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PROGRAM KDJS - ZÁŘÍ 2014

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

Sobota 6. září v 18 hod.                KONCERT - mimo předplatné

V rámci tradičních podzimních koncertů na Červeném Hrád-
ku, které známe pod názvem Hudební klenoty na zámku Červený 
Hrádek a jsou věnovány swingové a jazzové hudbě, letos uvítáme 
v tomto krásném prostředí hudební seskupení

Jakuba ŠAFRA s jeho SWING TRIO AVALON 
s pořadem 

„JEDINEČNÝ JAZZOVÝ VEČER“

V programu zazní největší hity G. Gershwina, D. Ellingtona, T. F. 
Wallera, H. Carmichaela, B. Goodmana a mnoha dalších  

Soubor vystupuje ve složení: Jako hosté vystoupí:
Jakub ŠAFR – klavír  Petr KOPTIŠ – trubka 
Martin VOŘÍŠEK – klarinet Olga ŠAFROVÁ – housle
Jan KUBEŠ – bicí

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici v infor-
mačním středisku. Vstupné: 180 Kč.  Délka koncertu cca 80 minut 
+ přestávka.

Čtvrtek 18. září v 19.30 hod. KONCERT - mimo předplatné

V divadelním sále KDJS uvítáme po delší době skutečně nefalšo-
vanou moravskou dechovku s pořadem

HRAJE VÁM VLČNOVJANKA
Vlčnovjanka byla založena v roce 1977. Kapelníkem, uměleckým 

vedoucím a manažerem v jedné osobě je vlčnovský rodák Pavel 
Nevařil, trombonista filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně. 
Spolu s ním tvoří kapelu profesionální hudebníci, absolventi kon-
zervatoře a výborní amatéři. Během 37 let se vypracovala mezi 
nejlepší dechové orchestry nejen svého kraje, ale bezesporu celé 
České republiky.

Neděle 21. září v 15 hod.              DIVADLO (NEJEN) PRO DĚTI

Jako zahajovací představení pro děti (a nejen pro ně !!!) jsme 
připravili v provedení souboru Divadla Antonína Dvořáka Příbram 
legendární představení z pera Jaroslava Foglara  

RYCHLÉ ŠÍPY
Znalci Foglarových komiksů jistě ocení půvabně zpracované pří-

běhy pětice vzorných hochů, ale i dalších postav „Rychlých šípů“. 
Není divu. Vidět na vlastní oči Mirka Dušína a jeho věrné přátele, 
stejně jako zrádné Bratrstvo kočičí pracky je skutečným diváckým 
zážitkem. Herci kolorovaní podle svých kreslených vzorů spoluvy-
tvářejí optimistický, naivní svět, ve kterém vždy bylo a jistě ještě 
dlouho bude dobře dětem i dospělým.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 120 Kč. 
Délka představení cca 70 minut + přestávka.

Repertoár kapely tvoří převážně interpretace lidových písní 
a skladby známých autorů dechové hudby, ale poslechnout si 
můžete také skladby moderní a muzikálové, čímž Vlčnovjanka rea-
guje na trend, který se stále více prosazuje u nás i v zahraničí.

V současné době kapela vystupuje se sólisty Monikou Gabrhe-
lovou, Janou Minaříkovou a zpěvákem a konferenciérem Jožkou 
Malinou.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 180 Kč. 
Délka pořadu je cca 100 minut + přestávka.



ZÁŘÍ 2014

Čtvrtek 25. září v 19.30 hod.       DIVADLO - předplatné

Letošní cyklus předplatitelského cyklu divadla zahajujeme kaba-
retní fraškou Emila Artura Longena

DEZERTÉR Z VOLŠAN
v provedení Divadelní společnosti Julie Jurištové z Prahy.

Nenapravitelný flamendr hlídaný na příkaz manželky sluhou to 
přežene s koňakem. Je pokládán za mrtvého. Manželka mu vystro-
jí pohřeb, ale domnělý nebožtík se probudí a dozví se tak leccos 

Pondělí 29. září v 19.30 hod. 
PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

V koncertním sále KDJS proběhne zahajovací představení  letoš-
ního Předplatného slova, hudby a poezie, které je věnováno - jak 
název napovídá - géniovi české hudby 

BEDŘICHU SMETANOVI s láskou…
Tento pořad je pokus o průnik světla pravdy do dějinně zkres-

lených informací o životě a nemocech velikána české hudby Bed-
řicha Smetany. S využitím závěrů antropologicko-lékařského 
výzkumu týmu odborníků a citací z knihy SLAVNÉ ČESKÉ LEBKY 
docenta MUDr. Jiřího Ramby, DrSc, napsal Alfred Strejček (na 
snímku).

