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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 října: Najděte autorovi jeho detektiva

135. výročí založení knihovny aneb 
Slavíme 14. 10. s Jácíčkem a Fulghumem

Do knihovny za pohádkou aneb Slavíme s Jácíčkem
16 hod. Městská knihovna Sedlčany, představení pro rodiny 

s dětmi

HALÓ, JÁCÍČKU! 

Pohádka dle oblíbené knížky Daisy Mrázkové o tom, jak si zají-
ček s veverkou svým kamarádstvím udělali svět krásnější, a že ho 
takový můžete mít i vy.

Účinkují členové nezávislé divadelní společnosti Kejklíř.

Do kina na LiStOVáNí aneb Slavíme s Fulghumem
20 hod., Kino KDJS Sedlčany

Robert Fulghum jako Opravář osudů 
na turné po ČR a představení z knihy 

CO JSEM TO PROBOHA UDĚLAL

Americký spisovatel Robert Fulghum se opět vrací do Česka, 
aby vyjel s projektem LiStOVáNí představit svou novou knihu 
Opravář osudů. Uvidíte také divadelní představení z knihy Co 
jsem to proboha udělal? a poté si budete mít možnost s Rober-
tem Fulghumem popovídat a nechat si podepsat knihy. Několik 
z jeho titulů bude i na místě v prodeji. Robert Fulghum zveřejňuje 
už dlouho na svých stránkách robertfulghum.com krátká zamyš-
lení nad věcmi, které ho v životě, při psaní a na cestách potkávají. 
Nyní vybral ty nejzajímavější postřehy, příhody a témata a upravil 
je pro knihu Co jsem to proboha udělal?, a to v duchu knih, který-
mi se jako spisovatel v 90. letech proslavil.

V LiStOVáNí účinkují Věra Hollá a Alan Novotný (alt. Jiří Re-
ssler). Knihu v překladu Jiřího Hrubého vydalo nakladatelství Argo.

  VÝSTAVA

Fotografické vzpomínky Zdeňka Šimka
 – výstava  amatérských fotografií

Vernisáž se uskuteční v sobotu 7. 10. od 16 hod.
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 6. 10. 

do 1. 11. 2017.
Několik slov autora k jubilejní výstavě: V posledním období se 

již nedokážu věnovat vysokohorské, ba ani horské turistice, a tak 
se věnuji fotografování krajiny, která tolik nenamáhá moje srdíčko 
a nohy. Myslel jsem, že ukončím focení úplně, ale nejde to. Za-
koupil jsem si tedy malý a lehký fotoaparát, který mě nezatěžuje 
tolik jako zrcadlovka, a snažím se alespoň trochu chodit po kra-
jině a něco nafotit. Bývá to především okolí Sedlčan nebo mís-
ta, kam je možno dojet autem. Na letošní výstavě však vystavuji 
fotografie z doby, kdy jsem přece jenom ještě mohl někam vyjít. 
Stále mě focení trochu baví, 
a proto pořád navštěvuji náš sedl-
čanský fotoklub. Je mi tam docela 
dobře, i když další nejstarší člen 
fotoklubu je asi o 35 roků mlad-
ší než já a všichni jsou čilejší 
a fotograficky zdatnější. Na svoje 
foto výpravy (dá-li se to tak nazvat) 
chodím stále se svou ženou Mile-
nou. Ona nedá jinak a hlídá mě. 
Všem návštěvníkům přeji dobrý 
prožitek z výstavy a prosím o tole-
ranci při hodnocení fotografií. 

Váš Zdeněk Šimek

  VSTUPNÉ NA OBA PROGRAMY JE ZDARMA



ŘÍJEN 2017

PŘEKONÁME REKORD I LETOS?

V září jsme vás poprvé informovali o rekordu, který již pojede-
nácté připravujeme 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. 12. 2012 a evidováno bylo 297 lidí se zimními 
čepicemi na hlavě. SEJDE SE NÁS LETOS VÍCE NEŽ 300?

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: Sku-
pinou se v tomto případě myslí alespoň 5 lidí. Ze skupinových ku-
lichů musí být na první pohled zřejmé, že lidé k sobě patří. Skupina 
se k soutěži přihlásí do 25. 11. v knihovně a dostaví se 2. 12. 
v 15.30 hod. k pódiu na sedlčanském náměstí, kde se zúčastní 
hodnocení poroty. Poté se zúčastní rekordu a vyhlášení výsledků.

Program Týdne knihoven 2017

2. 10. – 7. 10.: Přihlašování čtenářů zdarma. Všem novým 
čtenářům bude odpuštěn administrativní poplatek na půl roku.

2. 10. – 7. 10.: Potopa světa a Noemova archa. Program pro 
družiny základních škol. Pořad je zařazený do festivalu Májový 
svět. Jeho letošním maskotem je Noe vyrobený Jarkou Šlégrovou 
a loď Archa pochází z dílny spolku Česká moře. Program je nutné 
objednat předem.

2. 10. v 10 hod.: Zahájení zimního semestru Virtuální univer-
zity třetího věku. Sedlčanská knihovna nabízí mnoho knih a akcí 
pro seniory. Jednou z možností je i forma vzdělávání.

