KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program leden 2019
Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741
www.kdjs-sedlcany.cz , kdjs@sedlcany.cz
Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty:
Městský úřad Sedlčany, Turistické informační centrum, náměstí TGM 34, Sedlčany,
tel.: 318 821 158 nebo on-line na www.kdjs-sedlcany.cz

Úterý 8. ledna v 19.30 hod.

Středa 16. ledna v 19.30 hod.

DIVADLO - DÁRKOVÝ BALÍČEK KDJS

KONCERT

Do Divadelního sálu KDJS Vás zveme na první představení
letošního Dárkového balíčku, kterým je vtipná autorská hra 4 žen

MŮŽEM I S MUŽEM

Během jedné dámské jízdy, posilovány aperolem, rozlousknou
tyto čtyři ženy rozdíl mezi ženským a mužským pohledem na
svět, lásku, vztahy …. A uvidíme co ženy dělají, když si myslí, že
je nikdo nevidí.
Hru uvádí agentura MR. V režii Víta Karase hrají Kateřina Kaira Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jitka Sedláčková a Dáša
Zázvůrková.
Vstupné: 350 Kč. Délka představení cca 80 minut bez přestávky.

Skutečnou hudební lahůdkou je koncert

GIPSY FIRE

v němž účinkuje vynikající houslista PAVEL ŠPORCL za doprovodu cikánské cimbálové kapely GIPSY WAY ENSEMBLE.
Je pokračováním velmi zdařilého Gipsy Way - prvního programu Pavla Šporcla s cikánskou tématikou, který spojuje velké
mistrovství s temperamentem a cikánskou vroucí krví. Na rozdíl od prvotiny Gipsy Way, nový projekt výrazněji sází na nevšední technickou vybavenost a osobitost primáše Pavla Šporcla. Ten se v programu představuje také jako autor hudby, mj.
i titulní skladby Gipsy Fire.
Vstupné: 550 Kč. Délka představení cca 90 minut bez přestávky.

Čtvrtek 17. ledna v 19.30 hod.
Čtvrtek 10. ledna v 19.30 hod.
PŘEDPLATNÉ HUDBY, SLOVA A POEZIE

Jako poctu k 100. výročí narození Miroslava Horníčka uvádíme
pořad

12 LET S PANEM HORNÍČKEM

aneb „Buď zpívejte, nebo se ptejte“
V šansonovém recitálu doplněném o vzpomínky na velkou osobu české kultury se nám představí dlouholetí spolupracovníci
mistra Horníčka - šansoniér IGOR ŠEBO a klavírista JIŘÍ TOUFAR. Program je obohacen i o originální audio a videozáznamy.
Vstupné: 220 Kč. Délka představení cca 80 minut bez přestávky.

DIVADLO - DÁRKOVÝ BALÍČEK KDJS

Jako v pořadí druhý dárek z letošního Dárkového balíčku KDJS
rozbalíme skvělou hru autora Willlyho Russella v režijním zpracování Zdenka Kaloče

SHIRLEY VALENTINE

O této hře se nedá mnoho
napsat. To prostě musíte
vidět!!! Bravurní herecký
koncert SIMONY STAŠOVÉ
Vás doslova přimrazí do
sedadel. Budete s němým
úžasem a otevřenou pusou
zírat na jeviště a hltat každý
její pohyb, každé gesto, každé slovo. Z jeviště na Vás
bude zářit to, čemu se říká
opravdový kumšt.
Uvádí Agentura ADF Kateřiny Schauerové.
Vstupné: 450 Kč. Délka představení cca 140 minut
+ přestávka.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program leden 2019
Úterý 22. ledna v 19.30 hod.

Neděle 27. ledna v 15 hod.

ZÁBAVNÝ VEČER - DÁRKOVÝ BALÍČEK KDJS

POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

Posledním letošním dárkem z Dárkového balíčku je

NÁVŠTĚVNÍ DEN
U MILOSLAVA ŠIMKA

Zábavný pořad ve stylu legendárních „Návštěvních dnů“ Šimka
a Grossmanna, v němž se představí řada bývalých spolupracovníků Miloslava Šimka, kteří připomenou nejznámější scénky, povídky a písničky.
Hrají a zpívají: L. Sobota, J. Krampol, P. Jablonský, V. Sodoma,
M. Voborníková, J. Svobodová a další.
Vstupné: 290 Kč. Délka představení cca 110 minut + přestávka.

