KDJS SEDLČANY
Středa 3. února v 19.30 hodin

KULTURNÍ KALENDÁŘ - ÚNOR 2010
Společenský sál

Do společenského sálu KDJS zveme na tento večer všechny
milovníky překrásných moravských písniček a výborného moravského vína přivezeného přímo ze sklípku. O dobrou zábavu se
v pořadu nazvaném „O víně při víně“ postará oblíbený zpěvák se
svými přáteli

JOŽKA ŠMUKAŘ
Jan Rampáček – cimbál
Petr Mikulka – housle
Jana Otáhalová – zpěv

Úterý 9. února v 19.30 hodin

Předplatné divadla

Předplatitelský cyklus na divadlo má na pořadu další představení. Pražská Divadelní společnost Františka Kreuzmanna uvede
světoznámou komedii Carla Goldoniho

SLUHA DVOU PÁNŮ
Pojďte a navštivte s námi Benátky, místo rušných karnevalů
a šumných tržišť, místo nesmrtelné komedie Carla Goldoniho.
Staňte se svědky toho, jaké to je sloužit dvěma pánům zároveň.
Kdože má tu drzost? No přece Truffaldino, prohnaný, lstivý a vtipný sluha, který baví diváky po celém světě již téměř tři století.
Režii hry má František Kreuzmann. V roli Truffaldina se představí oblíbený herec

Jan Potměšil

Při ochutnávce dobrého vína si návštěvníci budou moci zazpívat
spolu s Jožkou Šmukařem nejznámější moravské písničky – např.
Morava krásná zem, Bude večer, už zapadá slunéčko, Vínečko bílé,
Mikulecká dědina, Zaspala nevěsta, Když sem šel z Hradišťa, Eště
já si pohár vína zaplatím a mnoho dalších. Po přestávce muzikanti
zahrají a zpěváci zazpívají na přání publika.
Zajistěte si místenky do společenského sálu na krásný večer co
nejdříve!
Neděle 7. února v 15.00 hodin

Pro rodiče a děti

MAMINKO A TATÍNKU, POJĎTE S NÁMI DO DIVADLA! Divadelní společnost Julie Jurištové zahraje v neděli odpoledne v kulturním domě představení napsané na motivy klasické pohádky Karla
Jaromíra Erbena

OBUŠKU Z PYTLE VEN!
Muzikálové zpracování s řadou komických situací o chudém
ševci, který získá zázračný ubrousek a beránka snášejícího zlaťáky.
V krčmě ho však nestydatě okrade vykutálená dvojice hostinských.
Tentokrát ji ale za to stihne zasloušený výprask.
V režii Dany Pražákové hrají známí pražští herci:
JIŘÍ KREJČÍ, JULIE JURIŠTOVÁ, DANA PRAŽÁKOVÁ, MILENA
SOUKUPOVÁ, RADOVAN SNÍTIL, JIŘÍ HÁNA, MILAN DUCHEK,
RAFAEL PRAŽÁK, DANIEL KOŤAN.
Vstupenky na oblíbenou pohádku obdržíte v našem předprodeji
na radnici a půl hodiny před začátkem hry také v pokladně KDJS.

Dále hrají:
Markéta Coufalová
Ivo Theimer
Jana Kreuzmannová
Rostislav Trtík
Ivan Remta
Petr Herold
Lucie Julínková
Zbývající volné vstupenky dostanete v obvyklém předprodeji na
náměstí TGM.
Úterý 16. února v 18 hodin

Koncertní sál

Druhá letošní prodejní výstava v koncertním sále je věnována
známému sedlčanskému umělci při příležitosti jeho významného
životního jubilea. Se svými linority, monotipy, kresbami, keramikou, oleji a tentokrát i básněmi se v KDJS představí

Zdeněk Šťovíček
Výstavu otevře slavnostní vernisáž, na které promluví prof. Jiří
Páv a zahraje hudební skupina ADELON, která vystupuje ve složení
Valda Havlíček (kytara, zpěv), Ála Vaňková (klávesy), Dáša Šebková (housle, zpěv).
Prodejní výstava bude otevřena ve všední dny od 9 do 16 hodin
a před každým večerním pořadem a potrvá do 18. března 2010. Do
tohoto data je nutné si vyzvednout zamluvené exponáty.
O vystavujícím umělci si můžete více přečíst na třetí straně Kulturního kalendáře.

