
 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program březen 2020

VÝSTAVA

od 6.3. - 1.4.2020

KVÍZOVÁNÍ
KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY 

PRO DOSPĚLÉ
Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vědo-
mostními soutěžemi a kvízy. Téma vybíráme většinou z oblasti 
literární nebo jazykové. Na konci měsíce losujeme ze správných 
odpovědí tři soutěžící, kteří získávají i malá ocenění. Podrobněj-
ší informace pro zájemce rády zodpovíme v knihovně. 
Téma měsíce března: Vyznáte se v detektivkách?

PIVO VE FOTOGRAFII 
– výstava fotografické soutěže vyhlášené Městskou knihovnou 
Sedlčany v rámci spolupráce fotoklubů Uran Příbram a Foto-
Flegmatici Sedlčany.
Vernisáž spojená s vyhlášením výsledků se uskuteční v sobo-
tu 7. 3. 2020 od 16.00 hod. 
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 
6. 3. 2020 do 1. 4. 2020.
Městská knihovna Sedlčany uspořádala v rámci spolupráce 
fotoklubů Uran Příbram a FotoFlegmatici Sedlčany již poosmé 
fotografickou soutěž – tentokrát na téma Pivo ve fotografii. 
Téma není třeba nijak podrobněji rozvádět – název je dosta-
tečně výstižný.

Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 186, 725 826 122
www.knihovna-se.cz, mek@knihovna-se.cz

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

PŘEDNÁŠKA

Středa 4. března od 18 hod.

BENELUX 2018-2019
 – cestopisná přednáška Jindřicha Částky

Benelux – zajímavá oblast Evropy složená ze tří států, z nichž 
jeden se pyšní označením největší z nejmenších – Lucembur-
sko. Projekce vznikla ze dvou cest – v létě 2018 jsme navštívili 
Lucembursko a Brusel – hlavní město Belgie a místo, kde se 
odehrávají mnohá z důležitých rozhodnutí týkající se Evropské 
unie. Při této cestě jsme zdolali nejvyšší body všech tří zemí. 
Při druhé cestě o Velikonocích 2019 jsme zavítali do belgických 
Antverp – působiště malíře Rubense a do Nizozemska, které 
se nám představilo rozkvetlé v celé své kráse. Lány tulipánů 
a světoznámá květinová zahrada Keukenhof nás uchvátila. 
Naše kroky nás zavedly i do Naardenu, kde našel svoje místo 
posledního odpočinku Jan Amos Komenský. 
Projekci doplňuje video.

Pátek 13. března od 18 hod.
DISKUSNÍ KLUB

DVeře K… (Diskusní Veřejný Klub) 
– otevřený diskusní klub, který se zabývá četbou, místem kde žije-
me, regionálními osobnostmi, ale také problémy, které nás trápí.
V březnu, s nastávajícím jarem, je určitě vhodná chvíle zamys-
let se nad problémy dopravy v našem městě. 
Setkání nese název 

UŽ ABYCHOM DOKÁZALI LÉTAT! 
Nezblázníme se z přemíry dopravních prostředků? Jak na 
parkování? Bude nastávající turistická sezóna ještě horší než 
ty předešlé? A je možné s tím ještě něco dělat? 
Přijďte si popovídat a podělit se s ostatními o své názory.
Diskusi moderuje Blanka Tauberová.

PŘEHLÍDKA MLUVENÉHO SLOVA

Čtvrtek 19. března od 17 hod.

RŮŽE PRO MARII Š. 
– přehlídka mluveného slova v kategorii dospělých.

Knihovna začala od roku 2016 pořádat přehlídku v oboru mlu-
veného slova v kategorii dospělých. Zařadila se tak po bok 
„starších sester“ Sedlčanské růže a Carminy. Přehlídka nese 
název Růže pro Marii Š., a věříme, že i v letošním roce přijdou 
všichni, kteří se zajímají o poezii a krásu mluveného slova. Uzá-
věrka přihlášek je v sobotu 14. 3. 2020.

LISTOVÁNÍ

Středa 11. března od 20 hod.

JAK SE STÁT DIKTÁTOREM
(MIKAL HEM)

 – LiStOVáNí v podání herců Alana Novotného 
(alt. Jiří Ressler) a Patrika Bořeckého

Kdo z nás někdy nesnil o tom, že bude vládnout vlastní zemi? 
Tato nekorektní příručka by mohla sloužit jako vtipný návod, 
jak se stát diktátorem. Naučí vás všechna tajemství tohoto ře-
mesla – jak se dostat na vrchol, jak se na něm udržet, a jak 
si svůj čas na výsluní pořádně užít. Inspiraci tu můžete najít 
od těch nejúspěšnějších vůdců, Kim Čong-ila, Muammara Ka-
ddáfího nebo Nicolae Ceaușesca. Kniha novináře Mikala Hema 
skvěle kombinuje černý humor s politickým nadhledem a bude 
jistě živnou půdou pro interpretaci projektu LiStOVáNí. 
Vstupenky za 150,- Kč v předprodeji v knihovně.



