KDJS SEDLČANY
Čtvrtek 6. ledna v 18.00 hodin

KULTURNÍ KALENDÁŘ - LEDEN 2011
Koncertní sál

Také v novém roce budou v koncertním sále kulturního domu
pokračovat výstavy našich umělců. S tou první k nám zavítá umělecký fotograf ze Zruče nad Sázavou

Bedřich Procházka
Jeho ucelený soubor 100 velkých fotografií nese název

Zruč nad Sázavou ve fotografii
Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží, na které promluví
Václav Fořt a o hudební vystoupení se postará Nezávislé sdružení
muzikantů.
Zajímavá výstava bude otevřena v koncertním sále ve všední dny
od 9 do 16 hodin a před každým večerním představením. Potrvá
až do 8. února 2011.
O vystavujícím umělci se dozvíte více na třetí straně tohoto Kulturního kalendáře.
Pondělí 10. ledna v 19.30 hodin

Předplatné divadla

Předplatitelský cyklus divadelních her přinese v lednu vynucenou
změnu repertoáru. Místo původně zařazené hry „Poslední ze žhavých milenců“ (herečka Simona Stašová bude od ledna do března
natáčet v Brně nový film a nebude v té době jezdit na zájezdová
představení) uvede pražská agentura Harlekýn výbornou komedii
od Antonína Procházky

Neděle 16. ledna v 15.00 hodin

MAMINKO A TATÍNKU, POJĎTE S NÁMI DO DIVADLA! V kulturním domě dávají toto nedělní odpoledne velice oblíbenou a
známou pohádku od Václava Čtvrtka, kterou sem přijede zahrát
vůbec poprvé Docela velké divadlo Litvínov. Hra se jmenuje

LOUPEŽNÍK
RUMCAJS
Slavné pohádkové příběhy jičínského ševce a jeho přátel znají
děti především z televizních obrazovek. Tentokrát ožijí na jevišti
divadelního sálu KDJS a bavit se při nich budou určitě nejen děti,
ale i jejich rodiče.
Režii představení má Jurij Galin. Účinkují herci Docela velkého
divadla Litvínov:
Petr Erlitz (Rumcajs), Zuzana
Bartošová (Manka), Lenka Lavičková (víla Andulka), Jan Bouše
(vodník Volšoveček), Lucie Randáková (kněžna), Lukáš Masár
(kníže), Petr Kozák (starosta
Humpál), Jana Galinová (straka,
sluníčko), Ivan Vlasák (hlemýžď).
Zajistěte si vstupenky včas v našem předprodeji na náměstí
TGM. V pokladně kulturního domu je pak ještě možnost si zakoupit
zbylé lístky půl hodiny před začátkem pohádky.
Středa 19. ledna v 19.30 hodin

S TVOJÍ DCEROU NE
Komedie o tom, jak snadno spadnout do manželské krize a jak
těžko z ní ven. Příběh docela obyčejných manželských párů, které se snaží předejít možné krizi. Nejprve způsobí lehkou zápletku,
postupně však doslova gejzír krkolomných situací, trapasů a slovního humoru. A to vše za přispění dospívající dcery, jejího kluka
a ubohého bytaře, který přijde poctivě krást a přitom se zamotá do
světa intelektuálů a jen zírá, do čeho se vlastně zapletl...
V režii Antonína Procházky
hrají známí herci

PETR NÁROŽNÝ
NAĎA KONVALINKOVÁ
KAROLÍNA KAISEROVÁ/TÝNA
PRŮCHOVÁ, PAVEL KIKINČUK/
MARTIN ZAHÁLKA, LUCIE
JUŘIČKOVÁ/MARIKA PROCHÁZKOVÁ, ANTONÍN PROCHÁZKA/
VIKTOR LIMR, VILÉM DUBNIČKA.
Zbývající volné vstupenky je
možno zakoupit v kanceláři předprodeje na radnici.

Pro rodiče a děti

Divadelní dárkový balíček

Hned úvodní představení z Divadelního dárkového balíčku určitě držitele těchto předplatenek zaujme. Divadlo Ungelt Praha zde
uvede jedno ze svých vůbec nejúspěšnějších představení, jehož
autorem je Sam Shepard

LÁSKOU POSEDLÍ
Hru Láskou posedlí napsal Sam Shepard pro své domovské
divadlo Magic Theatre v San Franciscu a zároveň ji nastudoval jako
režisér. Premiéru v únoru 1983 přivítali diváci nadšeně, inscenace byla ještě téhož roku přenesena do New Yorku, kde se rovněž
dočkala vřelého přijetí. Úspěch hry dovršila nominace na Pulitzerovu cenu v roce 1984.
Režie Janusz Klimsza. Hra má skutečně hvězdné obsazení:

VILMA CIBULKOVÁ
MIROSLAV ETZLER
LADISLAV MRKVIČKA
VILÉM UDATNÝ
Zbývající volné vstupenky obdržíte v obvyklém předprodeji na
náměstí TGM nebo před začátkem představení v pokladně KDJS.
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KULTURNÍ KALENDÁŘ - LEDEN 2011
Pondělí 24. ledna v 19.30 hodin

Předplatné poezie

V lednu si přijdou na své také milovníci poezie a krásné hudby.
Do koncertního sálu je pro ně nachystán pořad nazvaný

Večer poezie a prózy s harfou
Představí se v něm dvě naše přední umělkyně - populární herečka a výtečná harfenistka.

