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

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 

od 5. 5. do 1. 6.                                                             VÝSTAVA

Výstava žákovských prací výtvarného oboru 
tradiční výstava ZUŠ Sedlčany

Již počtrnácté se se všemi, kteří mají rádi neotřelé pohledy na 
svět kolem nás, budeme těšit z výstavy malých i větších výtvarníků 
a výtvarnic z naší Základní umělecké školy.

Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 5. 5. od 17 hod. 
a dále bude výstava k vidění v provozní době knihovny do 1. 6. 

Výtvarný obor ZUŠ Sedlčany ve školním roce 2015/2016
Letošní rok jsme s mladšími žáky pracovali na tématu Moje měs-

to - místo, kde mi bylo dáno žít. Inspirací nám byla výstava Miro-
slava Šaška “This is Sedlčany” i připravovaná dětská kniha. Přes 
myšlenkovou mapu jsme se dostávali k místům, která jsou pro nás 
něčím významná - historicky, duchovně, emočně či materialistic-
ky. Vytvářeli jsme sedlčanský dav, své spolužáky, své učitele, sami 
sebe, dveře, kterými vstupujeme domů, do školy, na úřad, do kos-
tela apod. Významné stavby, dopravní prostředky, záznamy stop 
a pohyb. Žáci si vyzkoušeli jednoduchou formu animace svých 
loutek. Reagovali jsme výtvarně na texty vytvořené dětmi v literár-
ně-dramatickém oboru.  Věnovali jsme se jednotlivým institucím, 
místům, energiím, našim pokojíčkům, hřištím. Nyní se začínáme 
přesouvat k dalšímu tématu, a to je doba Karla IV., významné-
ho krále a císaře našich dějin, který má letos významné výročí. 
Velkým vstupem do tohoto tématu byl Masopust, který se touto 
dobou nechal inspirovat. Zúčastnili jsme se Mezinárodní výstavy 
Lidice na téma “Škola” a  “Kde domov můj” pořádané v rámci pro-
jektu Mene tekel, kde získali tři z našich žáků ocenění (z mladších 
žáků: Anežka Doudová 2. místo – kresba.)

Se staršími studenty jsme se snažili reagovat jako obvykle na 
aktuální situaci. Je to možnost a prostředek jak se s daným stavem 
věcí seznamovat a vyrovnávat. Reflektovali jsme strachy a obavy, 
které vyvolává migrační vlna ve společnosti a které naši nejvyšší 
politici ještě přiživují. Strach je silná emoce a je potřeba ho uchopit 
a zpracovávat. Účastnili jsme se konference v Pražské křižovatce, 
kterou pořádala Knihovna Václava Havla na toto téma. Navázali 
jsme tak na téma Václava Havla, které jsme rozpracovávali dále. 
Uspořádali jsme happening na náměstí s nočním čtením Havlovy 
Audience, studenti se zúčastnili Maratonu psaní výtvarně pojatých 
dopisů pro Amnesty International jako symbol a akt solidarity s 
lidmi, kteří jsou neprávem pronásledováni, vězněni a perzeku-
ováni... Své práce vystavovali na únorové a březnové výstavě v 
prostorách ambitů v klášteře Zásmuky. Zúčastnili se výstavy “Kde 
domov můj” pořádané v rámci projektu Mene tekel, kde získali tři 
z našich žáků ocenění (ze starších žáků: Ondřej Kymla 1.místo - 
fotografie, Štěpán Pecka - 1. místo - volná tvorba). Zúčastnili se 

výstavy “Pomoc lidem v nouzi” vyhlášené Terezínskou iniciativou. 
Nyní každý individuálně pracuje na své výtvarné řadě na téma UV-
NITŘ A VNĚ, které prezentujeme právě na této školní celoroční 
výstavě, a posléze toto téma vyvrcholí při letním výtvarném sym-
poziu v Zásmuckém klášteře na Kutnohorsku. 

