
ZÁŘÍ 2012

Kulturní dům 
Josefa Suka 

Sedlčany

Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany
www.kdjs-sedlcany.cz, kdjs@sedlcany.cz

tel.: 318 821 741, fax: 318 821 480
Předprodej vstupenek pro divadlo
a koncerty: Městský úřad Sedlčany 
informační středisko, náměstí TGM, 

Sedlčany, tel.: 318 821 158

PROGRAM KDJS - ZÁŘÍ 2012
pátek 7. září v 18 hod.                  ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK
                                                          KONCERT - mimo předplatné

Do krásného prostředí zámku na Červeném Hrádku vás zveme 
na již tradiční každoročně opakovaný koncert cyklu „Hudební kle-
noty na zámku Červený Hrádek“.  Letos vystoupí

Jakub Šafr Quartet a Petra Ernyeiová

V pořadu nazvaném „Nice Work If You Can Get It“ představí 
nejlepší kousky 30. a 40. let. Bude uveden výběr z písní G. Ger-
shwina, D. Ellingtona, 
T. F. Wallera, H. Car-
michaela, B. Goodmana 
a dalších velikánů jazzu 
a swingu.

        Účinkují: 
  Jakub Šafr klavír

Rudolf Musil 
klarinet, saxofon
Marek Rejhon 

kytara, zpěv
Petr Pospíšil 

kontrabas
Petra Ernyeiová  
(na snímku) zpěv

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 180 Kč. Dél-
ka představení cca 90 minut + přestávka.

úterý 11. září v 19.30 hod.                  KONCERT - SHOW

Nejúspěšnější česká TRAVESTI SKUPINA HANKY PANKY přive-
ze zábavný pořad 

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ
Se svým zbrusu novým zábavným pořadem míří do našeho 

města v rámci podzimního turné. Její pořady se těší stále větší 
oblibě. Během jediného večera nabitého známými melodiemi ten-
tokrát stihneme prožít hned čtvero ročních období, přesně tak se 
totiž jmenuje nová show, ve které se můžete těšit na známou čtve-
řici Dolores, Stefany, Sofii a Alexe, v jejichž podání uvidíte řadu 
nestárnoucích zpěvaček a zpěváků. 

V civilním životě Lukáš, Martin, Libor a Aleš se téměř denně 
promění na prknech kulturních domů a divadel po celé republi-
ce v krásné ženy, jejichž večerní róby, líčení a pohyby jim závidí 
nejedna divačka z publika. Jaro, léto, podzim i zima.... jenom se 
skupinou HANKY PANKY zvládnete proletět celým kalendářním 
rokem během dvou hodin a zapomenout na všechny starosti. 
Těšit se na Vás budou coby Marie Rottrová, Lucie Vondráčková, 
Jiří Bartoška, Pink, Maxim Turbulenc, Madonna a řada dalších. 
Nenechte si ujít show, která se těší oblibě v řadě vyprodaných 
divadel a kulturních domů po celé České i Slovenské republice. 

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 230 Kč 
v předprodeji, 250 Kč v den konání akce. Délka představení cca 
120 minut + přestávka.
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středa 12. září v 19.30 hod.       PŘEDPLATNÉ POEZIE
 

V koncertním sále bude uveden první pořad cyklu slova, hudby 
a poezie nové kulturní sezony. Nese název 

BÁSNÍK A MŮZY 
a je to příjemný večer hudby a poezie.
Účinkují:
Petra Špalková – umělecký přednes
Pavla Švestková – mezzosoprán
Vítězslav Podrazil – klavír
O výběr poezie a scénář pořadu se posta-

ral Pavel Cmíral a uslyšíte díla následu-
jících autorů. Skladatelé: 
Giulio Caccini, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Felix 
Mendelssohn Bartholdy, Antonín Dvořák, Zdeněk 
Fibich, Jiří Pauer aj. Básníci: Francisco de Queve-
do, Francisco Rodrigues Lobo, Girolamo Pretti, 
Lope de Vega, John Donne, Pavel Cmíral.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 130 Kč. 

sobota 15. září v 16 hod.   ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK
                                                          KOMPONOVANÝ PROGRAM

Do krásného prostředí - na nádvoří zámku Červený Hrádek vás 
zveme na komponovaný pořad složený z hudby, slova i tance. Pro-
gram nese název 

MEMENTO MORI - Život Petra Voka 
z Rožmberka ve vyprávěních a tancích

Účinkují: Zdeněk Krajíček v roli Petra Voka, Rostislav Riško 
v roli Václava Břežana, vokálně-instrumentální soubor dobových 
nástrojů CHAIRÉ Příbram pod vedením Josefa Krčka, soubor 
historických tanců FIORETTO z Českého Krumlova pod vedením 
Romana Cifreuda.

