
ÚNOR 2014

Havlíčkova 514
264 01 Sedlčany
www.kdjs-sedlcany.cz 
kdjs@sedlcany.cz
tel.: 318 821 741

PROGRAM KDJS - ÚNOR 2014

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

do 5. února                VÝSTAVA

V koncertním sále KDJS je nainstalována výstava prací žáků 
a pedagogů Základní umělecké školy v Sedlčanech: 

CESTA aneb PODEJ MI RUKU SVOU…

Výstava je přístupná v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin 
a při každé akci konané v KDJS. 

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

Pro naše nejmenší diváky jsme připravili pohádkové předsta-
vení 

O MEDVĚDU ONDŘEJOVI
Na zámku v jednom království chtějí vdát princeznu Zlatavu za 

urozeného nápadníka, protože království nemá krále. Princezna se 
ale vdávat nechce a tak se vydá pro radu k babce kořenářce. Ces-
tou potká hajného Ondřeje, který se jí zalíbí a on její lásku opětuje. 
Královna nechá vyhlásit, že ten, kdo princeznu najde v tajné kom-
natě ve věži, se stane králem. Loupežníci Hrombambul a Straš-
buján, kteří v království řádí, se převléknou za prince a ucházejí 
se o princezninu ruku. Ondřejovi babka kořenářka poradí, aby se 
převlékl za medvěda a šel také do zámku hledat princeznu. Všichni 
po princezně marně pátrají. Ale jediný Ondřej v přestrojení za med-
věda najde cestu k princezně a k jejímu srdci. 

V režii Dany Bartůňkové hraje Divadelní společnost Julie Juriš-
tové: 

Julie Jurištová, Dana Bartůňková, Aneta Krejčíková / Martina 
Macková, Libor Jeník, Radovan Snítil, Daniel Koťan. 

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 80 Kč.  Dél-
ka představení cca 65 minut bez přestávky.

pondělí 10. února v 19.30 hod.   DIVADLO - dárkový balíček

V divadelním sále KDJS se uskuteční velice úspěšné a žádané 
představení, na které „se jezdí do Prahy“. Jsme rádi, že Vám jej 
můžeme nabídnout v Sedlčanech. Jedná se o hru autorky 

GERALDINE ARON
Můj báječný rozvod

Hru do češtiny přeložil Pavel Dominik, v režii Jany Kališové 
všechny postavy hraje Eliška Balzerová. 

Autorka hru věnovala všem, kteří nikoli vlastní vinou zůstali 
sami.

Zbylé vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici 
nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 350 
Kč. Délka představení cca 120 minut + přestávka.

od pondělí 10. února                           VÝSTAVA 

V koncertním sále Kulturního domu Josefa Suka bude od pon-
dělí 10. února nainstalována výstava fotografií autorky Drahoslavy 
Šmídové

TOULÁNÍ
Sama o sobě napsala: 
Jmenuji se Drahoslava Šmídová a již jednou jsem měla možnost 

vystavit svoje fotografie u vás v Kulturním domě Josefa Suka.
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Čtvrtek 20. února v 19.30 hod.           DIVADLO - předplatné

V divadelním sále uvítáme tentokrát zahraničního hosta. Sloven-
ský soubor Teatro Bratislava se v Sedlčanech představí s fran-
couzskou komedií Roberta Thomase

MANDARÍNKOVÁ IZBA 
Jako „jazykovou rozcvičku“ použijeme další text v slovenštině:
Komédia plná francúzskeho espritu a šarmu ponúka zaujíma-

vé príbehy ľudí vo vtipných, krátkych jednoaktovkách s prekvapi-
vým, niekedy priam detektívnym záverom. Štyria herci sa v nich 
prevteľujú do viacerých postáv a osudov. Všetky sa odohrávajú 
v malom parížskom hotelíku a v záhadnej izbe, zvanej mandarínko-
vá, ktorá má svoj vlastný príbeh.

A teď něco málo o mně:
Fotografuji již dlouhou dobu, možná 20 let, ale vystavuji od roku 

2004. Mívám tak dvě až tři výstavy ročně, některé jsou samostatné 
a jiné s přáteli. 

Vystavuji jak v Praze tak i mimo jako v Čerčanech, v Kolovra-
tech, v Brandýse nad Labem, v Sedlčanech. V Praze KD  Průhon 
v Řepích, kavárně Iluze ve Vladislavově ulici, ve vinárně Svaté 
Anežky v Anežské ulici, ale také v soukromém klubu Ivana Havla 
v Lucerně, také v domově u Boromejek v Řepích a také ve Foto 
Škoda ve Vodičkové ulici. 