Podrobný přehled aktuálních kulturních pořadů v KDJS
najdete také na internetové adrese:
www.kdjs-sedlcany.cz
Nezapomeňte tyto stránky navštívit!
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KULTURNÍ KALENDÁŘ - ÚNOR 2010
Středa 24. února v 19.30 hodin

www.kdjs-sedlcany.cz

Předplatné – dárkový balíček

V rámci předplatného „dárkový balíček“ uvede pražská Fanny
agentura výbornou komedii od Alana Ayckbourna „ABY BYLO
JASNO“

Pondělí 1. března v 19.30 hodin

Předplatné poezie

Závěrečný večer na předplatné poezie v této sezoně bude tvořit
krásný hudebně poetický pořad, který nemohl být uveden v minulém roce a jmenuje se

ALCHYMIE LÁSKY
Z renesanční a barokní poezie alžbětínské Anglie a z dobových
skladem pro sólovou loutnu připravili a účinkují

ALFRED STREJČEK - přednes
JINDŘICH MACEK - loutna
Pořad chce všem
posluchačům představit
jedno z kulturně nejbohatších období anglických dějin, které svou
jedinečnou atmosférou
poznamenalo
celou
světovou kulturu. Loutnové skladby budou
hrány na vzácné nástroje zhotovené podle
historických originálů.
V programu zazní verše Williama Shakespeara, F. Bacona,
E. Dyera, E. Spencera a dalších známých autorů.
Ginny a Greg tvoří mladý pár, který se nezávisle na sobě sejde
v domě starších manželů Sheily a Filipa. Ginny tam jede ukončit svůj vztah s Filipem, svým bývalým šéfem, a Greg proto, aby
poznal Filipa. Kdyby Sheila tolik neprovokovala, kdyby si Ginny
nepsala adresu milence na krabičku od cigaret, kdyby Greg nenašel pod postelí ty pantofle a kdyby Filip našel svou motyku, všechno by bylo fajn. Takhle ale všichni čtyři zažijí horké letní odpoledne,
na které jen tak nezapomenou. Díky tomu vzniká zápletka, která je
zárukou jiskrné zábavy.

Volné vstupenky se prodávají v kanceláři předprodeje nebo před
začátkem pořadu v pokladně kulturního domu. Studenti mají na
tento pořad výraznou slevu!

V režii Jana Nováka účinkují známí pražští herci

JAN ROSÁK
DANA HOMOLOVÁ
VERONIKA NOVÁ
OTTO KALLUS
Zbylé volné vstupenky jsou k dostání v předprodeji na náměstí
TGM, telefon 318 821 158.
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Jedna z nejoblíbenějších českých pohádek Obušku z pytle ven! v nastudování Společnosti Julie Jurištové zaručeně potěší naše malé návštěvníky
(neděle 7. února v 15 hod.).

www.kdjs-sedlcany.cz
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Zdeněk Šťovíček

Sympatický herec Jan Potměšil se našemu publiku představí v Goldoniho
komedii Sluha dvou pánů v roli Truffaldina (úterý 9. února v 19.30 hod.).

„Moje narozeniny se datují ke 14. lednu 1950. Letos se tedy
dožívám 60 let. Výstavou, kterou uspořádám v koncertním sále
Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, se chci veřejnosti představit průřezem svých prací jako malíř – amatér. Za 45 let této činnosti došlo v mém výtvarném projevu k několika změnám – linorit,
monotip, kresba, keramika, olej.
Počátky mého malování tvořily malé obrázky, které jsem i přes
své povolání zedníka maloval ve volném čase. V době zaměstnání
v Praze jsem navštěvoval výtvarný kroužek u akademického malíře
J. Černého. Po odchodu z Prahy se věnuji samostatné činnosti.
V Sedlčanech jsem založil výtvarný kroužek při KDJS. V té době
jsem spolu s kolegy navštěvoval Lidovou konzervatoř v Praze. Své
práce jsem vystavoval již několikrát v Kulturním domě Josefa Suka
včetně společné výstavy kroužku. V poslední době se věnuji hlavně
keramice a obrazům malovaným přímo v krajině.“

Populární zpěvák moravských lidovek Jožka Šmukař připravil další zábavný
večer, který je spojený s ochutnávkou vína dovezeného přímo ze sklípku
(středa 3. února v 19.30 hod.).
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PROGRAM NA ÚNOR 2010

středa 3. února ve 20 hodin
film ČR – thriller (2009)
OKO VE ZDI
- Film podle předlohy spisovatelky Ivy Herclíkové. Milenecká dvojice vstupuje do opuštěného domu, který si vybrala pro schůzku.
Vstupují do místnosti s jedněmi dveřmi, které se zničeho nic zavírají a škvírou ve zdi je pozoruje oko. To oko nevěstí nic dobrého!
Film plný dramatických zvratů, napětí a překvapení. Hrají K. Roden,
S. Valentová, C. Flamingová a další. Mládeži do 15 let nevhodné
pátek a sobota 5. a 6. února ve 20 hodin
film USA/Kanada – drama, romance (2009)

