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MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program duben 2019

Z DÍLNY PETRKLÍČE
Ve dnech 5. dubna – 29. dubna 2019 budou v prostorách 
Městské knihovny Sedlčany vystaveny práce dětí z výtvar-
ných dílen Matlámo Patlámo. Dílny jsou určeny malým tvo-
řivcům ve věku 3-6 let, prostory pro rozlet poskytuje Rodin-
né centrum Petrklíč.
Dílka, která můžete v knihovně zhlédnout, děti vytvořily vý-
tvarnými technikami z mnoha uměleckých oblastí, s odva-
hou k experimentu a respektem k tvořivosti a v duchu arte-
filetických her. 
Přestože jsou jednotlivé lekce tematicky provázány, je úžas-
né pozorovat, jak se osobnost malého tvůrce jedinečným 
způsobem odráží v hotovém díle. Nenaleznete dva shodné 
obrazy či artefakty. 
Prostory dílen využila pro realizaci svých výtvarných před-
stav také skupinka maminek. Společně s účastníky kurzu stu-
dijní kresby jsou jejich díla vystavena v knihovně také.  
Přejeme vám příjemný zážitek…

UPOUTÁVKA NA KVĚTEN
Středa 1. 5. 2019, sraz ve 14 hod. na zřícenině hradu Zvěřinec

NA ZVĚŘINEC ZA MÁCHOU 

- výlet s programem konaný na památku Karla Hynka Máchy. 
Cílem výletu je vrch Zvěřinec se zříceninou stejnojmenného 
hradu 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 ve Zberazské ulici 
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 do-
hledem. Pojedeme přes Janov, Dohnalovu Lhotu, Mezné, Je-
senici a Boudy. V případě suchého počasí pojedeme přes je-
senickou kalvárii.
▪ vlastní doprava 
Jídlo ani počasí není zajištěno, proto doporučujeme zásoby, 
pláštěnku a dobrou náladu s sebou!

ZÁJEZD
Studenti Virtuální univerzity třetího věku spolu s knihovni-
cemi jezdí již dva roky na květnové výlety do zahraničí. Prů-
vodcem zájezdu je pan Vladimír Voráč. 
V letošním roce pojedeme ve středu 8. 5. 2019 do Mnichova. 
Nabízíme ještě několik volných míst. Přihlaste se v knihovně.

Pátek 12. dubna od 18 hod.
DISKUSNÍ KLUB

DVeře K… (Diskusní Veřejný Klub) 
– otevřený diskusní klub, který se zabývá četbou, místem kde 
žijeme, regionálními osobnostmi, ale také problémy, které nás 
trápí.

V dubnu si popovídáme o kultuře. Setkání nese název 

SEDLČANSKÁ KULTURA 
– stačí nám, co máme? Chceme něco jiného? Co se nám daří? 
A víme, co opravdu chtějí návštěvníci kulturních programů?
Pozvání přijali Blanka Tauberová, ředitelka knihovny, David 
Hroch, ředitel muzea a Martin Severa, ředitel kulturního domu.
Diskusi moderuje David Bareš.

VÝSTAVA

od 5. - 29. dubna 2019

KVÍZOVÁNÍ
KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY 

PRO DOSPĚLÉ
Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit 
vědomostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc  máme naplá-
nované jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci 
měsíce losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří zís-
kávají malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády 
zodpovíme v knihovně. 
Téma měsíce dubna: Apríl pomíchal autory a díla; přiřaďte 
je správně.



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: 28. 4. 2019 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: 13. 4. a 27. 4. 2019 od 9 hod.

Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro 
děti od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.
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PROGRAMY NA DĚTSKÉM 
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

HAJÁNEK
Středa 3. 4. 2019 od 17 hod.
Středa 10. 4. 2019 od 17 hod.
Středa 17. 4. 2019 od 17 hod.
Středa 24. 4. 2019 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si přečteme leporela s odklá-
pěcími obrázky a prostorové pohádky z edice Už vím proč.  
Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.

HRAJEME DESKOVKY 
Pátek 5. 4. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 12. 4. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 26. 4. 2019 od 13.30 hod.
Odpoledne určené pro všechny věkové kategorie. 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.  

DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
Pondělí 15. 4. 2019 od 10 hod.
Veselé ptačí příběhy
Program pro rodiny s malými dětmi inspirovaný pohádkami 
Zdeňka Malinského, Hedy Průchové a Zdeňky Bezděkové. 
Pomocí písniček a pohybových her se dozvíme, jak to bylo 
s datlem, jak se u voňavé meze narodil skřivánek a proč pan 
Sýkora hledal domeček.

Pondělí 29. 4. 2019 od 10 hod.
Mláďata na jaře 
Výtvarná dílna pro rodiny s malými dětmi.

DALŠÍ PROGRAMY
Pátek 12. 4. 2019 od 15 hod.
Píšu, píšeš, píšeme…
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žá-
kem, žákyní 1. stupně základní školy? Chceš se podělit o své 
zkušenosti a přečíst texty ostatním? Neváhej a přijď! 

Pátek 26. dubna od 15 hod.
Čarovný les aneb Číst se dá i venku
Odpoledne v „Parčíku pod Cihelným vrchem“. 
Sraz čtenářů malých (s doprovodem dospělých) i velkých je 
v 15 hodin před knihovnou; odtud půjdeme směrem na Ci-
helný vrch. 
Zde si společně prožijeme program Čarovný les inspirovaný 
knihami spisovatelky Daisy Mrázkové. V případě nepříznivé-
ho počasí zůstaneme v knihovně.

Úterý 16. dubna od 20 hod.
LISTOVÁNÍ

ČESKÝ RÁJ (JAROSLAV RUDIŠ) 
LiStOVáNí V PODÁNÍ HERCŮ PAVLA OUBRAMA, 

TOMÁŠE DRÁPELY A ALANA NOVOTNÉHO
 

Parta chlapů se pravidelně schází ve staré sauně za městem. 
Potí svoje těla i duše. Nemají jména, jen staré indiánské pře-
zdívky. Tady je nikdo neruší, tady se cítí svobodní a mohou být 
těmi, kým doopravdy jsou. Jejich sebestředný svět rámují tragi-
komické vzpomínky na minulost i nejistota z vlastní budoucnos-
ti. Radost a smutek mezi kapkami vody. Novela o současných 
mužích, jejichž touhy a sny se soustředí na tajemný svět za vy-
sokou zdí, který možná obývají ženy…
Možnost zakoupení knih podepsaných autorem.

Vstupenky za 150,- Kč (studenti do 26 let 100,- Kč) v předpro-
deji v knihovně.


