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PROGRAM KDJS - PROSINEC 2012
pondělí 3. prosince v 19.30 hod. KONCERT - mimo předplatné

Do divadelní sálu KDJS vás zveme na výjimečný koncert, kvůli 
kterému se sešli znovu po létech 

Vladimír MIŠÍK 
a legendární skupina 

FLAMENGO
Tento koncert je součástí turné, které je věnováno 40. výročí 

natočení alba KUŘE V HODINKÁCH. Skladby z tohoto alba zazní 
v druhé polo-
vině koncertu, 
zatímco první 
část bude vypl-
něna koncer-
tem Vladimíra 
MIŠÍKA s jeho 
s o u č a s n o u 
kapelou ETC.

Ve skupině 
F L A M E N G O 
vystoupí spolu 
s V. Mišíkem 
i takové legen-

dy, jakými jsou Vladimír „Guma“ Kulhánek, Pavel Fořt, Jiří 
Veselý, Pavel Skála, Jiří Zelenka…

Přijďte za dobrou muzikou a zavzpomínat na jedno ze zásadních 
alb české rockové historie. 

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na radnici nebo před 
začátkem představení na místě konání. Vstupné: 270 Kč. Délka 
koncertu cca 110 minut + přestávka.

neděle 9. prosince v 15 hod.    POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

I v předvánočním čase jsme připravili pro naše nejmenší v pro-
vedení Hálkova divadla Nymburk pohádku s klasickým námětem

ČERT A KÁČA
 
V úsměvném představení o hubaté Káče, chytrém ovčákovi 

a napálených čertech s podmanivými písněmi Antonína Hlavičky 
uvidíme pod režijním dohledem A. Tomana herce T. Tomanovou, 
L. T. Paclta, J. Šturmu, J. Vetešníka a M. Mejstříka.

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na radnici nebo před 
začátkem představení na místě konání. Vstupné: 80 Kč. Délka 
představení cca 50 minut bez přestávky.

Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty: Městský úřad Sedlčany 
informační středisko, náměstí TGM, Sedlčany, tel.: 318 821 158

čtvrtek 6. prosince v 18 hod.           KONCERT - mimo předplatné 

Čas vánoční, či spíše vánočně laděné pořady zahájíme v diva-
delním sále KDJS pestrým pořadem Základní umělecké školy 
v Sedlčanech, který nese název 

ADVENTNÍ ŤUKÁNÍ
V pořadu vystoupí žáci a učitelé ZUŠ, uslyšíme dětský pěvecký 

sbor Zábojáček, Lidový soubor mladých hudebníků, vystoupí mla-
dí tanečníci i žáci Literárně-dramatického oboru. Přijďte se trochu 
zklidnit a předvánočně naladit.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 80 Kč. Dél-
ka představení cca 80 minut bez přestávky.
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středa 12. prosince v 18 hod. KONCERT - mimo předplatné
čtvrtek 13. prosince v 18 hod. KONCERT - mimo předplatné
 

Na již tradiční předvánoční koncert vás zveme do divadelního 
sálu KDJS. 

J. J. Ryba – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
S nadcházejícím obdobím vánočních svátků se každoročně vra-

címe k slavné České mši vánoční „Hej, mistře“ od Jakuba Jana 
Ryby. Bylo už o ní napsáno a řečeno mnohé, stala se doslova 
symbolem českých Vánoc a zaznívá nejen u nás, ale i v zahraničí. 
Slyšet a zároveň „vidět“ „Rybovku“ je zážitek ještě o něco bohat-
ší. Uslyšíme pěvecký sbor Záboj, o hudební doprovod se postará 
orchestr učitelů ZUŠ Sedlčany a uvidíme děti tanečního a literár-
ně-dramatického oddělení ZUŠ Sedlčany. Pojďme společně prožít 
tradice našich předků. 

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na radnici nebo před 
začátkem představení na místě konání. Vstupné: 80 Kč. Délka 
představení cca 60 minut bez přestávky.

úterý 11. prosince v 19.30 hod.  KONCERT - mimo předplatné

Ve společenském sále KDJS proběhne při stolovém uspořádání 
s možností občerstvení sólový koncert frontmana skupiny KEKS. 
S kytarou a harmonikou nám své i převzaté písně zazpívá

ŠTĚPÁN KOJAN
V programu zazní 

spousta známých 
písní, které známe 
z koncertů a tanečních 
zábav skupiny KEKS, 
ale i z vysílání rozhla-
su. Přijďte na pohodo-
vý večer plný písniček 
a… dojde i na písně 
na přání.

