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od 5. 10. do 31. 10.                                              VÝSTAVA

Příběhy věcí
společná výstava obyvatel města

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. Někteří 
z vás se rozhodli o tyto příběhy podělit, zúčastnit se říjnové výsta-
vy v knihovně a připomenout tak dobu před sto lety. Patří jim za 
to náš veliký dík.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 4. 10. od 17 hod. Na vernisáži 
vystoupí klub Literární prádelna s programem Ztraceni v textech.

Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 
5. 10. do 31. 10. 2018.

KVÍZOVÁNÍ

Kvízování - literárně jazykové kvízy pro dospělé

Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vě-
domostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc  máme naplánované 
jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci měsíce lo-
sujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získávají malá 
ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády zodpovíme 
v knihovně. 

Téma měsíce října: Poznáte autora textu?

úterý 16. října od 20 hod.                              LISTOVÁNÍ

Svatá Barbora (Šindelka, Mašek, Pokorný) 
LiStOVáNí s účastí jednoho z autorů Marka Šindelky

Týden knihoven 2018:

1. 10. 2018 – 6. 10. 2018: Přihlašování čtenářů zdarma – Bez 
vás všech by žádná veřejná knihovna nebyla, ani ta naše sedlčan-
ská! Všem novým čtenářům bude v Týdnu knihoven odpuštěn ad-
ministrativní poplatek na půl roku.

1. 10. 2018 v 10 a ve 13 hod.: Zahájení zimního semestru Vir-
tuální univerzity třetího věku. Sedlčanská knihovna nabízí mnoho 
knih a akcí pro seniory. Jednou z možností je i forma vzdělávání.

1. 10. 2018: Odstartování 15. ročníku Čtenářské ligy. „Připo-
meňme si…“ je téma dlouhodobé čtenářské soutěže Čtenářská 
liga, která startuje již popatnácté právě v Týdnu knihoven. Od října 
do května mají děti možnost soutěžit a sbírat body. Body lze získat 
za správné vrácení knih, za vyprávění přečteného, za zpracování 
úkolů pro daný měsíc, které se letos budou týkat lokální historie, 
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! 

1. 10. 2018 v 10 hod.: Dášeňka, čili, Život štěněte – pro rodi-
ny s malými dětmi. Program inspirovaný stejnojmennou knihou 
Karla Čapka. Připomeneme si pohádky pro Dášeňku, ale i různé 
vylomeniny, které štěňata tropí. Součástí pořadu jsou hry, písničky 
a pohybová říkadla.  

5. 10. 2018 od 16 hod.: Osmičkové roky (nejen) v Sedlčanech 
– připomenutí historických mezníků naší země v naší lokální sedl-
čanské historii formou „živých knih“. Živé knihy představují lidé, 
kterých se daný rok blíže týká, zažili jej nebo o něm mají hodně 
informací z různých pramenů. 

Užijte si s námi Týden knihoven 2018

Mladá novinářka Andrea dostala za úkol napsat článek o tzv. 
kuřimské, nikdy neobjasněné kauze, kterou před několika lety žila 
celá republika. V jejím středu stála dospělá žena vydávající se nej-
prve za jedenáctiletou dívku a později v Dánsku za stejně starého 
chlapce. V příběhu se vršily nové a nové záhady, konspirační teorie 
se měnily ze dne na den. Týrání, vliv všemocné sekty, nitky vedou-
cí do nejvyšších sfér. Andrea je čím dál více pohlcována pátráním, 
zapomíná na svůj osobní život, na svého přítele Jakuba, ze stěn 
svého pokoje vytvoří obří nástěnku plnou jmen, událostí a sou-
vislostí. Dozvídá se nové skutečnosti, vždy se jí narýsuje možná 
varianta, která je následně popřena, každá nalezená odpověď po-
kládá další otázky. Andrea se ztrácí v nekonečném labyrintu, ale 
nedokáže přestat hledat pravdu, a když se jí nakonec zdá, že ji má 
téměř na dosah, je postavena před zásadní otázku: Co všechno je 
ochotna obětovat?

Účinkují Petra Bučková a Alan Novotný
Komiksový román v roce 2018 vydalo nakladatelství Lipnik
Vstupenky za 150 Kč v předprodeji v knihovně.

pátek 19. října od 18 hod.                                          PŘEDNÁŠKA

Česká literatura po vzniku republiky 
 přednáška pro veřejnost literárního vědce 

a pedagoga PhDr. Pavla Šidáka, Ph.D.

