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PROGRAM KDJS - ŘÍJEN 2012
středa 3. října v 19.30 hod.                KONCERT - mimo předplatné

Do divadelního sálu KDJS vás zveme na koncert. Vystoupí 

Jakub SMOLÍK se skupinou
V pořadu uslyšíme zpěvákovy novin-

ky, ale i osvědčené hity.

Vstupenky je možné si zakoupit 
v předprodeji na radnici nebo před 
začátkem představení na místě konání 
(v pokladně KDJS). 

Vstupné: 260 Kč přízemí, 240 Kč 
balkon. Délka představení cca 90 minut 
+ přestávka.

neděle 7. října v 15 hod.             POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE 

Jako první pořad určený dětem uvedeme v této sezoně pohádku

O PERNÍKOVÉM DĚDKOVI
 
Perníkovému dědkovi a bábě se již nelíbí číhat na děti v perníkové 

chaloupce, a tak se vydají do světa hledat štestí. Díky své nenasyt-
nosti ovšem dědek zůstane uvězněn v chlívku s čuníkem a o pomoc 
musí požádat Mařenku. Zda se mu podaří dostat na svobodu
a jak to dopadne, uvidí děti ve veselé pohádce s mnoha písničkami. 
Hraje Divadlo Andromeda Praha.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 80 Kč. Dél-
ka představení cca 50 minut bez přestávky.

pondělí 8. října v 18 hod.                            VERNISÁŽ VÝSTAVY
 

V koncertním sále Kulturního domu Josefa Suka proběhne 
v uvedeném termínu vernisáž výstavy

TINGATINGA
výstava obrazů z Tanzanie

Tingatinga je unikátní malířské umění z jižní Tanzanie, jehož 
motivy vycházejí z africké přírody a odhalují dávné hluboké pou-
to člověka s přírodou. Díky pestrým barvám a elegantní jednodu-
chosti vyzařuje z obrazů pohoda a energie, tak vzácná v našem 
evropském uspěchaném světě.

Na počátku stál muž jménem Edward Saidi Tingatinga (1937-
1972), který pocházel z etnika Makua. V roce 1961 přišel za prací 
do Dar es Salaamu, kde se začal věnovat malbě. Jeho umění si 
postupně získalo uznání i nové žáky. 

Dnes již ve stylu tingatinga tvoří kolem stovky malířů organizo-
vaných ve sdružení „Tingatinga Arts Cooperative Society“. 

Umělci tvoří svá díla přímo na ulicích nebo ve společné budo-
vě Morogoro. Malují na plátno nebo sololitové desky syntetickými 
barvami. Je téměř zázrakem, že dokážou vytvořit tak nádherná díla 
v tak tvrdých sociálně-ekonomických podmínkách. Přitom mnoho 
talentovaných umělců si pouze malováním na přežití své rodiny 
ani nevydělá.

Výstava je prodejní a jejím cílem je vzbudit zájem o africké umění 
a také přilákat malířům tingatinga tolik potřebné zákazníky a sběra-
tele. Výstavu připravil cestovatel Lukáš Synek.

Výstava potrvá do 4. 11. a vstup na ni je volný. 

Výstava obrazů z Tanzanie jistě zaujme jak dospělé obdivovatele 
výtvarného umění, tak i malé návštěvníky.



ŘÍJEN 2012

středa 10. října v 19.30 hod.        KONCERT MIMO PŘEDPLATNÉ

Letošní koncertní novinku (premiéra byla v červnu 2012) uvede-
me v KDJS. Ačkoliv se jedná o velmi známé skladby, jejich prove-
dení je veice zajímavé a jejich obsah nám má stále co říci. Program 
nese název

 

SALOME 
Pásmo písní KARLA KRYLA 

Jak název napovídá, uslyšíme skladby Karla Kryla - např. Bra-
tříčku zavírej vrátka, Veličenstvo Kat, Anděl, Dívka havířka, Lásko 
a mnoho dalších. Zpívá a celý pořad moderuje známý herec Pavel 
Batěk.

