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Úterý 1. prosince od 19.30 hod.     KONCERT - mimo předplatné

V období podzimu či nastupující zimy již tradičně uvádíme 
koncert místního Big Bandu ZUŠ Sedlčany. I letos se můžeme 
těšit na

VÁNOČNÍ KONCERT 
BLUE ORCHESTRA 

SEDLČANY
Oblíbený sedlčanský orchestr pojme svůj letošní koncert netra-

dičně. V první polovině zazní celá řada do repertoáru orchestru 
nově zařazených a žánrově rozmanitých skladeb. Zazní například 
Something Stupid, Tiger Rag či New York. 

Ve druhé části budou provedeny skladby s jednoznačně vánoční 
tématikou, všechny budou mít v podání Blue orchestra úplnou 
premiéru.

Letos nevystoupí žádný speciální host, ale diváci určitě ocení 
vynikající interpretační výstupy zpěváků, instrumentálních sólistů 
a celého orchestru.

Pondělí 7. prosince v 19.30 hod.   KONCERT - mimo předplatné

V Divadelním sále KDJS se uskuteční skutečně nevšední koncert. 
Kdo by neznal jihočeské Nezmary? Již mnohokrát u nás vystupo-
vali, ale tentokrát nás překvapí, neboť k nám zavítají s pořadem

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky lze zakou-
pit také elektronicky na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 130 Kč. 
Délka představení cca 130 minut + přestávka.

NEZMAŘI A SDRUŽENÍ SYMFONIKŮ 
SOČR - ADVENTNÍ KONCERT

Jak název napovídá, koncert bude částečně laděn i do předvá-
noční atmosféry. 

Mimo velmi dobře známých NEZMARŮ hrajících v tradičním 
složení Pavel Jim Drengubák, Šárka Benetková, Pavel Zajíc 
a Tonda Hlaváč uvidíme a hlavně uslyšíme Sdružení symfoniků 
Symfonického orchestru českého rozhlasu. 
Členy sdružení jsou: 
Ludvík Sklenář - housle, Saša Kopka - housle, Markéta 

Sádecká - viola, Pavel Barnáš - violoncello, Jarka Tajanovská 
– hoboj. 

Spojením těchto dvou hudebních seskupení vzniká výjimečné 
hudební těleso působící velice příjemným dojmem. 

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky lze zakou-
pit také elektronicky na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 200 Kč. 
Délka představení cca 100 minut + přestávka.

Čtvrtek 10. prosince od 18 hod.   KONCERT - mimo předplatné

Další již tradiční pořad je sestavený z vystoupení žáků ZUŠ Sedl-
čany a členů pěveckých sborů Záboj a Zábojáček.

ADVENTNÍ ŤUKÁNÍ
Těšit se můžete na pestré vystoupení především souborů školy, 

také tanečníků a žáků literárně-dramatického oboru. Zajímavos-
tí letošního představení bude dramatizace příběhu, nazvaného 
Legenda o svaté Dorotě, které nastudovalo starší oddělení dět-
ského pěveckého sboru Zábojáček, právě s pěveckým sborem 
Záboj a žáky literárně – dramatického oboru.

Protože v letošním roce si připomínáme významná výročí Jaku-
ba Jana Ryby, zazní tento večer líbezná pastorela Milí synáčkové 
a tři části z jeho světoznámé České mše vánoční „Hej mistře“.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky lze zakou-
pit také elektronicky na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: dospělí 
80 Kč, důchodci a děti do 15 let 40 Kč. Délka představení cca 80 
minut bez přestávky.
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neděle 20. prosince v 15 hod.  POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší návštěvníky jsme připravili na Zlatou neděli 
divadelní pohádku

RÁKOSNÍČEK A HVĚZDY
Známé večerníčkové postavičky ožívají ve veselém předsta-

vení na motivy knihy Jaromíra Kincla. Ve chvíli, kdy na rybník 
Brčálník padá tma tmoucí a na hladině se zatřpytí první hvězdy, 
se vydává veselý, neposedný skřítek Rákosníček na své nebeské 
dobrodružství. Jak to dopadne, když si Rákosníček chce vysloužit 
u vesmírného hvězdáře hvězdu a místo toho spadne dolů na Zem 
s hvězdičkou Leničkou i Malým vozem? Zmatek na obloze může 
zachránit jen všemocný vesmírný pastýř. V režii Petra Mikesky 
hrají: Veronika Bajerová, Martina Venigerová a Petr Mikeska.                                                                              

