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VÝSTAVA

od 8. 7. - 4. 9. 2019 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
první schůzka po prázdninách se uskuteční v neděli 29. 9. 
2019 od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: první schůzka po 
prázdninách se uskuteční v pondělí 2. 9. 2019 od 17.30 hod.
Klub pro seniory (Klub Mnémé): první schůzka po prázdni-
nách se uskuteční ve středu 2. 10. 2019 od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: první schůzka klubu se uskuteční 
v pátek 4. 10. 2019 od 15 hod. 
Krajkový klub (paličkování): první schůzka po prázdninách 
se uskuteční v úterý 1. 10. 2019 od 15 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: první schůzka po prázdninách se usku-
teční v sobotu 5. 10. 2019 od 9 hod.
Patchworkový klub: první schůzka po prázdninách se usku-
teční ve čtvrtek 3. 10. 2019 od 15 hod.

Virtuální univerzita třetího věku: Zápis do zimního semestru 
proběhne v knihovně od 2. 9. 2019 do 7. 9. 2019. Přihlásit 
se může úplně každý, koho dané téma oslovuje. Předchozí 
studium není podmínkou. Přednášky začínají 7. 10. 2019 od 
10 hod.
Tentokrát máme na výběr ze dvou cyklů: 
Křesťanská ikonografie a hagiografie (vždy od 10 hod.)
Barokní architektura v Čechách (vždy od 13 hod.)

Trénování paměti: Zápis do základního kurzu se koná v 
knihovně od 2. 9. 2019 do 7. 9. 2019. Kurz bude otevřen 
pouze po naplnění a je určen pro všechny generace. 

Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro 
děti od šesti let): první schůzka po prázdninách se uskuteční 
v pondělí 9. 9. 2019 od 16 hod. Klub pracuje zdarma a přihlá-
sit se můžete v knihovně u paní Roškotové. V tomto klubu je 
počet míst omezen. 

TOULKY LÉTEM
výstava Jitky Jarešové 

Výstava keramických obrázků, kterou si můžete prohlížet od 
8. 7. 2019 do 4. 9. 2019 v provozní době knihovny. 

Slovo autorky výstavy
„Jmenuji se Jitka Jarešová. 
Bydlím a tvořím ve vesnič-
ce Čekanice blízko Blatné. 
Jsem obyčejný člověk, kte-
rý si našel vlastní cestu jak 
utéci od moderního, rych-
lého a technického světa 
plného spěchu. Obrázky 
mě zavádějí do země fan-
tazie plné klidu, sluníčka a 
starých dobrých časů. 
Obrázky vytvářím z kera-
mické hmoty vtlačováním 
do dřevěného rámu, ve 
kterém ji dále tvaruji drob-
nými mosaznými nástroji. Po zaschnutí keramiku pomaluji ole-
jovými barvami a následně přelakuji ochranným lakem. Ve své 
tvorbě se inspiruji krásnými kouty naší země. Někdy pracuji 
s fantazií, ale některé obrázky vytvářím i na přání lidí. Každý 
můj výtvor je originál, a tak práce na něm od počátečního 
nákresu tužkou až po finální úpravu (včetně na míru vyrobené-
ho dřevěného rámu) trvá skoro měsíc. 
Měla jsem možnost představit svoji práci v Plzni, Olomouci, 
Liberci, Praze, Dobrušce a velmi se těším, že obrázky udělají 
radost i v Sedlčanech. Na výstavě můžete najít i obrázek Červe-
ného Hrádku u Sedlčan. Srdečně vás tedy zvu v červenci nebo 
srpnu  na výstavu do městské knihovny.“ 

Prázdninová otevírací doba: 
Pondělí 9 - 18 hod.
Úterý 9 - 18 hod.
Středa 9 - 18 hod.

UPOZORNĚNÍ
Box na vracení knih, který je umístěný na náměstí před ob-
chodním domem, slouží VÝHRADNĚ PRO VRACENÍ VYPŮJČE-
NÝCH KNIH. Není tedy určen na dary. Ohledně darování knih 
kontaktujte pracovnice knihovny a domluvte se s nimi. 



KVÍZOVÁNÍ NA LÉTO
KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY 

PRO DOSPĚLÉ
Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vě-
domostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc máme napláno-
vané 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 na prázdniny: Test pozorného čtenáře.
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PRÁZDNINOVÉ PROGRAMY 
NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ 

PRO VEŘEJNOST:
HAJÁNEK
Středa 3. 7. 2019 od 17 hod.
Středa 10. 7. 2019 od 17 hod.
Středa 17. 7. 2019 od 17 hod.
Středa 24. 7. 2019 od 17 hod.
Středa 31. 7. 2019 od 17 hod.
Středa 7. 8. 2019 od 17 hod.
Středa 14. 8. 2019 od 17 hod.
Středa 21. 8. 2019 od 17 hod.
Středa 28. 8. 2019 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst krátké pohádky 
ze Sluníčka. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.

DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
Pondělí 22. 7. 2019 od 10 hod.
Myškohrátky
Program pro rodiny s dětmi inspirovaný pohádkami o myších 
od současných autorů. Společně si budeme hrát, číst a zpívat. 
Závěr programu se zaměří na Myší výtvarnou dílnu.

Pondělí 19. 8. 2019 od 10 hod.
Putování po hradech a zámcích
Program pro rodiny s dětmi o hradech, zámcích a pohádkách 
o nich. Zazpíváme si s kytarou, prověříme naši fantazii stav-
bou hradu a šikovní si zahrají i na průvodce. Setkání dovršíme 
Hradní výtvarnou dílnou. 

MOŽNÁ VÁM ZATÍM UNIKLO, ŽE
CHYSTÁME SPOLEČNOU VÝSTAVU

Historii místa kde žijeme, našeho národa nebo domova, nej-
lépe dokumentují předměty. Předměty, kterými se obklopuje-
me a mnohdy je chráníme jako oko v hlavě. Mezi tyto poklady 
patří i rodinné fotografie. Fotografie mají své příběhy, které se 
v rodinách vypráví z generace na generaci. Po loňské, velmi 
úspěšné, říjnové výstavě sto let starých předmětů, bychom 
v letošním roce, opět v říjnu, chtěli vystavit 

SVATEBNÍ FOTOGRAFIE.
Tentokrát však vystavíme svatební fotografie napříč časem. 
To znamená, že můžeme vystavit svatby, které se udály před 
stoletím nebo třeba před týdnem. 
Pokud se s námi rozhodnete podělit o svatební fotogra-
fie, které vlastníte (nebo jste se již rozhodli a přihlásili se 
v knihovně) a v měsíci říjnu je zapůjčíte na výstavu, přineste 
nám je v týdnu od 16. do 21. 9. 2019 do knihovny. 

NEJEN PŮJČUJEME,  
ALE I PRODÁVÁME KNIHY

Od roku 2015 je možné si knížky v knihovně nejen vypůjčit, 
ale i zakoupit. Možná vám tato služba proklouzla mezi prsty 
a nevíte o ní. Některé knížky jsou k dispozici ihned, ale ostatní 
si musíte objednat. Je třeba přijít včas, protože dodání chvíli 
trvá. Naše databáze však pokrývá 95% knih, které jsou k dis-
pozici na trhu. Navíc knížky získáte o něco levněji než v knih-
kupecké síti a podpoříte naši knihovnu. Z finančního zisku totiž 
nakupujeme nové knihy k půjčování.

POSKYTUJEME ZDARMA PŘÍSTUP 
K PLACENÝM DATABÁZÍM

Potřebujete najít nějaký článek? Chcete si číst časopisy a de-
níky v cizích jazycích? Zajímá vás právo a vše co s ním sou-
visí? Na tyto otázky najdete odpovědi v naší knihovně. Díky 
podpoře Ministerstva kultury ČR máte možnost využívat tři 
následující databáze. Na počítač je však třeba předem se ob-
jednat.

ON-LINE MEDIÁLNÍ DATABÁZE ANOPRESS IT ARCHIV 
OD R. 1996 – unikátní on-line mediální databáze českých 
médií (tištěné zdroje, přepisy televizních a rozhlasových po-
řadů, zpravodajské internetové servery). Uživatel má mož-
nost vyhledávat dle vlastních klíčových slov, času zpracová-
ní, zdrojů, témat atd. Vyhledané články je možné hromadně 
zobrazit a případně vytisknout.
DATABÁZE ASPI – přístup do databáze zahrnuje předpisy ČR 
a EU, judikaturu ČR a SDEU, historickou judikaturu, stejnopis, 
bibliografie, základní literaturu, časopis Soudce, Správní prá-
vo, Časopis zdravotnického práva a bioetiky, registry a mno-
ho dalšího. Užší verze dále obsahuje i komentáře k vybraným 
zákonům a judikatuře.
DATABÁZE PRESSREADER – obsahje plné texty více než 
6000 zahraničních deníků a populárně naučných časopisů 
v 60 jazycích ze 100 zemích světa. Archiv je u většiny titulů 
3 měsíce. Tituly jsou dostupné v den vydání a v plném roz-
sahu.