Také mívám výstavu jednodenní na Country festivalu, který 
pořádá můj kamarád Sváťa, který má kapelu Panoptikum se kterou  
nám všem zahrál při jedné z výstav. 

Nyní bych vám ráda ukázala další fotografie, které vznikají na 
mých toulkách po naší krásné zemi. Ráda chodím jak po Praze, 
tak po jiných městech a když mám možnost, tak i na horách. Často 
jezdím do Krušných hor, ale i na Šumavu. Ale také Slapské a Orlic-
ké jezero a okolní příroda nabídne svojí krásnou přírodu. Všude 
na cesty mě doprovází můj kamarád fotoaparát. Tak vznikají moje 
fotografie.  Fotografie, které máte možnost vidět, jsou jak z Prahy, 
tak ze Slap, ale také ze Šumavy a také z jedné dovolené v Maďar-
sku.

Děkuji za Váš zájem o moje fotografie.
                                                                   Drahoslava Šmídová

Výstava bude přístupná v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin 
a při každé akci konané v KDJS. 

Mandarínková izba dáva priestor režisérovi aj hercom vrátiť sa 
k schopnosti využiť divadelné remeslo v najlepšom slova zmys-
le. Každý herec v nej má mnoho prevlekov, napr. Maroš Kramár 
ich má v priebehu 2 hodín až osem...  Herecky náročné dielko, 
ktoré je podané s ľahkosťou a s humorom. Autor hry Robert Tho-
mas (1927-89) bol významný francúzsky herec, dramatik, filmový 
a televízny scenárista a tvorca jedinečného francúzskeho žánru 
„Comédie Policiére“ inak povedané  komediálneho thrilleru, kde 
sa majstrovsky prepletá  smiech s napätím. Je autorom pätnástich 
divadelných hier, z nich najznámejšie sú Osem žien, Turecká kavi-
areň a Mandarínková izba. - Mládeži do 15 rokov nevhodné -

V režii L. Vajdička účinkují: Zuzana Tlučková, Maroš Kramár, 
Pavol Topoľský, Bibiana Ondrejková.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 200 Kč.  
Délka představení cca 120 minut + přestávka.
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Plánované akce na březen 2014
NE 2. 3.   MATYLDA ZASAHUJE              PRO DĚTI A RODIČE
PO 3. 3.      JOSEF FOUSEK – „Bez náhubku“  PŘEDPLATNÉ POEZIE
PO 10. 3. TECHTLE MECHTLE REVUE    TRAVESTI SHOW
ÚT 18. 3. ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS  
    KONCERT - mimo předplatné
ČT 27. 3. NABUCCO           PŘEDPLATNÉ DIVADLA

úterý 25. února v 19.30 hod.      KONCERT - mimo předplatné

V divadelním sále uvítáme na 

FOLKOVÉM KONCERTU 
hned několik umělců zvučných jmen. Na počest jubilanta Roma-

na Horkého, který letos slaví 50. narozeniny, uvítáme mimo osla-
vence s jeho kapelou Kamelot tři z níže uvedených hostů. 

Díky velkému zájmu o turné došlo ke změně původně pláno-
vaných hostů a můžeme se těšit na trojici hostů z této nabídky: 
P. Ž. Lohonka, J. S. Lenk, I. Csáková, P. Kolář, P. Bende, B. Josef. 
(tučně vytištění by měli být v Sedlčanech). Původně avizovaný 
W. Daněk nepřijede.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 280 Kč. Dél-
ka akce je cca 100 min. + přestávka.

Významné události v roce 2014
1294 – první určitá písemná zpráva o Sedlčanech
1864 – založen Hospodářský spolek okresu Sedlčany
1894 – založeno Okresní muzeum Sedlčany
1894 – zahájen provoz na železniční trati Olbramovice – Sedlčany
1924 – vznik skautingu na Sedlčansku
1924 – do města Sedlčany zaveden elektrický proud
1934 – konala se velká Okresní hospodářská výstava v Sedlčanech (20 tisíc 
návštěvníků)
1934 – dokončena stavba budovy pro Okresní úřad Sedlčany v Tyršově      
ulici (dnes nemocnice)
1954 – otevřen nový kulturní dům v Sedlčanech
1964 – založena tradice hudebního festivalu Sukovy Sedlčany

Výročí významných osobností v roce 2014

Josef Suk (* 4. ledna 1874 - † 25. května 1935) 
Rodák z Křečovic, hudební skladatel, houslista, čestný občan města Sedl-
čan. Jeho jméno v Sedlčanech připomíná Sukovo náměstí, Kulturní dům J. 
Suka, hudební festival Sukovy Sedlčany.