Také jsme se věnovali aktuálním tématům – například odchodu 
malíře, scénáristy a velkého výtvarníka Z. Smetany. Děkujeme Ti 
Zdenku je výstava instalovaná na pobočce v Petrovicích (OU Pet-
rovice). S nejmladšími žáky jsme pracovali na tématu Hnízdění 
– spojenému s liturgií a zvyky dávno minulými.

Nové téma, které přeneseme přímo do místa kterým je inspiro-
váno, je Antonín Dvořák.

11. 6. v rámci Muzejní noci ve Vysoké u Příbrami budeme záro-
veň vystavovat a tvořit v plenéru. Toto téma jde napříč všemi roč-
níky. Dále se účastníme dílen a tvorby v plenéru ve Vrchotových 
Janovicích v rámci Víkendu otevřených zahrad. 

S farností Sedlčany pořádáme výstavu v kostele sv. Martina 
v rámci Noci kostelů, kde může každý tvořit na téma Letokruhy 
kostelů. Tato výstava proběhne v kostele 10. 6. 2016.

V průběhu roku jsme navštívili s žáky mnoho výstav a uspořá-
dali mnohé výtvarné exkurze. Také se nám velmi osvědčila aktivita 
Spaní v ateliéru – kdy máme více času na práci a vzájemné pozná-
vání.   Za VO ZUŠ Sedlčany: Mgr. Lenka Feldsteinová, 
            Mgr. Diana Pinkasová a Mgr. Vladimíra Křenková



KVĚTEN 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: 29. 5. 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: 7. 5. a 21. 5. 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 4. 5. od 17 hod. Hajánek – podvečerní čtení, při kterém 
si budeme číst pohádky z různých večerníčků.

Pátek 6. 5. od 15 hod. Kouzlo čajových pytlíků – výtvarná dílna 
pro všechny, kteří své mamince chtějí dát originální dárek k neděl-
nímu svátku matek.

Středa 11. 5. od 17 hod. Hajánek – podvečerní čtení, při kterém 
si budeme číst pohádky z různých večerníčků.

Pondělí 16. 5. od 10 hod. Paleta vůní aneb pohádka o tom, 
jak květiny přišly na svět – program pro rodiče s dětmi. Budeme 
si hrát, malovat, zpívat a zahradničit. Pro dospělé bude připravena 
nabídka knih na téma láska, protože květen je ideální měsíc pro 
lásku.  

Středa 18. 5. od 17 hod. Hajánek – podvečerní čtení, při kterém 
si budeme číst pohádky z různých večerníčků

Pátek 20. 5. od 15 hod. Mladí chovatelé – chovatelé z řad dětí 
přijdou představit svá zvířátka a říci, jak se o ně starají a co s nimi 
podnikají. Pokud máte zvířátko, které byste chtěli představit a něco 
o něm prozradit ostatním, přijďte také a připojte se k nám.

Pondělí 23. 5. od 10 hod. Čím založit knížku? – výtvarná dílna 
vhodná pro malé děti. Vyrobíme si záložku do knížky pro nás nebo 
jako dárek pro naše blízké a kamarády. 

Středa 25. 5. od 17 hod. Hajánek – podvečerní čtení, při kterém 
si budeme číst pohádky z různých večerníčků.

Pondělí 30. 5. od 10 hod. Notování – pohádkové muzicírování 
pro nejmenší.

4. a 18. května od 17 hod.                            CYKLUS SEMINÁŘŮ

Cestou Montessori
další díly navazujících seminářů pro přihlášené 

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 a ve čtvrtek od 17 do 
19 hod. v komunitním Centru Lukáš.

4. 5. 2016 Smyslová výchova
18. 5. 2016 Jazyk
8. 6. 2016 Matematika

Informace na: info@navetvi.org

čtvrtek 12. května od 16 hod.                                            POEZIE

14. MÁJOVÝ POETICKÝ PODVEČER
- sedlčanská pocta K. H. Máchovi

Tradiční přehlídka vítězů sedlčanských recitačních soutěží (Sedl-
čanská růže, Carmina, GaSOŠE a Růže pro Marii Š.), kterou pořádá 
Městská knihovna Sedlčany za podpory Ministerstva kultury ČR.

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!


