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Čtvrtek 7. října                                                         Koncertní sál
   Od tohoto dne bude v koncertním sále kulturního domu možno 
navštívit prodejní výstavu obrazů pod názvem Krajina v obrazech. 
Se svými díly se zde představí výtvarník z Načeradce

Josef Burkhard
Malíř Josef Burkhard vystavoval v našem kulturním domě před 

několika lety a jeho obrazy se návštěvníkům výstavy velmi líbily, 
o čemž svědčí i počet prodaných krajin.

Prodejní výstava obrazů bude otevřena ve všední dny od 9 do 16 
hodin a před každým večerním pořadem a potrvá do 15. listopa-
du. Do tohoto data je také třeba si vyzvednout všechny zamluvené 
obrazy.

O vystavujícím umělci se dozvíte více informací na třetí straně 
tohoto Kulturního kalendáře.

Pondělí 11. října v 19.30 hodin                      Předplatné divadla
Předplatitelský cyklus na divadlo bude mít na programu veli-

ce úspěšné představení pražského Divadla Radka Brzobohaté-
ho, které u nás vystoupí vůbec poprvé a uvede historickou hru 
s humorným nadhledem od Jamese Goldmana

LEV V ZIMĚ
Na začátku 12. století se anglický král Jindřich II. a jeho manželka 

Eleonora Aquitanská musí rozhodnout, který z jejich tří synů bude 
vládnout. Každý z nich - Richard, John, Geoffrey - chce trůn získat. 
Eleonora je ochotna království rozdělit, ale král je proti a usiluje 
o to, aby zůstalo jednotné. Blíží se zima a situace se vyostřuje, 
začíná nemilosrdná rodinná válka o trůn, kterou vyhraje ten nejsil-
nější a nejschopnější. V sázce je budoucnost celé říše...

V režii Romana Štolpy účinkují známí herci
HANA MACIUCHOVÁ, RADOSLAV BRZOBOHATÝ, ERNESTO 

ČEKAN, VOJTĚCH HÁJEK, JIŘÍ CHVALOVSKÝ, PETR VÁGNER, 
IRENA MÁCHOVÁ/KATEŘINA VELEBOVÁ.

Zbylé vstupenky si můžete zakoupit v kanceláři předprodeje na 
náměstí TGM.

Neděle 17. října v 15.00 hodin                       Pro rodiče a děti
Oblíbený cyklus nedělních odpoledních představení pro rodiče 

s dětmi zahájí v nové sezoně Divadelní agentura Praha, která při-
jede zahrát krásnou pohádku Boženy Šimkové

Jak se krotí princezna

Zkrotit princeznu není jen tak, zvláště když jí tatínek král všechno 
dovolí a splní každý její rozmar - k snídaní zmrzlinu, na každou 
procházku nové šaty, každý den narozeniny a k nim krásný dárek. 
Rady si s princeznou neví ani Melá-
nie, která ji učí a navíc se stará o krá-
lovské hospodářství. Zavolá si proto 
svoji sestřenici Amélii, která je tro-
chu čarodějnice, ale hlavně moudrá 
osoba. Ta ví, čím rozmazlenou sle-
činku potrestat a sešle na ni velice 
účinné kouzlo. Pomoci však musí 
především tatínek král a na všechna princeznina nesmyslná přání 
musí říkat NE. Princezna nakonec pozná, že si nikdo nemůže dělat 
co chce, že vytahovat se nad ostatní je hloupé a že nic neumět 
a ani nechtít umět je směšné.

Hru napsala Božena Šimková, autorka populárních televizních 
večerníčků Krkonošské pohádky, režii představení má Miroslav 
Pokorný a hrají pražští herci Pavla Drtinová/Kateřina Jačková, 
Zdeněk Košata/Tomáš Racek, Milada Bednářová, Vanda Švar-
cová/Jarmila Vychodilová.

Vstupenky na tuto hezkou pohádku, které nechybí napětí, kouz-
la, tajemství a samozřejmě ani humor, se prodávají v obvyklém 
předprodeji na radnici nebo půl hodiny před začátkem hry přímo 
v pokladně KDJS.  

Pondělí 4. října v 19.30 hodin                         Předplatné poezie
Také letos se v KDJS uskuteční na předplatné poezie jeden 

z pořadů Mezinárodního festivalu koncertního melodramu, který 
pořádá Společnost Zdeňka Fibicha a má název

Díla evropského romantismu
v českých překladech

Režie, dramaturgie a průvodní slovo: PhDr. Věra Šustíková. 
Účinkují vynikající umělci

PETR KOSTKA
CARMEN MAYEROVÁ

JIŘÍ KLEM
Klavírní doprovod: Miroslav Sekera
Autory melodramatických děl jsou Heinrich Heine, Albert Proto-

bevera, Friedrich von Hebbel, Jaroslav Vrchlický, Nicolas Lenau, 
Born Bjönson a hudbu k nim složili Franz Schubert, Carl Reinecke, 
Robert Schumann, Franz Liszt, Zdeněk Fibich, Edvard Grieg.