Účinkují:

Pavel Batěk 
zpěv

Barbora Plachá 
harfa

Tomáš Kůgel 
 klarinet

Petr Šťastný 
kytara

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání v pokladně kulturní-
ho domu. Vstupné: 150 Kč. Délka představení bude cca 90 minut 
+ přestávka.

středa 17. října v 17 hod.                   VERNISÁŽ VÝSTAVY
 

Ve vestibulu KDJS proběhne vernisáž výstavy občanského 
sdružení Zajíček na koni, která nese název

DVA POHLEDY VE FOTOGRAFIÍCH 
PETRA VOPELÁKA A ANETY HNYKOVÉ

Výstava je prodejní a bude zahájena 17. října vernisáží
a potrvá do 7. prosince. Záštitu nad touto akcí převzalo Město 
Sedlčany. Na vernisáži vystoupí žáci hudebního a literárně-drama-
tického oboru ZUŠ Sedlčany.

„Zajíček na koni“ vznikl v roce 
2004. Jeho myšlenkou bylo
a je pomáhat dětem s handicapy 
a všem dětem, které to potřebují. 
Založit organizaci, kde budou pra-
covat hlavně dobrovolníci, protože 
ti umí dětem nejlépe ukázat svoji 
radost z práce s nimi. Vstup volný.

čtvrtek 18. října v 19.30 hod.        PŘEDPLATNÉ DIVADLA

V divadelním sále KDJS pokračuje letošní předplatitelský cyklus 
uvedením klasické hry Johanna Wolfganga von Goetha

FAUST A MARKÉTKA 
v provedení Městského divadla Mladá Boleslav (MDMB).

Přijďte se podívat na jednu z nejlepších her v dějinách drama-
tu, která se na prknech našeho divadla v provedení MDMB ještě 
nehrála. Faust je symbolem věčného lidského hledání – je posedlý 
touhou najít smysl života. Budete překvapeni, jak málo se člověk 
mění a jak Goethe hovoří přímo z našich duší, které se neustále 
snaží najít Boha. Někdy zaslepeni za Boha považujeme Ďábla a – ať 
už vědomě či nevědomě – otevíráme Pandořinu skříňku.

V režii Pavla 
Kheka hrají:

Petr Halíček
Petr Mikeska

Veronika 
Kubařová

Lucie 
Matoušková

Karolina 
Frydecká

Ivo Theimer 
a hudbu živě 

vytváří Václav 
Kořínek.

Vstupenky je 
možné si zakou-
pit v předprodeji 
na radnici nebo 
před začátkem 
p ř e d s t a v e n í 
v pokladně KDJS. 
Vstupné: 180 Kč. Délka představení cca 140 minut + přestávka.

úterý 23. října v 19.30 hod.         KONCERT MIMO PŘEDPLATNÉ

V divadelním sále se uskuteční již tradiční podzimní koncert 
Tanečního orchestru Základní umělecké školy v Sedlčanech, který 
od letošní sezony vystupuje pod novým názvem

BLUE ORCHESTRA
Sedlčanský big band vedený Václavem Caltou se v KDJS před-

staví již poosmé. Uveden bude úplně nový atraktivní program, ve 
kterém zazní oblíbené a známé melodie a představí se řada hostů.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 100 Kč.  
Délka představení cca 120 minut +  přestávka.
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ÚT 6. 11. KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU 
                      DIVADLO - PŘEDPLATNÉ
ST 7. 11.  MARIMBA LIVE DRUMS 
  „FEEL THE BEAT“                   KONCERT
ČT 8. 11.  PETR SŮSA - OBRAZY         VERNISÁŽ VÝSTAVY
NE 11. 11.  POHÁDKA O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH  
              DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE
PO 12. 11.  SPIRITUÁL KVINTET     KONCERT
ČT 15. 11.  HUDCI Z KYJOVA - CIMBÁLOVÁ MUZIKA 
                     KONCERT
19. - 24. 11.  KABARET - SPOLEK DIVADELNÍCH 
  OCHOTNÍKŮ SEDLČANY                   DIVADLO
ÚT 27. 11.  EVA A VAŠEK   KONCERT
ČT 29. 11.  JEŽEK V KLECI DADA     PŘEDPLATNÉ POEZIE

Plánované akce kulturního domu
na listopad 2012

neděle 28. října v 15 hod.       POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

Do divadelního sálu KDJS zveme děti a rodiče na romantický 
pohádkový muzikál na motivy pohádky bratří Grimmů, který uve-
de Divadlo Kapsa Andělská Hora pod názvem

O SNĚHURCE
V jedné zemi za horama vládne starý král a ten se po smrti krá-

lovny znovu oženil. Nová královna je však zlá a krutá a ze všeho 
nejvíce nenávidí princeznu Sněhurku. Tak jak je královna zlá, tak 
je Sněhurka milá a hodná. Všichni ji mají rádi a to je trnem v oku 
královně. A tak jedné noci povolá lovce, aby Sněhurku odvedl do 
lesa a tam ji... Naštěstí lesník Sněhurku nechal v lese a vrátil se 
sám. Sněhurka se v nočním strašidelném lese bojí, ale protože 
má dobré srdce, ujmou se jí permoníčci a všem se dobře daří. Jen 
však do té doby, než se krutá královna svého kouzelného zrcadla 
zeptá: „Kdo je v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější?“...

