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DUBEN 2016

Oznámení o uzavření knihovny:
Ve středu 13. dubna 2016 bude knihovna pro veřejnost uza-

vřena. Důvodem je konání celostátní soutěžní přehlídky pro kni-
hovníky. Děkujeme za pochopení.

od 8. 4. do 4. 5.                                                             VÝSTAVA

Strom v nás 
Výstava již třináctého ročníku komunitního projektu Lukášek. 

Motto: „Stavu větví nejlépe prospívá péče o kořeny.“ Neznámý 
autor.

Toto téma, které jsme zvolili jako dvouleté, se zaměřuje na naši 
minulost, budoucnost, ale hlavně současnost. Kam patřím? Kam 
chci směřovat? Jsem občan – jsem součástí společnosti, jako 
strom je součástí příro-
dy a místa? Na tyto, ale 
možná i na další otázky 
hledali odpověď od října 
loňského roku partneři 
našeho projektu, ale i my 
v knihovně.

Jak se nám to poda-
řilo, posuďte v dubnu 
v knihovně.

Vernisáž výstavy se 
uskuteční ve čtvrtek 7. 4. 
od 17 hod. 

Dále bude výstava k 
vidění v provozní době 
knihovny od 8. dubna do 
4. května.

Středa 20. 4. od 17 hod.                               CYKLUS SEMINÁŘŮ

Cestou Montessori
první ze čtyř navazujících seminářů s lektorkou 

Helenou Houskovou

Cyklus je určený pro dospělé a je zaměřený na svět dětí (2,5 
– 6,5 let). 

Během setkání se blíže seznámíte s jednotlivými Montessori 
oblastmi i souvisejícími tématy. Vyzkoušíte si práci s Montessori 
pomůckami i Montessori principy na vlastní kůži. 

Odnesete si tipy na využití Montessori doma i vlastní vyrobené 
pomůcky.

Semináře se budou konat vždy ve středu od 17 do 19 hod. 
v komunitním Centru Lukáš.

20. 4. 2016 Praktický život
4. 5. 2016 Smyslová výchova
18. 5. 2016 Jazyk
8. 6. 2016 Matematika

Cena: 150 Kč /1 setkání
Maximální kapacita skupiny: 10 účastníků 
Přihlášení na: info@navetvi.org

Středa 13. 4. od 21 hod. na sedlčanském náměstí

Šerm na náměstí

Pohádkové vystoupení sedlčanské skupiny historického šermu 
Corpus Bellatores na náměstí T. G. Masaryka – vystoupení je pri-
oritně určeno knihovníkům z celé republiky, kteří budou 12. – 14. 
dubna hosty naší knihovny, ale zván je každý, kdo se chce na toto 
zajímavé vystoupení podívat.

Pátek 22. 4. od 18 hod.                                            PŘEDNÁŠKA

Útěk do nemoci, tajemná řeč lidského těla 
přednáška Bc. Jany Jarošové

Jana Jarošová o své přednášce a o sobě:
„Je nemoc šance pro nás a pro okolí, nebo prokletí, kterému 

nerozumíme? Co se nám naše tělo snaží nemocí sdělit? To se vám 
budu snažit na kazuistikách  ze své  praxe léčitelky vysvětlit. 

Jsem léčitelka, koučka a lektorka. Denně žasnu, jak dokonale 
s námi naše těla komunikují. Učím lidi tuto řeč vnímat a propojo-
vat signály těla s vědomou myslí.  Baví mne s klienty hledat cesty 
a možnosti sebeuzdravení. Rozšiřovat možnosti terapie, ukazovat 
jiné úhly pohledu na bolest, pomáhat přemýšlet tak, aby se stal 
život příjemnějším, veselejším, radostným. Baví mne hravý dialog 
a to jak při individuálních terapiích, tak i na kurzech a přednáš-
kách.“

Listování knihou Kafe a cigárko v podání B. Jánové a G. Haška.



DUBEN 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: 24. 4. 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.