Zbývající volné vstupenky jsou k dostání v našem předprodeji na 
radnici nebo před začátkem pořadu v pokladně kulturního domu. 
Studenti GaSOŠE a ZŠ mají výraznou slevu!

Carmen MayerováCarmen Mayerová Jiří KlemJiří Klem
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Čtvrtek 21. října v 19.30 hodin                          Mimo předplatné
Všem příznivcům dobré komedie přijede zahrát Divadelní sou-

bor Gymnázia Příbram výbornou klasickou hru Jevana Brandona 
Thomase

Úterý 26. října v 19.00 hodin                            Mimo předplatné
   Divadelní spolek NAŠLOSE uvede pro širokou veřejnost ještě 
jednou převyprávění lužickosrbské legendy podle Otfrieda Preu-
sslera a Martina Urbana „O Krabatovi“

Čarodějův učeň
Hra o moci a jejím zneužívání, o vůli jednotlivce se vzepřít 

a postavit se zlu, o síle přátelství a obětavé lásky. Vesnický chlapec 
Krabat vyslyší tajemné volání přicházející k němu ve snu a vydá se 
k mlýnu, kde se nechá najmout do služby. Stane se jedním z dva-
nácti tovaryšů, kteří vykonávají mlynářské práce a pod vedením 
svého Mistra, černého mága, se učí také čarovat...

Pod režijním vedením Petra Biliny hrají: Jakub Feldstein, Jaro-
mír Chmelař, Šimon Bilina, Šimon Pinkas, Vojta Machovský, 
Jirka Moulík, Michal Jaroš, David Feldstein, Martin Pilík, Šár-
ka Bilinová, Veronika Vlková, Monika Matuchová, Petr Bilina 
a Karel Roden (hlas).

Vstupenky v obvyklém předprodeji a před začátkem rovněž 
v pokladně kulturního domu.

Divadelní dárkový balíček
Po loňské velice vydařené nabídce tří atraktivních divadelních 

představení, která jsme vybrali zájemcům o divadlo formou vánoč-
ního dárkového balíčku, jsme ke stejnému kroku přistoupili také 
letos. Příznivci divadla budou mít opět možnost zakoupit sobě 
nebo svým nejbližším krásný vánoční dárek v podobě vkusného 
balíčku, který bude obsahovat nejen již zmíněné předplatné na tři 
zajímavé divadelní hry, ale také stolní kalendář Sdružení obcí Sedl-
čanska na rok 2011 a samozřejmě malou vánoční pozornost. Dár-
kové balíčky budou v prodeji v kanceláři předprodeje vstupenek 
v přízemí radnice od začátku měsíce října. Vánoční balíček je velice 
vhodným dárkem i pro ty, na které se již nedostala lepší místa 
v rámci předplatného na divadlo na sezonu 2010 - 2011.

Divadelní dárkový balíček na rok 2011 nabízí následující před-
stavení:

Sam Shepard: Láskou posedlí
Divadlo Ungelt Praha

Strhující drama o vášních a tajemstvích života. Jedna z nejúspěš-
nějších inscenací pražského Divadla Ungelt, které u nás vystoupí 
poprvé.

Hrají: Vilma Cibulková, Miroslav Etzler, Ladislav Mrkvička/
Martin Štěpánek, Vilém Udatný.

Režie: Janusz Klimsza

Gilles Dyrek: Benátky pod sněhem
Divadlo Kompanyje Praha

V komedii o setkání dvou spolužáků a jejich partnerek po deseti 
letech u společné večeře se představí herecké hvězdy z populární-
ho televizního serilu Ordinace v růžové zahradě.

Hrají: Markéta Plánková, Radim Fiala, Tereza Kostková/Kris-
týna Janáčková, Jiří Ployhar.

Režie: Milan Schejbal

Zdeněk Jirotka: Saturnin
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram

Známé příběhy sluhy Saturnina, jeho pána Jiřího, dědečka, dok-
tora Vlacha, slečny Barbory, tety Kateřiny a Milouše baví čtenáře i 
diváky již po mnoho let.