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky lze zakou-
pit také elektronicky na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 80 Kč. 
Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

Sobota 26. prosince v 15 hod.     KONCERT - mimo předplatné

Posledním koncertem roku 2015 v KDJS bude tradiční 

VÁNOČNÍ KONCERT 2015 

VÁCLAV HYBŠ 
S ORCHESTREM A HOSTY

Tento orchestr je známý díky své dlouholeté historii, díky vyso-
ké profesionální úrovni a letošní rok je to pro něj skutečně slav-
nostní. Kapelník Václav Hybš totiž oslavil v létě své osmdesáté 
narozeniny a jak jinak než sérií koncertů. 

Na tomto koncertě je hlavním hostem výborná zpěvačka 

JITKA ZELENKOVÁ
S orchestrem dále účinkují mladí sólisté Martina Dolečková, 

Filip Hořejš, Irena Kousalová a Štěpán Růžička. 
V pestrém programu zazní světoznámé melodie, české i světové 

koledy, ale i populární skladby. Uslyšíme například Šavlový tanec, 
Cohenovo Haleluja, árie z Prodané nevěsty, Adeste Fideles, Kníž-
ku snů či Ježkovu skladbu Život je jen náhoda… a pochopitelně 
mnoho dalších skladeb.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky lze zakou-
pit také elektronicky na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 280 Kč. 
Délka představení cca 90 minut + přestávka.
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Plánované akce na leden 2016

ST 6. 1. VÝSTAVA ALENY STIBOROVÉ     VERNISÁŽ VÝSTAVY
PÁ 8. 1. PLES TANEČNÍCH                         PLES
ÚT 12. 1. JANA EYROVÁ                      DIVADLO - předplatné
PO 18. 1. MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK  
                   DIVADLO - dárkový balíček
ST 20. 1.  JAVORY – HANA a PETR ULRYCHOVI 
               KONCERT - mimo předplatné
ČT 28. 1.  SVĚTOVÉ A ČESKÉ MELODRAMY 19. - 21. STOLETÍ  
 (Alfred Strejček a Tomáš Hála)

PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE
SO 30. 1. OCHOTNICKÝ PLES                                      PLES
NE 31. 1. DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA 
             PRO DĚTI A RODIČE

                     VÝSTAVA

V koncertním sále vystavují regionální výtvarníci. Tentokrát se 
nám představují tři umělci.

Petr SŮSA – obrazy
Václav KŘÍŽEK – dřevěné skulptury
Zdenka MRÁZKOVÁ – kresby a obrazy

Přehlídka dokumentů Judity Křížové
Rodina Křížova srdečně zve na promítání dokumentárních fil-
mů Judity Křížové dne 13. 12. v 18 hod. v sedlčanském kině. 
Program: Já jsem já (12 min.), České titulky-Dana Hábová (22 

min.), Cesta za pěti kruhy 
(52 min.) Vstup zdarma.

Judita Křížová se naro-
dila 13. 12. 1971 v Praze, 
ale vyrůstala na samotě 
u Kosovy Hory. Tam také 
chodila do základní školy. 
V místním jezdeckém klu-
bu se rozvinula její láska ke 
koním, její celoživotní téma.

V roce 1990 absolvovala 
gymnázium v Sedlčanech. 
V témže roce byla přijata na 
FAMU na obor režie doku-
mentárních filmů. Po úspěš-

ném ukončení studia absolvovala v USA studijní stáž scénáristiky 
na filmové universitě George Lucase v Kalifornii. Pracovala tam na 
scénáři hraného filmu, který se však realizace nedočkal.

Od roku 1997 začala navštěvovat Fakultu psychosociálních stu-
dií, aby prohloubila svoje znalosti o lidské duši.

Současně se věnovala jezdectví. Založila Mistrovství ČR v para-
drezuře, které později už jako prezidentka české hipoterapeutické 
společnosti dovedla na evropskou úroveň.