Účinkují
Alfred STREJČEK 
- průvodní slovo
Daniel WIESNER - klavír

Vstupenky je možné si zakoupit 
v předprodeji na radnici nebo před 
začátkem představení v pokladně 
KDJS. Vstupné: 160 Kč. Délka 
pořadu je cca 80 minut + přestáv-
ka.

nepěkného o svém manželství a úmyslech „truchlících“ pozůsta-
lých. Staropražská fraška je jednou z nejúspěšnějších komedií 
proslulého scénáristy, herce, malíře a bohéma E. A. Pitterman-
na-Longena (1885-1936). Je plná komických situací. Zazní v ní 
známé staropražské písničky. 

V režii Milana Schejbala uvidíme v titulní roli skvělé-
ho Oldřicha Navrátila. Dále hrají: Kamila Špráchalová,
Dana Bartůňková, Adéla Zejfartová, Libor Jeník / Jiří Hána / 
Jiří Krejčí, Ernesto Čekan / Zdeněk Hruška, Milan Duchek, Ivan 
Kodeš.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 250 Kč. 
Délka pořadu je cca 150 minut + přestávka.
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NE 5. 10. LOCHNESKA                DIVADLO - mimo předplatné
ČT 9. 10.  LENKA FILIPOVÁ  KONCERT - mimo předplatné
NE 12. 10. JAK SE HONZA UČIL ČAROVAT  
           POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE
PO 13.10. LACO DECZI A CELULA NEW YORK  

KONCERT - mimo předplatné
ST 15. 10. DALŠÍ ROKY VE STEJNOU DOBU 
              DIVADLO - předplatné
ST 22. 10. MINIPÁRTY (ŠÍP + NÁHLOVSKÝ)    
            PŘEDSTAVENÍ - mimo předplatné

Plánované akce na říjen 2014

Končí období prázdnin a dovolených a Kulturní dům Josefa 
Suka v Sedlčanech zahajuje novou kulturní sezonu. V letošním 
roce se jedná o jubilejní 60. sezonu, neboť 27. listopadu 1954 
byl náš kulturní dům slavnostně otevřen a předán k užívání 
veřejnosti. Po zahajovacích projevech zástupců Ministerstva 
kultury, kraje, okresu i města předvedl svůj zahajovací pro-
gram Mládežnický soubor ČKD Praha. Následovalo divadel-
ní představení místního ochotnického spolku, jehož členové 
sehráli Čapkovu hru „Matka“. 

Od té doby se na jevišti a pódiích KDJS vystřídalo velké množství pro-
fesionálních i amatérských umělců – herců, zpěváků, moderátorů, bavičů, 
hudebníků, tanečníků i kouzelníků. V kině bylo odpromítáno velké množství 
filmů domácí i světové produkce. 

Ve společenském sálu KDJS se naučilo tanci a společenskému chová-
ní mnoho mladých lidí, konalo se hodně plesů, soutěží, schůzí a oslav. 
Příznivci výtvarného umění či fotografií se mnohokrát těšili pohledem na 
vystavená díla a návštěvníci měli i možnost vzdělávání během různých 
přednášek. 

Ke KDJS neodmyslitelně patří i Lidová hvězdárna Josefa Sadila 
v Sedlčanech na Cihelném vrchu, která zve každý pátek své návštěvní-
ky k pozorování hvězdné oblohy. K tomuto výročí je připravováno vydání 
vzpomínkové brožury, ve které bude více informací jak o kulturních akcích, 
tak i informací technického rázu a pochopitelně nezapomeneme ani na 
významné osobnosti.

I v letošní sezoně je KDJS připraven uvítat své návštěvníky. Připravujeme 
pro ně tradiční předplatitelské cykly (divadla a poezie), opět bude v prodeji 
oblíbený Dárkový balíček KDJS a pochopitelně i mnoho samostatných 
koncertů, zábavných programů, výstav či plesů. Proběhnou kurzy tance 
a společenské výchovy a rovněž budou i filmové projekce kina včetně oblí-
bených představení Filmového klubu.

