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VÝSTAVA

od 4.9. - 30.9.2020

FOTOGRAFIE – VÝSTAVA
FOTOKLUBU URAN PŘÍBRAM

Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 
4. 9. 2020 do 30. 9. 2020. Vernisáž se uskuteční v prostorách 
knihovny 5. 9. 2020 od 17. hod.
Fotoklub Uran z Příbrami je uskupením přátel fotografie, kteří 
se pohybují na poli amatérské a poloprofesionální fotografie. 
Klub má za sebou již šedesátileté trvání a je tak jedním z nej-
starších uskupení fotografů v České republice.
Výstava představí práce některých členů na volné téma z ob-
dobí dvou předcházejících let, výjimečně i starší.  Návštěvníci 
se dozví něco více o činnosti fotoklubu a jeho zázemí. Foto-
grafie z velké části představují téma krajiny, portréty lidí, ale 
také makro svět. Fotografie budou součástí rozsáhlejší výstavy 
v příbramském Domu Natura, kde fotoklub Uran bude pokra-
čovat v roce 2021.
Jste srdečně zváni.
Tento projekt je realizován za finanční podpory města Příbra-
mi.

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 a od no-
vého školního roku zase zahájí svoji činnost. 
Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit…

Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: první schůzka 
po prázdninách se uskuteční v neděli 27. 9. 2020 od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: první schůzka po 
prázdninách se uskuteční v pondělí 7. 9. 2020 od 17.30 hod.
Klub pro seniory (Mnémé): první schůzka po prázdninách se 
uskuteční ve středu 7. 10. 2020 od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: první schůzka klubu se uskuteční 
v pátek 2. 10. 2020 od 15 hod. 
Krajkový klub (paličkování): první schůzka po prázdninách 
se uskuteční v úterý 6. 10. 2020 od 15 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: první schůzka po prázdninách se usku-
teční v sobotu 3. 10. 2020 od 9 hod.
Patchworkový klub: první schůzka po prázdninách se usku-
teční ve čtvrtek 1. 10. 2020 od 15 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro 
děti): první schůzka po prázdninách se uskuteční v pondělí 
7. 9. 2020 od 15 hod. Přijímáme nové členy – předškoláky a za-
čínající čtenáře. Klub pracuje zdarma. Přihlašujte se v knihovně 
u paní Roškotové. V tomto klubu je počet míst omezen. 

NETRADIČNÍ SETKÁNÍ
ČTENÁŘŮ A SPISOVATELŮ

Sobota 12. 9. 2020 od 14 hod. na stadionu Tatran Sedlčany

Fotbálek aneb Loučení s létem pošestnácté 
– již pošestnácté se setkají ryze amatérské a sportem příliš 

„nepolíbené“ týmy. 
Na závěr dlouhodobé soutěže pro děti, která se jmenuje Čte-
nářská liga, se uskuteční fotbalové klání na sedlčanském sta-
dionu (spisovatelé a ilustrátoři versus účastníci ligy), na které 
se určitě přijďte podívat. Bojovat se bude opět o dort ve tva-
ru hřiště a samozřejmě proběhne i netradiční autogramiáda. 
Všechno v duchu fair play. Přijďte si nechat podepsat své oblí-
bené autory a pobavit se s námi. 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 
TŘETÍHO VĚKU

Zápis do zimního semestru proběhne v knihovně od 7. 9. 2020 
do 12. 9. 2020. Přihlásit se může úplně každý, koho dané téma 
oslovuje. Předchozí studium není podmínkou. Přednášky začí-
nají 5. 10. 2020 od 10 hod. a 13 hod.
Tentokrát máme na výběr ze dvou cyklů: 
Rituály evropských královských rodů (vždy od 10 hod.)
Včelařův rok (vždy od 13 hod.)

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Zápis do základního kurzu se koná v knihovně od 7. 9. 2020 do 
12. 9. 2020. Kurz otevřeme pouze pokud se naplní. Je určen 
všem generacím. 



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 září: Pojmy z literatury.
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PROGRAMY 
NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ 

PRO VEŘEJNOST
HAJÁNEK
Středa 2. 9. 2020 v 17 hod.
Středa 9. 9. 2020 v 17 hod.
Středa 16. 9. 2020 v 17 hod.
Středa 23. 9. 2020 v 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst příběhy dobro-
srdečného vikinga Tappiho od spisovatele Marcina Mortky.

PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
Pátek 25. 9. 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! 
Pátek 25. 9. 2020 od 18 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žá-
kem 2. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkuše-
nosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď! 

