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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 září: Zkusíme si slovenštinu.

od 8. září do 4. října                                                      VÝSTAVA

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 7. 10. 2017 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 8. 9. 
do 4. 10. 2017.

úterý 19. září od 20 hod.                                              LISTOVÁNÍ

Zvíře – LiStOVáNí 
za účasti autorky, americké dětské psycholožky a speciální 

pedagožky 
Torey L. Hayden !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

sobota 16. září od 13 hod.                                            FOTBÁLEK

Netradiční setkání čtenářů a spisovatelů

Fotbálek aneb Loučení s létem potřinácté – již potřinácté se 
setkají ryze amatérské a sportem příliš „nepolíbené“ týmy. 

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. Bojovat se bude opět o dort ve tvaru hřiště a samo-
zřejmě proběhne i netradiční autogramiáda. Všechno v duchu fair 
play na stadionu Tatran Sedlčany. Přijďte si nechat podepsat své 
oblíbené autory a pobavit se s námi. 

středa 6. září od 18 hod.                                                 DERNISÁŽ

20 let Kamýčku 

Dernisáž výstavy k významnému výročí folklórního souboru, na 
kterou jsou zváni všichni, kteří mají rádi naše lidové tradice.

Příběh o klukovi, který promluvil
Jsou knihy, které pohladí, zatímco jiné jdou čtenáři proti srsti 

- přesto se od nich ale nemůže odtrhnout. Jednou z nich je další 
příběh zkušené dětské psychoterapeutky, tentokrát o teenagerovi 
Kevinovi, který se na začátku příběhu utíká před lidmi do pomyslné 
klece stolů a židlí. Pod stolem a chráněn židlemi odmítá komuni-
kovat a nikdo si s ním neví rady. Jeho lékařská anamnéza není 
k nalezení, není jasné, co se mu přihodilo a kdo mu ublížil. Torey 
L. Hayden, autorka řady velmi úspěšných románů z prostředí ško-
ly pro děti s poruchami chování, krok za krokem rozplétá složitý 
případ dětské úzkosti, která u Kevina vedla k neřízené agresivitě. 
Dlouhodobá terapie a až neuvěřitelná míra empatie a pedagogické 
intuice vede k pomalému a těžkopádnému uzdravení zprvu nezvla-
datelného Kevina, kterému děti přezdívají Zvíře. LiStOVáNí se tak 
vrhá do dalších nových žánrových vod a ani v tomto případě ne-
bude chybět ani příslušný humor, Torey totiž současně rozmlouvá 
i s neposednou holčičkou jménem Charity.

- účinkují: Věra Hollá a Pavel Oubram
- v překladu Lumíra Mikulky vydalo nakladatelství Portál
- na závěr diskuse s autorkou, prodej knih a autogramiáda

Vstupenky za 150 Kč v předprodeji v knihovně.

středa 20. září od 18 hod.                                            PŘEDNÁŠKA

Alchymie ekopraní aneb Jak účinně prát 
v Sedlčanech a okolí 

přednáška o ekologickém praní

Za značkou Yellow & Blue stojí firma Tierra Verde s.r.o. z Brna, 
která byla založena v roce 2008 a je českou společností bez zahra-
niční účasti. Jméno Tierra Verde znamená španělsky „zelená země“.
Hlavní surovinou ekologické drogerie Yellow & Blue jsou výtažky 
z mýdlových ořechů doplněné rostlinnými nebo minerálními slož-
kami. Výrobky neobsahují ropné látky, syntetické parfémy, barviva 
ani enzymy, nebyly testované na zvířatech a neobsahují živočišné 
suroviny (kromě žlučového mýdla). Všechny produkty jsou bez-
pečné pro použití se septiky a domácími čističkami.

Mýdlové ořechy jsou slupky plodu stromu Sapindus mukorossi. 
Mýdlový ořech roste v lesích Himalají, kde se sklízí, suší a od-
straňuje se z něj semeno. Při praní se z ořechů do vody vylučuje 
přírodní saponin, který funguje jako mýdlo. Jedná se proto o nej-
šetrnější metodu praní, a to jak ve vztahu k prostředí, tak i k na-
šemu zdraví, protože nezanechávají v praných oděvech chemická 
rezidua, což ocení zvláště alergici a lidi s citlivou pokožkou.
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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 nového 
školního roku zase zahájí svoji činnost. 

Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit…

Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: první schůzka po 
prázdninách se uskuteční v neděli 24. 9. 2017 od 18 hod.

Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: první schůzka po 
prázdninách se uskuteční v pondělí 4. 9. 2017 od 17.30 hod.

Klub Mnémé: první schůzka po prázdninách se uskuteční ve 
středu 4. 10. 2017 od 9 hod.

Klub pletení a háčkování: první schůzka klubu se uskuteční 
v pátek 6. 10. 2017 od 15 hod. 

