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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 května: Odhal literárního hrdinu.

od 4. 5. do 31. 5.                                                           VÝSTAVA

Výstava žákovských prací výtvarného oboru 
tradiční výstava ZUŠ Sedlčany

Již popatnácté se se všemi, kteří mají rádi neotřelé pohledy na 
svět kolem nás, budeme těšit z výstavy malých i větších výtvarníků 
a výtvarnic z naší Základní umělecké školy.

Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 4. 5. od 17 hod. 
a dále bude výstava k vidění v provozní době knihovny do 31. 5. 
2017.

Výtvarný obor ZUŠ Sedlčany ve školním roce 2016/2017

V tomto roce se celý náš obor pono-
řil do tématu „Labyrinty“. Mapovali jsme 
školu, místa a hlavně naši mysl plnou 
labyrintů. Každý žák si pak vybral svou 
cestu a téma zpracoval samostatně. 

S mladšími odděleními jsme se vrhli do 
světa pohádek a příběhů. V únoru jsme 
uvedli doprovodnou výstavu v KDJS ke 
školnímu projektu Tři hudební pohádky 
a nazvali jsme ji „Pohádky očima dětí“.

Na podzim jsme také oslavili s Václa-
vem Havlem 80té narozeniny a vyrobili 
mu dárek v podobě bílé krabičky s pře-

kvapením. K 17. listopadu na náměstí u kašny pak vznikla výstava 
krabiček osvětlená svícemi a doprovázená hudbou. Myslíme si, že 
by měl náš bývalý prezident radost.

K regionálnímu projektu Lukášek „Strom v nás“ jsme zvolili 
téma Masopust, jako tradiční akci, která charakterizuje naše vní-
mání folkloru zde v Sedlčanech.

K celostátní soutěži „Lidická růže“ jsme se vyjadřovali k tématu 
„Cestování, mořeplavci, Robinson …“

Jarní témata jsou pak ptáci, motýli, loutky a příroda kolem nás.
Vladimíra Křenková, Diana Pinkasová, Marie Míková

pátek 19. května od 18 hod.                               AUTORSKÉ ČTENÍ

Noc v Lázních v Ráji
Večer autorského čtení, v němž Richard Medek představuje 

svůj nový román Lázně v Ráji a Ilja Kučera ml. povídky 
ze své čerstvé knížky Ta noc se nejspíš nevrátí. 

Richard Medek, nar. 1961, se většinu svého profesního života 
věnoval práci novináře a manažera ve sdělovacích prostředcích. 
O literaturu se zajímal od mládí a debutoval v roce 2000 romá-
nem „Železná panna“, který zachycuje dobu po roce 1989 v oblasti 
médií, dobu vzniku první celoplošné komerční televizní stanice 
u nás, dobu úspěchů i nenaplněných nadějí, honbu za ziskem, roz-
polcené mezilidské vztahy. V roce 2014 vyšla kniha ze současnosti 
„Jak jsem našel Ričrda“, která se se značným nadhledem a silným 
erotickým nádechem zabývá filozofií neposkvrněného početí, pa-
roduje příchod nového mesiáše a objevuje strůjce veškerého dění 
ve společnosti, tedy Ričrda, neboli bod G. Rok poté vyšel román 

čtvrtek 11. května od 17 hod.                                            POEZIE

15. MÁJOVÝ POETICKÝ PODVEČER
sedlčanská pocta K. H. Máchovi

Tradiční přehlídka vítězů sedlčanských recitačních soutěží (Sedl-
čanská růže, Carmina, GaSOŠE a Růže pro Marii Š.), kterou pořádá 
Městská knihovna Sedlčany za podpory Ministerstva kultury České 
republiky.

pondělí 1. května ve 14 hod.                                    LITERÁRNÍ VÝLET

Na Zvěřinec za Máchou 
Výlet s programem konaný na památku Karla Hynka Máchy 

(pořádá Městská knihovna Sedlčany)

Pondělí 1. května, sraz ve 14 hod. na zřícenině hradu Zvěřinec

Cílem výletu je vrch Zvěřinec se zříceninou stejnojmenného hra-
du nad obcí Zadní Boudy u Jesenice, kde Karel Hynek 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 dohledem. 
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!



KVĚTEN 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: 28. 5. 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: 13. 5. a 27. 5. 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 3. 5. 2017 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém si budeme číst pohádky 

z různých večerníčků.
Pátek 5. 5. 2017 od 13.30 hod.
Hrajeme deskovky – odpoledne určené pro všechny věkové ka-

tegorie. 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.

Středa 10. 5. 2017 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém si budeme číst pohádky 

z různých večerníčků.
Pátek 12. 5. 2017 od 13.30 hod.
Hrajeme deskovky – odpoledne určené pro všechny věkové ka-

tegorie. 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.