Pro naše mladé diváky jsme připravili pohádkovou klasiku
v provedení Divadelní společnosti Julie Jurištové – výpravnou
pohádku

PYŠNÁ PRINCEZNA
V Půlnočním království žije pyšná princezna Krasomila. Když
odmítne ruku krále Miroslava, ten se za ní vydá do jejího
království v přestrojení za zahradníka. Vypěstuje zpívající
květinu a najde si cestu k srdci pyšné princezny. Jejich lásku
chce překazit rádce, který Půlnoční království ovládá. Miroslav a princezna proto uprchnou a na útěku zažijí nečekaná
dobrodružství. Princezna se nakonec dovídá, že její milý není
zahradník, ale král a nic už nestojí v cestě pravé královské
svatbě.
Vstupné: 90 Kč. Délka představení cca 65 minut bez přestávky.

Úterý 29. ledna v 18 hod.
BESEDA

Středa 23. ledna v 19.30 hod.
DIVADLO - PŘEDPLATNÉ

Zveme Vás na přesunuté divadelní představení (původní prosincový termín byl zrušen z důvodu nemoci)

ŘEDITELSKÁ LÓŽE
– ARNOŠT GOLDFLAM

Tragikomický příběh o přátelství dvou starých a zapomenutých herců, kteří spolu dožívají v domě seniorů. K srdci si příliš nepřirostli, jeden z nich je dokonce nesnesitelně samolibý,
ale nakonec mají jen jeden druhého a své divadelní zážitky
a touhy. Oba čekají na zázrak - že přijde nabídka být ještě alespoň jednou na jevišti a vychutnat si potlesk. Vzpomínají na
své lásky, úspěchy i prohry, nenaplněné sny a na prchavý svět
divadelního života.
Hru uvádí Agentura ADF Kateřiny Schauerové. V režii Arnošta
Goldflama hrají Stanislav ZINDULKA a Alois ŠVEHLÍK.
Vstupné: 280 Kč. Délka představení cca 100 minut + přestávka.

Netradiční, spíše sportovní, pozvání je do kinosálu KDJS, kde
se uskuteční beseda spojená s projekcí. Název sám napovídá,
o čem že se bude mluvit.

POSEDLÍ
DAKAREM
Besedovat, vyprávět a promítat dokumenty z tohoto
výjimečného závodu budou jeho účastnící
– MARTIN MACÍK a JAN
BRABEC.
Vstupné: 50 Kč.
Délka pořadu cca 120
minut bez přestávky.
(Vstupenky jsou
v předprodeji a kapacita
sálu je omezena!!!)
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Úterý 29. ledna v 19.30 hod.

od úterý 8. ledna

KONCERT

VÝSTAVA

Poslední lednové pozvání je na koncert ojedinělého hudebního seskupení

Od 8. ledna je v Koncertním sále instalována výstava

OBRÁZKY FOTOGRAFOVANÉ
Z RADOSTI

HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA

Vysoká umělecká a interpretační úroveň, nezvykle široký žánrový záběr a netradiční repertoár – to jsou atributy tohoto
koncertu, které zaručují výjimečný zážitek.
Vstupné: 450 Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka.