Jak vše dopadne uvidíte sami.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 80 Kč. Dél-
ka představení cca 55 minut bez přestávky.

DÁRKOVÝ BALÍČEK KDJS 2013
Pro sezonu 2013 jsme připravili oblíbený Dárkový balíček. Ten-
tokrát to není čistě „Divadelní dárkový balíček“ jako v minu-
losti, ale vzhledem ke změně v jeho složení jsme jej nazvali 
„Dárkový balíček KDJS 2013“.  

Prodej bude zahájen 1. října 2012 v kanceláři předprodeje na 
náměstí TGM v Sedlčanech, telefonní číslo 318 821 158. Cena 
stejně jako u ostatních cyklů KDJS zůstala stejná jako v minulé 
sezoně, tj. 500 Kč. 

                        
čtvrtek 17. ledna 2013 

Vladimír HRON
„Narozeninová abeceda hvězd“

Zábavný pořad jednoho z nejlepších a nejúspěšnějších českých 
imitátorů zpěváků a mluveného slova. V pestrém pořadu uslyší-
me písně našich i světových hvězd v provedení Vladimíra Hrona. 
Namátkou vybíráme - K. Zich, W. Matuška, P. Janda, P. Bobek, 
I. Csáková, J. Korn, L. Štaidl, skupiny Puhdys, Turbo, Damiens 
a mnoho dalších.

Přijďte strávit příjemný večer plný hudby, zpěvu, mluveného slo-
va a dobré zábavy do divadelního sálu KDJS.

pondělí 11. února 2013 

Otevřené manželství

Tato komedie italského dramatika Daria FO a Franky RAME je 
věčným střetem mužského a ženského principu a groteskním 
bojištěm vztahu mezi dvěma lidmi, kteří se při komicky neohra-
baném hledání lásky a souznění v partnerském životě ubíjí navzá-
jem. Především však mohou diváci prostřednictvím smíchu, při 
úzkostlivém střetávání v konfliktních situacích, proniknout do nitra 
těchto postav a oblíbit si je i s jejich slabostmi a nedokonalostmi. 
Tato brilantní komedie o jednom svérázném manželském páru je 
hereckou příležitostí pro dva vynikající herce (žijící v našem regio-
nu) - Janu Krausovou a Karla Rodena.

Účinkují: Karel Roden, Jana Krausová a Marian Roden
 

pondělí 25. února 2013

Velký holky nepláčou

Divadelní agentura Jany Šulcové uvede komedii amerického 
autora Neila Simona - „tak trochu pro ženy, tak trochu pro muže, 
nejvíce však pro všechny, kteří se chtějí upřímně bavit a od srdce 
smát“. Co si počnou dvě dámy, kterým se rozpadlo manželství? 
Jejich problémy je svedly dohromady. Humor a nadsázka, s jakou 
dámy řeší své problémy, vedou ke komickým situacím. Namísto 
toho, aby se dvě opuštěné manželky trápily někde o samotě, založí 
spolu vlastní takzvané manželství, ve kterém každá hraje tutéž iri-
tující roli, díky níž dovedla předtím manžela málem k šílenství. Tak-
též rozhovory mezi kamarádkami jsou velice komické, připomínají 
styl světoznámého seriálu Sex ve městě.

