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MARKÉTA SLOUPOVÁ  
– VÝSTAVA PALIČKOVANÝCH 

KRAJEK
Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 6. 6. 2019 od 17 
hod. a následně si výstavu můžete prohlédnout v provozní 
době knihovny do 3. 7. 2019.
Markéta Sloupová (nar. 13. 3. 1944)
Příbramská výtvarnice, autorka vystavovaných paličkovaných 
krajek.
Začínala paličkovat v roce 1958 v Krajkářské škole v Sedlici u Blat-
né. Po škole pracovala 8 let pro Vambereckou krajku, družstvo 
umělecké výroby Vamberk. Prováděla pásové, vláčkové, obrazo-
vé krajky i paličkovanou bižuterii.
Mimo tvorbu se věnovala i vzdělávací činnosti. Vedla první kurzy 
paličkování v příbramském Domě kultury a kurz drhání v Drahe-
nickém Málkově u Blatné.
Svá díla ukázala na samostatné výstavě ve Výstavní síni v Pražské 
ulici v Příbrami v r. 1972 a na dalších společných výstavách v Sed-
lici, Praze, Plzni, Obecnici, Klučenicích, Drážkově.
Na těchto výstavách, mimo jiné, prezentovala svoji nejjemnější 
práci, a to vláčkovou krajku na kapesníčku k piešťanskému kroji. 
Tato precizní práce byla v soutěži o nejkrásnější krajku v Čechách 
oceněna čestným uznáním.
Další samostatné výstavy uspořádala v Březnici, v příbramské 
nemocnici a v geologické expozici Hornického muzea v Příbra-
mi. Tam se setkaly nerosty umělecky ztvárněné formou krajky se 
skutečnými minerály a byly vděčně přijaty návštěvníky muzea. Ke 
krajkářskému převodu kamene do krajky bylo nutné použít mno-
ho různých krajkářských postupů a technik. Aby byla vystižena 
podoba kamenů, bylo paličkováno z příze různé síly a barev. Tak 
bylo možné přiblížit se jejich kráse, barevnosti, lesku a zároveň 
vytvořit rozdílné krajky.
Velice náročný a pracný byl také převod do krajky chrámových 
staveb v Příbrami, Březnici, v Klučenicích a Svaté Hory u Příbrami.

VÝSTAVA

od 6. 6. - 31. 8. 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 června: Znáte současnou českou literaturu?

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: 30. 6. 2019 od 18 hod.
Klub harmonické bytosti: 
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: 8. 6., 22. 6. 2019 od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro 
děti od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.

Čtvrtek 6. června od 17 hod.
VÝSTAVA

MĚSÍC PRO RODINU ANEB 
RODINNÉ PRÁZDNINY NEMUSÍ BÝT 
OTRAVA ANI NUDA  – 12. ROČNÍK

Veškeré aktivity, které jsou pro vás v červnu nachystány, se mo-
hou stát inspirací právě pro letošní prázdniny. Úplně všichni 
si s sebou můžeme vzít do batohu knížku a neměli bychom 
zapomenout ani na opuštěná zvířátka.
Od 1. 6. do 30. 6. 2019 – probíhá přihlašování všech dětí 
a jednoho člena rodiny (sourozenec, rodič, prarodič, strýček, 
tetička) v městské knihovně ZDARMA (prominutí administra-
tivního poplatku na půl roku při společné návštěvě knihovny).
Od 1. 6. do 30. 6. 2019 – Máte rádi zvířata? 
Pomozte jim s námi! Některá zvířátka žijí s námi v rodinách, 
jiná o svůj domov přišla. V Hrachově, nedaleko Sedlčan, sídlí 
Domov Fauny a nejsou v něm umístěni pouze psí kamarádi, 
ale i různá jiná zvířata, která potřebují naši pomoc. Můžete jim, 
po celý červen, k nám do knihovny, přinášet suché psí krmivo 
(ne k vaření), nepotřebné deky (ne prošívané nebo s umělým 
vláknem) a suché pečivo (ne plesnivé). 

VÝSTAVA „NA CHODBĚ“
Sedlčanské střípky - od 6. 6. 2019 do 31. 8. 2019 budou na 
chodbách budovy, ve které knihovna sídlí, vystaveny příběhy 
a ilustrace k nim, které vytvářeli žáci 4. tříd sedlčanských zá-
kladních škol. Projekt se jmenuje Malí spisovatelé a Malí ilust-
rátoři a všichni, kteří výstavu uvidí, mohou hlasovat, který pří-
běh a která ilustrace se jim nejvíce líbí. Na podzim výsledky 
anketního hlasování slavnostně vyhodnotíme spolu s někte-
rým spisovatelem či ilustrátorem dětských knih.

