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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. 
Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit…
Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: 28. 6. 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: 10. 6. a 24. 6. od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti 

od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.

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.

                                          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 června: Hrajeme si se slovy.

od 2. 6. do 30. 6.                                                           VÝSTAVA

Jižním Švédskem – výstava Jindřicha Částky

Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 2. 6. 
do 30. 6. Místo vernisáže se uskuteční vyprávění autora výstavy 
s promítáním k tématu, a to v úterý 13. 6. od 18 hod. 

Výstava návštěvníky seznámí s vybranými kapitolami historie 
této severské země.  K vidění budou otisky skalních rytin – pet-
roglyfů, jejichž vznik je datován do severské doby bronzové (1700 
– 500 l. př. n. l.). Hlavním námětem dávných uměleckých děl je 
mytologie tehdejších švédských obyvatel.  
Část otisků pak bude 

věnována podstatně mlad-
šímu tématu – runovým 
kamenům z vikinské doby 
(8. – 11. stol n. l.). 

Otisky byly pořízeny při 
jedné z autorových výprav 
do jižní oblasti Švédska 
v červnu 2014. Jedná se 
o otisky pořízené uhlem či 
rudkou na přiložený velko-
formátový papír.

Součástí výstavy bude 
i několik fotografií or-
chidejí z ostrova Öland, 
jehož planiny každý rok 
v červnu pokryje záplava 
kvetoucích drahokamů 
švédské přírody.

čtvrtek 15. června od 17.30 hod.                               LISTOVÁNÍ

LiStOVáNí.cz: TURNÉ V HAJZLU /
C. D. PAYNE v SEDLČANECH !!!

Účinkují: Věra Hollá, Jiří Ressler a C. D. Payne.

Po loňském červnovém turné s Robertem Fulghumem přiváží 
LiStOVáNí na šňůru po Česku další hvězdu, autora kultovního Mlá-
dí v hajzlu, C. D. Payna. V akci uvidíte hned několik jeho knih (Mlá-
dí v hajzlu, Neviditelný, Nestydaté plavky či jeho poslední vydanou 
knihu, Zázrak v plechovce). Všechny knihy vydává nakladatelství 
Jota, které je spolupořadatelem turné po 30 českých městech. Po 
představení bude autogramiáda C. D. Payna a samozřejmě i mož-
nost knihu si na místě koupit.

Těšte se na rozpálený humor a červen!
Předprodej vstupenek v knihovně. Zajistěte si vstupenky včas, 

počet je omezen.

Prázdninová provozní doba (červenec a srpen):
Pondělí 9.00 – 18.00
Úterý  9.00 – 18.00
Středa  9.00 – 18.00

od 2. 6. do 31. 8.                                       VÝSTAVA NA CHODBĚ

Sedlčanské střípky
Od 2. 6. do 31. 8. budou na chodbách budovy, ve které knihovna 

sídlí, vystaveny příběhy a ilustrace k nim, které vytvářeli žáci 4. tříd 
sedlčanských základních škol. Projekt se jmenuje Malí spisovatelé 
a Malí ilustrátoři a všichni, kteří výstavu uvidí, mohou hlasovat, 
který příběh a která ilustrace se jim nejvíce líbí. Na podzim výsled-
ky anketního hlasování slavnostně vyhodnotíme spolu s některým 
spisovatelem či ilustrátorem dětských knih.

Zápis do kurzů Tvůrčího psaní:

V příštím školním roce bychom chtěli v knihovně nabídnout kur-
zy Tvůrčího psaní. Jedná se o 10 dvouhodinových lekcí v průběhu 
školního roku. Jedna lekce 500 Kč. Zápis do kurzů se koná od 
1. 6. 2017 do 30. 6. 2017. Závazné přihlášky posílejte na mail tau-
berova@knihovna-se.cz a do Předmětu uveďte text Tvůrčí psaní. 

Počet míst omezen.
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Měsíc pro rodinu aneb Rodinné prázdniny nemusí 
být otrava ani nuda – 10. ročník

Od 1. 6. do 30. 6. 2017 – probíhá přihlašování všech dětí 
a jednoho člena rodiny (sourozenec, rodič, prarodič, strýček, te-
tička) v městské knihovně ZDARMA (prominutí administrativního 
poplatku na půl roku při společné návštěvě knihovny).

Od 1. 6. do 30. 6. 2017 – Máte rádi zvířata? Pomozte jim 
s námi! Některá zvířátka žijí s námi v rodinách, jiná o svůj domov 
přišla. V Hrachově, nedaleko Sedlčan, sídlí Domov Fauny a nejsou 
v něm umístěni pouze psí kamarádi, ale i různá jiná zvířata, která 
potřebují naši pomoc. Můžete jim po celý červen k nám do knihov-
ny přinášet suché psí krmivo (ne k vaření), nepotřebné deky (ne 
prošívané nebo s umělým vláknem) a suché pečivo (ne plesnivé). 