Nenechte si ujít tento neobyčejný kulturní zážitek - pořad věno-
vaný výrazné postavě českých dějin. Autorem námětu je Josef 
Krček a scénář napsala Anežka Janátová.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 180 Kč. 
Délka představení cca 80 minut bez přestávky. (Pozn. V případě 
nepřízně počasí bude program přesunut do KDJS.)

středa 19. září v 19.30 hod.           KONCERT - mimo předplatné

Ve společenském sále KDJS při stolovém uspořádání s mož-
ností mírné konzumace proběhne folkový koncert legendy české 
folkové hudby a mladé talentované písničkářky

Michael JANÍK a Simona KLÍMOVÁ
Po letech působení v duu 

s Mirkem Palečkem oko-
mentoval Michael Janík 
společné působení se 
Simonou Klímovou vtip-
nou glosou: 

„Ve dvou se to lépe táhne. 
Když hrajete 40 let po boku 
chlapa, dostanete chuť 
na ženskou. Pokud nejste 
gay. Slyšel jsem ji hrát 
i zpívat. Mám rád písničkář-
ky. Pojďte si hrát a zpívat 
s námi.“

Zveme vás na příjemný 
večer plný písniček a poho-
dové muziky.

Vstupenky je možné si 
zakoupit v předprodeji na 
radnici nebo před začát-
kem představení v poklad-
ně KDJS. Vstupné: 150 Kč. 
Délka představení cca 95 
minut + přestávka.

pondělí 24. září v 19.30 hod.         PŘEDPLATNÉ DIVADLA

V divadelním sále KDJS zahájíme letošní předplatitelský cyklus 
uvedením nejhranější autorské komedie současnosti 

DON QUIJOTE DE LA ANCHA 
v provedení Divadla Klauniky Brno

V didaktické klauniádě na motivy románu Miguela Cervante-
se Saaverdy uchopené dle vzoru českého emigranta Jana Ámose 
Komenského účinkují pod režijním vedením Boleslava Polívky 
po boku předního světového chůdoherce Lenoire Mountaina 
M. Mušková - Rajská, L. Sladká - Kvašná, Z. A. Rút, Z. Korčian, 
Z. Mazáč a další. 

Osou představení je vzájemné prolínání několika významových 
rovin. Řazením scén, počínaje bojem s větrnými mlýny až do Quij-
otova zmoudření, je vytvářen příběh Dona Quijota, kterým neustále 
prostupují osudy profesora a vychovatelky, odrážející jejich sla-
bosti a velikost, pošetilost a odcizení.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 180 Kč. 
Délka představení cca 85 minut bez přestávky.
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Plánované akce na říjen 2012
ST 3. 10. JAKUB SMOLÍK SE SKUPINOU  KONCERT
NE 7. 10. O PERNÍKOVÉM DĚDKOVI              PRO DĚTI A RODIČE
ČT 18. 10. FAUST A MARKÉTKA           DIVADLO - předplatné
ÚT 23. 10. TO ZUŠ SEDLČANY                   KONCERT
NE 28. 10. O SNĚHURCE             DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE

Sobota 29. září v 19.30 hod.           DIVADLO - mimo předplatné

V divadelním sále KDJS uvedeme v provedení Spolku divadel-
ních ochotníků Petrovice, který slaví 150. výročí založení, českou 
divadelní klasiku Ladislava Stroupežnického o čtyřech jednáních

NAŠI FURIANTI
V režii Ivany Talaváňové a Jaroslava Klouda ml. hrají:
FILIP DUBSKÝ, sedlák a starosta  Petr Štěpánek
MARIE DUBSKÁ, jeho žena  Dana Kolínová
VÁCLAV, jejich syn   Vladimír Čanda
PETR DUBSKÝ, Filipův otec, výměnkář Jiří Divoký
JAKUB BUŠEK, sedlák a první radní Richard Kolín
FRANTIŠKA BUŠKOVÁ, jeho žena  Jitka Hobzková
VERUNKA, jejich dcera   Hana Šťastná
MATĚJ ŠUMBAL, sedlák a obecní výbor  Jaroslav Kloud st.
MARIE, jeho žena   Marie Fedasová
PAVEL KOŽENÝ, sedlák a obecní výbor Jaroslav Šnajdr 
KAŠPAR ŠMEJKAL, sedlák a obecní výbor Jiří Hejhal
VALENTIN BLÁHA, vysloužilý voják Pavel Kubíček
JOSEF HABRŠPERK, švec  Jan Kubíček
FRANTIŠEK FIALA, krejčí   Pavel Kdolský 
TEREZKA, jeho žena   Marie Křížová
KRISTÝNA, 17letá        Eva Kloudová
JOSÍFEK, 11letý           Dominik Štemberk
FILÍPEK, 7letý         Ondřej Štemberk
KAREL KUDRLIČKA, učitel a písař  Aleš Hejhal
MAREK EHRMANN, majitel hospody Jaroslav Fedas
MARKÝTKA    Eva Fořtová
ČETNÍK    Jaroslav Paták
PRVNÍ MUZIKANT   Jan Bilina
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 