František Bučil (* 31. ledna 1894 - † 30. prosince 1955) 
Rodák ze Smolotel, 30. 5. 1918 vysvěcen na kněze. Působil jako katecheta 
v Sedlčanech od roku 1925 a roku 1940 byl jmenován děkanem. Roku 1951 
byl obviněn z rozvracení republiky a odsouzen na 9 let odnětí svobody. 
Útrapám věznění podlehl v roce1955.

Jakub Krčín (* 18. července 1535 -  † únor  1604)
Proslulý stavitel rybníků, pán města Sedlčan 1580 – 1604. Ve městě posta-
vil pivovar, mlýn s valchou a brusírnou, sádky na ryby a založil chmelnici. 
Pro literátské bratrstvo pořídil bohatě zdobený kancionál.

Josef Peterka, Oříkov (* 6. března 1944) 
Básník, literární kritik a pedagog. Studoval SVVŠ v Sedlčanech a Říčanech, 
poté FFUK v Praze. Odborný pracovník v ČSAV, od roku 1990 vysoko-
školský pedagog. Vztah k rodnému Sedlčansku vyjádřil v básnické sbírce 
Krušná, Místo u ohně a Ekologie duše. 

František Čejka (*26. května 1914 - † 20. září 1980)
Středoškolský učitel anglického a německého jazyka, výborný pedagog
a zkušený osvětový pracovník. V Sedlčanech působil od r. 1951 jako ředitel 
gymnázia. Zasloužil se o přístavbu školních budov a tělocvičny.

Josef Balabán (* 5. června 1894 - † 3. října 1941)
Před první světovou válkou žil s rodiči v Sestrouni a navštěvoval měšťan-
skou školu v Sedlčanech. Za 1. sv. války vstoupil do čsl. legií v Rusku a stal 
se vojákem z povolání. Pracoval na generálním štábu čsl. armády. V době 
okupace jedna z vedoucích osobností odbojové organizace Obrana národa. 
Byl zatčen a popraven v době prvního stanného práva.

Bohumil Baxa (* 28. července 1874 - † 5. června 1942) 
Sedlčanský rodák, vystudoval práva a po 1. sv. válce byl profesorem na 
Masarykově univerzitě v Brně. V době německé okupace účastník odboje 
v Obraně národa. Zatčen a popraven v době po atentátu na Heydricha.  

Josef Souček (* 12. října 1934 - † 13. dubna 2001)
Kulturní a osvětový pracovník, dlouholetý ředitel Kulturního domu Jose-
fa Suka Sedlčany, místopředseda Městského národního výboru Sedlčany
a vedoucí odboru kultury na Okresním národním výboru Příbram.
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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. února ve 20 hod.
film USA - drama, romantický (2013), 98 min. JASMÍNINY SLZY
Jasmine je elegantmí a zhýčkaná žena, která má vše, nač si vzpo-
mene. Její idylické manželství s Halem i bezstarostný život se 
v jediný okamžik rozpadne a ocitá se v těžké životní krizi. Odjíždí 
z milovaného New Yorku hledat východisko do San Franciska... 
Hraje C. Blanchet, A. Baldwin, P. Sarsgaard a další. Vstupné 90 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 15. února ve 20 hod.
film ČR – dokument (2013), 68 min.                                 SHOW!
Jak postavit dívčí kapelu? Michal Mertl založil dětskou pěveckou 
pětici 5Angels. Od počátku je jedinou stabilní členkou jeho dcera 
Nikola. Michal se vydal na cestu do nejvyšších pater nejen českého 
šoubyznysu s vervou a odhodláním. Holky každý den zkouší, volný 
čas téměř neznají... Účinkují M. Mertl, 5Angels, M. David, K. Gott, 
F.  Renč a další. Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupné.

PROGRAM KINA - ÚNOR 2014

neděle 16. února v 15 hod.
film USA – komedie (2013), 105 min.                   ŠMOULOVÉ 2
V pokračování filmu vytvoří zlý čaroděj Gargamel pár nezbed-
ných stvoření podobných Šmoulům tzv. Neplechy a doufá, že 
s jejich pomocí získá všemocnou kouzelnou šmoulí esenci. Dabují 
T. Voříšková, V. N. Bárta, O. Vlach, A. Elsnerová. Vstupné 80 Kč.

pátek 14. února ve 20 hod.
film F – komedie (2013), 98 min.                        VELKÝ ZÁVOD
Francois Nouel je fanouškem Tour de France. Většinu svého vol-
ného času tráví na kole, čemuž rodina příliš nefandí. Francois si 
chce splnit dětský sen: jet Tour de France, který začíná již druhý 
den. Odstartuje den před profesionály, aby byl v Paříži jako první...
Hrají C. Cornillac, B. Lanners a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 
12 let nevhodné.