Vstupenky je možné 
si zakoupit v předpro-
deji na radnici nebo před začátkem představení na místě konání. 
Vstupné: 130 Kč. Délka představení cca 120 minut + 2 přestávky.

Pondělí 10. prosince v 19.30 hod.            PŘEDPLATNÉ DIVADLA

V pořadí čtvrté představení předplatitelského cyklu divadla je 
věnováno veselohře F. F. Šamberka, kterou v divadelním sále 
KDJS uvede Divadelní společnost Julie Jurištové.

BLÁZINEC V 1. POSCHODÍ
Hrdina příběhu Josef - člen divadelního spolku tajně nastoupí 

do domácnosti doktora Jaroslava a jeho ženy Kláry - velké milov-
nice divadla. ...a v domě nastane opravdový blázinec. Veselohra 
na způsob vídeňské frašky je plná zápletek, překvapivých zvratů 
a komických situací. Zazní v ní staropražské písničky a kuplety. 

V režii M. Schejbala účinkují J. Obermaierová, O. Navrátil, 
M. Hudečková / K. Špráchalová, L. Jeník, J. Hána / R. Snítil / M. 
Kubec, J. Jurištová

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 180 Kč. Dél-
ka představení cca 110 minut + přestávka.

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

Na tradiční vánoční koncert vás letos zveme na krásný pořad

O VÁNOCÍCH ZPÍVÁM… 
aneb Šťěpánské koledování

V provedení souboru CHAIRÉ pod vedením Josefa Krčka zazní 
vánoční písně z Jistebnického kancionálu, písně z barokních kan-
cionálů, vánoční písně staré Evropy a klasické české a moravské 
koledy.

Tradice vánočních písní, které zrcadlí zprávu o Kristově naroze-
ní, trvá více než tisíc let, od gregoriánských chorálů přes latinské 
písně středověku, písně barokních kancionálů až po lidové koledy. 
Můžeme jimi zmapovat celý evropský kontinent. Vánoční písně, kte-
ré vám bude soubor 
Chairé zpívat, pre-
zentují události před 
narozením Krista, 
betlémskou scenérii, 
uslyšíme i koledy, 
které se zpívaly při 
kolední obchůzce 
a písně, které kolední 
tématiku přesahují. 
V každé vánoční písni můžeme vnímat krásu. Bez krásy si neumí-
me představit nádherné lidské bytí. Krása je životní dar jako dech. 
Rozšiřuje duši, otepluje srdce a osvěžuje životní procesy. Řeč krá-
sy je řečí našeho nitra. A to je ten svět, kde nacházíme svoji jistotu. 
...ani vábivé tajemno snů, ani romantické přítmí pohádek nikdy 
nevypoví, co plní lidskou duši v posvátné době, připomínající den, 
kdy v očích vykoupených zasvítila svou předzvěstí betlémská hvěz-
da… 

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 150 Kč. 
Délka představení cca 110 minut + přestávka.
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Plánované akce na leden 2013
NE 6. 1. KAŠPÁREK V ROHLÍKU   KABARET PRO DĚTI A RODIČE
ÚT 15. 1. POCTA EDITH PIAF          PŘEDPLATNÉ POEZIE
ČT 17. 1.  VLADIMÍR HRON - ABECEDA HVĚZD KONCERT
ST 23. 1.  ŽENA VLČÍ MÁK                        PŘEDPLATNÉ DIVADLA
NE 27. 1. VODNÍKŮV SEN                          DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE
ÚT 29. 1. VĚRA ŠPINAROVÁ                               KONCERT

Vstupenka na kulturní akci může být rovněž pěkným vánočním 
dárkem, a proto jsme se rozhodli uvést počátkem roku 2013 
i „dárková představení“.

Pro děti jsme připravili na neděli 6. ledna 2013 od 15 hodin veli-
ce populární dětský kabaret „KAŠPÁREK V ROHLÍKU“. 

Pro ty, kteří představení znají, není třeba kabaret představovat. 
Pro ty, kteří jej neznají, stačí citovat slova autorů. Je to: „Uhoze-
ný kabaret plný veselých písniček, scének, pojančených bláznivin 
a dobře praštěných postaviček.“ Na jevišti uvidíme nejen herce 
a zpěváky, ale i živou kapelu. Cena: 140 Kč.

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“.  