Hrají: Martin Písařík, Vladimír Senič, Pavel Nový, Radka 
Filásková, Jaroslav Someš, Kateřina Fixová, Vojtěch Záveský, 
Vladimír Mrva, Jan Novák, Jiří Vojta, Helena Hampalová.

Režie: Milan Schejbal

Divadelní dárkový balíček si zakupte co nejdříve a nenechá-
vejte jeho nákup až na předvánoční dobu, kdy vás čekají jiné 
velké výdaje. Nyní máte navíc nejlepší možnost vybrat si místo 
v sále podle své představy a zajistit si tak s předstihem nádherný 
vánoční dárek. V kanceláři předprodeje vstupenek na radnici vás 
rádi obslouží!

Světoznámá komedie Charleyova teta se v minulosti dočkala řady 
slavných nastudování. Hra se zápletkou záměny muže za ženu, kte-
rá se odehrává na konci 19. století v prostředí oxfordské koleje, je 
svým tématem předurčena k řadě komických situací a gagů. Diva-
delní soubor Gymnázia Příbram ji v režii Martina Johanny nepři-
pravil o nic z jejího bohatého potenciálu - vtipné dialogy, nápadité 
a pohledné kostýmy a celkově velmi bohatou výpravu. Hrají:

 Kateřina Cízlová, Lucie Kratochvílová, Martin Johanna, 
Tomáš Ric, Kateřina Hušková, Michaela Tršová, Patrik Šanko, 
Nguyen Thi Hong Loan, Lenka Dvořáčková, Jaromír Kalčic, Voj-
těch Boltnar

Sponzor představení: Povltavské mlékárny, a.s.

Také na tuto komedii si můžete koupit vstupenky v kanceláři 
předprodeje v přízemí radnice nebo před začátkem hry v pokladně 
KDJS.
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Jak napovídá název, obrazy přib-
ližují krajinu v nejrůznějších podo-
bách, ale jsou tu například i abs-
traktní mediatativní obrazy, nebo 
obraz galaxie.

Šedesátiletý malíř se narodil 
v zahradnické rodině. Jak sám říká, 
v přírodě se pohyboval prakticky 
denně, proto ho pozorování kra-
jiny a oblohy natolik zaujalo, že se 
pokoušel různé situace zachycovat 
malbou. 

Josef Burkhard má za sebou již řadu samostatných výstav. Vysta-
voval  kromě dalších měst třeba v Sedlčanech, Vlašimi, Benešově, 
Praze, Pardubicích, Kutné Hoře, Zruči nad Sázavou, Humpolci, 
Táboře, Lysé nad Labem, Čáslavi či Pelhřimově. V roce 2010 usku-
teční prodejní výstavy v Sedlčanech, Vlašimi a Humpolci.

Nezapomeňte tuto krásnou výstavu navštívit a přijďte si vybrat 
některý z mnoha nádherných obrazů!

Josef Burkhard
Krajina v obrazech

Vynikající herci Radoslav Brzobohatý a Hana Maciuchová v hlavních rolích 
představení Lev v zimě, které uvádíme na předplatné divadla v pondělí 
11. října.

Divadlo A. Dvořáka Příbram uvede skvělou komedii Saturnin od Zdeňka 
Jirotky v rámci nového divadelního dárkového balíčku.

Všechny děti zveme do kulturního domu v neděli 17. října odpoledne na 
veselou pohádku Boženy Šimkové nazvanou Jak se krotí princezna.



PROGRAM NA ŘÍJEN 2010

pátek a sobota 1. a 2. října ve 20 hodin
film USA – komedie, romantický (2010)       SEX VE MĚSTĚ 2
- Zábava, móda, přátelství – nejen toto všechno znovu přináší film, 
ve kterém se vrací Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda. Poznejte 
jejich životy a lásky po dvou letech. Život je takový, jaký si ho dámy 
vždycky přály, ale nebyl by to „Sex ve městě“, kdyby život neměl 
v záloze pár překvapení. Hrají S. J. Parker, K. Cattrall, C. Nixon, 
K. Davis, Ch. Noth a další.   Mládeži do 15 let nepřístupné

úterý a středa 12. a 13. října ve 20 hodin
český film – akční thriller (2010)                                    KAJÍNEK
- Film Kajínek je silným příběhem nejznámějšího vězně u nás, pří-
během dvojnásobné vraždy, příběhem obhájkyně hledající nové 
důkazy, příběhem podsvětí a jeho prorůstání do státní správy i pří-
během manipulace. Je Jiří Kajínek obětí konspirace, nebo chlad-
nokrevný zabiják? Snaží se dokázat svou nevinu, nebo zastrašit 
a ovlivnit svědky? Hrají K. Lavroněnko, T. Vilhelmová a další.          