Valérie Zawadská
umělecký přednes

Lydie Härtelová
harfa

Program večera je velice citlivě sestaven z díla Jana Skácela
a Oldřicha Mikuláška, oblíbených autorů herečky Valérie Zawadské, která vybrané ukázky interpretuje doslova famózně. Celý je
pak proložen sólovými skladbami pro královský nástroj - harfu,
kterou mistrně ovládá Lydie Härtelová. Harfa je pro posluchače
zvláštní nástroj, někteří ji sólově nikdy neslyšeli a nyní mají možnost ji vidět i slyšet zblízka.
Volné vstupenky dostanete v kanceláři předprodeje na radnici
nebo před vlastním pořadem v pokladně KDJS. Studenti GaSOŠE
a vyšších ročníků ZŠ mají výraznou slevu na vstupném.
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www.kdjs-sedlcany.cz

Úterý 1. února v 19.30 hodin

Mimo předplatné

Na tento den připravujeme velice atraktivní koncert dvou oblíbených zpěváků pod názvem

Dvojkoncert
V pohodovém pořadu vystoupí populární zpívající právník

IVO JAHELKA
a jeden z legendárního folkového dua Paleček - Janík

MIROSLAV PALEČEK
Návštěvníci koncertu se mohou těšit na známé hity Miroslava
Palečka - Prodavač limonád, Valčíček, Hele lidi, Úsměv a další.
JUDr. Ivo Jahelka posluchačům zazpívá svoje vtipné balady ze
soudních síní - Poučení pro osoby vstupující do jednací síně,
Soudka, Balada o o zahradním pychu, Balada o smutném konci
zdomácnělého divočáka a řadu jiných.
Vstupenky si zakupte v našem předprodeji v přízemí radnice,
telefon číslo 318 821 158.

www.kdjs-sedlcany.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ - LEDEN 2011

BEDŘICH PROCHÁZKA

Populární herci Miroslav Etzler a Vilma Cibulková se představí ve hře Láskou posedlí, kterou uvádíme v rámci dárkového divadelního balíčku ve
středu 19. ledna.

Narozen roku 1963. Fotografovat začal ve svých 17 letech na
učilišti - černobíle na negativní film. Vyučil se v oboru malíř lakýrník. V roce 1984 se stal členem Fotoklubu Litvínov, v letech
1985 - 1987 absolvoval Školu amatérské fotografie, v roce 1994
vstoupil do Fotoklubu Zruč nad Sázavou a v letech 2002 - 2003
absolvoval Školu amatérské fotografie pro pokročilé fotografy. V
letech 1998 - 1999 se vyučil v oboru kuchař. Do dnešního dne
vystavoval na řadě míst a z jeho nejzajímavějších výstav vybíráme:
1985 - Fotoklub Litvínov, 1986 a 1988 - Chemopetrol Litvínov,
1987 - KD Most, 1990 - ZŠ Most, 1991 - Chlum u Sedlčan, 1992
- Rehabilitační ústav Kladruby u Vlašimi, 1995 (a mnohokrát v dalších letech) - zámek Zruč n./S., 1997 a 1998 - Soutice u Trhového
Štěpánova, 2001 - restaurace Pallasit Zruč, 2003 - restaurace U
Mrazíka Zruč, 2003 - Uhlířské Janovice, Týnec n/S., Sázava n/S.,
Ledeč n/S., KIC Uhlířské Janovice, Kutná Hora, Sedlec-Prčice,
2005 - Čerčany, restaurace Na Ostrově Zruč n/S., 2006 - Městské muzeum Čáslav, Muzeum Trhový Štěpánov, 2007 - Městská
knihovna Sedlčany, 2008 - Centrin Zruč, 2009 - Infocentrum Čerčany, zámek Rataje n/S., KIC Uhlířské Janovice, 2010 - Čerčany,
Sázava n/S. (výběr z celoživotního díla ke 30 rokům fotografování
a ke 47. narozeninám autora), 2011 - KDJS Sedlčany.

V hlavních rolích komedie S tvojí dcerou ne uvidí diváci oblíbené herce
Petra Nárožného a Naďu Konvalinkovou. Předplatné divadla v pondělí 10.
ledna.

Vynikající herečka a dabérka Valérie Zawadská bude účinkovat v dalším
pořadu na předplatné poezie, který je na programu v pondělí 24. ledna.