Výstavu připravila paní MARCELA DOKTOROVÁ z nedaleké
obce Sedlec-Prčice. Sama o výstavě napsala: „Fotografie jsou
amatérské a vznikaly postupně, tak jak jsem s mužem začala
fotit přírodu a fotky z cestování. Náměty, které jsou na první
pohled obyčejné, ale skrze hledáček fotoaparátu začnou být
zajímavé.
Fotila jsem už jako dítě školou povinné, prvním fotoaparátem
značky Pionýr, později Flexaretou. Při procházkách malebnými kouty staré Prahy, tehdy ještě opuštěnými ulicemi Starého
Města a Malé Strany, mě lákalo fotit zasněženou krásu Karlova mostu, Vyšehradu a Vltavy. Později to byly spíše rodinné
snímky a připomínky z dovolených. Se svým mužem Františkem jsme začali fotografovat novým fotoaparátem Praktica LTL
a později digitálním kompaktem Fujifilm. Chytlo nás to, pořizovat si zajímavé obrázky z přírody a cestování. Přestěhovali
jsme se z Prahy do Sedlce -Prčice a prochodili pěšky, projezdili
na kole a na běžkách krajinu Českého Meránu. Před 15 lety
jsme začali chodit po turistických trasách jako značkaři. Obnovovali jsme turistické značení KČT na Benešovsku a tak vznikaly
některé fotografie i na našich značkařských trasách. Také na
několika delších cestách „za humna“ jsme pořídili hodně fotek.
Nyní, po odchodu mého muže se věnuji této zálibě už sama,
fotografuji rodinu, vnoučata, ale i zvířata a přírodu .
Byla bych ráda, kdybych se mohla alespoň částečně podělit
s vámi o radost, se kterou tyto fotografie vznikaly.
Je mi potěšením, že se tato výstava mohla uskutečnit i jako
vzpomínka na mého muže, právě v KDJS, který jsme často
a rádi navštěvovali.“

PLÁNOVANÉ AKCE NA ÚNOR 2019
ÚT 5.2. FRIDA KAHLO		
Předplatné divadlo
ČT 7.2. ČTYŘI ŽENY KARLA IV.
Předplatné poezie
NE 10.2. PAT A MAT JEDOU NA DOVOLENOU
Divadlo pro děti a rodiče
PO 11.2. CESTA KOLEM SVĚTA
Travesti show
SO 16.2. VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
Dětský karneval
ÚT 19.2. VEČER S PETREM VONDRÁČKEM				
Zábavný pořad – koncert
ČT 21.2. 4 000 DNŮ - představení Divadla UNGELT			
Divadlo mimo předplatné
ČT 28.2. KYTICE – premiéra (celkem 5 představení)			
Divadlo ZUŠ Sedlčany

DÁLE PŘIPRAVUJEME

ZLATOVLÁSKA (pohádka), NA PLNÝ COOLE (show Zdeňka
IZERA), MICHAL PAVLÍČEK (koncert), PRODANÁ NEVĚSTA
(opera – předplatné divadla), DEBURAU (předplatné divadla), PRINCEZNA ZE MLEJNA (pohádka), KAMELOT (koncert), TANČÍRNA BLUE ORCHESTRA (taneční večer – koncert),
SKOŘÁPKA (Divadlo UNGELT), OLYMPIC (koncert) ….

Výstava je přístupná v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech
– v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin
a při každé kulturní akci.

KINO

SEDLČANY

KINO SEDLČANY - program leden 2019
Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741
Vedoucí kina: Marcel Čekal (kino@sedlcany.cz)
Kancelář kina je otevřena v pracovní dny od 8 - 14 hodin
Pokladna kina je otevřena v den promítání hodinu před začátkem představení.

pátek 11. ledna ve 20 hod.

sobota 26. ledna ve 20 hod.

film Francie – životní příběh (2018), 113 min.

film Česko – komedie (2018), 95 min.

JÁ, MARIA CALLAS

Poprvé, čtyřicet let po své smrti, vypráví nejslavnější operní pěvkyně všech dob, Maria Callas, svůj příběh. Výjimečný dokument
o řecko-americké operní ikoně je důmyslně složen z dosud neznámých archivních záběrů, nezveřejněných fotografií a nahrávek, osobní korespondence i vzácných zákulisních scén... Hrají A.
Onassis, M. Monroe, A. Delon, J.F. Kennedy a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné

sobota 12. ledna ve 20 hod

THE DOORS 50TH ANNIVERSARY
CELEBRATIONS

film USA – dokument (2018), 100 min.