Krajkový klub (paličkování): první schůzka po prázdninách se 
uskuteční 3. 10. 2017 od 15 hod.

Kreslení – Kurz Lukáš: první schůzka po prázdninách se usku-
teční v sobotu 7. 10. 2017 od 9 hod.

Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti 
od šesti let): první schůzka po prázdninách se uskuteční v pondělí 
25. 9. 2017 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 5. 10. 2017 od 15 hod.

Programy na dětském oddělení pro veřejnost

Středa 6. 9. 2017 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti, při kterém 

představíme pohádky a příběhy o lese.

Pondělí 11. 9. 2017 od 10 hod.
Ptačí výtvarná dílna – výtvarná dílna pro děti a jejich rodiče. 

Vyrobíme si ptáčka na kolíčku.

Středa 13. 9. 2017 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti, při kterém 

představíme pohádky a příběhy o lese.

Středa 20. 9. 2017 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti, při kterém 

představíme pohádky a příběhy o lese.

Pondělí 25. 9. 2017 od 10 hod.
Dobrodružství Kvaka a Žbluňka – program pro rodiny s dětmi 

o dvou žabáckých kamarádech na motivy knížek Arnolda Lobela.

Středa 27. 9. 2017 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti, při kterém 

představíme pohádky a příběhy o lese.

Oslavy výročí knihovny:

SLAVÍME S FULGHUMEM – 135. výročí založení knihovny bu-
deme slavit opravdu s americkým spisovatelem Robertem Ful-
ghumem. 

Již nyní si poznamenejte do diářů sobotu 14. 10., kdy se budete 
moci setkat s touto literární legendou. Listování za účasti autora se 
tentokrát uskuteční od 20 hod. v sedlčanském kině a bude v rámci 
oslav pro všechny návštěvníky zdarma.

Virtuální univerzita třetího věku:

Zápis do zimního semestru bude probíhat v knihovně od 4. 9. do 
9. 9. 2017. Přihlásit se může úplně každý, koho dané téma osloví. 
Předchozí studium není podmínkou. 

Přednášky začínají 2. 10. 2017 od 10 hod.
Téma semestru: Cestování - co jste možná nevěděli
Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Výukový garant: Ing. Petr Štumpf, Ph.D.

Lidé cestují z řady různých důvodů a na různá místa na celém 
světě. Jaká rizika ale cestování obnáší? Působí cestovní ruch vždy 
pouze pozitivně, nebo může mít i negativní dopady na kulturu, 
společnost a životní prostředí? A jak se chovat jako správný ces-
tovatel? V tomto kurzu naleznete kromě odpovědí i další zajímavé 
informace o historii cestování a lázeňství.

Trénování paměti:

Zápis do základního kurzu se koná v knihovně od 4. 9. do 9. 9. 
2017. Kurz bude otevřen pouze po naplnění a je určen pro všechny 
generace. 

Další z rekordů:

PŘEKONÁME REKORD I LETOS?

Tak by mohl znít titulek pro rekord, který již pojedenácté při-
pravujeme na Den pro dětskou knihu. Ten se uskuteční v sobotu 
2. 12. v odpoledních hodinách na sedlčanském náměstí. Tentokrát 
se pokusíme překonat existující rekord, a to na téma Nejvíce lidí 
v kulichu s bambulí. 

V databance českých rekordů je již obdobný rekord evidován. 
Jeho nositelem je firma VSP DATA, a. s. Uskutečnil se 21. prosince 
2012 a evidováno bylo 297 lidí se zimními čepicemi na hlavě.

SEJDE SE NÁS LETOS VÍCE NEŽ 300?

Pokud vás zajímají certifikáty, které jsme do této doby získali, 
můžete si je prohlédnout u nás ve studovně. 

A nezapomeňte si poznamenat do diářů i mobilů – SEŽEŇ 
KULICHA S BAMBULÍ A PŘIJĎ NA NÁMĚSTÍ, sobota 2. prosince 
2017.

POZOR – SOUTĚŽ! HECNĚTE SE!

Toto téma nás v knihovně nenechalo chladnými a vymysleli jsme 
k němu soutěž pro party, skupiny, kolektivy, rodiny, zkrátka pro 
lidi, kteří jsou spolu rádi.

Soutěž O nejhezčí skupinové kulichy

Podmínky soutěže:
Skupinou se v tomto případě myslí alespoň 5 lidí. Ze skupino-

vých kulichů musí být na první pohled zřejmé, že lidé k sobě patří. 
Skupina se k soutěži přihlásí do 25. 11. 2017 v knihovně a dostaví 
se 2. 12. 2017 v 15.30 hod. k pódiu na sedlčanském náměstí, kde 
se zúčastní hodnocení poroty. Poté se zúčastní rekordu a vyhláše-
ní výsledků.


