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VÝSTAVA

od 4.10. - 6.11. 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 října: Uhodnete, ke kterému měsíci se váží pra-
nostiky ze staročeského kalendáře?

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: 27. 10. 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.
Klub Mnémé (klub pro seniory): 2. 10., 16. 10. a 30. 10. 
2019 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: 5. 10. a 19. 10. 2019 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.

ČAS SVATEBNÍ
 – společná výstava obyvatel města

Vernisáž se uskuteční v pátek 4. 10. 2019 od 18.00 hod. 
Výstavu si můžete dále prohlížet v provozní době knihovny 
až do 6. 11. 2019.
Historii místa kde žijeme, našeho národa nebo domova nejlé-
pe dokumentují předměty. Předměty, kterými se obklopujeme 
a mnohdy je chráníme jako oko v hlavě. Mezi tyto poklady pa-
tří i rodinné fotografie. Fotografie mají své příběhy, které se 
v rodinách vypráví z generace na generaci. 
Všem, kteří zapůjčili fotografie, děkujeme. 

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.

Další z rekordů:

PŮJDETE DO TOHO 
OPĚT S NÁMI?

Čas neúprosně utíká a my již potřinácté připravujeme Den 
pro dětskou knihu a s ním i letošní rekord.  Celá akce se usku-
teční v sobotu 30. 11. 2019 v odpoledních hodinách na sedl-
čanském náměstí. Tentokrát se pokusíme získat rekord na 
téma Nejvíce lidí s vločkou.
Započítávány budou vločky z těsta (perníkové nebo jiné pe-
čivo), háčkované, paličkované, korálkové, dřevěné, plastové, 
skleněné, kovové, slaměné, vločka jako ozdoba na strome-
ček, vločky vyrobené na 3D tiskárně... Vločky musí být vytvo-
řeny lidským přičiněním (nezapočítávají se tedy ty sněhové). 
Papírové vločky budou do rekordu uznány, pouze pokud bu-
dou polepené nějakým dalším materiálem.
Pokud vás zajímají certifikáty, které jsme do této doby společ-
ně získali, můžete si je prohlédnout ve studovně sedlčanské 
knihovny.

KŘEST AUDIOKNIHY
Pátek 25. 10. 2019 od 17 hod.

AHOJ DINOSAURE! 
– křest audioknihy regionální spisovatelky Markéty Vítkové

Slavnostně pokřtíme audioknihu pro děti Markéty Vítkové, ve 
které se to jen hemží dinosaury. Scénář pro audio podobu při-
pravila Ema Zámečníková, knihu namluvila Taťjana Medvecká 
spolu s Jaromírem Medunou. Svoji energii do namluvení kni-
hy však připojily i děti, převážně z dramatického oboru ZUŠ 
Sedlčany, které na natáčení výborně připravila Jaroslava Tro-
janová. Aby si nejen malí posluchači mohli i zatančit, součástí 
knihy jsou veselé 
a vtipné autor-
ské písničky Olgy 
Šafrové. Nahrála 
je a nazpívala 
spolu s Janem 
M a r h o u l e m , 
Pavlem Pínou 
a Jonášem Ni-
etschem. Urči-
tě nějaké zazní 
i naživo, tak se 
máte na co těšit! 
Zkrátka nepři-
jdou ani ti, kteří 
rádi tvoří.
Určitě si nenechte ujít toto jedinečné setkání.



TÝDEN KNIHOVEN 2019
PROGRAM:
30. 9. 2019 – 5. 10. 2019: Přihlašování čtenářů zdarma – Bez 
vás všech by žádná veřejná knihovna nebyla, ani ta naše 
sedlčanská! Všem novým čtenářům bude v Týdnu knihoven 
odpuštěn administrativní poplatek na půl roku.
1. 10. 2019: Odstartování 16. ročníku Čtenářské ligy. „Fakt 
hustý týpci“ je název letošního ročníku dlouhodobé čtenář-
ské soutěže Čtenářská liga, která startuje již pošestnácté právě 
v Týdnu knihoven. Od října do května mají děti možnost soutěžit 
a sbírat body. Body lze získat za správné vrácení knih, za vyprá-
vění přečteného, za zpracování úkolu pro daný měsíc, které se 
letos budou týkat lokální historie, ale také za účast na nejrůz-
nějších akcích knihovny. Úspěšní ligaři s námi nocují při Noci 
s Andersenem, na konci školního roku dostávají knižní odměny 
a v září s námi hrají fotbal proti týmu spisovatelů a ilustrátorů. 
Přijďte a zkuste to, nemáte co ztratit! 
4. 10. 2019 od 16 hod.: Co přinesl rok 1989 – připomenutí 
30. výročí Sametové revoluce  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 2019
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PROGRAMY NA DĚTSKÉM 
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

