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Úterý 12. ledna v 19.30 hod.          DIVADLO - předplatné

Jako první představení předplatitelského cyklu divadla v roce 
2016 uvede Divadelní společnost Františka Kreuzmanna diva-
delní zpracování slavného románu Charloty Bronteövé

JANA EYROVÁ
Dramatizace románu, který byl vydán v roce 1847 a od té doby 

nepřestává přitahovat čtenáře a diváky v různých divadelních, fil-
mových či televizních adaptacích, umožňuje uvidět tento starý pří-
běh novýma očima. Příběh lásky chudé dívky Jany Eyrové a boha-
tého pana Rochestera odolal zubu času a stal se nesmrtelným. 
Vydejte se s námi tedy znovu na cestu do tajemného Thornfieldu, 
který ukrývá strašné tajemství. Staňte se svědky toho, že někdy 
může být láska silnější než osud. 

Hrají: 

Bára Fišerová, František Kreuzmann, 
Kateřina Březinová, Rostislav Trtík.

Pondělí 18. ledna v 19.30 hod.   DIVADLO - dárkový balíček

Sérii představení Dárkového balíčku KDJS zahajuje ztřeštěná 
komedie Jakuba Zindulky o rozdílech mezi muži a ženami, kome-
die o životě, který všichni dobře známe a který nás přesto znovu 
a znovu dokáže překvapovat. Autor tuto hru nazval:

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
Manželé Juklovi jsou dlouholetými přáteli manželů Tupých. Kvě-

ta a Růžena pracují ve stejné mateřské školce, Míra a Radim jsou 
inženýry ve stejném výrobním podniku. 

Proto není divu, že se jako každý rok chystají společně osla-
vit Silvestra. Alkohol teče proudem, a tak vtipkování žen o tom, 
jak jsou muži neschopní, negalantní, líní, a jak se s nimi nedá žít, 
a stesky mužů o tom, že ženy se nedají pochopit, vyústí ve furi-
antskou sázku, která vede k neobvyklé výměně manželů. Jak to 
dopadne….?!?!

Hrají: 

Michaela Badinková, Dana Homolová, 
Martin Kraus (žijící v nedalekém Milešově) 
a Daniel Rous

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupenky lze zakou-
pit i on-line na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 250 Kč.  Délka 
představení cca 110 minut + přestávka.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupenky lze zakou-
pit i on-line na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 250 Kč. Délka 
představení cca 100 minut + přestávka.
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Středa 20. ledna od 19.30 hod.                  KONCERT

Na výborný a velice příjemný koncert Vás zveme do divadelního 
sálu, kde po dlouhé době uvítáme legendární skupinu 

JAVORY - Hana a Petr ULRYCHOVI
V dětství oba sourozence výrazně ovlivňovala opera, neboť otec 

je operní pěvec - sólista Janáčkovy opery v Brně. Petr je o pět 
let starší a většinou prosazuje svou převahu. Od sedmnácti je tři 
roky mimo domov. Potom vzniká v Brně studentské divadlo a prv-
ní Petrovy písničky. Hana v nich zpívá zpočátku nesmělé druhé 
hlasy. Big beat Vulkán s názvuky folk rocku, vliv slavných skupin 
šedesátých let a spolupráce s Alešem Sigmundem, to vše dvojici 
postupně proměňuje. Jejich písničky dobývají hitparády. S rocko-
vými Atlantis jsou úspěšní i v zahraničí. Rodící se šoubyznys vyná-
ší Ulrychovi do československých hvězdných výšin. Sourozenci 
koncertují výhradně společně a společná je také většina písní. Sho-
dou okolností je v tomto období písničkář Ulrych naplno vtažen 
moravským folklorem. Objevuje v něm beat (úder, puls); zjišťuje, 
že cimbál je bicí nástroj, že puls houslí je rytmus, který ve světové 
hudbě nemá obdobu. A že to platí i o vnitřním rytmu moravských 
táhlých písní. Vznikají Javory a po delší době se prosazují. Písnič-
kář se přitom poznenáhlu mění ve skladatele. Vznikají monotéma-
tická alba Nikola Šuhaj loupežník, Meč a přeslice, Markéta Lazaro-
vá. Souběžně pak řada filmových a scénických hudeb: Sonáta pro 
zrzku, O statečném kováři, Legenda, Radúz a Mahulena, Koločava, 
My holky z městečka, Díky za každé nové ráno. Toto rozkošatění 
vrcholí dalším sólovým albem Hany Ulrychové. Na LP Tichý hlas 
tentokrát ale pokorně slouží jednomu z vrcholů Petrovy tvorby; 
hudbě k nerealizovanému filmu. Od roku 1993 se Javory stabilizují 
v prakticky dnešní podobě. Přicházejí mimořádně schopní hudeb-
níci, manželé Kateřina Štruncová (housle, zpěv, zobcové flétny) 
a Dalibor Štrunc (cimbál a zpěv). Vzniká řada písničkových CD 
a zároveň veřejnost zná Javory především z koncertů. Je to kvalita 
jejich živých vystoupení, která na sebe postupně váže publikum 
a plní sály. 