Mládeži do 12 let nevhodné

středa 20. října ve 20 hodin
český film – komedie (2010)                     NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ   
- Pelhřimovská agentura Dobrý den má jeden problém. Často se 
mluví o ní a jejích rekordmanech, ale nikdo to nebere vážně. A tak 
se rozhodnou natočit film o nejvýjimečnějších lidech, kteří dopo-
sud mají jen nálepku bláznů a magorů. Hrají J. Plesl, S. Babčáková, 
J. Vyorálek a další.                              Mládeži do 12 let nevhodné

středa 27. října ve 20 hodin
film Polsko – krimikomedie (2010)                                      TRIK
-  Napínavá kriminálka s humornými prvky vypráví příběh geniál-
ních podvodníků, kteří vymyslí plán, jak se pomstít těm, kteří je zra-
dili. Chytře napsaná a kvalitně obsazená evropská variace Danny-
ho parťáků. Hrají Karolina Gruska, Andrzej Chyra, Piotr Adamczyk 
a další.                                                                Mládeži přístupné

pátek a sobota 22. a 23. října ve 20 hodin
film USA – sci-fi (2010)                                              POČÁTEK
- Agent Dom Cobb se umí dostat do mysli bohatých magnátů 
a tam objevovat jejich tajemství a strategie. Toto tajemství pak pro-
dává v nejvyšší nabídce. Hrají L. DiCaprio, K. Watanable, J. Gordon-
Levitt, T. Hardy, M. Caine a další.               Mládeži do 12 let nevhodné
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úterý 26. října v 16.30 hodin
film USA – rodinná komedie (2010)     CHLUPATÁ ODPLATA
- Skvělá rodinná komedie plná neodolatelných gagů vás naučí, že 
pokoušet se bojovat proti matce přírodě je předem prohraná bitva. 
Chamtiví developeři si budou muset uvědomit, že zelená není jen 
barva dolarů.

pátek a sobota 15. a 16. října ve 20 hodin
film Španělsko – historický film (2010)                            AGORA  
- Film je výletem do starověkého Egypta, do mýtického města 
Alexandrie a zničení nejvýznamnější knihovny své doby. Píše se 
rok 391 po Kristu a násilné náboženské nepokoje pronikají ulicemi 
až za brány slavné městské knihovny. V jejích zdech je uvězněna 
i vynikající astronomka Hypatia, která je odhodlaná knihovnu brá-
nit.  Hrají R. Veiszová, O. Isaac, M. Londsdale a jiní.

Mládeži do 12 let nevhodné

pátek a sobota 8. a 9. října ve 20 hodin
film USA – akční (2010)  

EXPENDABLES - POSTRADATELNÍ
- Říkají si Expendables a jsou nejlepšími žoldáky na světě. Jediné, 
co dobře znají, je válčení. Mají svrhnout nelítostného jihoafrického 
diktátora, ale zjistí, že se ocitli v pasti. Začíná nelítostný zápas na 
jehož konci je jen jeden vítěz. Hrají S. Stallone, J. Statham, Jet Li, 
M. Rourke a další.                               Mládeži do 12 let nevhodné

úterý 12. října v 16.30 hodin
film USA – animovaná komedie (2010) - český dabing       

SHREK: ZVONEC A KONEC
-  Protože se mu stýská po době, kdy byl „pravým netvorem“, 
podepíše Shrek smlouvu se lstivým prodavačem iluzí. V tu chví-
li se ocitne ve zvrácené alternativní verzi království Za sedmero 
horami.

středa 6. října ve 20 hodin
film USA – komedie (2010)                           DOSTAŇ HO TAM
- Nesmlouvavě přidrzlá komedie z prostředí hudebního průmyslu. 
Aaron Green hraje v této komedii mladého stážistu, který právě 
získal u nahrávací společnosti práci, o jaké snil. Má v Londýně 
vyzvednout známého rockera a doprovodit ho do Los Angeles, kde 
má vystoupit. Hrají R. Brand, J. Hill, R. Byrne, Pink, Ch. Aguilera 
a další.                                             Mládeži do 15 let nepřístupné

pátek a sobota  29. a 30. října ve 20 hodin
film Francie/Monako – komedie (2010)          LAMAČ SRDCÍ
-  Alex se svou sestrou provozuje společnost, která poskytuje 
vskutku „speciální“ služby: rozbíjí partnerské vztahy na objed-
návku! Jednoho dne si je najme bohatý muž, jenž není spokojen 
s ženichem své dcery. Hra o čas a lásku může začít. Hrají R. Duris, 
V. Paradaisová a jiní.                                          Mládeži přístupné