Pondělí 15. 5. 2017 od 10 hod.
Za zvířátky do pohádky – program pro rodiny s menšími dětmi. 

Hravou formou si připomeneme různé příběhy, v nichž je hlavním 
hrdinou zvířátko.

Středa 17. 5. 2017 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém si budeme číst pohádky 

z různých večerníčků
Pátek 19. 5. 2017 od 13.30 hod.
Hrajeme deskovky – odpoledne určené pro všechny věkové ka-

tegorie. 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.

Pondělí 22. 5. 2017 od 10 hod.
Květinová výtvarná dílna – program pro rodiny s menšími dět-

mi. Vyrobíme si jarní kytičky z papíru.
Středa 24. 5. 2017 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém si budeme číst pohádky 

z různých večerníčků.
Pátek 26. 5. 2017 od 13.30 hod.
Hrajeme deskovky – odpoledne určené pro všechny věkové ka-

tegorie. 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.

Středa 31. 5. 2017 od 17 hod.: Hajánek – podvečerní čtení, při 
kterém si budeme číst pohádky z různých večerníčků.

„Muž s čápem“, filozoficky laděná kniha z možné blízké budouc-
nosti, kdy dochází mužské sperma na tvorbu dalších generací. 
V minulém roce R. Medek vydal knihu „Lázně v Ráji“, kdy hlavní 
hrdina vyhrává nepočitatelnou sumu peněz a dostává se tak do 
zlomové životní situace. 

Kniha je prolínána vzpomínkami na mládí, strávené na pražské 
Hanspaulce ve známé hospodě Houtyš, hudební líhni muzikantů, 
jakými jsou Ivan Hlas, Martin Kraus, Yo Yo Band a další. Richard 
Medek se v současné době věnuje hlavně literatuře, malování 
a hudební produkci se skupinou Vycpaná Dáša.

Ilja Kučera ml. (nar. 1962 v Praze) Po absolvování gymnázia 
a nedokončených studiích na Fakultě žurnalistiky UK (1983) vystří-
dal řadu nejrůznějších zaměstnání. V osmdesátých letech začal sa-
mizdatově publikovat a věnoval se rockové muzice jako hudebník 
a textař. Od roku 1990 publikoval prakticky ve všech tuzemských 
hudebních časopisech. Na sedm let si také vyzkoušel práci televiz-
ního scénáristy. Nyní působí jako redaktor a moderátor hudebních 
a slovesných pořadů v Českém rozhlase (zejm. Divadlo pro vaše 
uši a Noční proud). V řadách obnovené skupiny Nasycen se ak-
tivně vrátil i k hudbě. V roce 1992 debutoval novelou „Když už 
jsem se narodil“, po níž následovala sbírka povídek „Die Puppen-
klinik“ (2002), román „Pravděpodobně láska“ (2008) a další sbírka 
povídek „Takový sníh už nepadá“ (2013),  audioknižní výbor z ní 
vyšel v roce 2014 v podání herce Romana Štolpy. Na svém kontě 
má také několik monografií z oblasti hudby a hudebního divadla 
(ty s Jaroslavem Panenkou). Nejčerstvějším počinem je kniha Ta 
noc se nejspíš nevrátí z podzimu roku 2016, charakterizovaná jako 
„obyčejné příběhy obyčejných lidí v jedenácti neobyčejných povíd-
kách“. Současně s vydáním knihy byla portálu Youtube zveřejněna 
zvuková podoba povídky Blues v podání herce Michala Pavlaty.

Pondělí 22. května od 19 hod.                                     LISTOVÁNÍ

Život k sežrání (Mikäel Ollivier) 

LiStOVáNí v podání herců Alana Novotného, Petry Bučkové 
(alt. Markéta Lánská) a Lukáše Hejlíka (alt. Jakub Zedníček)

Benjamin, pro všechny krátce Ben, žije s matkou na předměstí 
Paříže, chodí na sedmiletý gympl a je v pohodě. Jen ostatní jsou 
trochu nervózní... Ben váží o dvacet kilo víc, než by měl. Nezbý-
vá než nastartovat vůli, přečkat výsměch spolužáků a pokusit se 
zhubnout. A taky pozná svou první lásku, Claire. Je tloušťka oprav-
du takový pech? Co se stane, když pro jednou člověk dietu poruší? 
A bude život poté krásný a snadný? Mikäel Ollivier na deka přesně 
vyvážil román o francouzském „metráčkovi“ současného světa, 
kde děti mohou mít všechno, co chtějí, a přitom jim často chybí to 
nejdůležitější. Knížka o hladu, pubertě, první lásce a snech.

- v překladu Erika Lukavského vydalo nakladatelství Baobab
- vstupné 120 Kč, předprodej vstupenek v knihovně