KLÍČÍME (0-3 roky) 
– Dopolední programy pro rodiny s dětmi 
Pondělí 14. 9. 2020 od 10 hod.
Já už se nebojím!
Dopolední program pro rodiny s menšími dětmi. Pomocí pís-
niček a veselých básniček se proti strachu a obavám ze tmy 
obrníme. 
Pondělí 21. 9. 2020 od 10 hod.
Kam moje stopy vedou?
Výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi.

KŘEST KNIHY
Pátek 18. 9. 2020 v 17 hod.

KAMIL – MALÍŘ SNŮ 
– křest knihy Markéty Vítkové

Pokřtíme knížku, 
která vypráví příběh 
malého Vaška, kte-
rého děda vezme na 
výstavu malíře Kami-
la Lhotáka v Obec-
ním domě. A Vašek 
je nadšený. Zvláště z 
dopravních prostřed-
ků. Ta krásná letadla, 
lodě, ponorky, vlaky, 
kola a jiné! A to ještě 
děda tvrdí, že jsou obrazy kouzelné. Večer před usnutím děda 
svému vnoučkovi o malíři vypráví. Vaškovi se zavírají oči a pak 
se dějí věci! Šest nocí a šest snů plných dobrodružství v obra-
zech báječného malíře klučičího snění.
Malíř a ilustrátor Kamil Lhoták měl slabost pro ženy s handica-
pem. A k této knize jsou k dispozici ke stažení podklady pro 3D 
tisk modelů některých objektů z knihy, které jsou vhodné i pro 
zrakově postižené. Čtenáři si s nimi mohou hrát podobně, jako 
s loutkami. Haptické modely vytvořila firma Prusa Research 
a možná nám zaměstnanci této firmy při slavnostním křtu před-
vedou tisk jednoho z modelů. Účast přislíbil i syn Kamila Lho-
táka a předseda Spolku přátel Kamila Lhotáka Evžen Škňouřil. 
Křtem této knihy zahájíme v Sedlčanech projekt, který nás 
bude provázet až do dubna příštího roku a nese název Kamil 
Lhoták – malíř snů.

Kamil Lhoták
Narodil se 25. 7. 1912 v Praze a zemřel 22. 10. 1990 tamtéž.
Malíř, grafik, ilustrátor, filmový tvůrce.
Výchozím podnětem jeho tvorby byl obdiv k moderní civilizaci, 
k období přelomu 19. a 20. století. Inspiraci čerpal z knižních ilu-
strací, časopisů, dobrodružných románů J. Vernea a v atmosfé-
ře městských periférií. Ovlivnila jej i výstava Poesie 1932, tvorba 
H. Rousseaua a J. Šímy. Náměty jeho obrazů byly krajiny, v nichž 
se v harmonickém poměru propojovala příroda s civilizačními 
prvky. Zachytil idylický svět balonů, vzducholodí, vysokých kol, 
tricyklů, starých automobilů, letadel, lodí nebo ponorek. Od 
1939 byl členem Umělecké besedy, od 1942 členem Skupiny 42 
a od 1945 SČUG Hollar. Od počátku 60. let se soustředil na kva-
litativní účinky barvy. Od 1966 se svými obrazy s reklamními 
tabulemi, plátěnými draky, terči a barely přiblížil problematice 
Nové figurace. Celou tvorbou procházel ojedinělý soubor ma-
leb, kreseb i grafik s podobiznou dívky nazvaný Dcera velko-
města. Nedílnou součástí jeho díla tvoří kresby, volná grafika 
a knižní ilustrace. Věnoval se i známkové tvorbě, v níž se námě-
tově promítají tytéž inspirační zdroje jako v malbě a grafice. Patří 
k průkopníkům českého animovaného filmu.
/zdroj: Galerie Platýz/

Prusa Research založil roku 2012 Josef Průša, český kutil, vy-
nálezce a investor – a nyní jeden z nejznámějších lidí v oblasti 

KŘEST KNIHY
3D tisku. Josef se o 3D tiskárny začal zajímat při nástupu na Vy-
sokou školu ekonomickou - tedy v roce 2009. Tehdy považoval 
3D tisk za pouhé hobby, přestože ho nová technologie fascino-
vala - především tím, jak lze tyto stroje dále vylepšovat. Později 
se přidal k open-source projektu RepRap a zbytek už nejspíš 
znáte.A pokud ne, mrkněte na web firmy. Je tam připravena 
kompletní časová osa, na které jsou zaneseny ty nejdůležitější 
okamžiky historie firmy – od zrodu až po útok na nejvyšší příčky 
světových žebříčků!
/zdroj: web Prusa Research/


