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15 let sedlčanské „rodinné knihovny“

Zdá se to neuvěřitelné, ale opravdu 1. 6. 2016 slavíme již 15 let 
od otevření knihovny v ulici Kapitána Jaroše. Od samého počátku 
nám bylo jasné, že tato knihovna bude jiná a bude umožňovat i jiný 
způsob přístupu k návštěvníkům. Prostory společné pro všech-
ny generace k tomu přímo vybízejí. A tak během těch patnácti let 
vznikla celá řada projektů a nejrůznějších aktivit. Některé se nám 
povedly více, jiné méně, ale tak už to v životě chodí. Vždyť jenom 
v loňském roce jsme uspořádali 624 nejrůznějších akcí a progra-
mů. Zdá se to nemožné, ale je to tak. Samozřejmě však nezapo-
mínáme ani na svoji základní funkci a tou je poskytování kvalitních 
knihovnických služeb našim uživatelům. A tak máme otevřeno již 
41 hodin týdně, kromě klasických tištěných knih a časopisů nabí-
zíme i audioknihy, e-knihy a informace z několika placených data-
bází. Samozřejmostí je používání moderní techniky a ve výčtu bych 
mohla pokračovat… Možná by se v tuto chvíli hodilo bilancovat, 
otisknout v měsíčníku Radnice celou řádku grafů a zahltit čtenáře 
čísly…, ale pro nás je důležité, že k nám chodíte a snad je Vám 
s námi v prostorách knihovny, ale i mimo ni dobře.

Děkujeme Vám za podporu, moc si ji vážíme. Blanka Tauberová

Program oslav středa 1. 6. 2016:

v 10 hod.: Jdeme do světa! Pořad pro rodiny s malými dětmi. 
Cestou budeme potkávat lidi a věci. Budeme si hrát, povídat a zpí-
vat.

v 18 hod. LiStOVáNí.cz: Legenda Z+H (Miroslav Zikmund a Jiří 
Hanzelka). LiStOVáNí vyjímá z pestrobarevné žánrové palety jed-
nu výjimku - cestopis. Navíc, jeho autory jsou opravdové legendy, 
Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka. Popasovat se s knihami, které více 
než po padesáti letech upravil nedávný jubilant, Miroslav Zikmund, 

je opravdo-
vá výzva. 
Cílem 
tohoto 
LiStOVáNí

 bude 
Hanzelku 
se Zik-
mundem 
přiblížit 
dnešním 
generacím, 
kterým vše 

připadá tak samozřejmé a netuší, že tihle dva byli a navždy budou 
opravdoví “frajeři”. Legenda Z+H v českém cestopisu nikdy nepo-
mine. A jak už to s LiStOVáNím bývá, dá se s tím očekávat i spou-
sta legrace. Účinkují: Pavel Oubram a Tomáš Drápela

VÝSTAVA

Výstava fotografií fotoklubu Uran

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v sobotu 4. 6. od 16 
hod. Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 
3. 6. do 5. 7.

Fotoklub URAN vznikl v roce 1957 jako přímý pokračovatel 
fotokroužku při národním podniku Safina. Jeho zřizovatelem byly 
bohaté Uranové doly a nelze se proto divit, že klub dostal do vín-
ku bohatě vybavené fotokomory, obsáhlou kolekci fotoaparátů 
a nejrůznější fotopříslušenství. Klub měl kolem 30-40 členů, z nichž 
většina přinášela každý poslední čtvrtek v měsíci snímky do sou-
těže na dané téma. Klub byl dlouhá léta účastníkem i pořadatelem 
mapových okruhů, z nichž pravděpodobně nejznámější byl okruh 
Tatranský. Několik posledních let, před odchodem Uranových dolů 
z Příbrami, byla mezi členy fotoklubu velmi oblíbená roční soutěž 
o Mistra klubu.

Po odloučení od původního zřizovatele se fotoklub osamostatnil 
a po úpadku analogové fotografie nabral s rozvojem digitální foto-
grafie nový dech. Klub v současnosti čítá kolem 15 aktivních členů 
se společným zájmem o dobrou amatérskou fotografii. Pravidelně 
se schází, pořádá soutěže, každým rokem minimálně jednu výsta-
vu a občas vyjede na fotovýlet.

             VÝSTAVA NA CHODBĚ

Sedlčanské střípky - od 3. 6. do 31. 8. budou na chodbách budo-
vy, ve které knihovna sídlí, vystaveny příběhy a ilustrace k nim, 
které vytvářeli žáci 4. tříd sedlčanských základních škol. Projekt se 
jmenuje Malí spisovatelé a Malí ilustrátoři a všichni, kteří výstavu 
uvidí, mohou hlasovat, který příběh a která ilustrace se jim nejvíce 
líbí. Na podzim výsledky anketního hlasování slavnostně vyhod-
notíme spolu s některým spisovatelem či ilustrátorem dětských 
knih.



ČERVEN 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: 26. 6. od 18 hod.
Klub harmonické bytosti: schází se každé pondělí, v rámci klu-

bu probíhá cvičení Qigong – 17.30 – 18.30 hod. pouze pro ženy, 
18.30 – 19.30 hod. pro ženy i pro muže.

Kreslení – Kurz Lukáš: 4. 6., 18. 6. od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti 

od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.

Měsíc pro rodinu aneb Rodinné prázdniny 
nemusí být otrava ani nuda – 9. ročník

PROGRAM:
Od 1. 6. do 30. 6. – probíhá přihlašování všech dětí 

a jednoho člena rodiny (sourozenec, rodič, prarodič, strýček, tetič-
ka) v městské knihovně ZDARMA (prominutí administrativního 
poplatku na půl roku při společné návštěvě knihovny).

Od 1. 6. do 30. 6. – Máte rádi zvířata? Pomozte jim s námi! 
Některá zvířátka žijí s námi v rodinách, jiná o svůj domov přišla. 
V Hrachově, nedaleko Sedlčan, sídlí Domov Fauny a nejsou v něm 
umístěni pouze psí kamarádi, ale i různá jiná zvířata, která potřebu-
jí naši pomoc. Můžete jim po celý červen k nám do knihovny přiná-
šet suché psí krmivo (ne k vaření), nepotřebné deky (ne prošívané 
nebo s umělým vláknem) a suché pečivo (ne plesnivé). 

Pátek 3. 6. 2016 od 15 hod.
TURNAJ V PEXESU: tradiční červnový souboj se soupeři 

a s vlastní pamětí v pexesu. Hrát mohou všichni bez rozdílu věku.

Pátek 3. 6. 2016 od 18 hod.
SETKÁNÍ S ČETBOU: tentokrát na téma: Chci se s Vámi podělit 

aneb Co jsem četl/a v poslední době. Zveme všechny, kteří chtějí 
s ostatními sdílet emoce a poznání z četby.

Pondělí 6. 6. 2016 od 10 hod.
VÝTVARNÁ DÍLNA K LETNÍ PÁRTY: program pro rodiny s malý-

mi dětmi. Vyrobíme si jmenovku, ozdobíme kelímky a při troše 
šikovnosti zvládneme i prima letní kloboučky.

Středa 8. 6. 2016 od 17 hod.
HAJÁNEK: podvečerní čtení, při kterém si budeme číst pohádky 

našich babiček a dědečků.

Středa 8. 6. 2016 od 18 hod.
PRÁZDNINY BLBCE ČÍSLO 13: Listování z knihy Miloše Krato-

chvíla. Listování napsala a s dětmi připravila dublovická učitelka 
Gabriela Falcová. 

Pátek 10. 6. 2016 od 18 hod.
VIRTUÁLNÍ NE-BEZPEČÍ: Program s Petrem Krchem pro rodiče 

menších a větších dětí. Povídat si budeme o nástrahách virtuálních 
sítí a možnostech jak se chránit, ale také o pravidlech pro děti při 
setkání s cizími lidmi a zásadách, kterých by se kvůli své bezpeč-
nosti měly držet.

Pondělí 13. 6. 2016 od 10 hod.
HRAJEME SI VENKU: program pro rodiny s malými dětmi. 
Budeme kreslit křídami na chodník, házet na terč, skákat panáka 

apod.

Pondělí 13. 6. 2016 od 15 hod.
UŽ VÍME, JAK TO DOPADLO: slavnostní vyhodnocení 12. roční-

ku Čtenářské ligy. V letošním roce s podtitulem Čteme s Evropou. 
Pro všechny soutěžící a jejich (nejen) rodinné fanoušky. Každý 
měsíc byly vypsány bonusové úkoly vztahující se k tématu a vznik-
ly originální práce, které budou vystaveny na sítích na dětském 
oddělení knihovny. Součástí programu bude vystoupení klubu 
Literární prádelna s interaktivním programem z knihy Klárka a 11 
babiček spisovatelky Olgy Černé.

Středa 15. 6. 2016 od 17 hod.
HAJÁNEK: podvečerní čtení, při kterém si budeme číst pohádky 

našich babiček a dědečků.

Neděle 19. 6. 2016 od 16 hod. – Chrám sv. Martina Sedlčany
PATRIK STOUPA: akustický koncert.
Během koncertního programu, který trvá cca 70 min zazpívá 

Patrik za doprovodu klavíru a akustické kytary oblíbené písně od 
kolegů z hudební branže. Zazní také pár vlastních písní z připravo-
vaného CD.

Pondělí 20. 6. 2016 od 10 hod.
HEJBÁNKY: program pro rodiny s malými dětmi. 
Pohybové hry pro nejmenší.

Středa 22. 6. 2016 od 17 hod.
HAJÁNEK: podvečerní čtení, při kterém si budeme číst pohádky 

našich babiček a dědečků.

Čtvrtek 23. 6. 2016 (Škola Propojení Sedlčany) od 9.00 hod. 
a 10.30 hod. 

KRČÍNOVA SLAVNOST PRO PRVŇÁČKY: slavnostní uzavře-
ní celoročního projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka. 
Společně se sedlčanskými prvňáčky, jejich rodinnými příslušníky 
a samozřejmě s jejich učitelkami můžete oslavit konec prvního 
školního roku.

Čtvrtek 23. 6. 2016 od 19.30 hod.
SVATOJANSKÁ NOC aneb POLETÍME S BROUČKY: zábavný 

večer pro celé rodiny, který začne v 19.30 hod. průvodem od 
knihovny na náměstí, kde nás čeká zábavný program. Společně 
oslavíme tajemnou svatojanskou noc a doufáme, že průvod se 
bude hemžit broučky s lampionky, a to malými i velkými. 

Na náměstí nás čeká od 20 hod. divadelní představení KOUZLA 
O SVATOJANSKÉ NOCI v podání divadla Kartáček, Pasta a Kelímek 
(spisovatel a hudebník Marek Šolmes Srazil).

Potkáme bludičky a divoženky? Proletí se Brouk Pytlík ve vzdu-
cholodi? Umeleme nebo upleteme věneček? Opeče si čert s Hlou-
pým Honzou buřt nebo pampelišku u táboráku? Najdeme o Svato-
janské noci poklad? 

To vše se v tomto divadle může stát! Představení je plné překva-
pení, převleků, písniček a legrace. 

V případě deště se program uskuteční v knihovně. 

Středa 29. 6. 2016 od 17 hod.
HAJÁNEK: podvečerní čtení, při kterém si budeme číst pohádky 

našich babiček a dědečků.