před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 100 Kč 
dospělí, 60 Kč studenti a důchodci. Délka představení cca 110 
minut + přestávka.

středa 26. září v 19 hod.              KONCERT - mimo předplatné

V divadelním sále se uskuteční netradiční koncert pořádaný 
Tomášem Pfeifferem, který nese název 

Společná věc
Návštěvníci koncertu budou moci vidět i slyšet tajemný nástroj 

- Vodnářský zvon. 
O nástroji zvaném vodnářský zvon bylo hodně napsáno i řečeno. 

Traduje se, že jej používali lidé v dobách dávno minulých. 
K čemu slouží? Někdo by možná řekl, že je neopakovatelným 

hudebním zážitkem jej slyšet. Podle těch, kteří na něj v minulosti 
hráli, vznikají při hře harmonizující rezonanční tóny, které vnímá-
me nejen sluchem, ale celou svou bytostí. Prostupují námi a napl-
ňují nás. 

pátek 28. září ve 13 hod.                                  OSLAVA VÝROČÍ

V KDJS se uskuteční slavnostní odpoledne - vzpomínkový den k

50. výročí založení Lidové hvězdárny Josefa Sadila 

Součástí vzpomínkového odpoledne bude vystoupení špiček 
české astronomie RNDr. J. Grygara CSc a Ing. J. Vondráka DrSc, 
vystoupení starosty města Ing. J. Buriana a současných i býva-
lých pracovníků hvězdárny. V koncertním sále bude k vidění výsta-
va k historii i současnosti hvězdárny, pozorovacím programům. 
Vystaveny budou zajímavé fotografie s astronomickou tématikou 
a díla žáků ZUŠ Sedlčany na téma „Sedlčanská hvězdárna“.

Na vzpomínkové odpoledne v KDJS, které bude trvat cca do 16 
hod. navazuje od 18 hod. přímo na hvězdárně Noc vědců 2012.

Koncert Společná věc je projektem T. Pfeiffera, který vodnář-
ský zvon objevil a nyní dává i ostatním možnost setkat se s tímto 
dávným nástrojem. 

Jde o unikátní propojení dávno minulého se současností. Ne 
náhodou se právě v současné době podařilo něco takového usku-
tečnit. 

Hudba linoucí se prostorem uchvacuje návštěvníky zároveň 
s obrazy promítanými na originálním parabolickém plátně. Vjem 
3D prostoru emocionální prožívání ještě více zesiluje. 

Koncert je dělen do skladeb, které navazují jedna na druhou, 
v každé z nich je skrytý symbolický význam, dalo by se říci i posel-
ství. 

Návštěvníci si sami nacházejí, co je nejvíce oslovuje. Filmový 
doprovod nabízí například nádherné pohledy do vysokých hor, ve 
skladbě Chaos mají návštěvníci možnost vidět matematiku v obra-
ze -  z plátna nás ohromují barevné obrazy fraktálů. Obecně je vel-
mi intenzívně vnímána skladba Lidé srdce, jejíž název už je sám 
nápovědou. Pohledu do hlubin vesmíru je věnován závěrečný díl, 
ve kterém jsou zachyceny úžasné reálné záběry z Hubbleova tele-
skopu. 

Promítané snímky, které jsou doprovázeny podmanivým zvu-
kem vodnářského zvonu, nám tak umožní vnímat prostor a čas 
a zažít svět plný jemné krásy, velikosti a zázraků.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 120 Kč 
dospělí, studenti a důchodci 90 Kč. Délka představení cca 60 
minut bez přestávky.
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Kino KDJS Sedlčany
tel.: 318 822 620, vedoucí 

M. Čekal (kino @sedlcany.cz) 
kancelář kina 8-14 hod.

pokladna kina 19-20 hod. 
(v den promítání)

sobota 1. září ve 20 hodin
Film ČR – komedie (2012), 113 min.         LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
- Příběh volného pokračování romantické komedie „Líbáš jako 
bůh“ začíná ve chvíli, kdy staré manželské svazky jsou definitiv-
ní minulostí a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový život. 
Ovšem pouto s tím bývalým nelze zpřetrhat jen tak jednoduše. Stá-
le je tu vaše rodina … Hrají J. Bartoška, K. Magálová, O. Kaiser, 
E. Holubová, T. Kostková a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 7. září ve 20 hod.
Film ČR – školní komedie (2012), 120 min. 