HAJÁNEK
Středa 2. 10. 2019 od 17 hod.
Středa 9. 10. 2019 od 17 hod.
Středa 16. 10. 2019 od 17 hod.
Středa 23. 10. 2019 od 17 hod.
Středa 30. 10. 2019 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém se potěšíme pohádkami 
z Večerníčků. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.

HRAJEME DESKOVKY
Pátek 11. 10. 2019 od 13.30 hod.
Hrajeme originální párty hru Telepatie
Neumíte pravidla? Nevadí! Naučíte se je s námi. Hry znáte 
a chybí vám parťáci na hraní? Přijďte a zahrajeme si společně!

DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
Pondělí 7. 10. 2019 od 10 hod.
Starosti medvěda Bručimíra
Program pro rodiny s malými dětmi inspirovaný knihou Jak 
medvěd Bručimír všechno zapomněl od spisovatele Richarda 
Skolka. Interaktivní program nás zavede do lesa Hustníka, kde 
se potkáme s kozou Neurózou, krtkem Poustevníkem, kan-
cem Hádavcem a ještěrkou Výbuškou.

Pondělí 14. 10. 2019 od 10 hod.
Přírodní výtvarná dílna
Výtvarná dílna pro nejmenší.

Sobota 19. 10. 2019 od 10 hod.
Čtení pro miminka v bříšku (prenatální komunikace)
Zveme budoucí rodiče na příjemně a užitečně strávený čas 
s knížkou v knihovně.

DALŠÍ ŘÍJNOVÉ AKCE
BESEDA

Pátek 11. 10. 2019 od 18 hod.

VIETNAMEM PO VLASTNÍ OSE
Beseda o putování Vietnamem s Katkou Jelenovou, Pavlem 
Hodysem a kamarády. Co všechno viděli? Co ochutnali? Co je 
překvapilo, potěšilo a pobavilo? To se dozvíte, když přijdete.

PŘEDNÁŠKA
Pátek 18. 10. 2019 od 18 hod.

PROMĚNY A VRCHOLY 
ČESKÉ BALADY 

– přednáška pro veřejnost literárního vědce a pedagoga 
PhDr. Pavla Šidáka, Ph.D.

Balada a baladičnost je jedním z nejtypičtějších žánrů a moda-
lit české literatury. Přednáška posluchače seznámí s vývojem 
české baladiky od preromantických náznaků přes romantické 
vrcholy a realistickou a prvorepublikovou sociální baladiku až 
do konce dvacátého století.

LISTOVÁNÍ
Pondělí 21. 10. 2019 od 19.30 hod.

MÉ DĚTSTVÍ V SOCIALISMU
(soubor povídek více než 60ti osobností) 

– LiStOVáNí jako dárek od knihovnic 
k 30. výročí Listopadu ´89

U příležitosti  25. výročí Listopadu ´89 desítky známých osob-
ností  připravily mozaiku příběhů, emocí a vzpomínek na svá 
dětská léta v období socialismu. Vykreslují mimořádně plas-
tický obraz doby, kterou zažila stále ještě naprostá většina 
z nás. Zavzpomínejte s nimi na dobu, která měla trvat na věčné 
časy. Děti dokážou být mimořádně citlivé na věci, s nimiž se 
dospělí už dávno smířili. Dokážou ze své perspektivy mnohem 
intenzivněji vnímat absurditu, nesmyslnost i krásu. Patříte také 
mezi děti socialismu? Pak ve vás vtipné, dojemné, mrazivé 
a originální texty zaručeně vyvolají proud vašich vlastních 
vzpomínek, emocí a zážitků z té doby. Nebo jste se narodili 
až po sametové revoluci? Potom zůstanete v úžasu nad tím, 
v čem vaši rodiče museli každodenně žít a jak moc se tehdejší 
svět lišil od dnešního. 
- účinkují: Pavel Oubram (alt. Jiří Ressler) a Věra Hollá
- uspořádal Ján Simkanič
- v roce 2014 vydal BizBooks (Albatros Media)
Vstup ZDARMA


