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VÝSTAVA

Rychlost ve fotografii 
Výstava fotografické soutěže vyhlášené Městskou knihovnou 

Sedlčany v rámci spolupráce fotoklubů Uran Příbram a FotoFleg-
matici Sedlčany.

Vernisáž spojená s vyhlášením výsledků se uskuteční v sobo-
tu 8. 10. od 16 hod. Výstavu si můžete prohlížet v provozní době 
knihovny od 7. 10. do 2. 11.

Městská knihovna Sedlčany uspořádala v rámci spolupráce foto-
klubů Uran Příbram a FotoFlegmatici Sedlčany již popáté fotogra-
fickou soutěž - tentokrát na téma Rychlost ve fotografii. Téma není 
třeba nijak podrobněji rozvádět – název je dostatečně výstižný.

VÝSTAVA

Jája Vlčková – skici a modely

Výstava na dětském oddělení knihovny, která patří do cyklu 
„Umělci z nás možná nebudou, ale baví nás to“. Jája Vlčková je 
studentkou Střední průmyslové školy oděvní a představí svou 
tvorbu ve skicách, ale i v hotových modelech. 

Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 7. 
10. do 2. 11. a slavnostní vernisáž se koná v pátek 7. 10. od 
18 hod.

Týden knihoven 2016:
Letos s mottem: BRAŇTE KNIHU!

PROGRAM:

3. 10. – 8. 10.: Přihlašování čtenářů zdarma – Bez vás všech 
by žádná veřejná knihovna nebyla, ani ta naše sedlčanská! Všem 
novým čtenářům bude v Týdnu knihoven odpuštěn administrativní 
poplatek na půl roku.

3. 10. – 8. 10.: Retro čarodějnická pohádka. Program pro 
družiny základních škol. Zábavné hry a vyprávění (nutno objednat 
předem). 

3. 10. v 10 a ve 13 hod.: Zahájení zimního semestru Virtuální 
univerzity třetího věku. Sedlčanská knihovna nabízí mnoho knih 
a akcí pro seniory. Jednou z možností je i forma vzdělávání.

3. 10.: Odstartování 13. ročníku Čtenářské ligy. – Spolky, 
spolky pro kluky a holky je téma dlouhodobé čtenářské soutěže 

Pátek 14. října od 18 hod.                                           PŘEDNÁŠKA

Česká literatura v bouři moderny
přednáška pro veřejnost PhDr. Pavla Šidáka, Ph.D.

Přelom 19. a 20. století definitivně ukončí téměř stoletý proces 
českého národního obrození. Česká literatura je vtažena do celo-
evropského kontextu, jímž je tzv. moderna. Z krize konce století tu 
vyvstávají umělecké postupy a náhledy s nebývalou a dodnes živou 
silou a hodnotou: symbolismus, dekadence a impresionismus. 
Literatura se těsně přimyká k výtvarnému umění, ale také k filosofii 
a psychologii, náboženství i okultismu, a přehodnotí všechny dosa-
vadní postoje a tabu, aby vytvořila předpoklady pro ruch 20. století.
O tom všem přijede do Sedlčan vyprávět literární teoretik Pavel 
Šidák a naváže tak na úspěšnou přednášku z loňského listopadu.

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.

Čtenářská liga, která startuje již potřinácté právě v Týdnu kniho-
ven. Čtenářská liga je dlouhodobá čtenářská soutěž, která podpo-
ruje nejen čtení, ale i setkávání v knihovně. Soutěžící sbírají body 
za dobrovolné vyprávění obsahu přečtených knih, za vyplnění pra-
covního listu, za správné vyplnění testu v internetovém projektu 
Čtení pomáhá, za účast na knihovnických akcích a programech. 
O body naopak mohou přijít při ztrátě čtenářské legitimace, za 
upomínku apod. 

Letošní téma je zaměřeno na poznávání spolkové činnosti v na-
šem městě, ale má za úkol podpořit i vztah k historii a tradicím 
regionu. Více informací získáte v knihovně. 

3. 10. v 10 hod.: Retro výtvarná dílna – pro rodiny s malými 
dětmi. Přineste si s sebou staré fotky vašich babiček nebo praba-
biček, dědečků nebo pradědečků. Fotografie naskenujeme, vytisk-
neme a teprve pak je zpracujeme do obrázků a koláží. Může to být 
hezký dárek k svátkům, narozeninám, rodinným výročím apod.

4. 10. od 16 hod.: 50. léta – 50. léta jsou proslulá politickými 
procesy, znárodňováním majetku a atmosférou strachu. Jak se 
projevila 50. léta v Sedlčanech, nám na základě dostupných histo-
rických pramenů přiblíží Pavel Žak, zaměstnanec Městského mu-
zea v Sedlčanech. Projekt Paměť národa a Příběhy našich sousedů 
nám představí Helena Kosařová a Vendula Budková, které mají 
osobní zkušenost s nahráváním vzpomínek Bohuše Šípka a jeho 
příběh zpracovaly jako krátký animovaný film. O nápravně pracov-
ním táboře Vojna, zařízení převážně pro politické vězně, z něhož 
byli vězni posíláni na práci do uranových dolů, promluví PhDr. 
František Bártík a Mgr. Václav Trantina. 



