
Městská knihovna Sedlčany

AKCE KNIHOVNY - KVĚTEN

KVĚTEN 2018

Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany
tel.: 318 821 186, 725 826 122

www.knihovna-se.cz
Otevírací doba: 

P0-ST 9-18 hod., ČT zavřeno, 
PÁ 9-20 hod., SO 9-12 hod.

od 3. 5. do 6. 6.                                                             VÝSTAVA

Výstava žákovských prací výtvarného oboru 
tradiční výstava ZUŠ Sedlčany

Již pošestnácté 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 3. 5. od 17 hod. 
a dále bude výstava k vidění v provozní době knihovny do 6. 6.

KVÍZOVÁNÍ

Kvízování - literárně jazykové kvízy pro dospělé

Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vě-
domostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc  máme naplánova-
né 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 zodpoví-
me v knihovně. 

Téma měsíce května: Najděte autora

LITERÁRNÍ VÝLET
úterý 1. 5., sraz ve 14 hod. na zřícenině hradu Zvěřinec:

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

a v letošním roce i na památku stého výročí Hadáčkova křížku 
(pořádá Městská knihovna Sedlčany)

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 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!

Půjdete do toho s námi?
Historii místa kde žijeme, našeho národa nebo domova nejlépe 

dokumentují předměty, kterými se obklopujeme a mnohdy je chrá-
níme jako oko v hlavě. 

Tyto předměty mají i svůj příběh. 
Pokud se chcete o tyto příběhy podělit a zúčastnit se tak výstavy 

v knihovně, přijďte nám příběh svého předmětu vyprávět. 
Jedná se nám o předměty, kterým je okolo sta let. Mohou to 

být hrnečky po babičce nebo láhev od inkoustu. Vašim nápadům 
se však meze nekladou. 

Pokud nás bude dost a výstava se uskuteční, tak společně za-
žijeme úžasné dobrodružství. Historie se nejlépe chápe pomocí 
příběhů a osudů konkrétních lidí a my se možná o našem domově 
dozvíme zajímavé věci.

Na všechny vaše nápady a hlavně příběhy se v knihovně těší-
me do konce května.

čtvrtek 17. 5. od 17 hod.                                                    POEZIE

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

Tradiční přehlídka vítězů sedlčanských recitačních soutěží 
(Sedlčanská růže, Carmina, GaSOŠE a Růže pro Marii Š.), kterou 
pořádá Městská knihovna Sedlčany za podpory Ministerstva kul-
tury ČR.

pondělí 21. 5. od 20 hod.                                            LISTOVÁNÍ

Byl jsem při tom (Jerzy Kosiński) 

LiStOVáNí v podání herců Tomáše Drápely, 
Věry Hollé a Pavla Oubrama

Světoznámý příběh duševně a citově retardovaného Davida Zá-
hrabníka, který až do zralého věku nepoznal skutečný svět jinak 
než z televize a který je po smrti svého dobrodince do něj sice vr-
žen rovnýma nohama, šťastnou náhodou se však dostane ihned do 
nejvyšších kruhů, kde každou jeho prostoduchou myšlenku díky 
obyčejnému nepochopení interpretují jako geniální ekonomický či 
politický vhled. A protože neprosazuje ničí zájmy (ani ty svoje), 
stává se z něj nečekaně hvězda, okolo které všichni krouží a každý 
si do ní promítá své vlastní přání a touhy. Příběh, který nezestárne 
v žádné době.

- v překladu Jana Jiráka vydalo nakladatelství Dokořán v roce 
2010

- vstupné 150 Kč, předprodej vstupenek v knihovně



KVĚTEN 2018

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: 27. 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: 12. 5., 26. 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 2. 5. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V tomto mě-

síci budeme číst pohádky Michala Černíka.
Pátek 4. 5. 2018 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, Mindok a DINO.  

Středa 9. 5. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V tomto mě-

síci budeme číst pohádky Michala Černíka.
Pátek 11. 5. 2018 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, Mindok a DINO.  

Středa 16. 5. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V tomto mě-

síci budeme číst pohádky Michala Černíka.
Pátek 18. 5. 2018 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, Mindok a DINO.  

Středa 23. 5. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V tomto mě-

síci budeme číst pohádky Michala Černíka.
Pátek 25. 5. 2018 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, Mindok a DINO.  

Pondělí 28. 5. 2018 od 10 hod.
Zpíváme a hrajeme si – program pro rodiny s dětmi. Budeme 

zpívat lidové písničky a hrát si se zvířátky.
Středa 30. 5. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V tomto mě-

síci budeme číst pohádky Michala Černíka.

pátek 25. 5. od 18 hod.                                             PŘEDNÁŠKA

Rumunsko jak ho neznáte 
přednáška pro veřejnost  Bohumíra Krampery

Ing. Bohumír Krampera jezdí do Rumunska již od roku 1972 
a procestoval skoro všechny jeho kouty. Uslyšíte vyprávění 
o historii a kultuře tohoto balkánského státu okořeněné historkami 
z nesčetných dobrodružství, které zažil v překrásné divoké přírodě, 
když pěšky zdolával převážnou část rozlehlých hor. Vztah Bohumí-
ra Krampery k této zemi nezůstal bez povšimnutí. V roce 2009 ob-
držel od rumunského prezidenta státní vyznamenání s titulem rytíř.

středa 30. 5. od 18 hod.                                            PŘEDNÁŠKA

Ochutnávka olejů Nobilis Tilia
seznámení s rostlinnými oleji firmy Nobilis Tilia spojené 

s jejich ochutnávkou

Rostlinné oleje  mají celou řadu předností jak při použití zevně 
na pokožku, tak při vnitřním užívání, což může být způsob méně 
používaný, avšak naprosto přirozený. Zevní použití má účinek ze-
jména promašťující a ochranný. Při vnitřním použití oleje vhodně 
doplňují zdravou výživu o cenné látky, které si samo tělo neumí 
vytvořit a které mají příznivý vliv na celý organizmus.

Rostlinné oleje české firmy Nobilis Tilia jsou za studena lisova-
né, jsou čistě přírodní, bez konzervantů, barviv a jiných syntetic-
kých látek. Jsou důležitým zdrojem esenciálních mastných kyselin, 
fytosterolů a vitamínů. Mají nejrůznější barvy, vůně a chutě, větši-
na z nich se doporučuje i k vnitřnímu užití.


