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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.

VÝSTAVA

od 8.1. - 3.2.2021

KVÍZOVÁNÍ
KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY 

PRO DOSPĚLÉ
Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vě-
domostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc máme naplánova-
né jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci mě-
síce vždy losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří 
získávají malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce 
rády zodpovíme v knihovně. 
Téma měsíce ledna: Co víte / nevíte o Karlu Čapkovi.

FOTOFLEGMATICI SEDLČANY 
POTŘINÁCTÉ  

– výstava fotografií členek a členů klubu, 
který působí při Městské knihovně Sedlčany.

Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny 
od 8. 1. 2021 do 3. 2. 2021.

Pátek 29. ledna 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.
Leden 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.

Sedlčanský fotoklub aneb Fotoflegmatici 
Dneska fotí „každej“ Matěj... A abych nediskriminoval – i Matě-
jová... Na světě vzniká tolik fotek, že je nikdo nespočítá – stejně 
jako nikdo nespočítá počet fotoklubů. Ale ať je jich kolik chce, 
ten náš je výjimečný... Tedy po pravdě – znám jen jeden další, 
ale jsem si jistý, že o výjimečnosti nemůže být pochyb. Letos 
počítáme 13. rok klubové existence a dlužno podotknout, že 
to byl rok výjimečný – stejně jako pro celý svět. Pes je totiž 
zakopán v tom, že kouzlo fotoklubu paradoxně netkví v části 
slova „foto“, ale „klub“. Správně. Je to „klub“, co je pro nás živ-
nou půdou a to – dovolím si opět tvrdit bez grafů a statistik – 
tvoří náš klub výjimečným. A zrovna klubovým taškařicím letos 
přáno nebylo. Nezbývalo tedy než se sejít na Skypu, zkusit si, 
že to fakt není ono a potom pěkně o samotě fotit a vystačit si 
s reakcemi po emailech. Ono to, že fotíme je vlastně jakýsi bo-
nus, který nás k sobě přitáhl. Fotograficky si mudrujeme, hod-
notíme, pomáháme. A vše je to v pohodovém balení s mašlič-
kou. Nevěříte? Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Sedlčanská 
knihovna, která náš klub zaštiťuje, pravidelně pořádá výstavu 
fotografií členů Fotoflegmatiků. Vernisáž se zřejmě, vzhledem 
k epidemiologické situaci, neuskuteční, ale fotky vystavené bu-
dou… Jenom doufáme, že knihovna zůstane otevřená… 

Za FotoFlegmagmatiky Martin Zemánek

Vážení čtenáři a všichni, kteří k nám rádi chodíte,
spolu s vámi věříme, že v lednu bude knihovna otevřená. Po-
kud budeme ve stupni třetím, větší setkání se nebudou moci 
konat, a tak je ani neplánujeme. Menší akce vzdělávacího 
charakteru se uskuteční, ale bude třeba se na ně přihlásit. 
Na všechny programy dětského oddělení u knihovnic Jany 
Roškotové (roskotova@knihovna-se.cz) nebo Aleny Budko-
vé (budkova@knihovna-se.cz). Na vzdělávací kluby v ko-
munitním centru u Olgy Jelenové (jelenova@knihovna-se.
cz) a na čtenářský klub u Blanky Tauberové (tauberova@
knihovna-se.cz). Maximální počet osob na programu včetně 
knihovnice je 10.
Věříme, že se v roce 2021 už zase budeme více setkávat a uži-
jeme si mnoho společných chvil. Přejeme vám všem hodně 
a hodně zdraví.



VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU

Zápis do letního semestru bude probíhat v knihovně od 4. 1. 
2021 do 9. 1. 2021. Přihlásit se může každý senior bez ohledu 
na to, zda už některý semestr navštěvoval. Stačí, že jej zaujme 
téma. První přednáška se uskuteční v pondělí 1. 2. 2021 v 10 
hod.
Téma semestru:
Mistři evropského barokního malířství 17. století.
V tomto tematickém kurzu se postupně seznámíte s šesti nej-
výraznějšími osobnostmi evropské malířské scény 17. století, 
jejich životem a dílem, které se nesmazatelně vrylo do světo-
vých dějin umění.
Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
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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: 31. 1. 2021 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): 6. 1., 20. 1. 2021 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: 9. 1., 23. 1. 2021 od 9 hod.

Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro 
děti od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.

Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 17 hod.

PROGRAMY NA DĚTSKÉM 
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

POHÁDKOVÁ BABIČKA S VÝTVARNOU DÍLNOU
Pátek 8. 1. 2021 od 15 hod.
Čtení z knihy o Šípkové Růžence. Pohádku přebásnil Josef 
Jelen a ilustroval ji Ota Janeček.
Na oslavu šťastného konce pohádky vytvoříme barevné víry 
při Ohňostrojové výtvarné dílně.
Pátek 15. 1. 2021 od 15 hod.
Čtení z knihy Hup a Hop na moři od Jiřího Kafky. Příběh 
dvou opičáků nás zavede k mořským břehům, kde prožijeme 
Mořskou výtvarnou dílnu.
Pátek 22. 1. 2021 od 15 hod.
Čtení z knihy Staré pověsti české od Jany Eislerové. 
V pověstech se často vypráví o mostech. Kouzlo starých mos-
tů si připomeneme výtvarnou dílnou s názvem Knihovna 
plná mostů.
Pátek 29. 1. 2021 od 15 hod.
Čtení z knihy Vrabčí příběhy od Jaroslavy Pospíšilové. Veselé, 
štěbetavé a cvrlikající příběhy Bertíka a Jonáše nás naladí na 
Vrabčí výtvarnou dílnu.

PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
Pátek 15. 1. 2021 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! 
Pátek 22. 1. 2021 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 dět-
mi
Pondělí 25. 1. 2021 od 10 hod.
Eskymácká výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi. 

ŠIKOVNÉ RUCE (9+)
Pátek 22. 1. 2021 od 18 hod.
Šijeme, látkové panenky. Předem připravené části těla pa-
nenek vycpeme, sešijeme, vyšijeme oči, nos a ústa. Z vlny 
uděláme vlasy a poté už jen vymyslíme jméno.

REZERVOVÁNÍ KNIH 
A ODLOŽENÍ Z POLIČKY

V letošním roce plném omezení se osvědčil objednávkový sys-
tém knih přes katalog knihovny, tzv. odložení z poličky. Tato 
možnost je v katalogu nabízena již delší dobu, ale zatím nebyla 
tolik využívána. Nyní je na pořadu dne, zvláště když v protie-
pidemickém systému PES stoupneme do 4. stupně, což v pří-
padě knihoven umožňuje půjčovat pouze předem objednané 
knihy přes výdejní okénko. Pro tento případ je možnost odlo-
žení z poličky ideální, ale k využití je samozřejmě i v běžném 
chodu knihovny.
Jak postupovat? Nejdříve je nutné přihlásit se do online katalo-
gu, který najdete na www.knihovna-se.cz. V on-line katalogu je 
vpravo nahoře ikonka uživatele, na které se po kliknutí zobrazí 
požadavek na číslo čtenáře a PIN. Číslo čtenáře je evidenční 
číslo vaší průkazky do knihovny a heslo je složeno z dvojčíslí ve 
formě RRMMDD (rok, měsíc, den narození čtenáře). Po přihlá-
šení se můžete podívat na své výpůjčky, změnit si heslo apod. 
Pro odložení z poličky si vyberte požadovanou knihu v katalogu 
a pod záznamem o knize je vlevo informace o dostupnosti kni-
hy a vpravo je možnost „ZÍSKAT“. Potvrdíte „získat“ a pak znovu 
vpravo dole potvrdíte červeným tlačítkem „ODLOŽENÍ Z POLIČ-
KY“. Objeví se nápis v zeleném poli, že Váš požadavek byl přijat. 
Knihovnice pak tuto objednávku zaznamenají v knihovnickém 
programu a knihu připraví k vyzvednutí. Na stejném principu 
fungují i rezervace knih. Rozdíl mezi odložením z poličky a re-
zervací je ten, že kniha pro odložení je v knihovně momentálně 
dostupná. Pokud se nabízí pouze rezervace, znamená to, že 
kniha je půjčená jiným čtenářem a požadavek bude zařazen do 
„fronty“ rezervací na danou knihu. 
Systém je velmi intuitivní, nebojte se jej používat a využívat, 
je tu pro vás.