PROBUDÍM SE VČERA
- Film o cestě za studentskou láskou do nedávné minulosti aneb: 
Co neuděláš dnes, musíš dokončit včera. Komedie s originál-
ní zápletkou, v níž si věčně svobodný profesor češtiny Petr díky 
třídnímu srazu uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy miloval, byla 
jeho spolužačka Eliška... Hrají E. Josefíková, J. Mádl, F. Blažek, 
M. Válková, V. Preiss, M. Táborský, L. Krbová a další. 

Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.

pátek a sobota 21. a 22. září ve 20 hod.
Francie – akční, thriller, sci-fi (2012), 95 min.       ÚTĚK Z MS-1
- Uprchnout odtamtud je nemožné. Dostat se tam je šílenství. 
Lidstvo našlo způsob, jak ochránit svět před zločinci. Ti nejhorší 
z nejhorších jsou drženi na místě, ze kterého není úniku. Mimo 
zemi uprostřed hlubokého vesmíru. Prezidentova dcera navštíví 
v rámci humanitární mise vesmírnou věznici MS-1. Vzpoura věz-
ňů z ní učiní rukojmí. Ven ji může dostat jen jediný člověk. Hrají 
G. Pearce, M. Grace, P. Stormare a další. 

Vstupné 80 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

PROGRAM KINA - ZÁŘÍ 2012

pátek a sobota 28. a 29. září ve 20 hod.
Film ČR – detektivní horor (2012), 90 min.  POSLEDNÍ VÝKŘIK
- V malém městečku Petrovice řádí sériový vrah a zabíjí studen-
ty tamní střední školy. Policie pátrá po pachateli, ale nemůže na-
jít žádnou stopu. Vražd začíná přibývat stejně jako podezřelých. 
Policie se snaží vraha dopadnout, ale aby už nebylo pozdě. Vrah 
může být kdekoliv. Hrají I. Bartošová, I. Máchová, D. Morávková, 
M. Šmajda, M. Mejzlík a další. 

Vstupné 80 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

pátek a sobota 14. a 15. září ve 20 hod.
Film Fin., Aus., D – akční, sci-fi, komedie (2012), 93 min. 

IRON SKY
- V posledních chvílích 2. světové války se tajný nacistický program 
vyhnul destrukci a ukryl se na odvrácené straně Měsíce. Během 70 
let přísného utajení 
nacisté zkonstru-
ovali gigantickou 
vesmírnou pevnost 
s masivní armádou 
létajících talířů. 
Když americký ast-
ronaut Washington 
přistane se svým 
lunárním modu-
lem příliš blízko 
tajné nacistické 
základny, měsíč-
ní Führer se roz-
hodne, že zářivý 
moment ovládnutí 
Země nastal… 
Hrají J. Dietze, G. 
Otto, Ch. Kirby 
a další. Vstupné 
90 Kč. Mládeži do 
15 let nevhodné.

neděle 16. září v 15 hod. český dabing
Film USA – dobrodružný, fantasy (2012), 126 min. 

SNĚHURKA A LOVEC
- Zapomeňte na Sněhurku, jejímuž líbeznému zpěvu naslouchá 
celá příroda. V téhle verzi křehká princezna vleze do brnění a na 
macechu vyrazí s mečem v ruce. Hrají Ch. Theron, K. Stewart, 
I. McShane, N. Frost a další.                                   Vstupné 60 Kč.

sobota 8. září ve 20 hod.
Film USA – komedie (2012), 83 min.                          DIKTÁTOR
- Jmenuje se Aladín a od smrti Kim Čong Ila je považován za 
posledního mohykána mezi diktátory. Komik a mystifikátor Sacha 
Baron Cohen si po kazašském Boratovi a rakouském Bruno-
vi navlékl mužný plnovous a spolu s ním masku neomezeného 
vládce zemičky jménem Wadíja, kterou chce ze všech sil zachránit 
před demokracií. Hrají S.B.Cohen, A. Faris, B. Kingsley, M. Foxová 
a další.                     Vstupné 60 kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.