Bedřich Procházka: Zámek.

3

PROGRAM NA LEDEN 2011
pátek a sobota 21. a 22. ledna ve 20 hodin
film Švédsko – kriminální drama (2010)
čtvrtek a pátek 6. a 7. ledna v 19.00 hodin
film USA – rodinný (2010)

český dabing

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - ČÁST 1

- Poslední bitva s Voldemortem začíná. V první části závěrečného dílu se Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi,
jejímž cílem je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti
- viteály. Spoléhat musí jen sami na sebe, a to víc než kdy dříve, protože už jim profesoři nemohou pomoci. Hrají D. Radcliffe,
R. Grint, E. Watsonová, R. Coltrane, H. B. Carterová a další.
Mládeži přístupné
středa 12. ledna v 16.30 a ve 20 hodin
film USA – dobrodružný (2010)

český dabing

LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA

- Edmund a Lucinka, dvě z dětí Pevensieových, tráví prázdniny
u příbuzných společně se svým nesnesitelným bratrancem Eustacem. Často vzpomínají na Narnii a na dobrodružství, které tam
zažili, když jednoho
dne ožije obraz lodi
v Lucčině pokoji a oni
se tak dostávají zpátky
do Narnie i s bratrancem. Vydávají se s králem Kaspianem hledat
sedm ztracených lordů
z Narnie...
Mládeži přístupné

pátek 14. ledna ve 20 hodin
film USA – akční (2010)
MACHETE
- S tímhle Mexičanem si zahrávat neměli! Vypadal jako docela obyčejný dělník z ulice a byl ideálním kandidátem k tomu, aby na něj
hodili vraždu. Ale ukázalo se, že je to Machete, legendární bývalý
elitní agent, kterého se nevyplatí naštvat. Machete se vydává očistit
své jméno a odhalit zákeřné spiknutí. Hrají D. Trejo, M. Rodriguez,
J. Alba a další.
Mládeži do 18 let nevhodné

DÍVKA, KTERÁ
SI HRÁLA S OHNĚM

- Filmové zpracování druhého dílu
slavné knižní trilogie S. Larssona
„Milénium“ začíná vraždou novináře
a jeho partnerky krátce před publikováním
materiálu o dětské prostituci, korupci
a obchodu s bílým masem.
Hrají M. Nyqvist, N. Rapace,
L. Endre, P. Andersson a další.
Mládeži do 15 let nepřístupné
pátek a sobota 28. a 29. ledna ve 20 hodin
film USA – akční komedie (2010)
RED
- Film vypráví příběh penzionovaného agenta CIA Franka Mosese,
který žije poklidně a idylicky na venkově. Až do té doby, kdy se jej
nové vedení CIA rozhodne zlikvidovat. V tu chvíli začíná souboj na
život a na smrt mezi špičkovým zestárlým agentem a celým CIA.
Hrají B. Willis, M. Freeman a jiní.
Mládeži do 12 let nevhodné

středa 12. ledna v 16.30 hodin
film USA – dobrodružný (2010)

český dabing

LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA

- Edmund a Lucinka, dvě z dětí Pevensieových, tráví prázdniny u
svých příbuzných společně se svým nesnesitelným bratrancem
Eustacem. Často vzpomínají na Narnii a na dobrodružství, které
tam zažili, když jednoho dne ožije obraz lodi v Lucčině pokoji a oni
se skrz něj dostávají zpátky do Narnie i s bratrancem. Vydávají se s
králem Kaspianem hledat sedm ztracených lordů z Narnie...

sobota 15. ledna ve 20 hodin
film USA – komedie (2010)
ZÁMĚNA
- Kassie je emancipovaná čtyřicítka se smyslem pro humor. Biologické hodiny ale nemilosrdně tikají, a tak se rozhodne mít dítě.
Její nejlepší kamarád ovšem tajně vymění spermie muže, kterého
chtěla, za svoje. O sedm let později se znovu setkají. Hraje J. Anistonová, J. Bateman a další.
Mládeži přístupné
středa 19. ledna ve 20 hodin
film USA – horor (2010)
ĎÁBEL
- Když nejede výtah v mrakodrapu, je to nepříjemné. Když jste zrovna uvnitř té plechové krabice, je to peklo. A když je v ní někdo, kdo
vám usiluje o život, je to horor. Pět lidí v pasti. A bude ještě hůř.
Jeden z nich je totiž... Hrají Ch. Messina, M. Craven, B. Novakovic,
J. Vargas a další.
Mládeži do 15 let nepřístupné
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Všem návštěvníkům Kulturního domu Josefa Suka
a pravidelným čtenářům Kulturního kalendáře
přejeme do nového roku 2011 pevné zdraví,
hodně úspěchů v práci i osobní životě a spoustu
krásných zážitků z pořadů v našem zařízení.

