
od 8. listopadu do 4. prosince                            VÝSTAVA

Tváře ze světa filmu a literatury očima Miloše Fikejze 
aneb Jak jsem potkal na lavičce DiCapria s babičkou a dědou 

– výstava fotografií známých osobností

Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 7. 11. od 17 hod.
„Všechny snímky této kolekce jsou foceny na černobílý kino-

filmový negativ a zásadně bez blesku, pouze v přirozených, byť 
extrémních světelných podmínkách. Nejčastěji jsem zahraniční 
umělce dokumentoval u nás při jejich návštěvách různých akcí 
a setkání. Vždycky se snažím zachycovat lidi bez nějakého aranžování 
a domlouvání pozic, nechávám jejich gestům a pohybům volnost.“
   MILOŠ FIKEJZ (* 1959, Vysoké Mýto) - Po absolvování vyso-
komýtského gymnázia a knihovnické nástavby v Praze pracuje od 
roku 1981 dodnes jako odborný pracovník v knihovně Národního 
filmového archivu (dříve Československého filmového ústavu) 
v Praze. Od poloviny 80. let publikuje články ve filmových perio-
dikách (mj. Film a doba, Záběr, Kino, Filmový přehled). Je auto-

rem několika filmových mono-
grafií (mj. Fred Astaire, Dustin 
Hoffman, Francis Ford Coppo-
la, Woody Allen), rozsáhlého 
biografického slovníku Filmoví 
herci současnosti – 640 profilů 
zahraničních herců, dvousvazko-
vého slovníku Slovník zahranič-
ních filmových herců konce XX. 
století, editor sborníků a knih. 
Napsal několik stovek filmových 
hesel do rozsáhlých slovníků 
Všeobecná encyklopedie Diderot 
(1996-1998, 2000-2001), Český 
biografický slovník XX. století 

(3 sv., Paseka 1999), Biografický slovník českých zemí (Praha, 
Libri 2004-), Ottova encyklopedie Česká republika (5 sv., Praha, 
Ottovo nakladatelství 2006), Osobnosti Česko (Praha, Ottovo 
nakladatelství 2008). Pro nakladatelství Libri připravil třísvazko-
vý slovník Český film: Herci a herečky 1. díl A – K (2006), 2. díl 
L – Ř (2007) a 3. díl S – Ž (2008). Dlouhodobě se podílí jako 
odborný lektor na redakcích filmové literatury a festivalových kata-
logů (např. MFF Karlovy Vary, Febiofest, Finále Plzeň). Zároveň 
se věnuje fotografickému portrétování významných osobností naší 
a světové kultury - filmových tvůrců a osobností spojených tvůr-
čím způsobem s filmem a své snímky publikuje v řadě našich 
i zahraničních periodik a knižních titulů. Samostatně vystavoval 
v Praze (1990, 1999, 2000, 2005), Paříži (1990), Uherském Hradišti 
(1996, 2000), Novém Boru (1997), Znojmu (1997), Moskvě (1998), 
Plzni (1999), Rumburku (2000), Brně (2000) a Budapešti (2004).
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Středa 6. listopadu v 18 hod.                            PŘEDNÁŠKA

Já a mé knihy
setkání se spisovatelkou Věrou Noskovou

V románech, povídkách i fejetonech Věra Nosková významně 
čerpá z autobiografické inspirace. V centru její pozornosti stojí nej-
častěji konkrétní lidské osudy, 
malé osobní dějiny, které autor-
ka zobrazuje na pozadí velkých 
(politických) dějin Čech. Její 
prozaický debut Ten muž zemře 
zachycuje proměny chování 
a charakteru člověka v době soci-
alismu a prvních letech polisto-
padové demokracie. Autorka 
zde využívá zkušenosti ze své 
dlouholeté novinářské praxe. 
Generační trilogie Bereme co je, 
Obsazeno a Víme svý je bildungs-
románem o životních osudech mladé dívky, její snaze vzepřít se 
komplikovanému osudu v šedivém čase normalizace a nemožnos-
ti změnit svůj osobní život ve vnějších kulisách socialistické spo-
lečnosti. První díl trilogie podává svědectví o hrdinčině dospívání 
v limitovaném prostoru maloměsta v období padesátých a šedesá-
tých let, příběh druhého dílu se odehrává v metropoli, avšak oproti 
hrdinčinu očekávání není normalizační Praha schopna nabídnout 
kýžený prostor volnosti a hledanou útěchu. V závěru trilogie se 
hrdinka ocitá v příhraničním městě, kde se pokouší naplnit rámec 
„normálního“ života v době budování tzv. reálného socialismu.
Sama o sobě říká: „Vyrůstala jsem ve Strakonicích. Po maturitě na 
gymnáziu (tehdy SVVŠ) jsem vystřídala mnoho profesí v několika 
městech. Byla jsem například aranžérka, závorářka, dělnice, pra-
covnice pošty, cukrářka, archivářka, kreslička, osvětová pracov-
nice, uklízečka, servírka, vychovatelka, učitelka mateřské školy, 
nejdéle novinářka. Od roku 1972 žiji v Praze. 1991–2004 jsem se 

