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VÝSTAVA

od 3.4. - 4.5.2020

KVÍZOVÁNÍ
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 měsíce dubna: Co víte o Velikonocích?

INFERNO 

– výstava fotografií amatérského fotografa
Tomáše Vodenky.

Vernisáž se uskuteční v sobotu 4. 4. 2020 od 16.00 hod. 
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 
3. 4. 2020 do 4. 5. 2020.
„Má smysl v dnešní době fotit? Není již fotografů příliš? Vždyť 
snad vše bylo nafoceno... Toto mohou být otázky, které nás 
napadnou před uchopením fotoaparátu do ruky. Existuje ale 
správná odpověď? Troufám si říci, že ne. Každý může fotografii 
vnímat jinak. Může pro nás být vzpomínkou na nějaké hezké 
chvíle nebo naopak špatné období. 
Také to může být jediná hmatatelná vzpomínka na blízké oso-
by. Tohle by především platilo pro vlastní fotografie. Jde tyto 
různé pocity vnímat při prohlížení cizích snímků? Pojďme to 
společně vyzkoušet.
Výstavu jsem záměrně pojmenoval Inferno. Toto slůvko mů-
žeme přeložit jako peklo nebo podsvětí. Díky moderním tech-
nologiím úprav můžeme jednoduše změnit náladu fotografie 
a vytvořit tak negativní pocit sálající ze snímku.“

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

Pátek 3. dubna od 17 hod.

NEJLEPŠÍ BYLINKY PRO ZDRAVÍ 
A VITALITU 

– přednáška spisovatelky Jarmily Mandžukové
Autorka populárně naučných knih Jarmila Mandžuková vám 
poradí, jak využít bylinky k léčbě nejběžnějších nemocí, posí-
lení zdraví a vitality. Využijte zázračnou moc léčivých bylinek 
a vneste je do svého života!



Pátek 24. dubna od 18 hod.
ČTENÁŘSKÝ 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.
Duben věnujeme ženám – spisovatelkám. 
Setkání nese název 

SPISOVATELKA A JEJÍ KNIHA 
Oslovila vás v poslední době kniha některé spisovatelky? 
A proč? Čtete raději ty současné nebo vás oslovují knihy spi-
sovatelek z dávných dob? 
Přijďte si popovídat nebo jen tak posedět.
Diskusi moderuje Blanka Tauberová.

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: 26. 4. 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.

Kreslení – Kurz Lukáš: 11. 4. a 25. 4. 2020 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 1. 4. 2020 od 17 hod.
Středa 8. 4. 2020 od 17 hod.
Středa 15. 4. 2020 od 17 hod.
Středa 22. 4. 2020 od 17 hod.
Středa 29. 4. 2020 od 17 hod.
Podvečerní čtení, tentokrát z knih švédského spisovatele Sve-
na Norgvista o dobrosrdečném kocourkovi Fiškusovi.

HRAJEME DESKOVKY
Pátek 24. 4. 2020 od 13.30 hod.
Černobílé historky. Neumíte pravidla? Nevadí! Naučte se je 
s námi. Hry znáte a chybí vám parťáci na hraní? Přijďte k nám.

PÁTEČNÍ ODPOLEDNE
Pátek 3. 4. 2020 od 15 hodin
Včely – královny života
Víte, jak vzniká med, který si dáváte do čaje? Viděli jste ně-
kdy včelí královnu? Ptáte se, jak vypadá život ve včelím úlu? 
Se vším, co se týká včel a včelaření nás přijde seznámit Mgr. 
Tomáš Heller.
Motivováni programem se pustíme do výtvarné dílny s ná-
zvem „Pruhované hrdinky“.  

KLÍČÍME (0-3 ROKY)
– DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
Pondělí 6. 4. 2020 od 10 hod.
Čury, mury, žádné chmury
Program pro rodiny s menšími dětmi, ve kterém si popovídá-
me o čarodějnicích. Co musí opravdová čarodějnice umět? K 
čemu používá bylinky? Jak se létá na koštěti? Inspirací nám 
bude kniha Malá čarodějnice od Otfrieda Preusslera.
Sobota 25. 4. 2020 od 10 hod.
Čtení pro miminka v bříšku (prenatální komunikace)
Zveme budoucí rodiče na příjemně a užitečně strávený čas 
s knížkou v knihovně.
Pondělí 27. 4. 2020 od 10 hod.
Čarodějnická výtvarná dílna
Výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi

PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
Pátek 17. 4. 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! 

DALŠÍ PROGRAMY
Pátek 17. 4. 2020 od 18 hod.
Šikovné ruce (9+)
Drháme, tentokrát s Kristiánem, který nás naučí základy dr-
hání. S sebou si vezměte bavlněný provázek a úsměv, který se 
při uzlování určitě hodí.
Pondělí 6. 4. 2020 od 13 hod.
Pondělí 27. 4. 2020 od 15 hod.
Látkování, moderní látkové pleny
Představení nových typů látkových plen, které jsou praktické, 
šetrné k životnímu prostředí a zdravé pro správný vývin kyčlí 
miminka. Vše vysvětlí a názorně předvede paní Petra Vitulo-
vá, která tyto plenky u svého dítěte aktivně používá.

Pátek 1. 5. 2020; 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 historické-
ho šermu Páni ze Zvěřince, hry pro děti.
Doprava:
pěšky – sraz na autobusovém nádraží 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!

UPOUTÁVKA NA KVĚTEN:


