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KVÍZOVÁNÍ

Kvízování - literárně jazykové kvízy pro dospělé
Od ledna pro návštěvníky připravujeme vědomostní soutěže 

a kvízy pro dospělé. Každý měsíc  máme naplánované jedno téma 
z oblasti literární nebo jazykové. Na konci měsíce vždy losujeme 
ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získávají i malá ocenění. 
Podrobnější informace pro zájemce rády zodpovíme v knihovně. 

Téma měsíce dubna: Negace v českém jazyce.

pátek 7. dubna od 18 hod.                                            LISTOVÁNÍ

Listování po knihovnicku 

Tentokrát budeme listovat hned dvakrát. První Listování předve-
dou členky Literární prádelny (klub, který působí při knihovně) a 
druhé sedlčanské knihovnice Alena a Jana. 

A jakými knížkami budeme listovat?
Knížkou Ivony Březinové Řvi potichu, brácho a prvotinou 

dublovické učitelky Gabriely Falcové Diagnóza: učitelka.
A co právě tyto, zdánlivě nesourodé, knihy s trochou nadsázky 

spojuje?
Obě se zabývají „diagnózami“
Spisovatelky jsou učitelky
Knihy se odehrávají ve školním a v rodinném prostředí
Obě knihy jsou slavné – Řvi potichu, brácho je v nominacích na 

Magnesii Literu 2017 a Diagnóza: učitelka, byť prvotina, se hned 
po měsíci prodeje dočkala dotisku

Přijďte prožít příjemný večer, přijďte se pobavit, ale možná i za-
myslet nad tématy dnešních dnů.

od 7. 4. do 3. 5.                                                             VÝSTAVA

Strom v nás 
výstava již čtrnáctého ročníku komunitního projektu Lukášek

Motto: „Stavu větví nejlépe prospívá péče o kořeny.“ 
Neznámý autor

Toto téma, které jsme zvolili jako dvouleté, se zaměřuje na naši 
minulost, budoucnost, ale hlavně současnost. Kam patřím? Kam 
chci směřovat? Jsem občan – jsem součástí společnosti, jako 
strom je součástí přírody a místa? Na tyto, ale možná i na další 
otázky hledali odpověď od října 2015 partneři našeho projektu, ale 
i my v knihovně.

Jak se nám to podařilo, posuďte v dubnu v knihovně.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 6. 4. 2017 od 17 hod. 

Dále bude výstava k vidění v provozní době knihovny od 7. 4. do 
3. 5. 2017.

středa 5. dubna od 18 hod.                                       PŘEDNÁŠKA

Léčivé koření 
přednáška Jany Arcimovičové

Koření doká-
že nejenom vy-
ladit chuť naše-
ho jídla, ale má 
rovněž léčebné 
účinky. V před-
nášce se dozví-
te, jak působí 
na naše tělo 
a jak můžeme 
jeho vhodným 
výběrem zlepšit 
své zdraví. 

středa 19. dubna od 20 hod.                                            LISTOVÁNÍ

Na první pohled (Grégoire Delacourt)
LiStOVáNí v podání herců Sáry Venclovské a Jakuba Zedníčka

Jako každý večer sleduje Arthur Dreyfuss svůj oblíbený seriál, 
když vtom někdo zaklepe na dveře. V trenkách se šmouly jde ote-
vřít a nevěří vlastním očím: za dveřmi stojí Scarlett Johanssonová, 
hollywoodská hvězda, která byla v různých anketách několikrát 
zvolena nejkrásnější ženou světa. On je dvacetiletý automechanik, 
žijící osaměle v malém vesnickém domku v Pikardii. Ona je šest-
advacetiletá slavná herečka, která se ocitla v nesnázích. Zdá se, 
že mezi nimi leží celý vesmír, ráno se však koná zázrak: Scarlett 
je stále u Arthura doma! Prostý milostný příběh? Ne tak doce-
la, tito hrdinové mají šrámy na duši, které se nedají tak snadno 
vyléčit: on v dětství ztratil sestru i otce a matka propadla alko-
holu a posléze šílenství. Po ní touží miliony mužů, a přesto se 
cítí sama. Všechny dívky by se jí chtěly podobat, a přitom netuší, 
jak vnější vzhled dokáže ničit život. Být redukována na pouhý ob-
jekt touhy totiž může být velmi frustrující. Kniha, která ve Fran-
cii vyvolala skandál i překvapivou žalobu Scarlett Johanssonové.
- v překladu Evy Sládkové knihu vydalo nakladatelství Host

Vstupenky za 120 Kč v předprodeji v knihovně.



DUBEN 2017

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: 30. 4. 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.