Den poezie 2013 letos s mottem: „Vášeň a popel“

Pondělí 11. 11. od 18 hod.
Cestou necestou za vášní Třetího slunce, lampiónový průvod
Lampiónový průvod půjde od knihovny do areálu Pod duby 

(parčík u chovatelů). Čeká nás tam vášeň, nadšení a zápal místní 
kapely Třetí slunce, ale také oheň, který nakonec promění naše 
donesené básně v popel. Vášeň k jídlu podpoříme společným opé-
káním buřtíků, doufejme, že se též nepromění v popel. Partnerem 
pro tuto akci je Klub nezávislé kultury. 

11. 11. – 25. 11. 
Přidejte svoji vášeň aneb Poetický koš našich vášní
Do koše budou knihovnice, ale především čtenáři vkládat před-

měty našich vášní. Necháme se překvapit, jakými vášněmi bude 
koš nakonec přetékat…

11. 11. – 25. 11. 
Co vás napadne, když se řekne popel?
Nástěnka asociací, netušených souvislostí, obrázků, fotografií, 

textů, veršů… Doplnit svým postřehem, nápadem a úhlem pohle-
du ji může každý návštěvník knihovny.



LISTOPAD 2013

Středa 13. listopadu od 18 hod.                               PŘEDNÁŠKA

Plísně, viry, bakterie, paraziti, roztoči žijí v našich tělech 
přednáška Václava Blažejovského a Marie Almásyové

Dozvíte se, co umí prastará pyramidální energie a o jejím využití 
v životě. Jak postavit vlastní pyramidu a o řešení zdravotních pro-
blémů, na které hledáte odpověď.

Programy na dětském oddělení pro veřejnost

S počátkem listopadu opět začíná cyklus Pátečních odpolední, 
při kterých si čteme, hrajeme, vyprávíme, ale také tvoříme, kreslíme 
a malujeme. Novinkou pro tento školní rok budou setkání s nejrůz-
nějšími řemesly, která budeme při výtvarných dílnách představovat 
– každý měsíc jedno. Na tato setkání budeme zvát lidi z regionu, 
kteří se daným řemeslem zabývají nebo s ním mají velké zkuše-
nosti. V listopadu bude naším hostem paní Šárka Kváčová, která 
nás seznámí s korálkováním a naučí nás i různé finty s korálky. 
  Pátek 1. 11. od 15 hod.: Návštěva Pohádkové babičky nebo 
Pohádkového dědečka – čtení z knihy Chaloupka na vršku. Na 
tento program naváže od 16 hod. výtvarná dílna Čarujeme s pod-
zimem. Budeme tvořit z přírodnin, kterých je na podzim hodně 
a jsou různé, barevné, hravé a lákavé…

Středy 6., 13., 20. a 27. 11. od 17 hod.: Hajánek – zdravé čtení 
na dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Pátek 8. 11. od 15 hod.: Návštěva Pohádkové babičky nebo 
Pohádkového dědečka – čtení pohádky o Zlatovlásce. Na program 
naváže od 16 hod. výtvarná dílna Korálkování s Šárkou, ve které si 
budeme hrát s korálky pod odborným vedením a dohledem Šárky 
Kváčové. Vezměte si s sebou korálky, jehlu a tenčí rybářský vlasec.
   Pátek 15. 11. od 15 hod.: Tanec je poezie beze slov - taneční 
vystoupení dětí ze ZUŠ Sedlčany pod vedením Mirky Vavříkové. 
Tancem lze vyjádřit jakékoliv pocity a emoce, vášeň a tanec k sobě 
neodmyslitelně patří. Na program naváže od 16 hod. výtvarná dílna 
Pohyb je naší součástí, která se bude věnovat zachycení pohybu. 

Pátek 22. 11. od 15 hod.: Poetický občasník - vystoupení klu-
bu Literární prádelna, inspirované fyzickým básnictvím Petra Váši. 
O vášeň rozhodně nebude nouze, s popelem si jistě poradí též. 
S různými druhy vášní si pak zkusí poradit všichni účastníci. Na 
program naváže od 16 hod. výtvarná dílna Co se dá udělat z kaň-
ky?, která je také inspirovaná dílem Petra Váši.