čtvrtek 13. února ve 20 hod. 
Film GB – režie R. Norris (2012), 91 min.          ROZBITÝ SVĚT
Rozbitý svět, který získal ocenění Nejlepší britský nezávislý film 
roku 2012, je silnou, podmanivou a dojemnou studií lásky v jejích 
mnoha formách – idealizované, neopětované, nechtěné a – nako-
nec – bezpodmínečné. Snímek v hlavní roli s Timem Rothem obsa-
huje typicky ostrovní nesmlouvavou sociální notu, magické prvky, 
fascinující dětskou hlavní postavu, působivou kameru či nezastu-
pitelnou hudbu exlídra skupiny Blur Damona Albarna.

pátek 28. února a sobota 1. března ve 20 hod.
film USA, F – akční, komedie, krimi (2013), 111 min. 

MAFIÁNOVI
Kdysi měl všechny a všechno pod palcem. Ale časy se mění. Bývalý 
mafiánský boss Giovani Manzoni a  jeho rodina jsou za příkladnou 
spolupráci se zákonem umístěni do programu na ochranu svědků. 
Mafiánské klany však zuřivě pátrají po špinavém udavači s jasným 
cílem. Hrají R. DeNiro, M. Pfeifferová. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 
12 let nevhodné.

pátek 21. února v 18 hod.
film ČR – animovaná komedie (2013), 85 min.                  HUSITI
Animovaná komedie, která mění dějiny. Co když se klíčová pasáž 
našich dějin odehrála jinak? Co když se Mistr Jan Hus v Kostnici 
ani neohřál, natož aby shořel? Co když měl Jan Žižka víc než jen 
jedno zdravé oko? Dabing hlasů J. Lábus, O. Kaiser, V. Preiss, 
M. Eben, J. Přeučil, M. Issová a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži 
přístupné.

sobota 8. února ve 20 hod.
film USA – akční, sci-fi, thriller (2013), 119 min.           RIDDICK
Vin Diesel se vrací ve své slavné roli antihrdiny – nebezpečného 
trestance Riddicka. Riddick se ocitá na nehostinné planetě zraze-
ný svými druhy. Aby přežil útoky nelítostných predátorů, aktivuje 
záchranný signál, který k němu přivede i jeho nepřátele... Vstupné 
90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 22. února ve 20 hod.
film ČR – intimní drama (2013), 103 min.                     LÍBÁNKY
Film J. Hřebejka podle scénáře P. Jarchovského uzavírá volnou 
trilogii příběhů ze současnosti, tvořenou filmy Kawasakiho růže 
a Nevinnost. Líbánky se odehrávají v čase dvou dnů svatební oslavy. 
Nevěsta a ženich již prošli manželskou zkušeností a odnesli si z ní 
své šrámy. Jsou však odhodláni zkusit to znovu. Hrají A. Geislero-
vá, S. Majer, J. Černý a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

čtvrtek 27. února ve 20 hod.
Film ČR, F – režie J. Jakubisko (1969), 78 min. 

VTÁČKOVIA, SIROTY, BLÁZNI
První film Jakubiskovy trilogie o osudu a štěstí, kam dále patří filmy 
Sedím na konári a je mi dobre (1989) a Lepšie byť bohatý a zdravý 
ako chudobný a chorý (1992). Příběh o lásce a bláznovství dvou 
kamarádů a jedné dívky je plný fikce a expresívních obrazů,kde lás-
ka, štěstí, svoboda a smrt jsou základními principy života. Nekon-
venční příběh tří přátel - sirot Yoricka, a Andreja a jejich společné 
lásky Marty se odehrává ve světe plném násilí, cynizmu a krutosti, 
kde jedinou cestou ke štěstí je bláznovství.

pátek 7. února ve 20 hod.
film ČR – drama (2013), 205 min.                           HOŘÍCÍ KEŘ
Drama Hořící keř vypráví o následcích Palachovy oběti a počátcích 
normalizace v posrpnové ČSSR. Jeho hlavní postavou je existující 
advokátka Burešová, která zastupovala Palachovu matku a bratra.
Drama rekonstruuje reálie Palachova sebeupálení z konce šedesá-
tých let a pracuje i s archivními dokumenty. Hrají T. Pauhofová, 
P. Strach, J. Budař, I. Trojan a další. Vstupné 100 Kč. Mládeži 
přístupné.
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