Tento dárek je možno zakoupit v kanceláři předprodeje na 
náměstí T. G. Masaryka 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

Tip na kulturní dárek

Jako dárek pro 
všechny generace 
je možno pořídit 
vstupenku na kon-
cert VĚRY ŠPINA-
ROVÉ s kapelou 
Adama Pavlíka. 
Tato velká posta-
va české pěvec-
ké scény dosud 
v Sedlčanech nevy-
stupovala, a proto 
jsme se rozhodli 
tuto skutečnost 
změnit a pozvali ji 
na 29. ledna 2013. 
Koncert složený 
z velkých hitů této 
zpěvačky začíná 
v 19.30 hod. Cena: 
370 Kč.
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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)

sobota 1. prosince ve 20 hod.
film Polsko – drama (2012), 142 min.                     V TEMNOTĚ
- Film natočený podle skutečných událostí, které se odehrály 
v nacisty okupovaném Lvově. Leopold Socha, údržbář kanaliza-
cí, schovává v podzemním labyrintu skupinu Židů, kteří se snaží 
uniknout likvidaci lvovského ghetta. Film díky skvělé režii a kame-
ře doslova vtahuje do atmosféry výjimečného příběhu mužů, žen 
a dětí, kteří se snaží vyhnout nebezpečí smrti. 
                                   Vstupné 70 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné

sobota 15. prosince ve 20 hod.
film ČR – komedie (2012), 113 min.          LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
- Příběh volného pokračování romantické komedie „Líbáš jako 
bůh“ začíná ve chvíli, kdy staré manželské svazky jsou definitiv-
ní minulostí a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový život. 
Ovšem pouto s bývalým nelze zpřetrhat tak jednoduše. Stále je tu 
vaše rodina... Hrají J. Bartoška, K. Magálová, O. Kaiser, E. Holubo-
vá, T. Kostková a další.              Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupnéPROGRAM KINA - PROSINEC 2012

pátek 14. prosince ve 20 hod.
film Itálie – tragédie (2012), 76 min.   CAESAR MUSÍ ZEMŘÍT
- V římské věznici Rebibbia předstupuje před publikum skupina 
vězňů, aby zde odehrála klasickou tragédii W. Shakespeara - Julius 
Caesar. Vítězný snímek mezinárodního filmového festivalu Berli-
nale 2012 není pouhým filmovým záznamem divadelní inscena-
ce. V autentickém prostředí věznice – v tmavých celách, úzkých 
chodbách a mezi dobře střeženými zdmi – se díky univerzálnímu 
Shakespearovu jazyku prolínají dávné intriky, výhodné koalice 
i opravdová přátelství s životem místních vězňů, kteří si v mnoha 
případech zadali se samotnou italskou mafií. 
          Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupné

neděle 2. prosince v 15 hodin
film USA – animovaná komedie, (2012), 95 min. 
                  MADAGASKAR 3
- Aby se dostali domů, byli ochotní hodně riskovat. Přesto hrdi-
nové Madagaskaru dosud do pelíšků v newyorské ZOO nedorazili. 
Dobrá zpráva je, že díky fenomenálnímu úspěchu předchozích dílů 
dostali v kinech třetí pokus, ovšem zda to tentokrát vyjde zůstá-
vá ve hvězdách. Přijďte se podívat na další dobrodružství našich 
přátel.                                        Vstupné 60 Kč. Mládeži přístupné

pátek a sobota 7. a 8. prosince ve 20 hod.
film USA – fantasy, romance, thriller (2011) 116 min.

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – část 1.
- V první části závěrečného 
dílu strhující upíří romance 
se Bella Swan a Edvard Cullen 
po svatbě vydávají na líbánky 
do Ria, kde se konečně, stra-
nou všeho a všech, mohou 
naplno oddat své lásce. Jejich 
štěstí ale netrvá dlouho...  Hra-
jí R. Pattinson, K. Stewart, 
T. Lautner, A. Kendrik a další. 
                      Vstupné 60 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné

čtvrtek 13. prosince ve 20 hodin
filmy ČR – krátké filmy                 PÁSMO KRÁTKÝCH FILMŮ
- Po roce jsme pro vás opět připravili vánoční dárek filmového 
klubu v podobě kolekce krátkých českých filmů, které namícháme 
tak, abyste se mohli zamyslet i pobavit. Nechte se překvapit.

středa 26. prosince ve 20 hod.
film USA – fantasy, romance, thriller(2012), 115 min.
                             TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – část 2. 
- Závěrečná část upírské ságy nás naposledy zavede do světa, kde 
upíři a vlkodlaci bojují nejen o svou lásku, ale i o vlastní životy. 
Novorozená upírka Bella a její manžel Edvard mohou být konečně 
navždy spolu a šťastní, ale příchod jejich pozoruhodné dcery Rene-
smé uvede do pohybu nebezpečný řetězec událostí, které pro ně 
mohou skončit katastrofou... Velkolepá bitva, kde vítězství může 
vše změnit, právě začíná. Hrají K. Stewart, R. Pattinson, T. Lautner, 
M. Grace a další.       Vstupné 60 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné
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