2. 10.: Odstartování 14. ročníku Čtenářské ligy. Sedlčaňáci 
umí je téma dlouhodobé čtenářské soutěže Čtenářská liga, která 
startuje již počtrnácté právě v Týdnu knihoven. Od října do května 
mají děti možnost soutěžit a sbírat body. Body lze získat za správ-
né vrácení knih, za vyprávění přečteného, za zpracování úkolu pro 
daný měsíc, který se letos bude týkat sedlčanských podniků, ale 
také za účast na nejrůznějších akcích knihovny. Úspěšní ligaři 
s námi nocují při Noci s Andersenem, na konci školního roku do-
stávají knižní odměny a v září s námi hrají fotbal proti týmu spiso-
vatelů a ilustrátorů. Přijďte a zkuste to, nemáte co ztratit! 

2. 10. v 10 hod.: Naloďte se! Pro rodiny s malými dětmi. Program 
je inspirovaný knihou Noemova archa od spisovatelky Terezy Říča-
nové. Budeme si hrát, povídat a zpívat. Noe se svou archou, který 
k nám připutoval z festivalu Májový svět, bude celou dobu s námi. 
   3. 10. od 16 hod.: Sedlčanské spolky – známe je? – jako “živé“ 
knihy se nám představí zástupci některých sedlčanských spolků, 
kteří nám přiblíží jejich náplň, činnost a poslání. Spolková činnost 
je o dobrovolnících, kteří svému koníčku věnují svůj čas a znalosti 
a přispívají tak ke zdravému podhoubí města, ve kterém žijeme. 
Navazují na tradice a životy našich předků. Jaké spolky působi-
ly v Sedlčanech v minulosti nám přiblíží Pavel Žak, zaměstnanec 
Městského muzea Sedlčany. Přijďte si popovídat o svém městě.

pátek 6. 10. po celý den: Hrajeme si s Dino Toys – průběžně 
po celý den bude v knihovně možné skládat puzzle různých veli-
kostí a složitosti vhodné pro všechny věkové kategorie. Odpoledne 
si mohou zájemci zkusit zahrát nejrůznější hry zapůjčené od firmy 
Dino Toys s.r.o., které (zatím) nejsou ve fondu knihovny.

pátek 20. října od 18 hod.                             PŘEDNÁŠKA

Národní obrození I. – přednáška pro veřejnost PhDr. Pavla Ši-
dáka, Ph.D. 

Přednáška začne definicí pojmu národní obrození a krátkou 
analýzou kulturní situace na přelomu 18. a 19. století (doznívá-
ní baroka, anakreontská lyrika, biedermeier, klasicismus). Hlavní 
pozornost však bude věnována umělecké epoše, která je v českém 
prostředí souznačná s vrcholícím obrozením – romantismu a jeho 
podobám v české literatuře (Mácha, Nebeský, Erben, Němcová aj.).

středa 25. října od 18 hod.                                     PŘEDNÁŠKA

Vliv psychiky na lidské zdraví – přednáška pro veřejnost Rad-
mily Koňarikové a Radmily Karafiátové (Natur Apatyka).

Zveme všechny, kteří se chtějí dozvědět jak předcházet nebo se 
následně zbavit svých zdravotních disharmonií - jak psychických, 
tak i fyzických. Témata besedy: Skutečné příčiny nemocí. Vyváže-
nost stravy a vliv na lidský organismus. Vliv psychiky a následné 
ovlivnění zdraví člověka. Práce s podvědomím a následné odbou-
rání psychických bloků.

pátek 27. října od 18 hod.                                          PROMÍTÁNÍ

Gayby baby - promítání australského dokumentu z roku 2015, 
který je součástí festivalu dokumentárních filmů o lidských prá-
vech Jeden svět. Anotace k filmu: Grahama (12) tátové adoptovali, 
když mu bylo pět a vůbec neuměl mluvit. Teď mu dělá problémy 
čtení a má obavy, že se mu v nové škole budou spolužáci smát. 
Ebony (12) se chce probojovat do školy v lepší čtvrti, aby unikla 
z předměstí, kde se podle ní na její rodinu dívají skrz prsty, zatímco 
Gus (11) si ze všeho nejvíc přeje, aby ho mámy vzaly na zápas 
wrestlingu. Matt (11) je mimořádně inteligentní a mámám pomá-
há v kampani za legalizaci manželství pro všechny, ale do kostela 
s nimi chodit odmítá. Půvabný dokument o každodenních rados-
tech a strastech australských adolescentů je důležitým příspěvkem 
k diskuzi o podobách současné rodiny.

Programy na dětském oddělení pro veřejnost

Středa 4. 10., 11. 10., 18. 10. a 25. 10. od 17 hod.: Hajánek 
– podvečerní čtení vhodné pro menší děti, při kterém představíme 
pohádky a příběhy o zvířátkách.

Pondělí 9. 10. od 10 hod.: Noe a jeho zvířátka – výtvarná dílna 
pro děti a jejich rodiče. Pokusíme se vyrobit si vlastní Noemovu 
archu a samozřejmě i zvířátka, která by se na ni měla nalodit. 

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: 29. 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 (pro seniory): 4. 10. a 18. 10. od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: schází se každý pátek od 15 do 17 hod. 

    Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý 15-18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: 7. 10. a 21. 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.