Účinkují:  J. Šulcová, V. Jeníková, V. Křížová,  D. Batulková / 
K. Seidlová, Č. Gebouský / E. Čekan, M. Vašinka / L. Hruška
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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)

pátek a sobota 5. a 6. října ve 20 hod.
film UK – romantická komedie (2012), 100 min. 
                                                                           VRTĚTI ŽENOU
- Pravdivý příběh o vzniku vibrátoru. Lékař Mortimer Granvielli je 
vyhozen z nemocnice pro své pokrokové názory. Zaměstnání na-
jde u Dr. Dalrympleyho, který se specializuje na léčbu žen trpících 
„hysterií“. Spolu sestrojí důmyslný nástroj (vibrátor) , který ženám 
podivuhodně rychle a efektivně umožňuje dosáhnout vytoužené 
úlevy a klidu… Hrají M. Gyllenhaalová, H. Dancy, J. Pryce, R. Eve-
rett a další.              Vstupné 80 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné

sobota 27. října ve 20 hod.
film Francie – akční, drama, kriminální (2012), 98 min. 
                                                                96 HODIN: ODPLATA
- Pokračování úspěšného akčního thrilleru 96 hodin. Bryan Mills 
se vrací jako bývalý agent CIA, který před dvěma lety v Paříži nemi-
losrdně pozabíjel gang obchodníků s bílým masem, aby zachránil 
život své unesené dcery. Nyní je unesena manželka Lenore před 
zraky Bryana. Musí nyní využít veškeré své znalosti a schopnosti, 
aby ochránil svou rodinu... Hrají L. Neeson, M. Grace, F. Jansen 
a další.                        Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné

PROGRAM KINA - ŘÍJEN 2012

pátek a sobota 19. a 20. října ve 20 hod.
film ČR – romantická komedie (2012), 78 min. 
                                                                     SVATÁ ČTVEŘICE
- Ondra s Vítkem jsou kamarádi a navíc sousedi. Jejich rodiny žijí 
v naprosté harmonii. Manželky Dita a Marie se mají rády, Ondrovi 
synové chodí s Vítkovými dcerami, prostě všeobjímající idyla, kte-
rou narušuje jediná věc, a to postelová nuda. Jak vyřešit ubíjející 
stereotyp manželské erotiky? Přijďte se podívat do kina. Hrají J. 
Langmajer, H. Čermák, M. Procházková, V. Čermáková, L. Munzar, 
J. Gýrová a další.   Vstupné 60 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné

pátek 26. října ve 20 hod.
film USA – akční thriller (2012), 134 min.  BOURNEŮV ODKAZ
- Agent bez paměti Bourne nebojoval s tajnými službami sám. Byl 
tu ještě jeden muž s vražednými instinkty, o němž však on neměl 
ani tušení. Aaron Cross je elitní zabiják, jehož příběh se odehrává 
paralelně s dějem předchozího dílu. Dá se tedy říct, že to, co Bour-
ne prožívá a koná ve svém ultimátu, bezprosředně ovlivňuje život 
Crosse... Hrají J. Renner, R. Weiszová, E.Norton, A. Finney, J. Allen 
a další.                   Vstupné 60 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné

neděle 14. října v 15 hod. český dabing
film USA – animovaná komedie (2012), 94 min. 
                                        DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
- Po třech letech se do kin vrací oblíbená mamutí rodinka Manny-
ho, Ellie a jejich teenagerské dcerunky Broskvičky, lenochoda  
Sida, šavlozubého tygra Diega a potřeštěného krysoveverčáka 
Scratta, aby prožili nové napínavé dobrodružství. 
                                                  Vstupné 60 Kč. Mládeži přístupné

pátek a sobota 12. a 13. října ve 20 hod.
film ČR – drama (2012), 97 min.                          BASTARDI III
- Film, který před dvěma lety šokoval veřejnost, vrcholí, drama, 
které bez přetvářky ukazuje tvrdou realitu dnešní doby, ukazuje, 
kam, až může vše dojít, budeme-li jen nečinně přihlížet... Hrají 
T. Magnusek, I. Svobodová, T. Topfer, R. Hrušínský, J. Tříska, 
J. Krampol, K. Brožová, D. Dolanský, C. Mayerová, D. Batulková 
a další.                      Vstupné 90 Kč. Mládeži do 14 let nevhodné

čtvrtek 18. října ve 20 hod.
film ČR – režie F. Vláčil (1985), 90 min.         STÍN KAPRADINY
- Méně známý film Františka Vláčila natočený podle novely Josefa 
Čapka. Ve filmu převládá typická vláčilovská lyrika spojená s otáz-
kami o vině, svědomí a trestu. V hlavních dvou rolích jsou nezvykle 
obsazeni polští herci a v trojroli hajného, vagabunda a žebráka lze 
uzřít samotného M. Macháčka.
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