ŠIKOVNÉ RUCE (9+)
Pátek 6. 3. 2020 od 18 hodin
Provázková dílna tentokrát s Janou. Vyrobíme si náramky 
z bavlněných provázků. Na tuto dílnu si vezměte bavlněný 
provázek, popř. korálky s průměrem odpovídajícím síle pro-
vázku. Dobrá nálada podmínkou!

PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
Pátek 6. 3. 2020 od 13 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žá-
kem 1. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkuše-
nosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď!

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. 3. 2020 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  pro seniory Mnémé:  4. 3., 18. 3. 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: . 14. 3. a 28. 3. 2020 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 17 hod.
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PROGRAMY NA DĚTSKÉM 
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

HAJÁNEK
Středa 4. 3. 2020 od 17 hod.
Středa 11. 3. 2020 od 17 hod.
Středa 18. 3. 2020 od 17 hod.
Středa 25. 3. 2020 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém se začteme do knihy Léčivé po-
hádky pro dětskou duši od spisovatelky Romany Suché.

HRAJEME DESKOVKY
Pátek 20. 3. 2020 ve 13. 30 hod.
Scrabble: neumíte pravidla? Nevadí! Naučte se je s námi. Hry 
znáte a chybí vám parťáci na hraní? Přijďte k nám.

PÁTEČNÍ ODPOLEDNE
Pátek 6. 3. 2020 od 15 hod.
Bábinka, bábrlinka, babička
Veselé, hravé odpoledne plné vyprávění, čtení o babičkách. 
Inspirací nám budou knihy současných autorů. S babičkami 
se pobavíme, ale možná i najíme. 
Upečeme si buchty podle babiččina receptu při Buchtové 
dílně.
Pátek 13. 3. 2020 od 15 hod.
Čtenář roku – Nejlepší učitel/učitelka
V letošním roce nominovaly Čtenáře roku, svého učitele/
učitelku, děti. Pomocí ankety, která probíhala v sedlčanských 
školách, žáci rozhodli o letošním vítězi. Na slavnostní vyhlá-
šení Čtenáře roku jsou pozvaní vzácní hosté, kteří mají velkou 
zkušenost se školou. Přijde nás navštívit Mach a Pipi dlouhá 
punčocha.
Odpoledne zakončíme Školní výtvarnou dílnou, při níž si po-
ložíme otázku: Co mohou děti ve škole vidět? Koho mohou 
děti ve škole potkat?  

POHÁDKOVÁ BABIČKA
Pátek 20. 3. 2020 od 15 hod.
Čtení z knihy autorů Marka Bečky, Radka Berana a Víta Bruk-
nera Buchty a loutky dětem.
Hlavní hrdinové z knížky se setkávají v hravých příbězích se 
vzácnými rostlinami. 
Společně se pokusíme nahlédnout do jejich botanické zahra-
dy při Rostlinné výtvarné dílně.

KLÍČÍME (0-3 ROKY)
– DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
Pondělí 16. 3. 2020 od 10 hod.
Rozkvetlá výtvarná dílna
Výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi
Pondělí 23. 3. 2020 od 10 hod.
Jaro je tu!
Program pro rodiny s menšími dětmi. Společně s Jirkou, 
Jendou a Martínkem přivítáme jaro. Inspirací je nám stejno-
jmenná knížka Andreji Popprové. Vítání jara podpoříme bás-
ničkami, písničkami a hrami o jaru.
Sobota 21. 3. 2020 od 10 hod.
Čtení pro miminka v bříšku (prenatální komunikace)
Zveme budoucí rodiče na příjemně a užitečně strávený čas 
s knížkou v knihovně.

PROGRAMY NA DĚTSKÉM 
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

Vyhlašovatelem této celostátní knihovnické kampaně je Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků ČR. V centru zájmu 
knihoven v tomto období je právě čtenář a čtení, tedy ne kniha 
(předmět) ani knihovna (instituce), ale každý čtenář – knih, ča-
sopisů, e-knih, audio knih; aktivní uživatel knihovny i ten, který 
v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce. Cílem této 
kampaně je nabídnout moderní služby knihoven 21. století, 
propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou 
a čtenářstvím a dát o sobě vědět: ano, čteme a je nás hodně!
I naše knihovna pro toto období přichystala mnoho nejrůz-
nějších akcí a aktivit. Některé jsou určeny našim dlouhodo-
bým partnerům (školská zařízení, domov pro seniory apod.) 
a další jsou určeny pro širokou veřejnost. A také chceme, 
společně s dalšími knihovnami napříč republikou, hledat Čte-
náře roku 2020.
ČTENÁŘ ROKU 2020 MĚSTSKÉ KNIHOVNY SEDLČANY
I v tomto roce pokračuje naše dobrodružná cesta za nejlepšími 
čtenáři. Téma se každý rok mění, a tak jsme v roce letošním 
hledali nejlepšího čtenáře knihovny – učitele/učitelku. A po-
vedlo se? A kdo to bude? A jaká byla pravidla? A proč vlastně 
učitele? To se všichni dozvíme v pátek 13. 3. 2020 v 15 hod. 

BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ 


