
 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program říjen 2020

VÝSTAVA

od 2.10. - 4.11.2020

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: Čím jsou / Čím byli?

INFERNO 
– výstava fotografií amatérského fotografa

Tomáše Vodenky.
Vernisáž se uskuteční v pátek 2. 10. 2020 od 18.00 hod. 
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 2. 10. 
2020 do 4. 11. 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 osoby. Tohle 
by především platilo pro 
vlastní fotografie. Jde 
tyto různé pocity vní-
mat při prohlížení cizích 
snímků? Pojďme to spo-
lečně vyzkoušet.
Výstavu jsem záměrně 
pojmenoval Inferno. 
Toto slůvko můžeme 
přeložit jako peklo nebo 
podsvětí. Díky moder-
ním technologiím 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.

TÝDEN KNIHOVEN 2020
 – Knihovny jako centra celoživotního vzdělávání:
PROGRAM:
5. 10. 2020 – 11. 10. 2020: 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.
5. 10. 2020: Odstartování 17. ročníku Čtenářské ligy. „Fakt 
hustý týpci“ je název letošního ročníku dlouhodobé čtenářské 
soutěže Čtenářská liga, která startuje již posedmnácté právě 
v Týdnu knihoven. Od října do května mají děti možnost sou-
těžit a sbírat body. Body lze získat za správné vrácení knih, za 
vyprávění přečteného, za zpracování úkolu pro daný měsíc, ale 
také za účast na nejrůznějších 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!
5. 10. 2020: Zahájení zimního semestru Virtuální univerzity 
třetího věku (pro přihlášené).
10 hod. Rituály evropských královských rodů
13 hod. Včelařův rok
6. 10. 2020: Krčínova slavnost pro absolventy 1. tříd 
2019/2020 (1. ZŠ Sedlčany): slavnostní uzavření celoročního 
projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Společně se 
sedlčanskými druháky, jejich rodinnými příslušníky a s jejich 
učitelkami slavnostně zakončíme 1. ročník základní školy, který 
byl velmi netradiční… 
Jan Amos Komenský – interaktivní výukový program o Janu 
Amosi Komenském a jeho díle, určený pro 2. stupeň ZŠ. Možno 
předem objednat u knihovnice Mgr. Aleny Budkové.
František Běhounek – český fyzik, akademik, profesor, spiso-
vatel, autor odborné literatury pro mládež a také „fakt hustý 
týpek“.  Interaktivní výukový program pro družiny ZŠ. 
Možno předem objednat u knihovnice Jany Roškotové.
Užijte si s námi Týden knihoven 2020                 

Pátek 30. října od 18 hod.
ČTENÁŘSKÝ KLUB

DVeře K… (Diskusní Veřejný Klub) 
– otevřený diskusní klub, který se zabývá četbou, místem kde 
žijeme, regionálními osobnostmi, ale také problémy, které nás 
trápí.

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

Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: 25. 10. 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.
Klub pro seniory (Mnémé): 7. 10. a 21. 10. 2020 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: 3. 10., 17. 10. a 31. 10. 2020 od 9 hod.
Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 17 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro 
děti): schází se každé pondělí od 15 a 16 hod. 

 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program říjen 2020

PROGRAMY 
NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ 

PRO VEŘEJNOST
HAJÁNEK
Středa 7. 10. 2020 od 17 hod.
Středa 14. 10. 2020 od 17 hod.
Středa 21. 10. 2020 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst z knihy Stromové 
pohádky od Jany Burešové.

PÁTEČNÍ ODPOLEDNE
Píšu, píšeš, píšeme
Pátek 2. 10. 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! 

KLÍČÍME (0-3 roky) – Dopolední programy pro rodiny s dětmi
Pondělí 12. října 2020 od 10 hod.
Kolik pater má strom?
Dopolední program pro rodiny s menšími dětmi inspirovaný 
stejnojmennou knihou Jörga Hilberta. Veverčák a jeho kama-
rádka sovička vás zábavnou formou seznámí s obyvateli vy-
sokého stromu – panem Datlem, paní Holoubkovou, panem 
Hromádkou, paní Žabičkovou.
Pondělí 26. 10. 2020 od 10 hod.
Soví kamarádi
Výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi.
Sobota 17. 10. 2020 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
PŘEDNÁŠKA

Pátek 23. 10. 2020 od 18 hod.

KOŘENY ČESKÉ POVÍDKY 
A JEJÍ CESTA K MODERNĚ 

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

Přednáška shrne žánrové a formální proměny povídky v prů-
běhu 19. století. V celém jeho průběhu patřila povídka k žánru 
oblíbenému, měnila se však její funkční role a také se radikál-
ně proměňovala její témata – tak, aby na konci stála moderní 
povídka realistická na straně jedné a moderní povídka směrů 
konce století na straně druhé.

LISTOVÁNÍ
Úterý 20. 10. 2020 od 19.30 hod.

SOBĚSTAČNÝ (Zuzana Dostálová) 
– LiStOVáNí v podání herců Markéty Lánské a Jiřího Ressle-
ra (alt. Lukáš Hejlík) a setkání se spisovatelkou a violonce-

llistkou Zuzanou Dostálovou 
Štěpánovi je jedenáct a celý jeho svět závisí na dospělých. Jen-
že co si počne ve chvíli, kdy se jeho táta nejspíš zbláznil – od-
stěhoval se, nechal si narůst plnovous a z kalhot mu koukají 
kotníky. Tátova nová přítelkyně nemá Štěpána moc v lásce, 
přijde si nadbytečný. Jeho máma vzdychá, šetří úplně na všem 
a vypadá to, že jí není dobře. Štěpán si proto přeje hlavně jed-
nu věc – co nejrychleji vyrůst a být soběstačný. I když je tu hlav-
ním hrdinou Štěpán a jeho čtyři roky života, je to především 
sonda do světa dospělých.
- knihu v roce 2020 vydalo nakladatelství Paseka, možnost 
zakoupení po představení
- o knize: https://www.kosmas.cz/knihy/268503/sobestacny/
- reportáž Česká televize: https://ct24.ceskatelevize.cz/kul-
tura/3168021-otec-odchazi-matka-se-trapi-syn-touzi-byt-
-sobestacny-roman-vypravi-o-rozvodu-rodicu
Vstupenky za 150,- Kč v předprodeji v knihovně.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 
A ZAHÁJENÍ ADVENTU 

V SEDLČANECH ANEB DALŠÍ 
ZE SEDLČANSKÝCH REKORDŮ

Čas neúprosně utíká a my již počtrnácté připravujeme Den 
pro dětskou knihu a s ním i letošní rekord a zahájení Adventu 
v Sedlčanech. Letošní rok prožíváme opravdu zvláštně, a tak je 
možné, že se toto setkání nebude moci uskutečnit v rozsahu, 
na který jsme společně zvyklí. Vše se bude odvíjet od epide-
miologické situace.
Pokud to bude možné, setkáme se v sobotu 28. 11. 2020 
v odpoledních hodinách na sedlčanském náměstí. Tentokrát se 
pokusíme získat rekord na téma Nejvíce lidí s koledou (noty, 
zpěvník, CD…). Dále si užijeme rozsvícení vánočního stromu 
a také adventní průvod.
Sledujte prosím, listopadovou Radnici, ve které oznámíme, zda 
a v jakém rozsahu se tato akce uskuteční.


