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Kdo maluje, nezlobí aneb Arteterapie 
po Sedlčansku - výstava Kurzu Lukáš

Výstava Kurzu Lukáš, který se schází v našem komunitním cen-
tru, ukáže, co návštěvníci kurzu vytvořili v uplynulém roce. Kurz 
pracuje pod vedením dobrovolnice Mgr. Anny Tauberové a schází 
se v sobotu dopoledne vždy 1x za čtrnáct dní. První kreslení v no-
vém školním roce bude 1. 10. 2016 od 9 hod. Za kurz se nic neplatí 
a je vhodný zvláště jako příprava k přijímacím zkouškám nebo jen 
tak pro relaxaci. Noví zájemci jsou vítáni. 

Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 2. 9. 
do 5. 10. 2016.

Pátek 2. září od 18 hod.                                   PŘEDNÁŠKA

Zdravá chůze a správné sezení 
přednáška Bc. Jany Jarošové

Bc. Jana Jarošová říká o své druhé přednášce v sedlčanské 
knihovně: 

„Jak zvolit 
správnou obuv 
a jak správnou 
chůzí odstranit, 
nebo alespoň 
zmírnit boles-
ti  nosných klou-
bů a opěrných 
systémů? Jak 
zvolit správnou 
židli a jak správ-
ně sedět?  Zbo-
říme pár mýtů 
o vložkách do 
bot, korekčních
pomůckách, se-
zení na míčích či 
nordic walkingu.

Vše si ná-
zorně ukážeme 
a prakticky vy-
zkoušíme. A po-
zor, budete se 
zouvat…“

Pátek 9. září od 18 hod.                                          PŘEDNÁŠKA

Tradiční čínská medicína v denní praxi
přednáška Bc. Jany Jarošové

Jana Jarošová říká o své třetí přednáš-
ce v sedlčanské knihovně: „Jak podpořit 
svoje tělo v jednotlivých vývojových eta-
pách života, ročních obdobích a životních 
křižovatkách tak, aby bylo zdravé? Dozvíte 
se to v 5 krátkých pohádkách a příbězích 
z praxe léčitelky. Přijďte, budeme si hrát.“

Čtvrtek 15. září od 20 hod.                                           LISTOVÁNÍ

Straka v říši entropie (Markéta Baňková) – Listování v podání 
herců Věry Hollé a Pavla Oubrama (alt. Gustav Hašek)

Držitelka ceny Magnesia Litera, Markéta Baňková, napsala bajky. 
Pro dospělé i děti. Zvířata v nich luští záhady existence a fungo-
vání světa. Zjistíme, proč se hroch udrží na vodní hladině i proč 
někteří samci nepohrdnou 
samičkou z igelitu. Jak lišky 
prochází krizí středního věku 
a kdo všechno chce být ide-
álem krásy. Proč nemá smy-
sl bojovat proti nepořádku 
a jak zatočit s jezevcem no-
torikem. Jak může notorik 
pád ze schodů omluvit za-
křivením časoprostoru a že 
i myši mají určitý názor na 
kvantovou neurčitost. Jestli 
máte špatné vzpomínky na 
fyziku, přijďte na LiStOVá-
Ní touto originální knihou. 
A jestli fyzika nebere i Vaše 
děti, vezměte je klidně také, 
zažijí velmi příjemné doučo-
vání! 

Knihu vydalo nakladatel-
ství Petr Prchal a je k dispo-
zici i našim čtenářům.

Vstupenky za 100 Kč 
v předprodeji v knihovně.

Sobota 17. září od 13 hod. na stadionu Tatran Sedlčany

FOTBÁLEK ANEB LOUČENÍ S LÉTEM

Již podvanácté se setkají ryze amatérské a sportem příliš „nepo-
líbené“ týmy čtenářů a spisovatelů. 

Na závěr dlouhodobé soutěže pro děti, která se jmenuje Čtenář-
ská liga, se uskuteční fotbalové klání na sedlčanském stadionu 
(spisovatelé a ilustrátoři versus účastníci ligy), na které se určitě 
přijďte podívat. Do hry se letos zapojí i čarodějnice Zubejda, která 
u nás bude na návštěvě celé září, než odcestuje do dalšího města. 