V současnosti nelze uvést všechna připravená představení, ale určitě 
nabídneme malou „ochutnávku“ z připravovaných akcí. Například divadelní 
představení Rychlé šípy (jako malou gratulaci k 90 letům skautingu na 
Sedlčansku), koncert Krojované dechovky Vlčnovjanka (nejen pro 
starší generaci), večer poezie s Alfredem Strejčkem, koncert Lenky 
Filipové, jazzovou legendu Laca Décziho s kapelou Celula New 
York, špičkového zpěváka Kamila Střihavku s kapelou Leaders, pro 
děti vystoupí Michal Nesvatba, uvítáme baviče Karla Šípa a Josefa 
Aloise Náhlovského, s vánočním pořadem nás navštíví soubor Cho-
rea Bohemica. V roce 2015 uvítáme např. Hradišťan, 4-TET a uvidíme 
i operu - tentokrát představení La Traviata.

Co nás opravdu může těšit je i pestrá nabídka pořadů „z domácí produk-
ce“. V nové sezoně se nám představí tradičně Sedlčanští ochotníci, nav-
štíví nás i ochotníci z Petrovic či Bystřice. Své umění nám předvede 
Blue orchestra ZUŠ Sedlčany, bubenický soubor Marimba, pěvecké 
sbory Záboj a Zábojáček a své umění nám předvedou na svých vystou-
peních žáci všech oborů ZUŠ Sedlčany. Nesmíme a ani nechceme zapo-
menout na školní besídky či akademie místních škol a mateřských školek, 
které vždy potěší rodiče, prarodiče, sourozence i ostatní návštěvníky.

Závěrem mi dovolte poděkovat jménem KDJS všem stálým i náhodným 
návštěvníkům za přízeň, kterou nám projevujete návštěvou kulturních akcí. 
Přeji všem mnoho hezkých chvil strávených na našich pořadech, mnoho 
dobré zábavy a hlavně mnoho příjemných zážitků a vzpomínek, které si 
můžete odnést domů.

Za KDJS Martin Severa

Od 15. září                                                       VÝSTAVA
 

V koncertním sále KDJS bude od 15. září nainstalována výstava 

LETECKÉ FOTO SEDLČANSKA

Sedlčanský rodák Zdeněk Vlček, původní profesí elektrotech-
nik a od roku 1992 výrobce reklam, představí letecké fotografie, 
zejména Sedlčan a okolí, ale také snímky vybraných českých hradů 
a zámků. Klukovský sen o létání si splnil až v 45 letech, kdy absol-
voval letecký výcvik. Od té doby se s kamarádem Karlem Pištěkem, 
který ho k létání přivedl, příležitostně věnuje snímkování pozem-
ních objektů z paluby ultralehkého letadla.

Nová kulturní sezona 2014 / 2015 
v sedlčanském kulturním domě začíná



ZÁŘÍ 2014

pátek 5. září ve 20 hod.
film USA – thriller (2014), 100 min.      JACK RYAN: V UTAJENÍ
- Jack Ryan právem patří do elitní ligy tajných agentů, kteří mají 
v náplni práce zachraňovat svět. Když zachytí nestandartní ope-
raci provedenou ruským finančním gigantem, pošle ho jeho řídí-
cí důstojník do Moskvy, aby na místě zjistil, co se děje. Ale jeho 
přítomnost není vítána... Hrají Ch. Pine, K. Knightley, K. Costner, 
K. Branagh a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

sobota 6. září ve 20 hod.
česká letní komedie (2014), 75 min.            PARÁDNĚ POKECAL
- Komedie zachycuje šest měsíců v životě 25letého Štěpána Pro-
cházky. Opět vyhozen ze školy, opět opuštěn přítelkyní a jako 
vždy bez práce opouští rodnou Prahu. Shodou okolností se ocitá 
v malém městě Sedmihoří, kde začíná pracovat jako operátor 
v call-centru. Celý Štěpánův život ale náhle nakopne telefonát 
tajemné slečny Marie... Hrají V. Rohr, V. Vydra, J. Krausová, M. 
Ruppert, L. Pavlásek a další. Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupné.