ŘÍJEN 2016

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: 30. 10. 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, od 18.30 do 19.30 hod. pro ženy i pro muže.

Klub Mnémé: 5. 10., 19. 10. od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: každý pátek od 15 do 17 hod. 
Krajkový klub (paličkování): každé úterý od 15 do 18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: 1. 10., 15. 10. a 29. 10. od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti 

od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.
Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 18 hod.

Sobota 15. října od 18 hod.                                          LISTOVÁNÍ

Muž, který miloval Yngveho (Tore Renberg) 
Listování v podání herců Jakuba Zedníčka, 

Jiřího Resslera a Markéty Lánské.

Píše se začátek roku 1990, v Evropě se hroutí komunistický re-
žim a probíhají zásadní změny. V jihonorském Stavangeru chodí 
do druhého ročníku gymnázia mladý rebel Jarle Klepp. Jarle hra-
je v punkové kapele, má kamaráda anarchistu, krásnou přítelkyni 
a vyhraněné názory na většinu věcí. Jeho hlavním cílem je nebýt 

jako ostatní a dávat to patřičně naje-
vo. Jednoho dne se ve škole objeví 
nový spolužák, úplně obyčejný svět-
lovlasý kluk, který ničím nevyniká. 
Vlastně něčím však přece — je krás-
ný. Setkání s Yngvem poplete Jarle-
mu hlavu a obrátí mu život vzhůru 
nohama. A lidem kolem něj také. 
Skvělý román o dospívání, touze 
a lásce na pozadí významných dějin-

ných událostí, v němž si připomenete atmosféru tehdejší doby.
Knihu v překladu Kateřiny Krištůfkové vydalo v r. 2013 nakladatel-
ství Doplněk a bude po programu prodávána i s podpisem autora 
za 390 Kč. Vstupenky na Listování za 100 Kč (pro studenty za 50 
Kč) si můžete zakoupit v předprodeji v knihovně.

Další z rekordů:
PŘEKONÁME SAMI SEBE???!!! SEJDE SE NÁS LETOS VÍCE?
V zářijovém čísle jsme vás poprvé informovali o našem úmyslu 

překonat sami sebe. Při desátém ročníku Dne pro dětskou knihu 
na sedlčanském náměstí bychom chtěli spolu s vámi pokořit re-
kord z ročníku prvního. Tenkrát jsme získali zápis do knihy rekordů 
v kategorii Nejvíce lidí s knihou jednoho autora (v našem případě 
to byl Josef Lada).

Sejde se nás v sobotu 26. 11. 2016 v odpoledních hodinách 
na náměstí s knihou ilustrovanou Josefem Ladou více než 620?

Pokud snad žádnou takovou knihu nemáte, tak si ji přijďte k nám 
do knihovny včas vypůjčit. Některé z těch, které na vás čekají, jsme 
vám pro inspiraci vyfotografovali.

Programy na dětském oddělení 
pro veřejnost:

Středa 5. 10. 2016 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém si budeme číst pohádky 

našich prababiček a pradědečků.
Pondělí 10. 10. 2016 od 10 hod.
Hrajeme loutkové divadlo – pořad pro rodiny s malými dětmi. 

Společně se proměníme v marionety a jejich vodiče a vyzkoušíme 
si na vlastní kůži být loutkou. 

Středa 12. 10. 2016 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém si budeme číst pohádky 

našich prababiček a pradědečků.
Středa 19. 10. 2016 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém si budeme číst pohádky 

našich prababiček a pradědečků.
Pátek 21. 10. 2016 od 15 hod.
Hrajeme deskovky – odpoledne určené pro všechny věkové ka-

tegorie. Chcete si zahrát deskové hry? Nevíte, které vlastně existují 

Středa 19. října od 18 hod.                                          PŘEDNÁŠKA

Zdravé zuby, krásný úsměv 
přednáška pro veřejnost Bc. Michaely Novákové

Lze zabránit krvácení dásní při čištění zubů? Jak vybrat správný 
zubní kartáček? Obejdeme se při čištění bez zubní pasty? Jak pe-
čovat o zoubky dětí? A proč je dobré používat mezizubní pomůc-
ky? Přijďte si poslechnout přednášku budoucí dentální hygienistky 
Bc. Michaely Novákové. Dozvíte se zde nejen odpovědi na výše 
uvedené otázky, ale i spoustu dalších zajímavých informací a rad, 
jak se starat o své zuby a dásně, aby byly zdravé a krásné. 

a jak se hrají? Chtěli byste některé vyzkoušet? Přijďte do knihovny 
a můžete se seznámit s hrami od firmy Albi a Mindok. Od pátku 
4. 11. 2016 můžete chodit hrát každé páteční odpoledne od 13.30 
pod vedením studenta Integrované střední školy v Příbrami Pavla 
Nováka. 

Pondělí 24. 10. 2016 od 10 hod.
Hejbánky - pohybové hry pro nejmenší. Program pro rodiny 

s malými dětmi.
Středa 26. 10. 2016 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém si budeme číst pohádky 

našich prababiček a pradědečků.