Bojovat se bude opět o dort ve tvaru hřiště a samozřejmě pro-
běhne i netradiční autogramiáda. Přijďte si nechat podepsat své 
oblíbené autory a pobavit se s námi. 

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.
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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. 2016 od 18 hod.

Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: první schůzka po 
prázdninách se uskuteční v pondělí 5. 9. 2016 od 17.30 hod.

Klub Mnémé: první schůzka po prázdninách se uskuteční ve 
středu 5. 10. 2016 od 9 hod.

Klub pletení a háčkování: první schůzka klubu se uskuteční 
v pátek 7. 10. 2016 od 15 hod. 

Krajkový klub (paličkování): první schůzka po prázdninách se 
uskuteční 4. 10. 2016 od 15 hod.

Kreslení – Kurz Lukáš: první schůzka po prázdninách se usku-
teční v sobotu 1. 10. 2016 od 9 hod.

Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti 
od šesti let): první schůzka po prázdninách se uskuteční v pondělí 
19. 9. 2016 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. 2016 od 15 hod.

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. 

Další z rekordů:
PŘEKONÁME SAMI SEBE???!!!
…by mohl být titulek pro náš rekord, který již podesáté připra-

vujeme na Den pro dětskou knihu. Ten se uskuteční v sobotu 26. 
11. 2016 v odpoledních hodinách na sedlčanském náměstí. Tento-
krát se opravdu pokusíme překonat sami sebe. V prvním ročníku 
jsme uspořádali rekord v kategorii Nejvíce lidí s knihou jednoho 
autora. V Sedlčanech byl tímto autorem všemi milovaný Josef 
Lada. Branou v roce 2007 prošlo 620 lidí…

SEJDE SE NÁS LETOS VÍCE?
Pokud vás zajímají certifikáty, které jsme do této doby získali, 

můžete si je prohlédnout u nás ve studovně. A nezapomeňte si po-
znamenat do diářů i mobilů – JOSEF LADA, sobota 26. 11. 2016.

Programy na dětském oddělení 
pro veřejnost:

Středa 7. 9. 2016 od 17 hod.
Hajánek se Zubejdou – podvečerní čtení vhodné pro menší děti, 

při kterém představíme pohádky a příběhy v nichž se kouzlí, čaruje 
a zaklíná. 

Pondělí 12. 9. 2016 od 10 hod.
Zubejdiny čarodějnické lektvary – výtvarná dílna pro děti a 

jejich rodiče. Kouzelné lektvary budeme tvořit do lahviček napl-
něných rýží, pískem, kamínky nebo jiným materiálem a zalijeme 
vodou obarvenou potravinářskými barvami. 

Středa 14. 9. 2016 od 17 hod.
Hajánek se Zubejdou – podvečerní čtení vhodné pro menší děti, 

při kterém představíme pohádky a příběhy v nichž se kouzlí, čaruje 
a zaklíná. 

Pondělí 19. 9. 2016 od 10 hod.
Zubejda v akci – program pro rodiny s dětmi na motivy čaroděj-

nických pohádek. Zubejda samozřejmě sehraje hlavní roli, knihov-
nice Jana jí bude v rozletu jen asistovat. 

Pondělí 19. 9. 2016 od 16 hod.
Literární prádelna – „nábor“ do klubu Literární prádelna. Ukáz-

ka práce s dětmi v klubu, tvořivé hraní, psaní, povídání, čtení a 
vyprávění. Čarodějnice Zubejda se aktivně zúčastní i této akce a 
bude námětem pro různé hry. Přijďte se podívat, jak klub funguje 
a pracuje a pokud se vám bude líbit, můžete se do něj přihlásit.  

Středa 21. 9. 2016 od 17 hod.
Hajánek se Zubejdou – podvečerní čtení vhodné pro menší děti, 

při kterém představíme pohádky a příběhy v nichž se kouzlí, čaruje 
a zaklíná. 

Pondělí 26. 9. 2016 od 10 hod.
Hejbánky se Zubejdou – cvičení pro rodiny s dětmi. Rytmické 

pohybové básničky doplněné podlézáním a přeskakováním lana, 
prolézáním obručí, házením míčů a tancem se Zubejdou. 