Kreslení – Kurz Lukáš: 9. 4. a 23. 4. 2016 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. 4. 2016 od 17 hod.
Hajánek – čteme pohádky o dětech. Podvečerní čtení, při kte-

rém se Vám snažíme představit méně známé pohádky a knížky, 
které ale rozhodně stojí za přečtení. Četbu přizpůsobujeme věku 
dětí, které na čtení přijdou. 

Pondělí 18. 4. 2016 od 10 hod.
Hejbánky – pohybové hry pro nejmenší. Program pro rodiče 

s dětmi.  

Středa 20. 4. 2016 od 10 hod.
Hloupežníci v knihovně - program pro rodiče s dětmi inspiro-

vaný knihou Hloupežníci Miloše Kratochvíla. Budeme si společně 
hrát a také tvořit robotíky. Co to je? Nechte se překvapit… Pro 
rodiče bude připravena nabídka knih a časopisů o módě. 

Středa 20. 4. 2016 od 17 hod.
Hajánek – čteme pohádky o dětech. Podvečerní čtení, při kte-

rém se Vám snažíme představit méně známé pohádky a knížky, 
které ale rozhodně stojí za přečtení. Četbu přizpůsobujeme věku 
dětí, které na čtení přijdou. 

Upoutávka na květen:

Neděle 1. 5., sraz ve 14 hod. na zřícenině hradu Zvěřinec.

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.

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

Doprava:
- pěšky – sraz na autobusovém nádraží v 9.40 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 dohle-
dem. Cyklistická trasa je letos pozměněna. Pojedeme přes Janov, 
Dohnalovu Lhotu, Mezné, Jesenici a Boudy. V případě suchého 
počasí pojedeme přes jesenickou kalvárii.

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

pláštěnku a dobrou náladu s sebou!

Pátek 22. 4. 2016 od 16 hod.
Zajatci stříbrného slunce – Listování po Sedlčansku na motivy 

stejnojmenné knihy Miloše Kratochvíla. Program je určený pro děti 
i dospělé. Slyšet by jej měly především děti školou povinné a jejich 
rodiče. Motto knihy hovoří za vše: „Víte, co se děje ve městě, které 
jste rozbořili svou počítačovou hrou? Já z toho města jsem. Pojďte 
tam se mnou.“

Program je věnován Světovému dni knihy a autorských práv, 
který je stanoven na 23. 4. 2016.

Pondělí 25. 4. 2016 od 10 hod.
Mláďata na jaře – výtvarná dílna vhodná pro malé děti, které 

si s pomocí maminek nebo tatínků vytvoří housata, zajíčky a další 
zvířátka. Vyzkouší přitom různé výtvarné techniky.

Středa 27. 4. 2016 od 17 hod.
Hajánek – čteme pohádky o dětech. Podvečerní čtení, při kte-

rém se Vám snažíme představit méně známé pohádky a knížky, 
které ale rozhodně stojí za přečtení. Četbu se snažíme přizpůsobit 
věku dětí, které na čtení přijdou. 

Úterý 26. 4. od 20 hod.                                            LISTOVÁNÍ

Kafe a cigárko (Marie Doležalová) 
Listování v podání herců Barbory Jánové a Gustava Haška.

Marie Doležalová (Divadlo na Fidlovačce / Comeback / Star-
dance) si začala psát blog, jen tak pro radost a pro své kolegy 
z divadla, aby je pobavila. Ale záhy Kafe a cigárko začalo bavit 
lidi mnohem víc, než by se Marie nadála. Taky za něj získala cenu 
Magnesia Litera. Ty nejlepší glosy s podtitulem Historky z herec-
kého podsvětí vyšly formou knihy. A pro LiStOVáNí je to rozhodně 
výzva, která slibuje netradiční zábavný večer. A víte co je na psa-
ní Marušky ze všeho nejlepší? Že si dovede udělat legraci hlavně 
sama ze sebe.

Vstupenky za 100 Kč v předprodeji v knihovně.
K dispozici bude i kniha podepsaná Marií Doležalovou (z ceny 

320 Kč jde 20 Kč na Nadační fond Pomozte dětem).