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED

- Ryan je populárním spisovatelem knih o tom, jak se vypořádat se
ztrátou a dopřát životu nový smysl. Je hvězdou v oboru a něco jako
guru pro lidi v těžkých životních situacích. Žije v domnění, že se
sám vyrovnal se ztrátou své ženy. Jenže potká Eloise a jeho život
se obrátí vzhůru nohama... V hlavních rolích hrají J. Anistonová,
A. Eckhart, M. Sheen, J. Greer a další.
Mládeži přístupné

středa 24. února v 18 hodin
film USA – komedie (2009)
VYFIČ!
- Bliss má ráda rock, matka ji však nutí do soutěží krásy. Jednou
však s kámoškou narazí v sousedním městě na drsné závody na
kolečkových bruslích, do kterých se vrhne po hlavě. Roller derby je kontaktní sport, při kterém do sebe bruslaři v chráničích na
krátkém oválu neváhají vrážet. Hrají Ellen Page, Drew Barrymore,
Juliette Lewis a další.
Mládeži přístupné
pátek a sobota 26. a 27. února ve 20 hodin
PARANORMAL ACTIVITY
film USA – horor (2009)
- Mladý pár Katie a Micah se nastěhují do nového domu v San
Diegu. Katie se časem začne zdát, že v domě nejsou sami. Věci
se hýbají, některé i přemístují. Micah si myslí, že se to Katii zdá
a že má jenom halucinace. Přesto ale nainstaluje do ložnice videokameru. Zjistí, že opravdu v domě je něco nehmatné, co je přivádí
k šílenství. Hrají K. Featherson, M. Sloat, M. Frederichs, A. Palmer
a jiní.
Mládeži do 15 let nevhodné

středa 10. února ve 20 hodin
film USA – fantasy, horror, romance, thriller (2009)

TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC

- Poté, co se Bella zotaví z útoku upíra, který ji málem stál život,
chystá se s Edwardem a jeho rodinou oslavit své 18. narozeniny. Při
oslavě se Bella poraní a pohled na krev je pro Edwardovu rodinu až
příliš lákavý, a proto se z městečka odstěhují. Bella je smutná, ale
spřátelí se s Jakobem Blackem. Nebezpečí však na ni stále číhá. Hrají Stewartová, Pattison, Lautner a jiní. Mládeži do 12 let nevhodné
pátek a sobota 12. a 13. února ve 20 hodin
film USA – akční sci-fi (2009)
AVATAR
- Největší filmová událost roku od Jamese Camerona. Avatar před
námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací. Obyvatelé Pandory žijí v souladu s divukrásnou vegetací planety. Ze Země je vyslána na Pandoru průzkumná mise, která je ohromena rozmanitostí vegetace
a objeví i cenný minerál pro Zemi.
Mládeži přístupné

úterý 9. února v 16.30 hodin
film USA – animovaný, rodinný (2009) PRINCEZNA A ŽABÁK
- Ve filmu dojde na polibek princezny a žabáka, ale výsledek polibku je dosti odlišný. A to je pouze první z celé řady překvapení,
kterými tato nová pohádka oplývá.
úterý 23. února v 16.30 hodin
film Hong Kong/USA/Japonsko – animovaný akční sci-fi (2009)

ASTRO BOY

- Astro Boy dostal od svého otce, slavného vědce, do vínku supersílu, rentgenové paprsky, rychlost a schopnost létat nad oblaka.

středa 17. února ve 20 hodin
film USA – thriller (2009)
CTIHODNÝ OBČAN
- Dramatický thriller o muži, který se bez slitování rozhodne
pomstít tomu, kdo nechal z vězení propustit vraha jeho rodiny.
A nejen jemu, všem. Jde však o pomstu či poučení o nespravedlivém soudním systému? Hrají Gerarld Butler, Jamie Foxx, Michael
Gambton a další.
Mládeži do 12 let nevhodné

čtvrtek 4. února ve 20 hodin
film F – režie Delépine, G. De Kerven (2008) LOUISE-MICHEL
- Louise je nevrlá samotářská dělnice v továrně, v níž pracují samé
ženy. Když šéfové továrny jednoho dne prásknou do bot, rozhodnou se ženy dát dohromady své odstupné a udělat konečně něco
radikálního – najmout si zabijáka, aby se za ně pomstil.

pátek a sobota 19. a 20. února ve 20 hodin
film USA – komedie (2009)
TRABLE V RÁJI
- Pobyt na nádherném exotickém ostrově jako lék na manželskou
krizi? Proč ne, jenže když váš vztah hrozí zhroucením, může se
i ráj proměnit v peklo. V této situaci se ocitají čtyři páry, takže lze
očekávat, že si jejich utrpení budete náležitě užívat. Páry jsou natolik reálné, že se v nich každý částečně najde. Hrají V. Vaughn, J.
Favreau, K. Bell.
Mládeži do 12 let nevhodné

čtvrtek 25, února ve 20 hodin
film B/F/L - režie Aubier, Patar (2009) PANIKA V MĚSTEČKU
- K zbláznění bláznivá smršť originálních nápadů plná vypilovaných odzbrojujících gagů nabízí animovanou akční podívanou
plnou výborného humoru. Ztřeštěná podívaná, která vás zaručeně
odstřihne od všedních dnů a vy budete chtít tento neutuchající gejzír originálních nápadů, které nikdy nesklouznou k laciným hloupostem, vidět znovu.
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