V poslední době svého života shromažďovala materiál o lidech, 
kteří jsou nadáni mimosmyslovým vnímáním světa. Své plány 
bohužel nedokončila.

Judita Křížová zemřela po tragické nehodě 11. 7. 2005.

FILMOGRAFIE:
 JÁ JSEM JÁ  /1991/ FAMU, Česká televize
medailon originálního hudebního skladatele oceněný na meziná-

rodních studentských filmových festivalech  
 
NEMÁM CHUŤ SE BÁT /1992/ FAMU, Česká televize
o sochaři Pavlu Opočenském, vybrán pro Film Assotiation v USA 

1994
 
SEDM KONVIČEK /1994/ FAMU, Česká televize
televizní inscenace
 
SRDCOVÁ DÁMA /1994/ Česká televize (FEBIO-OKO)
o vyhledávané kartářce Dagmar Kludské a stále populárnějším 

fenoménu věšteckých služeb
 
STOP AIDS /1995/  Česká televize
dokument o kampani pro Výbor dobré vůle Olgy Havlové

KDO JE KDO - ZUZANA NAVAROVÁ /1995/ Česká televize
portrét vynikající muzikantky a zpěvačky
 
SVĚTLANA ZPÍVÁ MARLEN /1995/ Česká televize
dokument o vzniku představení o životě Marlen Dittrich v Diva-

dle Ungelt

ČESKÉ TITULKY - DANA HÁBOVÁ /1996/ Česká televize

dokument představuje známou tlumočnici a překladatelku, oce-
něný na FITES

 
SKALNÍK MODRÝ /1998/ Česká televize
portrét originálního umělce a disidenta Josky Skalníka
 
TO NENÍ DEPKA, ALE DEPRESE /1998/ Česká televize, pro 

Nadaci Film a sociologie
cena Nadace Patrie, Akademia film, svědectví o jedné z nejzákeř-

nějších poruch lidské psychiky, v němž jde především o otevření 
dlouho opomíjeného problému, o předsudcích, které ho provázejí 
a o možnostech léčby

 
CESTA ZA PĚTI KRUHY /2004/
vyprávění o splněném snu, o odvaze a trpělivosti. Hlavními hrdi-

ny jsou Jaroslav Hatla a jeho kůň Berry, kteří nás reprezentovali na 
Olympiádě v Athénách v nejnáročnější disciplině Military (soutěž 
všestrannosti)

Do kompletní filmografie Judity Křížové patří i dokumentární 
filmy natočené v České televizi pro cykly FEBIO, OKO, DESET STO-
LETÍ ARCHITEKTURY, PRAŽSKÉ QUADRIENNALE, VZPOMÍNÁME, 
MISTROVSKÁ DÍLA Z ČESKÝCH SBÍREK a JAK SE ŽIJE…



sobota 5. prosince ve 20 hod.  prem. 20.11.15
film USA – romantický, drama (2015), 112 min. 

VĚČNĚ MLADÁ
Kdo z nás by nechtěl přestat stárnout? A to se právě přihodilo 
Adeline poté, co se svým autem havarovala v lese uprostřed zimy. 
Řeklo by se, že se stal zázrak. Těsně před třicítkou se v jejím životě 
náhle zastavil čas a nikdo neví proč... 
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 11. prosince ve 20 hod.  prem. 11.11.15
film USA – horor (2015), 83 min.            ODEBRAT Z PŘÁTEL
Zesměšnit člověka uveřejněním jeho nelichotivé fotky či choulos-
tivého videa na internetu vás může stát život. Laura byla obyčej-
ná středoškolačka, dokud se na internetu neobjevilo video, které 
nechutně prezentovalo, jak se sťala na jednom večírku. Laura veřej-
nou potupu neustála a spáchala sebevraždu... Hrají H. Sossaman, 
M. Bohrer a další. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

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)

PROGRAM KINA - PROSINEC

sobota 19. prosince ve 20 hod.
film I, F – historický, komedie (2015), 120 min. 