Pátek 2. 6. 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 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 7. 6. 2017 od 17 hod.
HAJÁNEK: podvečerní čtení, při kterém si budeme číst knihy 

o prázdninách.

Čtvrtek 8. 6. 2017 (1. ZŠ Sedlčany) od 9.00 hod. a 10.30 hod. 
KRČÍNOVA SLAVNOST PRO PRVŇÁČKY: slavnostní uzavření 

celoročního projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
Společně se sedlčanskými prvňáčky, jejich rodinnými příslušní-

ky a samozřejmě s jejich učitelkami můžete oslavit konec prvního 
školního roku.

Pátek 9. 6. 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 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 9. 6. 2017 od 15 hod.
TURNAJ V PEXESU: tradiční červnový souboj se soupeři 

a s vlastní pamětí v pexesu. Hrát mohou všichni bez rozdílu věku.

Pondělí 12. 6. 2017 od 10 hod.
PRSTÍKOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA: program pro rodiny s malými 

dětmi. 
Vytvoříme barevné obrázky pomocí prstových barev.

Středa 14. 6. 2017 od 17 hod.
HAJÁNEK: podvečerní čtení, při kterém si budeme číst knihy 

o prázdninách.

Pátek 16. 6. 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 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 19. 6. 2017 od 10 hod.
STRAŠIDELNÉ PRÁZDNINY: program pro rodiny s malými dět-

mi. Co všechno se může o prázdninách přihodit? Jaká strašidla 
můžeme potkat? To se dozvíme v programu inspirovaném stejno-
jmennou knihou Ivany Peroutkové.

Pondělí 19. 6. 2017 od 16 hod.
UŽ VÍME, JAK TO DOPADLO: slavnostní vyhodnocení 13. roč-

níku Čtenářské ligy. 
V letošním roce s podtitulem Spolky, spolky, pro kluky a hol-

ky. Pro všechny soutěžící a jejich (nejen) rodinné fanoušky. Každý 
měsíc byly vypsány bonusové úkoly vztahující se k tématu a vznik-
ly originální práce, které budou vystaveny na sítích na dětském 
oddělení knihovny. 

Slavnostní vyhlášení soutěže doplní setkání s členkami občan-
ského sdružení Našlose a jejich dřevěnými kamarády.

Středa 21. 6. 2017 od 17 hod.
HAJÁNEK: podvečerní čtení, při kterém si budeme číst knihy 

o prázdninách.

Čtvrtek 22. 6. 2017 (Škola Propojení Sedlčany) od 9.00 hod. 
a 10.30 hod. KRČÍNOVA SLAVNOST PRO PRVŇÁČKY: slavnostní 
uzavření celoročního projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prv-
ňáčka. Společně se sedlčanskými prvňáčky, jejich rodinnými pří-
slušníky a samozřejmě s jejich učitelkami můžete oslavit konec 
prvního školního roku.

Pátek 23. 6. 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 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.

Neděle 25. 6. 2017 od 16 hod. – Chrám sv. Martina Sedlčany
PÍŠŤALY A STRUNY ZNĚJÍCÍ: houslový a varhanní koncert.
Eva Mayerová – housle
Veronika Vejmelková (Zemanová) – varhany
V programu zazní skladby J. S. Bacha, H. I. F. Bibera, J. Pachel-

bela, C. Francka, Ch. Gounoda.

Pondělí 26. 6. 2017 od 19.30 hod.
SVATOJANSKÁ NOC aneb POLETÍME S BROUČKY: zábavný ve-

čer pro celé rodiny, který začne v 19.30 hod. průvodem od knihov-
ny na náměstí, kde nás čeká zábavný program. Společně oslavíme 
tajemnou svatojanskou noc a doufáme, že průvod se bude hemžit 
broučky s lampionky, a to malými i velkými. 

Na náměstí nás čeká vystoupení folklórního souboru Kamýček 
a loutkové představení o. s. Našlose Kašpárek z Kejchalovic. Sa-
mozřejmě budeme také plést věnečky z vonného kvítí, možná 
i chlapcům hlavy a třeba na nás bude čekat i další překvapení... 

V případě deště se program uskuteční v knihovně. 

Středa 28. 6. 2017 od 17 hod.
HAJÁNEK: podvečerní čtení, při kterém si budeme číst knihy 

o prázdninách.