The Doors jsou naprostým fenoménem oslovujícím celé generace
i dlouho po smrti Jima Morrisona
Píše se 5.7.1968 a The Doors nastupují na pódium legendárního
Hollywood Bowl, aby odehráli a nechali jedinkrát zaznamenat celý
svůj nejslavnější koncert. Záznam byl poprvé vydán v roce 1987.
A až nyní si však můžeme koncert vychutnat v nadpozemském
provedení k 50letému výročí od odehrátí tohoto koncertu.
Vstupné 200 Kč. Mládeži přístupné

pátek 18. ledna ve 20 hod.

MISSION IMPOSSIBLE – FALLOUT

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Charismatický cynik Karel Král, na kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned několik ran. Dostane výpověď kvůli průšvihům a
poklesu prodejnosti časopisu, bývalá manželka a dcera ho opět
naštvou, neznámá žena mu nabourá auto a na jeho místo je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka Leona. Karel vyřeší problémy
po chlapsku... Hrají J. Langmajer, A. Hoffmanová, S. Sandeva, T.
Pauhofová, J. Havelka a další.

Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 20. ledna v 15 hod.

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
film USA – animovaný (2018), 87 min.

Ve filmu se s naší oblíbenou rodinkou strašidel vydáme na
výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od
práce v hotelu. Když však Mavis zjistí, že se Drákula zbláznil do
záhadné kapitánky lodi Eriky, která skrývá strašlivé tajemství,
jež by mohlo zničit strašidla po celém světě, stane se z dovolené snů noční můra.
Vstupné 90 Kč.

film USA – akční thriller (2018), 147 min.

Ethan Hunt si vždycky vybíral nesplnitelné mise. Pokaždé v nich
uspěl, okolnostem navzdory. V tomto příběhu však čelí úplně
nové situaci. Něco se pokazilo, past nesklapla a vinou jeho selhání se ocitnou ve smrtelném ohrožení vybraná světová velkoměsta... Hraje T. Cruise, S. Pegg, H. Cavill, R. Ferguson a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné

sobota 19. ledna ve 20 hod.

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE

film USA – dobrodružný, akční (2018), 130 min.

Pokračování jednoho z nejúspěšnějších filmů všech dob. Dinosauři z Jurského světa jsou v ohrožení a Chris spolu s Bryce se
vydávají na jejich záchranu. Proč? Protože na ostrově se probudila
tamní sopka a dinosaurům už podruhé v dějinách hrozí vyhynutí.
Hrají Ch. Pratt, B. Dallas Howard, J. Goldblum, T. Levin a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné

pátek 25. ledna ve 20 hod.

ANT-MAN A WASP

film USA – dobrodružný, akční (2018), 118 min.

Sotva se Scottu Langovi podaří najít rovnováhu mezi osobním
životem a povinnostmi, které má jako Ant-Man, objeví se Hope
van Dyneová a dr. Hank Pym s novou naléhavou misí. Scott musí
znovu obléci zmenšovací oblek, naučit se bojovat po boku Wasp
a pomoci jí odhalit tajemství z minulosti. Hraje P. Rudd, E. Lilly
a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 10. ledna ve 20 hod.

A DÝCHEJTE KLIDNĚ

Prem. 10.1.2019

film Island, Švédsko, Belgie – režie I. Uggadottirová, (2018), 95 min.

Debut islandské režisérky nabízí silně emotivní, nikoli však
sentimentální příběh dvou na první pohled velmi odlišných
žen, které osud svede dohromady a vyjeví, jak moc toho mají
společného.
Komorní příběh o vyčleněnosti a obětavosti protkaný existenciální atmosférou získal cenu za režii na Sundance. Do české
distribuce vstupuje film 10. ledna.

čtvrtek 24. ledna ve 20 hod.

ONI A SILVIO

film Itálie – režie Paolo Sorrentino, (2018), 150 min.

Paolo Sorrentino se vrací do českých kin s velkolepým provokativním komediálním dramatem. Herec Toni Servillo tentokrát ztvárňuje Silvia Berlusconiho – notoricky známého
miliardáře, skandalistu, mediálního magnáta a dlouholetého
předsedu italské vlády, jenž se proslavil zejména svým excentrickým způsobem života a zhýralými večírky.