Čtvrtek 28. ledna v 19.30 hod. PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUD-
BY A POEZIE

Cyklus předplatného slova, hudby a poezie pokračuje pořadem 

SVĚTOVÉ A ČESKÉ MELODRAMY 
18. – 20. STOLETÍ

Na programu jsou následující melodramy:
Jiří Benda: Ariadna na Naxu   
Zdeněk Fibich: Štědrý den 
Richard Štrauss: Enoch Arden.
Tyto melodramy jsou proloženy klavírními skladbami Franze 

Liszta.

Účinkují: 

Alfred STREJČEK – umělecký přednes
Tomáš HÁLA – klavír, varhany

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky lze zakou-
pit i on-line na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 150 Kč. Délka 
představení cca 70 minut + přestávka.

Vstupenky (včetně místenky) je možné si zakoupit v předpro-
deji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. 
Vstupenky lze zakoupit i on-line na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstup-
né: 320 Kč. Délka představení cca 90 minut bez přestávky.
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Plánované akce na únor 2016

ÚT 2. 2. VČERA, DNES A ZÍTRA aneb nové scénky Felixe 
Holzmanna  – David ŠÍR       ZÁBAVNÁ SHOW - Dárkový balíček
ST 10. 2.  ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU  TRAVESTI SHOW
ČT 11. 2.  KŠANDA  DIVADLO - dárkový balíček
ČT 18. 2.  PETR KOLÁŘ – VYZNÁNÍ   KONCERT
SO 27. 2. DĚTSKÝ KARNEVAL /Velká Kobra/               KARNEVAL
NE 28. 2. AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ         POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

Neděle 31. ledna v 15 hod.       POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

Pamatujeme i na naše nejmenší návštěvníky a pro ně jsme při-
pravili pohádku

DOBRODRUŽSTVÍ 
HASTRMANA TATRMANA

Hastrman Tatrman bydlí v rybníčku na kraji lesa. Tam ho mají 
všichni rádi, nejvíce však víla Malvína. Jemu to ale nestačí. Chtěl 
by se stát vodnickým králem a bydlet v rybníku Svět. Vydá se tedy 
na cestu, která se změní v jedno velké dobrodružství.

Hrají: 

Daniel Koťan / Jiří Hána, Radovan Snítil, Libor 
Jeník / Rafael Pražák, Aneta Krejčíková / Jana 
Birgusová, Julie Jurištová

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupenky lze zakou-
pit i on-line na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 80 Kč. Délka pořa-
du je cca 60 minut bez přestávky.

 VÝSTAVA

Alena Stiborová
Světlo domova

V koncertním sále bude vystavovat svá díla Alena Stiborová, 
(roz. Štemberková). Narodila se 11. dubna 1978 v Benešově a v 
současné době žije v Nechvalicích. Původně však pochází ze Sedl-
čan, kde krátce působila i jako učitelka výtvarné výchovy.

Komorní výstava nazvaná „SVĚTLO DOMOVA“ je inspirovaná 
malebnou krajinou. Autorka abstrahuje své pocity do poetických 
motivů perokresby a malby v technice akrylu. Má za sebou již 
několik samostatných výstav, věnuje se knižní ilustraci. 

Zahájení výstavy proběhne 6. ledna 2016 v 18 hodin.

Alena Stiborová



sobota 9. ledna ve 20 hod.
romantický, milostný Francie (2015), 120 min. TŘI VZPOMÍNKY
Romantický milostný film o těžkostech dospívání a prvních lás-
kách. Paul vzpomíná na zjitřené dny svého dětství a mládí, na svoji 
narušenou matku, přísného otce, ale především vzpomíná na Es-
ter svou osudovou lásku... Hrají Q. Dolmaire a L. Roy-Lecollinet. 
Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 15. ledna ve 20 hod.
film USA – akční dobrodružný(2015), 117 min.           ANT-MAN
Podvodník Scott Lang, vybavený pozoruhodnou schopností zmen-
šit své fyzické rozměry, ale současně znásobit svou sílu, se musí 
ujmout role hrdiny a pomoci svému mentorovi doktoru Pymovi 
ochránit tajemství obleku Ant-Mana. Hraje P. Rudd, M. Douglas 
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

