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KDJS SEDLČANY                  KULTURNÍ KALENDÁŘ - LEDEN 2010

Středa 20. ledna v 19.30 hodin                         Mimo předplatné

Velice zajímavý pořad je připraven na tento večer. V divadelním 
sále KDJS vystoupí exotická indiánská hudební skupina z Ekvá-
doru

CHAYAG  (Ten, který přichází)
Vedoucí skupiny Patricio Paredes o této skupině říká: „Pochá-

zíme z Ekvádoru, kapela vznikla v roce 1988. Vystupovali jsme v 
Kolumbii, Venezuele a pro velký úspěch jsme se rozhodli vycesto-
vat také do Evropy a zde propagovat naši hudbu a jejím prostřed-
nictvím i naši krásnou kulturu. V Evropě jsme navštívili Norsko, 
Dánsko, Německo, Holandsko, Rakousko, Polsko a státy na jihu 
Evropy. Náš repertoár vychází z folkloru původních obyvatel jižní 
Ameriky. V těchto písních se snoubí melodičnost jihoamerické-
ho folkloru s rytmy a rituály původních obyvatel severní Ameriky. 
Tomuto novému stylu jsme přizpůsobili i své pódiové kostýmy. 
Autentičnost garderoby a jednotlivých doplňků oblečení konzultu-
jeme při častých setkáních s indiány z USA a Kanady, stejně jako 
s českými euroindiány na domácích pow wow.“

Skupinu CHAYAG tvoří: Patricio Paredes, Pedro Paredes, Dar-
win Simbana.

Vstupenky na velice atraktivní koncert si můžete zajistit v před-
prodeji na radnici.

Středa 6. ledna v 18.00 hodin                                 Koncertní sál

Hned na úvod nového roku čeká na příznivce výtvarného umění 
velice zajímavá prodejní výstava nazvaná Ruce sahající k oblakům, 
na které se bude se svými díly horké a studené batiky prezentovat 
přední ukrajinská umělkyně, žijící nyní nedaleko Sedlčan

LJUBA VITKOVSKÁ
Výstava bude v koncertním sále zahájena slavnostní vernisáží 

a úvodní slovo přednese Jana Véghová, studentka 4. ročníku teo-
logické fakulty, obor historie umění na Karlově univerzitě v Praze, 
v hudebním bloku vystoupí výborný mladý klavírista Karel Marek. 
Vystavené exponáty si  zájemci mohou prohlédnout až do 10. úno-
ra 2010. O vystavující umělkyni se více podrobností dozvíte na třetí 
straně tohoto Kulturního kalendáře.

Neděle 10. ledna v 15.00 hodin                         Pro rodiče a děti 

MAMINKO A TATÍNKU, POJĎTE S NÁMI DO DIVADLA! Společ-
ně se podíváme na krásnou pohádku L. Jeníka a J. Kohouta

Pondělí 11. ledna v 19.30 hodin                    Předplatné divadla

V novém roce pokračuje předplatitelský cyklus na divadlo kome-
dií, kterou napsala Esther Vilarová a má název

Výpravné představení s písničkami na motivy známé české 
pohádky E. Krásnohorské „O zmatené víle Štěstí“. Hra vychází z 
klasických pohádkových příběhů, kde dobro vítězí nad zlem a láska 
nad nenávistí. V pohádce vystupuje zmatená a roztržitá víla Štěstí, 
která svým kouzlením způsobí nejedny potíže, dále zlý a hamiž-
ný rychtář, krásná a stále usměvavá princezna Apolenka, její pan 
tatíček král a také Kuba, jemuž se lepí smůla na paty. Nechte se 
překvapit, jestli se Kubovi a víle podaří zapomenuté štěstí najít. 
Režii představení má Marek Kališ. Účinkují herci pražského DIVA-
DLA NA rozHRANÍ: JANA BIRGUSOVÁ/DÁŠA KOUŘILOVÁ, HANA 
KUSNJEROVÁ/DITA ZÁBRANSKÁ, LIBOR JENÍK/DAVID VORÁ-
ČEK, JIŘÍ KOHOUT.

Vstupenky si můžete koupit v předprodeji na radnici nebo půl 
hodiny před začátkem představení v pokladně KDJS.

