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od 2. 10. do 4. 11.                                                VÝSTAVA

Od abstrakce až po konkrétní
výstava obrázků Evy Moulíkové

Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 
2. 10. 2015 do 4. 11. 2015 a slavnostní vernisáž se uskuteční 
ve čtvrtek 1. 10. 2015 od 18 hod.

Eva Moulíková se narodila 19. 4. 1993 v Benešově a bydlí v Sedl-
čanech. Na základní školu začala chodit v roce 1999. Po ukonče-
ní základní školy nastoupila na Obchodní akademii v Sedlčanech 
a po úspěšném zakončení střední školy maturitou vystudovala ješ-
tě Jazykovou školu Jipka. Nyní se živí jako podnikatelka se zaměře-
ním na nákup a prodej zboží. Ve volném čase působí jako lektorka 
Zumby pro dospělé a děti, s velkou oblibou se věnuje také malbě 
a kresbě.

O výstavě říká: „Od malička mě bavilo vybarvovat omalovánky 
nebo dělat sobě, kamarádkám, občas i mamince make-up. Umě-
lecky se vyřádit na všem, co mi přišlo pod ruku ☺. Můžu s klidem 
říci, že k malování mě přivedla moje mamka.

Na základní škole mě začalo velmi bavit kreslení a malování 
různých postav a návrhů oblečení. Později jsem kreslila obličeje. 
Někdy celé, jindy jen jejich části. Až na střední škole jsem našla 
zálibu v portrétování mých známých. To se stalo mým velkým 
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pátek 23. 10. od 18 hod.                                            PROMÍTÁNÍ

Zemřít ukamenováním
Promítání íránského dokumentu z roku 2009, který je součástí 

festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.
 
Anotace k filmu: Trest smrti ukamenováním mohou v Íránu 

dostat ženy a někdy i muži, kteří se provinili cizoložstvím, prosti-
tucí či zabitím v sebeobraně. Advokátka Šadi Sadrová, novinářka 
Asijeh Aminiová a další aktivistky za práva žen se snaží pomáhat 
těm, které byly odsouzeny k tomuto nehumánnímu, ponižujícímu 
a velmi bolestivému způsobu popravy. Jejich práce je však obtíž-
ná - sesbírat důkazy je téměř nemožné, neboť íránská vláda se 
snaží vše ututlat vzhledem ke kritice, kterou ji zahrnují mezinárodní 
organizace zabývající se lidskými právy. Dokument režisérů Farida 
Haerinejada a Mohammada Rezy Kazemiho vypráví příběh něko-
lika žen, které díky pomoci Šadi a její neziskové organizace unik-
ly trestu smrti ukamenováním. Lejla Mafi, Parissa a Nazanin se 
v očích íránského trestního zákoníku „provinily” sexuálním stykem 
s příbuzným, cizoložstvím a zabitím. Lejlu znásilnil její bratr, Paris-
su prodával manžel a Nazanin bránila sebe a svou neteř při pokusu 
o znásilnění. Změnit zavedenou praxi není snadné, ale íránské ženy 
se nevzdávají, byť pro ně samé znamená veřejná obhajoba žen-
ských práv obrovské riziko. Film získal na letošním Berlinale Cenu 
za mír a spravedlnost (Peace Award for Justice).

koníčkem dodnes. Většina mých obrázků vznikala jako dárky. Např. 
k výročí zamilovaného páru k narozeninám, narození miminka, pro 
maminku ke Dni matek nebo jen tak z lásky, pro radost.

Vzhledem k tomu, že většina portrétů byla vytvořena jako dar, 
mohu u některých vystavit jen kopie. Portréty jsem obvykle kreslila 
tužkou nebo uhlem. Po ukončení střední školy jsem objevila další 
styly malby a kresby. Oslovila mě automatická kresba nebo vybar-
vování a tvoření mandal.