Středa 27. 11. od 10 hod.: Andělské rojení – program pro 
rodiče s dětmi. Kdopak ví, jaký může být anděl? Jak si ho každý 
z nás představuje? O všech našich názorech si budeme povídat, 
ale budeme si také hrát a číst. Pro rodiče, prarodiče a jiné rodinné 
příslušníky bude připravena nabídka knih s vánoční tématikou.

Pátek 29. 11. od 15 hod.: Návštěva Pohádkové babičky nebo 
Pohádkového dědečka – čtení z knihy O chlapci, který spadl z ne-
be. Na program naváže od 16 hod. výtvarná dílna Vytvoř si svého 
anděla. Budeme vyrábět andělíčky, s kterými se v sobotu můžeme 
zúčastnit Dne pro dětskou knihu a pokusu o rekord na sedlčan-
ském náměstí.

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: 23. 11. 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 Mnémé: 6. 11., 20. 11. od 9 hod.

Klub pletení: schází se každý pátek od 15 do 17 hod. 
Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý 15-18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: 2. 11., 16. 11., 30. 11. 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 18 hod.

Středa 27. listopadu v 18 hod.                                   PROMLUVA

Moc a nemoc slova
promluva Mgr. Josefa Muzikáře

Těsně před začátkem Adventu se uskuteční první z plánovaného 
cyklu promluv pod názvem Moc a nemoc slova. Mgr. J. Muzikář se 
v ní bude zamýšlet nad působením slov v našich životech. Půjde o 
nekonfrontační pohled na skutečnost, která rozvíjí i ničí životy lidí. 
Budete mít možnost zamyslet se i nad problémy, které si mnohdy 
vůbec neuvědomujeme. Probírané otázky: Je slovo jako slovo? Co 
je Boží slovo? Lze slovy uchopit poznání? Jsme schopni se domlu-
vit? Co slovo může a co nemůže? „Slovy nabíráme míru života.“

Sobota 30. listopadu 15.30 – 19 hod. náměstí T. G. Masaryka

Den pro dětskou knihu 
aneb Další ze sedlčanských rekordů

K celostátní kampani Den pro dětskou knihu se připojuje Měst-
ská knihovna Sedlčany společně s klubem Velká kobra a Příbram-
ským deníkem již posedmé. Přijďte se spolu s námi pokusit o nový 
český rekord! Tentokrát v disciplíně „Nejvíce lidí s andělem na 
jednom místě“. Opět není rozhodující, z čeho bude anděl vyro-
ben a důležitá není ani jeho velikost. Podmínkou však je, aby byl 
trojrozměrný. Uznáni budou i „živí“ andělé, ovšem v doprovodu 
další osoby (např. maminka s dítětem). Kromě zmíněného pokusu 
o rekord na nás čeká i pestrý doprovodný program. Můžete se 
těšit na kapelu Repete, prezidenta agentury Dobrý Den Miroslava 
Marka, ilustrátorky Inku Delevovou a Markétu Vydrovou, spisova-
tele Miloše Kratochvíla, nakladatele Stanislava J. Juhaňáka... Při 
této příležitosti dojde i k zahájení Adventu a k rozsvícení vánočního 
stromku p. místostarostou Ing. Miroslavem Hölzelem.

Sobota 30. listopadu 9 – 12 hod. Městská knihovna Sedlčany

Den otevřených dveří
Zapisování všech dětí zdarma. Během dopoledne mohou děti 

vybarvovat mandaly a vyplňovat kvízy o pohádkových postavách. 
Za své snažení dostanou sladkou odměnu. Dále bude na dětském 
oddělení výstavka knih Co jsem ráda četla jako malá. Své oblíbené 
knihy z dětství vystaví všechny sedlčanské knihovnice.

věnovala žurnalistice. Začínala jsem jako redaktorka Českého dení-
ku a končila v příloze Věda a lidé Hospodářských novin. Byla jsem 
redaktorkou Týdne a reportérkou Blesk magazínu a Europressu. 
Přitom jsem externě psala pro Reflex, Lidové noviny, MfDnes, 
Print and Publishing, Packaging, Listy, pro slovenský Rozmer 
a Bratislavský časopis Prometheus, spolupracovala jsem s rozhla-
sovou stanicí Vltava (pořad Naše téma) a s televizními dokumen-
taristy (Klekánice na ČT 2, Na vlastní oči – Nova). 2001–2004 jsem 
byla jeho předsedkyní, po deset let editorkou Zpravodaje Sisyfos. 
V posledních letech se přednostně věnuji psaní prózy. Mám dva 
dospělé syny a jsem přes tři desítky let šťastně vdaná.“