Hana MaciuchováHana Maciuchová

Jana HlaváčováJana Hlaváčová

Příběh tří žen, které se nikdy osob-
ně nesetkají, ale přesto jsou vzájemně 
velice blízko spojeny. Osudovou sho-
dou milují všechny tři jednoho muže 
a každá z nich se tímto vztahem vyrov-
nává po svém a je jím na celý život 
poznamenaná. Tak, jak člověka dokáže 
proměnit, povznést, ale zároveň i zničit 
velká láska...

V režii LUĎKA MUNZARA hrají 
vynikající herečky

JANA HLAVÁČOVÁ
HANA MACIUCHOVÁ

JITKA MOUČKOVÁ nebo 
LUCIE MATOUŠKOVÁ

Zbývající volné vstupenky obdrží-
te v kanceláři předprodeje na náměstí 
TGM.

ŽÁRLIVOST
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Středa 27. ledna v 19.30 hodin     Předplatné – dárkový balíček

První představení na nové předplatné – vánoční dárkový balí-
ček – přijede zahrát pražské Divadlo Kalich, které uvede výtečnou 
komedii Dany Laurentové

DRAHOUŠKOVÉ
Skvělá francouzská komedie patří k tomu nejlepšímu, co v sou-

časné době nabízí divadelní Paříž, v níž si okamžitě získala srdce 
diváků. Také české publikum si hru zamilovalo. Není divu, vždyť 
Drahouškové se velice vtipnou, neotřelou a výstižnou formou 
zabývají otázkou fungování rodiny ve 21. století, tedy otázkou, kte-
rá je i u nás aktuální a stále palčivější.

Režii představení má PETR NOVOTNÝ a hrají oblíbení pražští 
herci:

JANA PAULOVÁ
PAVEL ZEDNÍČEK
DAVID SUCHAŘÍPA

ANEŽKA SVOBODOVÁ
JIŘÍ KOHOUT

Zbývající volné vstupenky na tuto výtečnou komedii si zajištěte 
co nejdříve v obvyklém předprodeji na radnici.

Úterý 26. ledna v 8.30 a 10 hodin            Pro 1. stupeň ZŠ a MŠ

Začátkem roku 2009 odešel do muzikantského nebe Pavel 
Novák, zpěvák a skladatel, který 40 let budoval systém výchov-
ných koncertů pro děti. Pomyslnou štafetu stihl ještě předat svým 
synům Pavlovi a Tomášovi, kteří v současnosti vystupují se skupi-
nou Family Pavla Nováka. Do perfektně napsaných scénářů vložili 
synové spolu s muzikanty nový rozměr – náboj mládí. Tento nový 
soubor k nám poprvé přijede s pořadem Zvěřinec.

Pondělí 25. ledna v 19.30 hodin                     Předplatné poezie

Cyklus předplatného na večery poezie pokračuje v lednu velice 
pěkným pořadem, ve kterém se po delší době návštěvníkům před-
staví náš nejlepší šansoniér a v Sedlčanech velmi oblíbený

IGOR ŠEBO 
a na klavír ho doprovází vynikající  JIŘÍ TOUFAR

Na koncert přijede Igor Šebo přímo z Polska, 
kde dlouhodobě hostuje a sklízí tam obrovské 
úspěchy. V pořadu zazní písně z jeho nejnovější-
ho CD, ale samozřejmě i starší populární sklad-
by. Publikum se může těšit na oblíbené melodie, 
kterými jsou např. Blues o stabilitě, Opilá bale-
rína (Suchý, Šlitr), Rosamunda (J. Vejvoda), 
Smutný představení (J. Jakoubek), Kdyby tu 
byla ženská (Toufar, Cmíral) a mnoho dalších 
krásných písní. Igor Šebo celý program dopl-
ňuje vtipným průvodním slovem. Zbývající volné vstupenky jsou 
k dostání v kanceláři předprodeje na nám. TGM nebo před začát-
kem koncertu v pokladně KDJS. Studenti mají výraznou slevu!

Nádherné písničky o zvířátkách jsou zaměřené na vytvoření vzta-
hu dětí k přírodě. Hudebním cílem pořadu je procvičení melodic-
kých a rytmických cvičení. V pořadu Zvěřinec vystupují: Tomáš 
Novák (zpěv, bicí, mluvené slovo), Pavel Novák ml. (zpěv), Jaro-
slav Macíček (kytara, zpěv), Klement Jochymek (klávesy, kytara, 
housle, zpěv), Karel Walta (klávesy, dechové nástroje, zpěv).

Pořady Pavla Nováka měly po dlouhá léta v našem KDJS mezi 
malými návštěvníky obrovský ohlas a věříme, že na tyto úspěchy 
naváží stejně i jeho synové s kapelou Family.