Výstavu jsem nazvala Od abstrakce po konkrétní právě proto, že 
se v mé tvorbě nacházejí kresby známých a slavných lidí, ale také 
abstraktní práce plné fantazie, tvarů a barev.

Jsem velice ráda, že mi bylo umožněno vystavit své kresby.  
Bylo to mým velkým přáním. Můj sen vidět všechny obrázky tak-
to pohromadě se mi nyní splnil díky ochotě Městské knihovny 
v Sedlčanech. 

Doufám, že se Vám mé práce budou líbit.“
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Programy na dětském oddělení 
pro veřejnost:

Středa 7. 10. 2015 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. 
Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Středa 14. 10. 2015 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. 
Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Středa 21. 10. 2015 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. 
Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Pondělí 26. 10. 2015 od 10 hod.
Tajemství skřítků, permoníků 
a jiné podobné havěti 
Program pro rodiče s dětmi. Je těžké žít v podzemí? Co skrývají 

podzemní chodby? Najdeme poklad? Přijďte si s námi hrát, zpívat, 
tvořit a prostě pobýt. Pro dospělé bude připravena nabídka knih 
a časopisů s tvořením ze sušených květin.

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: 
25. 10. 2015 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: 
7. 10., 21. 10., 2015 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. 2015 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.

Týden knihoven 2015
Letos s mottem:

ZAŽIJTE KNIHOVNU JINAK
5. 10. 2015 – 10. 10. 2015: 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. – 10. 10. 2015: Nákup knih za velkoobchodní ceny
Pouze v tomto týdnu a pouze v naší knihovně je možné zakoupit 

za velkoobchodní ceny dříve vydané knihy pověstí ze Sedlčanska.
5. 10. 2015 – 9. 10. 2015: Na koupališti
Program pro družiny základních škol. Zábavné hry a vyprávění 

o tom, jak se lidé koupali dříve a jak se osvěžují dnes (nutno objed-
nat předem). 

5. 10. 2015 v 10 hod.: 
Zahájení zimního semestru Virtuální univerzity třetího věku 
Sedlčanská knihovna nabízí mnoho knih a akcí pro seniory. Jed-

nou z možností je i forma vzdělávání.
5. 10. 2015: Odstartování 12. ročníku Čtenářské ligy
Čteme s Evropou – téma dlouhodobé čtenářské soutěže Čtenář-

ská liga, která startuje již po 12. právě v Týdnu knihoven. Čtenářská 
liga je dlouhodobá čtenářská soutěž, která podporuje nejen čtení, 
ale i setkávání v knihovně. Soutěžící sbírají body za dobrovolné 
vyprávění obsahu přečtených knih, za vyplnění pracovního listu, 
za správné vyplnění testu v internetovém projektu Čtení pomáhá, 
za účast na knihovnických akcích a programech. O body naopak 
mohou přijít při ztrátě čtenářské legitimace, za upomínku apod. 

Letošní téma Čteme s Evropou, má podpořit čtení knih evrop-
ských autorů, znalost a čtení jejich knih, ale i poznávání zemí, ve 
kterých spisovatelé žijí a tvoří. Více informací získáte v knihovně. 

9. 10. 2015 od 16 hod.: 2. světová válka
Vyprávění o 2. světové válce z různých úhlů pohledu. Projekt 

Paměť národa, Příběhy našich sousedů představí Veronika Machá-
čová a Kateřina Cihelková, které mají osobní zkušenost s nahrává-
ním vzpomínek paní Vlasty Faktorové. 2. světovou válku v regio-
nu přiblíží Pavel Žak, zaměstnanec Městského muzea Sedlčany, 
a o osobní vzpomínky na vystěhování Sedlčan se s námi přijde 
podělit paní Milada Bosáková, která válku zažila jako malá holka. 
Pokud máte doma předměty, které se 2. světové války týkají, při-
neste je s sebou ukázat ostatním.

(ilustrační snímek z loňské besedy)