Co znamenal vznik samostatné republiky pro českou literaturu? 
Otevřel jí nové otázky a umožnil nové poetiky, nebo do literárních 
dějin nezasáhl, a ty pokračovaly podle vlastních zákonitostí? Před-
náška se pokusí nahlédnout na dějiny meziválečné české literatury 
prizmatem 28. října 1918.



ŘÍJEN 2018

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: 28. 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 (klub pro seniory): 
3. 10., 17. 10. a 31. 10. 2018 od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: 
schází se každý pátek od 15 do 17 hod.
Krajkový klub (paličkování): 
schází se každé úterý od 15 do 18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: 6. 10. a 20. 10. 2018 od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti 

od šesti let): schází se každé pondělí od 15 a od 16 hod.
Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 18 hod.

Programy na dětském oddělení 
pro veřejnost:

Středa 3. 10. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti, při kterém 

představíme pohádky a příběhy z knih Jiřího Kahouna.
Pondělí 8. 10. 2018 od 10 hod.
Látkování, moderní látkové pleny 
Chcete udělat něco pro své dítě? 
Chcete uchránit přírodu před hromadou odpadu? 
Chcete ušetřit své peněžence nějakou korunu? 
Jak na to?
Na tyto otázky vám odpoví Petra Vitulová, která o látkových ple-

nách ví mnoho. Představí jak látkové pleny používat, jak velikosti 
přizpůsobit, jak plenky prát. Seznámí vás s možností takzvaného 
„látkování“, které je levné, šetrné k přírodě a zdravé pro správný 
vývoj kyčlí vašeho miminka.

Středa 10. 10. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti, při kterém 

představíme pohádky a příběhy z knih Jiřího Kahouna.
Pondělí 15. 10. 2018 od 10 hod.
Byl jednou jeden strom – výtvarná dílna pro rodiny s menšími 

dětmi.
Středa 17. 10. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti, při kterém 

představíme pohádky a příběhy z knih Jiřího Kahouna.
Středa 24. 10. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti, při kterém 

představíme pohádky a příběhy z knih Jiřího Kahouna.
Středa 31. 10. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti, při kterém 

představíme pohádky a příběhy z knih Jiřího Kahouna.

Další z rekordů:

PŮJDETE DO TOHO OPĚT S NÁMI?

Čas neúprosně utíká a my již podvanácté připravujeme Den pro 
dětskou knihu a s ním i letošní rekord. Celá akce se uskuteční 
v sobotu 1. 12. 2018 v odpoledních hodinách na sedlčanském ná-
městí. Tentokrát se pokusíme získat rekord na téma Nejvíce lidí 
s vánočním receptem (rukou psaným).

Tento úkol je určitě náročnější než ten loňský, kulichový. Přes-
to věříme, že se nás opět na náměstí sejde hodně. Je jedno, zda 
oblíbený recept přepíšete nebo nám dokonce přinesete ukázat váš 
sešit receptů. Může být dokonce i ilustrovaný (třeba vašimi dětmi 
či vnoučaty). Jedinou podmínkou Agentury Dobrý den Pelhřimov 
je velikost papíru (sešitu), a to od A6 do A3.

Toto téma je pro nás knihovnice jako dělané. Rozhodly jsme se 
tedy, že s vaší pomocí vydáme sedlčanskou knihu vánočních re-
ceptů. Můžete nám vaše kulinářské vánoční poklady nosit už nyní. 
My si je v knihovně okopírujeme. Samozřejmě budete mít mož-
nost nám recept předat i na náměstí, kde bude k dispozici scanner 
u našeho stánku.

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

středa 24. října od 18 hod.                                        PŘEDNÁŠKA

Praktická aromaterapie pro každého s Nobilis Tilia

Dozvíte se, co jsou silice a jak je aromaterapie používá.
Naučíte se, jak si vybrat kvalitní éterický olej a jak může působit 

na živý organismus.
Zjistíte, proč je důležité míchat směsi a jak na to, jak pracovat 

s domácí lékárničkou a dalšími oleji tak, abyste byli zdraví a v po-
hodě.

Z přednášky si odnesete vlastní osobní aromaterapeutický par-
fém.

Nový klub v knihovně:
pátek 26. října od 18 hod.

DVeře K… (Diskuzní Veřejný Klub)

Otevřený diskuzní klub, který se zabývá četbou, místem kde ži-
jeme, regionálními osobnostmi, ale také problémy, které nás trápí.

V říjnu otevřeme pomyslné dveře ženám, které mají jako koníčka 
psaní. Píší třeba povídky, pohádky, básničky… Baví je to a někte-
rým už dokonce vyšla kniha. Přijďte si užít společné setkání s regi-
onálními spisovatelkami. 

Skupina není uzavřená, přijít může každý, koho téma měsíce 
osloví.