pátek a sobota 12. a 13. září ve 20 hod.
český film – komedie (2014), 120 min.            BABOVŘESKY 2
- Letní komedie Z. Trošky je úsměvným obrázkem ze života v sou-
časné vesnici a navazuje na první díl. V příběhu nechybí láska, žár-
livost, závist, intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž se někteří 
i najdou. Drbna Horáčková se snaží pomstít starostovi, kvůli kte-
rému musela opustit místo tajemnice. Hrají V. Žilková, J. Synková, 
L. Vondráčková, L. Langmajer, P. Kikinčuk, J. Voráček,M. Strop-
nický, J. Altmanová a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 19. září ve 20 hod.
film USA – drama (2014), 115 min. KLUB POSLEDNÍ NADĚJE
- Elektrikář a příležitostný jezdec rodea Ron Woodroof se od léka-
řů dozvídá, že má AIDS a že mu nezbývá víc než 30 dnů života. 
Nechce se s tím smířit, a proto vyráží do Mexika hledat alternativní 
možnosti léčby AIDS a jeho šancí je černý trh s neschválenými 
léky. Začne tyto léky dovážet přes hranice do USA a založí Dallas 
Buyers Club, kde je lze koupit i pro další podobně postižené. Hrají 
M. McConaughey, J. Garner, J. Leto a další. Vstupné 90 Kč. Mlá-
deži do 15 let nepřístupné.

sobota 20. září ve 20 hod.
film USA – hudební, dokument (2014) 88 min. 

JUSTIN BIEBER’S BELIEVE
- Teenageři ho milují. Dospělí ho nesnášejí. Kontroverzní zpěvák, 
skladatel a jedna z největších popových hvězd současnosti, rozhod-
ně umí vzbuzovat silné emoce. Uvidíme vizuálně úchvatný záznam 
Justinových největších hitů a zároveň nahlédneme do zákulisí pří-
prav a vzniku celé show. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

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)

PROGRAM KINA - ZÁŘÍ 2014

pátek 26. září ve 20 hod.
film USA , F – akční, krimi (2014), 117 min. 3 DNY NA ZABITÍ
- Ethan Rener celý život pracoval jako agent tajné služby. Byl jeden 
z nejlepších. Nyní se rozhodl skončit a věnovat se své zanedbávané 
rodině. Tajná služba se však na něj obrací s poslední zakázkou, 
kterou nemůže odmítnout. Má na to 3 dny, aby zneškodnil světově 
nejhledanější teroristickou organizaci... Hraje K. Costner a další. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 27. září ve 20 hod.
český film – komedie, drama (2014), 85 min.                              HANY
- Hany drze, s nadhledem a cynickým humorem zobrazuje společ-
nost, které čas protéká mezi prsty. Film je generačním příběhem, 
aktuální výpovědí mladé filmařské generace o současné společ-
nosti a mladých lidech. Hrají J. Kocman, H. Vagnerová, T. Vítů, 
O. Malý, P. Tomicová, J. Schneiderová, M. Sieczkowski a další. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

neděle 14. září v 15 hod.
film USA – rodinný, animovaný (2013)   LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
- Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou 
výpravu v doprovodu drsného horala Kristofa a jeho věrného soba 
Svena, aby nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila 
království Arendelle do věčné zimy... Vstupné 80 Kč.

čtvrtek 18. září ve 20 hod.
film Francie – režie Laurent Cantet (2008), 128 min. MEZI ZDMI
- Filmový klub zahájí novou sezonu snímkem Mezi zdmi, který 
jsme vybrali na základě hlasování diváků. Francouzský film z roku 
2008 je civilní sondou do světa jedné střední školy na předměstí 
Paříže. Mladý učitel François na ni přijde plný ideálů, které se však 
záhy střetnou s nesmlouvavou realitou. Film vznikal v autentickém 
prostředí a hrají v něm téměř výhradně neherci. V hlavní roli se 
představí autor knižní předlohy François Bégaudeau, který si tou-
to zkušeností sám prošel. Silný dramatický příběh o obyčejných 
věcech je ve světě současného filmu naprostým zjevením a byl 
vřele přijat kritikou i diváky. Mládeži do 15 let nepřístupné.
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