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Otevírací doba: 
P0 - ST 9 - 18 hod., ČT zavřeno, 
PÁ 9 - 20 hod., SO 9 - 12 hod.

KVÍZOVÁNÍ
KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY 
Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vě-
domostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc je naplánované 
jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci měsíce 
losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získávají 
malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády zod-
povíme v knihovně. 
Téma měsíce února: Hravá čeština.

VÝSTAVA

65 LET FOTOKLUBU URAN
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 2. 2. 2023 v 17.00 hod.
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny

od 3. 2. 2023 do 1. 3. 2023

„Velevážené publikum, nečekaně přidáváme! Výstava fotoklu-
bu Uran z Příbrami k oslavě výročí 65 let od jeho založení bude 
mít třetí etapu, a to v sedlčanské knihovně!
První etapa byla v létě 2022 k vidění ve Vile Obora bistru Ves-
mírek v Příbrami. Druhá, rozšířená etapa, pak od podzimu do 
konce roku v kavárně V Koleji infocentra Březnice. Vystavené 
fotografie členů fotoklubu jsou na volné téma, avšak reflektují 
radost zachycovat světlo a okamžiky lidského bytí optikou srd-
ce. Jste srdečně zváni!“

od 3. 2. do 1. 3. 2023
VEČER PÍSNÍ A POZIE

DNESKA JENOM POEZIE 
– večer s Jiřím Dědečkem a Terezou Brdečkovou.

Jiří Dědeček a Tereza Brdečková žijí poezií, psaním i překlady.
Nyní se rozhodli vystoupit s hodinovým pořadem, kde budou 
číst verše své i verše básníků, které překládají.

Jiří Dědeček doprovází pořad písněmi s překladovými texty 
francouzských šansoniérů a básníků.
Z knih:
Zlatí kohouti
Pošta shora
Deštivec
Haiku Haiečku
Do smrti nejdelší

Vstupenky za 100,- Kč v předprodeji v knihovně.

Pátek 10. února 2023 v 19 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: 26. 2. 2023 
v 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: činnost klubu 
přerušena
Klub pro seniory (Mnémé): 1. 2. a 15. 2. 2023 v 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 (kreslení pro každého, ale třeba i jako 
příprava k budoucímu studiu): 4. 2. a 18. 2. 2023 v 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro 
děti od šesti let): schází se každé pondělí od 15 a 16 hod.
Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 17 hod.
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PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

Hajánek
Středa 1. 2. 2023 v 17 hod.
Středa 8. 2. 2023 v 17 hod.
Středa 15. 2. 2023 v 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém se začteme do knížek Ivony Bře-
zinové. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.

Pohádková babička
Pátek 10. 2. 2023 v 15 hod.
Pohádková babička přečte pohádky novinářů z knihy Když 
se v ZOO zhasne. 
Na Žirafí výtvarnou dílnu si však zase rozsvítíme, abychom 
ji pěkně zvládli.  

Pátek 24. 2. 2023 v 15 hod.
Pohádková babička při četbě dětem prozradí, Proč má Eda 
spoustu času a dospělí ne, což je také název knihy Meike Ha-
berstockové.
Po čtení následuje Hodinářská výtvarná dílna.

Páteční odpoledne
Pátek 3. 2. 2023 v 15 hod.
Jídlo v pohádkách
V hravém programu si připomeneme pohádky, ve kterých jíd-
lo hraje důležitou roli.
Na program naváže Mlsná výtvarná dílna, ve které půjde sa-
mozřejmě o jídlo.

Pátek 17. 2. 2023 v 15 hod.
Stínové divadlo
Jaké pohádky a příběhy ve stínech rozehrajeme? Nechte 
se překvapit! 
V Příběhové výtvarné dílně si pohrajeme s kolážemi. 

KLÍČÍME (0-3 roky) 
– Dopolední programy pro rodiny s dětmi
Pondělí 13. 2. 2023 v 10 hod.
Šlápni si a tref se!
Program pro rodiny s menšími dětmi. Zkusíme si různé čin-
nosti na podporu hrubé a jemné motoriky.   

SETKÁNÍ

A PAK, ŽE TO NEJDE! 
– setkání s Tomášem Andrlem, 

účastníkem několika závodů Ironman.

Uplavat 3,8 km, na kole ujet 180 km a na závěr si ještě stři-
hnout maraton. Taková skladba disciplín čeká závodníky na 
Mistrovství světa v dlouhém triatlonu, známém jako Ironman. 
Co všechno takový závod obnáší? Přijďte si zkušenosti Tomáše 
Andrleho poslechnout do knihovny.

Pátek 17. února 2023 v 18 hod.


