

Úterý 22. 3. od 18 hod.                                  PŘEDNÁŠKA

Rozhodnout se ke změně – přednáší Tomáš Chmel
Proč se rozhodnout a jak vydržet? Je možné vítězit sám nad 

sebou? Motivační přednáška pro všechny, kteří chtějí něco změnit. 
Nejen pro účastníky Zdravých Sedlčan.



BŘEZEN 2016

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: 27. 3. od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: schází se každé

pondělí, v rámci klubu probíhá cvičení Qigong - od 17.30 do 18.30 
hod. pouze pro ženy, 18.30 - 19.30 hod. pro ženy i pro muže.

Klub Mnémé (klub pro seniory): 2. 3. a 16. 3. 2016 od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: schází se každý pátek od 15 do 17 

hod. 
Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý 15 - 18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: 12. 3. a 26. 3. 2016 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.

Programy na dětském oddělení 
pro veřejnost:

Středa 2. 3. 2016 od 17 hod.
Hajánek – čteme pohádky o vodnících, hastrmanech, vílách a 

jiných vodních bytostech. Podvečerní čtení, při kterém se Vám 
snažíme představit méně známé pohádky a knížky, které ale roz-
hodně stojí za přečtení. Četbu se snažíme přizpůsobit věku dětí, 
které na čtení přijdou. 

Pátek 4. 3. 2016 od 15 hod.
Návštěva Pohádkové babičky – budeme číst z knihy Miloše 

Kratochvíla Rybáři a hastrmani. Od 16 hod. naváže na program 
výtvarná dílna Vodnická chasa, ve které si nakreslíme vodníky 
potoční, hastrmany říční, brekekáče rybníkové a třeba dojde i na 
bazénovou čeládku.  

Pondělí 7. 3. 2016 od 10 hod.
Jarní kvítí – výtvarná dílna vhodná pro malé děti, které si 

s pomocí rodičů či prarodičů vytvoří jarní květiny a vyzkouší při-
tom různé výtvarné techniky.

Středa 9. 3. 2016 od 17 hod.
Hajánek – čteme pohádky o vodnících, hastrmanech, vílách 

a jiných vodních bytostech. Podvečerní čtení, při kterém se Vám 
snažíme představit méně známé pohádky a knížky, které ale roz-
hodně stojí za přečtení. Četbu se snažíme přizpůsobit věku dětí, 
které na čtení přijdou. 

Pátek 11. 3. 2016 od 15 hod. 
Návštěva pohádkové babičky – budeme číst pohádku Hany 

Doskočilové O tulipánech z města Amsterdamu.
Na čtení naváže od 16 hod. Květinová výtvarná dílna, při které si 

vyrobíme květiny z proužků barevného papíru. 

Pondělí 14. 3. 2016 od 10 hod.
Žerty s hastrmany a čerty – program pro rodiče s dětmi na 

motivy pohádek Jaromíra Jecha.  Budeme si hrát, povídat a zpí-
vat. Pro rodiče bude připravena nabídka knih o úpravě zahrad 
a zahrádek. 

Oznámení o uzavření knihovny:

Ve středu 13. dubna 2016 bude knihovna pro veřejnost uzavřena. 
Důvodem je konání celostátní soutěžní přehlídky pro knihovníky.

Děkujeme za pochopení.

Středa 16. 3. 2016 od 17 hod.
Hajánek – čteme pohádky o vodnících, hastrmanech, vílách 

a jiných vodních bytostech. Podvečerní čtení, při kterém se Vám 
snažíme představit méně známé pohádky a knížky, které ale roz-
hodně stojí za přečtení. Četbu se snažíme přizpůsobit věku dětí, 
které na čtení přijdou. 

Pátek 18. 3. 2016 od 15 hod. 
Listování po Sedlčansku
Nejlepší čtenář rád a často listuje knihami. Jak se to v uplynulém 

období dařilo těm nejlepším? A máme v Sedlčanech na základních 
školách i celou čtenářskou třídu? A budeme ji moci dokonce udělit 
diplom Čtenáře roku 2016? V programu vystoupí knihovnice Ale-
na a Jana s Listováním z knihy Miloše Kratochvíla Prázdniny blbce 
číslo 13 a dozvíte se, zda bude titul v Sedlčanech udělen.

Na program od 16 hod. naváže Čtenářova výtvarná dílna. Nakres-
líme, jak si představujeme ideálního a zarputilého čtenáře nebo 
také jak si představujeme ideální knihovnici nebo knihovníka.

Pondělí 21. 3. 2016 od 10 hod.
Hejbánky – pohybové hry pro nejmenší. Program pro rodiče 

s dětmi.  

Středa 23. 3. 2016 od 17 hod.
Hajánek – čteme pohádky o vodnících, hastrmanech, vílách 

a jiných vodních bytostech. Podvečerní čtení, při kterém se Vám 
snažíme představit méně známé pohádky a knížky, které ale roz-
hodně stojí za přečtení. Četbu se snažíme přizpůsobit věku dětí, 
které na čtení přijdou. 

Středa 30. 3. 2016 od 17 hod.
Hajánek – čteme pohádky o vodnících, hastrmanech, vílách 

a jiných vodních bytostech. Podvečerní čtení, při kterém se Vám 
snažíme představit méně známé pohádky a knížky, které ale roz-
hodně stojí za přečtení. 

Pátek 18. 3. od 18 hod.                                            PROMÍTÁNÍ

Všechen čas na světě 
Promítání dokumentárního filmu z roku 2014, který je součás-

tí festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. 
Anotace k filmu: Poetický, humorný a především inspirující doku-
ment je kronikou života rodiny, která se rozhodla opustit společ-
nost založenou na kontrole času a dodržování termínů. Rodiče a tři 
malé děti za sebou nechají pohodlí domova, aby po devět měsíců 
žili v daleké divočině kanadského severu. Dlouhou severskou zimu 
tráví v malé chatě uprostřed lesů, kde není voda, elektřina, internet, 
nevede sem žádná silnice. A nejsou tu ani žádné hodiny. Film byl 
natáčen v oblasti Yukonu, bez tradičního zázemí filmového štábu. 
Vznikl tak hluboce osobní rodinný dokument na téma odstřižení se 
od světa plného technologií a stresu v zájmu opětného propojení 
s našimi blízkými v přirozeném prostředí.