ÚŽASNÝ BOCCACCIO
Podle mistrovského díla Dekameron. Ve Florencii 13. století, se 
šíří  mor. Tři chlapci a sedm dívek šlechtického původu se rozhod-
nou odejít z města a hledají útočiště v přírodě daleko od strašných 
následků choroby. Krátí si chvíle povídáním příhod o čemkoliv, 
ale jedno musí mít společné- musí být o lásce. O lásce, která jim 
pomůže zapomenout na těžkou a nejistou dobu, ve které žijí... Hrají 
C. Crescentini, F. Parenti, K. Rossi a další. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

sobota 12 prosince ve 20 hod.
film USA – dobrodružný (2015), 125 min.           JURSKÝ SVĚT
Před dvaceti lety skončil sen milionáře Hamonda o Jurském parku. 
Od té doby se ale mnohé změnilo, a park jede na plné obrátky. 
Návštěvníci mohou zde sledovat v akci desítky „vyhynulých“ tvorů. 
Vedení parku chce  tuto jedinečnou atrakci ještě víc zatraktivnit, ale 
v tu chvíli přicházejí komplikace... Hrají Ch. Pratt, B. Dallas a další. 
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 18. prosince ve 20 hod. 
film CH, D, ZA – akční, dobrodružný (2015), 97 min. 

BOJOVNÍCI SEVERU: SÁGA VIKINGŮ
Plavící se Vikingy zastihne silná bouře, z které není úniku. Oce-
án spolkne loď a Vikingy vyplaví na břeh neznámé, nehostinné 
a nepřátelské pevniny. Vítězství nad nepřátelskou karavanou, na 
kterou vzápětí narazí, přinese víc škody než užitku. Díky tomu, co 
karavana střežila, jsou seveřané pronásledováni nejobávanějším 
královským žoldákem...Hrají J. Norton, T. Hopper, R. Kwanten, 
Ch. Murphy a další. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 30. prosince v 18 hod.
film N, D – komedie, rodinný (2015), 85 min. 

JO NESBO: DOKTOR PROKTOR A PRDÍCÍ PRÁŠEK
Rodinná bláznivá komedie pro ty, kterým není nic lidského cizí, 
podle knižní předlohy Jo Nesboho. Svět, který není až tak odlišný 
od našeho. Jen podzemní bludiště jsou tu temnější, bohatí synko-
vé záludnější a šílení profesoři ještě šílenější... Vezměte si třeba 
doktora Proktora, jehož největším vynálezem je prášek, po němž 
můžete létat... na pohon z vlastních pšouků. Hrají E. H. Noraker, 
E. Glaister a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
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neděle 13. prosince v 15 hod.
pohádka, dětský, rodinný IRL (2015), 93 min.      PÍSEŇ MOŘE
V bájném kraji starých Keltů žije na osamělém majáku otec s dce-
rou a synem. Život celé rodiny se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, 
kdy se ukáže, že malá dcerka je poslední z tuleních víl. Jedině ona  
totiž může písní moře zachránit všechny pohádkové bytosti, které 
proměnila v kámen čarodějnice Macha. Vstupné 80 Kč.

čtvrtek 3. prosince ve 20 hod.
film Švé – režie I. Bergman (1957), 91 min.     LESNÍ JAHODY
Slavný snímek klasika světové kinematografie Ingmara Bergmana 
(Sedmá pečeť, Fanny a Alexandr) patří k výbavě každého filmového 
fanouška. Příběh o starém profesorovi, jenž pomalu opouští tento 
svět, je obrazem člověka účtujícího se svým životem. Poselství, 
které mu bylo sděleno v jeho snu, mu však naléhavě připomene, 
že svému životu ještě cosi dluží. Rozhodne se odcestovat na jih 
Švédska, ale z pověrčivosti a strachu z letadla upřednostní cestu 
autem. Vydá se tak na cestu do minulosti a vlastního nitra, během 
níž se hranice mezi skutečností a snem pomalu rozplývají. 

čtvrtek 17. prosince ve 20 hod.
FILM NA PŘÁNÍ DIVÁKŮ

Před koncem roku vám opět nabídneme možnost vybrat si snímek 
z nabídky několika filmů. Sledujte náš web a Facebook, kde uveřej-
níme podrobnosti.