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 - LEDEN 2016

sobota 23. ledna ve 20 hod.  Prem.  20.1.2016
film Francie – akční thriler (2016), 96 min.   KURÝR: RESTART
Bývalý žoldák Frank nyní žije méně nebezpečným životem. Alespoň 
si to myslí. S jeho otcem plánují společný odpočinkový víkend, 
který se však rychle mění v katastrofu. Rafinovaná Anna se společ-
nicemi si Franka najmou na organizaci bankovní loupeže, kdy musí 
v loupeži předběhnout šéfa neblaze proslulého ruského gangu … 
Hrají E. Skrein, R. Stevenson, G. Wright, T. Pajkovic, L. Chabanol 
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 16. ledna ve 20 hod.
film D – komedie (2015), 110 min.                           DEN BLBEC
Prožili jste někdy DEN BLBEC? Till vede klidný a průměrný život 
v manželství s Miriam. Vybočení z životní rutiny přichází v podobě 
maskovaného lupiče. Ten si na útěk z banky vybere Tillovo auto 
a majitele jako rukojmí... Hraje A. Stein, M. Bleibtreau, J. Gerat, A. 
M. Mühle a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 22. ledna ve 20 hod.
film USA – akční sci-fi thriller (2015), 126 min. 

TERMINATOR GENISYS
Systém Skynet vyšle terminátora do minulosti, aby zabil Connoro-
vu matku Sáru. Rebelové za Sárou vyšlou vojáka Kylea, aby ji chrá-
nil. Návratem do roku 1984 však dochází k zásadnímu obratu. Kyle 
zjištuje, že Sára není bezbranná a vyděšená servírka, ale pořádná 
ranařka, kterou žádný Terminátor nevyděsí... Hraje A. Schwarzene-
gger, E. Clarke, J. Clarke, J. Courtney. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 
12 let nevhodné.

pátek 29. ledna ve 20 hod.
film Francie – romantický (2015), 96 min. LÁSKA V OBLACÍCH
Antonio je právník a právě nastupuje na let do Paříže. Do stejného 
letadla nastupuje i Julie, která letí za svým snoubencem do Paříže. 
Jsou to tři roky od doby, kdy Antonio zlomil Julii srdce. A nyní 
se oba sejdou v jednom letadle... Hraje L. Sagnier, N. Bedos, Ch. 
Eugéne a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
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neděle 10. ledna v 15 hod.
film USA – animovaná komedie (2015), 91 min.             MIMONI
Zamysleli jste se nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roz-
tomilí Mimoni dobrovolně slouží padouchovi Gruovi? Odpověď 
naleznete ve filmu, který mapuje historický vývoj Mimoňů. Vstup-
né 90 Kč. Mládeži přístupné.

čtvrtek 14. ledna ve 20 hod.
film Belgie (2015), 115 min.                 ZBRUSU NOVÝ ZÁKON 
Filmový klub připravil na leden čerstvou novinku v české distri-
buci - komedii Zbrusu Nový zákon. Bůh existuje, žije v Bruselu 
a je to pěkně nesnesitelný morous, který nosí ponožky do pantof-
lí a celé dny tráví vymýšlením absurdních zákonů a znepříjemňuje 
lidem život. Je to trochu jiný příběh, protože tenhle Bůh má kromě 
syna Ježíše ještě manželku a malou dceru, která ho nemůže vystát 
a jednoho dne pošle na truc všem lidem na světě SMS s datem 
jejich smrti... U českých diváků velmi oblíbený Jaco van Dormael 
(Toto hrdina, Pan Nikdo) přichází s filmem postaveným na skvě-
lém scénáři, který pracuje jak s poetickými a vizuálně uhrančivými 
pasážemi, tak chytrou situační komikou. Nenechte si jej ujít. Mlá-
deži přístupné.

sobota 30. ledna ve 20 hod.   Prem. 27. 1. 2016
film Česko – kriminální thriller (2016), 100 min.  GANGSTER KA
Film je natočen podle námětu J. Kmenty. Kraviec alias Káčko se 
vyznačuje vysokou inteligencí a talentem pro dokonalý podvod. 
Mrknutím oka okrádá stát o miliardy. Díky kontaktům na politic-
ké scéně chystá Kraviec triumfální majstrštyk – ovládnutí ČEPRA, 
společnosti kontrolující veškeré zásoby pohonných hmot v repub-
lice. Hrají H. Čermák, A. Pyško, J. Hanzlík, M. Etzler, V. Svátková 
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.