Kreslení – Kurz Lukáš: 1. 4., 15. 4. a 29. 4. 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 5. 4. 2017 od 17 hod. Hajánek – čteme pohádky o dě-
tech. Podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V tomto měsíci bu-
deme vybírat čtení z časopisů pro nejmenší. 

Pátek 7. 4. 2017 od 13.30 hod. Hrajeme deskovky – odpoledne 
určené pro všechny věkové kategorie. Chcete si zahrát deskové 
hry? Nevíte, jaké vlastně existují a jak se hrají? Chtěli byste někte-
ré vyzkoušet? Přijďte do knihovny a můžete se seznámit s hrami 
od firmy Albi a Mindok pod vedením studenta Střední integrované 
školy v Příbrami Pavla Nováka.

Pondělí 10. 4. 2017 od 10 hod. Hadí výtvarná dílna – pro ro-
diče s menšími dětmi. Zkusíme vyrobit hada z různých materiálů 
a připravit se tak na jejich probuzení ze zimního spánku. Podle 
lidové pranostiky totiž na sv. Jiří vylézají hadi a štíři. 

Středa 12. 4. 2017 od 17 hod. Hajánek – čteme pohádky 
o dětech. Podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V tomto měsíci 

pátek 28. dubna od 18 hod.                                         KŘEST KNIHY

Duchovní bytost jménem člověk 
křest knížky Heleny Pejšové

Městská knihovna Sedlčany a nakladatelství Carolus srdečně 
zvou na křest druhé knihy Heleny Pejšové Duchovní bytost jmé-
nem člověk. Kmotrem bude režisér Igor Chaun, na klávesy bude 
improvizovat sedlčanský malíř a hudebník Stanislav Kadlec.

Paní Helena Pejšová vystudovala antropologii, biologii a che-
mii a 36 let učila v Sedlčanech na 
gymnáziu a obchodní akademii. 
V posledních deseti letech se vě-
nuje publikační a přednáškové 
činnosti. Je také aktivní na sociál-
ních sítích; její výuková videa mají
1,3 milionu zhlédnutí a odebírá je
více jak 3000 zájemců. Na zákla-
dě žádosti některých byla vytvo-
řena jejich knižní podoba. H. Pejšo-
vá je přesvědčena, že nestačí v sobě 
rozvíjet pouze rozumové uvažování. 
Pokud však v sobě také probudíme 
citovou a mystickou složku, zlepší-
me nejen své zdraví, ale také vztahy 
k sobě navzájem a rovněž k životní-
mu prostředí.

Pondělí 1. 5.; sraz ve 14 hod. na zřícenině hradu Zvěřinec.
Výlet s programem konaný na památku Karla Hynka Máchy.

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 
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!

Na Zvěřinec za Máchou

budeme vybírat čtení z časopisů pro nejmenší.
Středa 19. 4. 2017 od 17 hod. Hajánek – čteme pohádky 

o dětech. Podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V tomto měsíci 
budeme vybírat čtení z časopisů pro nejmenší.

Pátek 21. 4. 2017 od 13.30 hod. Hrajeme deskovky – odpoled-
ne určené pro všechny věkové kategorie. Chcete si zahrát deskové 
hry? Nevíte, jaké vlastně existují a jak se hrají? Chtěli byste některé 
vyzkoušet? Přijďte do knihovny a můžete se seznámit s hrami od 
firmy Albi a Mindok pod vedením studenta Střední integrované 
školy v Příbrami Pavla Nováka.

Pátek 21. 4. 2017 od 15 hod. Slavíme Den Země – znáte stro-
my? Znáte rostliny? Znáte zvířata? Ať už ano nebo ne, přijďte do 
knihovny kvízovat, hádat, luštit a něco nového se dozvědět.

Od 16 hodin naváže Recyklovaná výtvarná dílna, ve které bude-
me vyrábět dílka z „odpadků“. 

Pondělí 24. 4. 2017 od 10 hod. Knihovnické pohádky – pro-
gram pro rodiny s dětmi podle stejnojmenné knížky Zuzany Po-
spíšilové. A protože jsme s knížkou kamarádi, tak si budeme hrát, 
zpívat a bavit se. 

Středa 26. 4. 2017 od 17 hod. Hajánek – čteme pohádky 
o dětech. Podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V tomto měsíci 
budeme vybírat čtení z časopisů pro nejmenší. 

Pátek 28. 4. 2017 od 13.30 hod. Hrajeme deskovky – odpoled-
ne určené pro všechny věkové kategorie. Chcete si zahrát deskové 
hry? Nevíte, jaké vlastně existují a jak se hrají? Chtěli byste některé 
vyzkoušet? Přijďte do knihovny a můžete se seznámit s hrami od 
firmy Albi a Mindok pod vedením studenta Střední integrované 
školy v Příbrami Pavla Nováka.