Prázdninová otevírací doba: 
P0 - ST 9 - 18 hod



Neděle 23. června od 19 hod.
SVATOJANSKÁ NOC

SVATOJANSKÁ NOC 
ANEB POLETÍME S BROUČKY

zábavný večer pro celé rodiny, který začne v 19 hod. průvodem 
od knihovny na náměstí. 
Společně oslavíme tajemnou svatojanskou noc a doufáme, 
že průvod se bude hemžit broučky s lampionky, a to malými 
i velkými.
Samozřejmě budeme také plést věnečky z vonného kvítí, možná 
i chlapcům hlavy a třeba na nás bude čekat i další překvapení... 
Na náměstí si užijeme představení Pipi Dlouhá punčocha a dob-
rodružství v Praze (divadlo Na houpačkách, hraje Katarína Fiala 
a Luboš Pavel).
Neposedná, bláznivá, plná nápadů a chuti po dobrodružství 
- kdo by neznal Pipi Dlouhou punčochu. V tomto divadelním 
představení nejen dovádí se svými kamarády Tomíkem a Anič-
kou, ale také podnik-
ne velkolepý let ba-
lónem, aby pomohla 
svému tatínkovi, 
který zrovna pobývá 
v Praze. Honičky, pís-
ničky, loutky, zkrátka 
zábava pro všechny 
děti. 
V případě deště se 
program uskuteční 
v knihovně. 
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PROGRAMY NA DĚTSKÉM 
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

HAJÁNEK
Středa 5. 6. 2019 od 17 hod.
Středa 12. 6. 2019 od 17 hod.
Středa 19. 6. 2019 od 17 hod.
Středa 26. 6. 2019 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst příběhy a pohád-
ky o myškách.

HRAJEME DESKOVKY 
Pátek 7. 6. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 14. 6. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 21. 6. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 28. 6. 2019 od 13.30 hod.

DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
Pondělí 3. 6. 2019 od 10 hod.
Pip a Pipa jsou kamarádi
Program pro rodiny s malými dětmi inspirovaný knihami Axe-
la Schefflera. Nebudou chybět písničky, říkadla a pohybové 
hry, které program o králičích kamarádech doplní.

Pondělí 24. 6. 2019 od 10 hod.
Prstíková výtvarná dílna 
Výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi.

DALŠÍ PROGRAMY
Pátek 7. 6. 2019 od 15 hod.
Turnaj v pexesu
Tradiční červnový souboj se soupeři a s vlastní pamětí v pexe-
su. Hrát mohou všichni bez rozdílu věku. Máme nová pexesa, 
neváhejte a přijďte si je zkusit!

Pátek 14. 6. 2019 od 15 hod.
Číst se dá i venku
Odpoledne v „Parčíku pod Cihelným vrchem“. Sraz čtená-
řů malých (s dopro-
vodem dospělých) 
i velkých je v 15 hodin 
před knihovnou; od-
tud půjdeme směrem 
na Cihelný vrch. Zde 
si společně prožijeme 
program „Teta to ple-
te“ inspirovaný kniha-
mi Ivony Březinové. V případě nepříznivého počasí zůstane-
me v knihovně.

Sobota 15. 6. 2019 od 10 hod.
Čtení pro miminka v bříšku (prenatální komunikace)
Zveme budoucí rodiče na příjemně a užitečně strávený čas 
s knížkou v knihovně.

Pondělí 17. 6. 2019 od 16 hod.
Vyhlášení výsledků Čtenářské ligy
Slavnostní vyhlášení výsledků 15. ročníku soutěže, která se 
letos zaměřila na téma významných dat v dějinách Českoslo-
venska a České republiky pod názvem Připomeňme si…
Součástí programu je i vystoupení klubu Literární prádelna, 
mladších i starších dětí. Formou Listování připomenou knihu 
„Nejhorší děti na světě“ spisovatele Davida Walliamse a kni-
hu „Kde jsi, Pierote?“ spisovatelky Ivony Březinové. 

Neděle 23. června od 16.30 hod.
KYTAROVÝ RECITÁL

Chrám sv. Martina Sedlčany
Klasická kytara od renesance až po současnost.

KYTAROVÝ RECITÁL 
ADAMA ŘÍHY

Zazní výběr z děl Johanna Sebastiana Bacha, Johanna Kaspara 
Mertze, Federica Morena Torroba a dalších.
Adam Říha se hře na klasickou kytaru věnuje od 12 let, kdy se 
stal žákem Marie Gexové na ZUŠ v Sedlčanech.
V letech 2013 - 2018 studoval obor klasická kytara na Pražské 

konzervatoři u profesora Vác-
lava Kučery. Během studia 
se stal členem kytarového 
tria „Trio con brio“, se kte-
rým koncertuje až do sou-
časnosti. V roce 2016 nahrál 
sólové skladby pro kytaru 
od Martina Rouse s názvem 
„Španělské zákusky“. Od roku 
2017 studuje u prof. Thomas 
Müller-Pering na Vysoké ško-
le Franz Liszt ve Výmaru. Pra-
videlně se také účastní kyta-
rových kurzů a soutěží.


