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VÝSTAVA

od 4.6. - 1.7.2020

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 června: Kdo je kdo?

VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH 
ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ 

VÝTVARNÉHO OBORU 
– VÝSTAVA ZUŠ SEDLČANY

Slavnostní vernisáž, tentokrát pouze pro učitele ZUŠ, žáky 
a jejich rodinné příslušníky, se uskuteční ve čtvrtek 4. 6. 2020 
od 17 hod. 
Tradiční výstava absolventů ZUŠ Sedlčany za školní rok 
2019/2020, kteří letos pracovali velmi netradičním způsobem. 
Od druhého pololetí přemýšleli na vybraných tématech Bod 
zlomu, Krystaly, Dějiny umění, Počítačové a literární náměty, 
Interiéry… 
a hledali svou vlastní cestu zpracování. Tvořili jakousi výtvar-
nou řadu, která byla přerušena zásahem karantény. Všichni 
pracovali distančně ze svých domovů a práci konzultovali s pe-
dagogy. Co za tuto dobu vzniklo a jak naši žáci pracovali budete 
moci zhlédnout v provozní době knihovny od 4. 6. 2020 do 
1. 7. 2020.

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.

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. 6. 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.

Vážení návštěvníci knihovny,
měli jsme pro vás v červnu nachystáno mnoho společ-
ných setkání, ale zatím, po prožité pandemii, začneme 
zvolna. Vzhledem k hygienickým nařízením to ani ji-
nak nejde. Nicméně v době uzávěrky měsíčníku Radni-
ce předpokládáme, že od pondělí 1. 6. 2020 otevřeme 
knihovnu již v plné provozní době a k dispozici budou jak 
absenční, tak prezenční služby. Do té doby budeme pro-
voz postupně uvolňovat. Nicméně některá opatření nám 
do budoucna zůstanou a bude nutné je respektovat.
I letošní Měsíc pro rodinu proběhne omezeně, ale věří-
me, že úplně všichni si s sebou můžeme vzít do batohu 
na prázdniny knížku a neměli bychom zapomenout ani 
na opuštěná zvířátka. Zvlášť v letošním roce má veliký 
smysl podpořit Domov Fauny v Hrachově. Děkuji vám 
za to.
O prázdninách nás čeká určitě (nejen) s knihami spousta 
zážitků. Knihovna bude otevřena tak, jak jste v těchto 
měsících zvyklí (bez pátků a sobot) a v září se určitě se-
tkáme i při nejrůznějších aktivitách.

Blanka Tauberová, ředitelka knihovny 
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MĚSÍC PRO RODINU 
ANEB RODINNÉ PRÁZDNINY 

NEMUSÍ BÝT OTRAVA 
ANI NUDA – 13. ROČNÍK

Od 1. 6. do 30. 6. 2020 – probíhá přihlašování všech dětí 
a jednoho člena rodiny (sourozenec, rodič, prarodič, strý-
ček, tetička) v městské knihovně ZDARMA (prominutí 
administrativního poplatku na půl roku při společné návštěvě 
knihovny).

Od 1. 6. do 30. 6. 2020 – Máte rádi zvířata? Pomozte jim 
s námi! Některá zvířátka žijí s námi v rodinách, jiná o svůj do-
mov 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 čer-
ven k nám do knihovny přinášet suché psí krmivo (ne k vaře-
ní), nepotřebné deky (ne prošívané nebo s umělým vláknem) 
a suché pečivo (ne plesnivé). 

Čtvrtek 11. 6. 2020 v 15 hod.
Už víme, jak to dopadlo. Slavnostní vyhodnocení 16. roční-
ku Čtenářské ligy.
Vyhlášení výsledků, poprvé v historii této soutěže, zažijeme 
v přírodě, a to na Cihelném vrchu. Sejdeme se v 15 hodin 
před knihovnou a odtud se společně vydáme na cestu. 
Letošní školní rok jsme v lize prožívali se slavnými osobnost-
mi. Bonusové úkoly, které nás provázely se ukrývaly pod ná-
zvem „Fakt hustý týpci“. 
V odpoledním programu potkáme i regionální autorku dět-
ských knížek Markétu Vítkovou. Určitě jí společně položíme 
celou řadu zvídavých otázek.
Vzhledem k epidemiologické situaci je akce tentokrát urče-
na pouze „ligařům“ a jejich rodinným příslušníkům.
V případě nepříznivého počasí se program uskuteční v knihovně.

KLÍČÍME (0-3 roky) – Dopolední programy pro rodiny s dět-
mi
Pondělí 22. 6. 2020 v 10 hod.

Číst a hrát si můžeme i venku
Čury, mury, žádné chmury
Dopolední program pro rodiny s menšími dětmi tentokrát 
zažijeme v přírodě. Sraz účastníků je v 10 hodin před knihov-
nou; odtud půjdeme společně na Cihelný vrch. Užijeme si 
program inspirovaný knihou Malá čarodějnice od Ottfrieda 
Preusslera. 
Víte, co musí opravdová čarodějnice umět? A k čemu se po-
užívají bylinky? Nebo jak se létá na koštěti? Určitě na tyto 
otázky společně najdeme odpovědi.
V případě nepříznivého počasí se program ruší. 

Pátek 26. 6. 2020 od 19.30
Svatojanská noc aneb Poletíme s broučky
Zábavný večer pro celé rodiny, který začne v 19.30 průvodem 
od knihovny na náměstí. Společně oslavíme tajemnou sva-
tojanskou noc a doufáme, že se průvod bude hemžit brouč-
ky s lampionky, a to malými i velkými. Upleteme si věnečky 
z vonného kvítí, které má ve svatojanské noci kouzelnou moc. 
Na náměstí si užijeme LiStOVáNí z pohádky Patrika Ouřední-
ka O princi Čekankovi.
V případě deště se program uskuteční v knihovně.

ZNOVUOTEVŘENÍ KNIHOVNY 
4. 5. 2020 V 9.00

Pondělí 9 – 18
Úterý 9 – 18
Středa 9 – 18

UPOZORNĚNÍ NA PRÁZDNINOVOU
PROVOZNÍ DOBU (ČERVENEC A SRPEN)


