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VÝSTAVA

Podkarpatská Rus
fotografie Jiřího Havla z let 1998 - 2013

Vernisáž se neuskuteční, ale na závěr výstavy zve Jiří Ha-
vel všechny zájemce na setkání s vyprávěním o Podkarpatské 
Rusi.

Jiří Havel (*1957 v Praze) žil v Sedlčanech do svých 19 let. 
Po absolvování strojní průmyslové školy studoval černobílou 
fotografii na Pražské fotografické škole (1988-1991). Rád fotí 
v přírodě a na svých cestách. Od 90. let pravidelně navštěvuje 
Podkarpatskou Rus (dnešní Zakarpatská oblast Ukrajiny). 

Cykly fotografií z této někdejší součásti Československa vy-
stavoval na desítce výstav hlavně v Praze, též v Kolíně či Krinici 
(v Polsku). 

Je autorem foto publikace „Dřevěné kostelíky na Podkar-
patské Rusi“ a fotografií v knize „Prostřeno na Podkarpatské 
Rusi“. 

Je dlouholetým členem výkonného výboru Společnosti přá-
tel Podkarpatské Rusi.

pondělí 29. srpna od 18 hod.                                     VYPRÁVĚNÍ

Podkarpatská Rus
Vyprávění Jiřího Havla o Podkarpatské Rusi na závěr výstavy 

jeho fotografií.

Prázdninové programy na dětském oddělení 
pro veřejnost:

Pondělí 11. 7. 2016 od 10 hod.
Kde je chameleon? – výtvarná dílna pro rodiny s malými dětmi.

Středa 13. 7. 2016 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém si budeme číst takové 

pohádky, ve kterých vystupuje hudební nástroj. A když budeme 
mít chuť a náladu, můžeme si zazpívat. 

Středa 20. 7. 2016 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém si budeme číst takové 

pohádky, ve kterých vystupuje hudební nástroj. A když budeme 
mít chuť a náladu, můžeme si zazpívat. 

Pondělí 25. 7. 2016 od 10 hod.
Pohádky poštovních známek – pohádkové cestování s poštov-

ním panáčkem pro rodiny s malými dětmi.  Pro dospělé bude při-
pravena nabídka knih o výletech po Čechách.

Středa 27. 7. 2016 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém si budeme číst takové 

pohádky, ve kterých vystupuje hudební nástroj. A když budeme 
mít chuť a náladu, můžeme si zazpívat. 

Středa 3. 8. 2016 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém si budeme číst takové 

pohádky, ve kterých vystupuje hudební nástroj. A když budeme 
mít chuť a náladu, můžeme si zazpívat. 

Pondělí 8. 8. 2016 od 10 hod.
U vody – výtvarná dílna pro rodiny s malými dětmi.

Středa 10. 8. 2016 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém si budeme číst takové 

pohádky, ve kterých vystupuje hudební nástroj. A když budeme 
mít chuť a náladu, můžeme si zazpívat. 

Středa 17. 8. 2016 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém si budeme číst takové 

pohádky, ve kterých vystupuje hudební nástroj. A když budeme 
mít chuť a náladu, můžeme si zazpívat. 

Pondělí 22. 8. 2016 od 10 hod.
Po stopách Robinsona Crusoe – program pro rodiny s malý-

mi dětmi. Připomeneme si příběh trosečníka Robinsona Crusoe 
a zkusíme si některé z jeho činností.

Středa 24. 8. 2016 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém si budeme číst takové 

pohádky, ve kterých vystupuje hudební nástroj. A když budeme 
mít chuť a náladu, můžeme si zazpívat. 

Středa 31. 8. 2016 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém si budeme číst takové 

pohádky, ve kterých je hudební nástroj. A když budeme mít chuť 
a náladu, můžeme si zazpívat. 
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Kluby v komunitním centru:
Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které 

v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý a od nové-
ho školního roku zase zahájí svoji činnost. Můžete se přijít třeba i 
nezávazně poradit…

Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: první schůzka po 
prázdninách se uskuteční v neděli 25. 9. od 18 hod.

Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: první schůzka po 
prázdninách se uskuteční v pondělí 5. 9. od 17.30 hod.

Klub Mnémé: první schůzka po prázdninách se uskuteční ve 
středu 5. 10. od 9 hod.

Klub pletení a háčkování: první schůzka klubu se uskuteční 
v pátek 7. 10. od 15 hod. 

Krajkový klub (paličkování): první schůzka po prázdninách se 
uskuteční 4. 10. od 15 hod.

Kreslení – Kurz Lukáš: první schůzka po prázdninách se usku-
teční v sobotu 1. 10. od 9 hod.

Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti 
od šesti let): první schůzka po prázdninách se uskuteční v pon-
dělí 19. 9. od 16 hod. Klub pracuje zdarma a přihlásit se můžete 
v knihovně u paní Roškotové. V tomto klubu je počet míst omezen. 

Patchworkový klub: první schůzka po prázdninách se uskuteční 
ve čtvrtek 6. 10. od 15 hod.

Zprávy a zprávičky:
Prázdninová provozní doba knihovny a internetu 

(červenec a srpen):

Pondělí: 9.00 – 18.00
Úterý:  9.00 – 18.00
Středa: 9.00 – 18.00

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

ještě jako dárky knihy?!

Pokud jste si odpověděli ANO, tak neváhejte navštívit naši 
knihovnu. Máme k prodeji omezené množství knih za přijatelnější 
ceny než v obchodní síti a některé dokonce s podpisem spisova-
tele či spisovatelky.

Upozornění:
Box na vracení knih, který je umístěný na náměstí před obchod-

ním domem slouží VÝHRADNĚ PRO VRACENÍ VYPŮJČENÝCH 
KNIH. Není tedy určen na dary. Ohledně darování knih kontaktujte 
pracovnice knihovny a domluvte se s nimi. 

Virtuální univerzita třetího věku:
Zápis do zimního semestru bude probíhat v knihovně od 5. 9. 

do 10. 9. Přihlásit se může úplně každý, koho dané téma osloví. 
Předchozí studium není podmínkou. Přednášky začínají 3. 10. 
od 10 hod.

Téma semestru:

Genealogie. Hledáme své předky

Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Kurz posluchače seznámí se základními pojmy z oblasti genea-
logie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat 
po svých předcích.

Trénování paměti:
Zápis do základního kurzu se koná v knihovně od 5. 9. 2016 do 

10. 9. 2016. Kurz bude otevřen pouze 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 
Ministerstva kultury ČR máte možnost využívat tři následující da-
tabáze. 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 (tiště-

né zdroje, přepisy televizních a rozhlasových pořadů, zpravo-
dajské internetové servery). Uživatel má možnost vyhledávat 
dle vlastních klíčových slov, času zpracování, zdrojů, témat atd. 
Vyhledané články je možné hromadně zobrazit a případně vytisk-
nout.

Databáze ASPI 
– přístup do databáze zahrnuje předpisy ČR a EU, judika-

turu ČR a SDEU, historickou judikaturu, stejnopis, biblio-
grafie, základní literaturu, časopis Soudce, Správní právo, 
Časopis zdravotnického práva a bioetiky, registry a mnoho dal-
šího. Užší verze dále obsahuje i komentáře k vybraným zákonům 
a judikatuře.

Databáze LibraryPressDisplay 
– databáze obsahuje plné texty více než 2 100 zahra-

ničních deníků a populárně naučných časopisů v 54 ja-
zycích z 95 zemích světa. Archiv je u většiny titulů 
3 měsíce. Tituly jsou dostupné v den vydání a jsou v plném rozsa-
hu jako tištěná verze.

Půjčování e-knih:
Nechcete na dovolenou vozit plný kufr knih? 

Pokud je tomu tak, neváhejte a zaregistrujte se v naší knihovně. 
Pak už není nic snazšího než si v klidu stahovat do svého zařízení 
e-knihy přes náš katalog… 