Místa v sále je třeba si včas závazně rezervovat na telefonním 
čísle 318 821 158.

ZVĚŘINEC



Středa 3. února v 19.30 hodin                           Společenský sál

Na tento večer je do společenského sálu KDJS připraven pro 
velký úspěch znovu pořad 

O víně při víně
V atraktivním programu se návštěvníci dozví řadu zajímavostí 

o víně, které budou moci během večera ochutnávat při poslechu 
překrásných moravských písniček za doprovodu cimbálu a houslí. 
O zábavu se postará oblíbený zpěvák

JOŽKA ŠMUKAŘ
a spolu s ním budou účinkovat: Petr Mikulka – housle, 

Jan Rampáček – cimbál, Jana Otáhalová – zpěv
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LJUBA VITKOVSKÁ
Ruce sahající k oblakům (horká a studená batika)
Narozena ve městě Volnovacha na Ukrajině. V letech 1981 – 

1987 studovala Střední uměleckou školu K. A. Savického v Penze. 
V roce 1990 začala studovat na Státní univerzitě v Jekatěrinburgu 
na katedře historie umění. V letech 1990 – 1995 přednášela umění 
na umělecké škole K. A. Savického v Penze.

Od roku 1995 až do současnosti se 
plně věnuje vlastní tvorbě. Její hlavní 
doménou je technika horké batiky. 
Některé menší práce realizuje též bati-
kou studenou a ve chvílích oddechu 
se také věnuje akvarelu a olejovému 
pastelu. Nádherné jsou především její 
ikony. Ikona je vlastně obrazové ztvár-
nění životního příběhu svatých. Něko-
lik jejích ikon je dodnes součástí výzdoby kostela v Penze.

Ljuba Vitkovská se v České republice provdala, v roce 2006 zís-
kala české občanství. Se svým manželem a synem žije v Kliměti-
cích na Sedlčansku.

Dosavadní výstavy Ljuby Vitkovské: 1995 – Výstava umělkyň 
města Penza (společná výstava), 1997 – Kulturní centrum Inter-
kultura Popovice, Galerie Valentina (výstava k 6. výročí nezávis-
losti Ukrajiny, společná výstava),  Čajovna v Celetné Praha, 1999 
– Knihkupectví Na Radnici Votice, 2000 – Muzeum okresu Bene-
šov,  Zámek Vlašim, 2001 – Výstavní síň Obecního úřadu Čes-
ký Šternberk  (společná výstava), 2002 – Státní zámek Duchcov, 
Výstavní síň Městského úřadu Votice, Výstavní síň Pražské ener-
getiky, 2003 – Městské divadlo Děčín, 2004 – Muzeum Podbla-
nicka zámek Vlašim, Muzeum umění Benešov (společná výstava), 
Městské muzeum Týnec nad Sázavou, 2005 – Městské muzeum 
Týnec nad Sázavou, Zámek Děčín, Galerie sedmi pravoslavného 
chrámu Cyrila a Metoděje, Národní památník obětí heydrichiády 
Praha, Infocentrum Sedlec – Prčice, 2006 – Galerie VIA Kolín, 2007 
– Výstavní síň Ochrany fauny ČR Votice, 2009 – Karlovy Vary.

Velice zajímavý určitě bude koncert ekvádorské indiánské skupiny Chayag, 
který se uskuteční v divadelním sále ve středu 20. ledna od 19.30 hodin

V pořadu zazní známé moravské písně – Morava krásná zem, 
Vínečko bílé, Když jsem šel z  Hradišťa, Mikulecká dědina, Za tú 
horú, Vinohrady, vinohrady, V Hodoníně za vojáčka a mnoho dal-
ších. Jožka Šmukař také představí svoje nejnovější CD a po pře-
stávce zazpívá posluchačům na jejich přání. Návštěvníci koncertu 
si budou moci zakoupit výborné vínečko z moravského sklípku po 
skončení akce také na cestu domů. 

Vstupenky se prodávají v kanceláři na radnici a zakupte si je 
včas.



PROGRAM NA LEDEN 2010

středa 6. ledna ve 20 hodin
film PL – taneční (2009)                              LOVE AND DANCE
- Příběh „Love and Dance“ nás učí, že ten, kdo naslouchá hlasu 
svého srdce více než tomu, co říká rozum, může nalézt štěstí. Ten-
to film je samozřejmě o tanci, o lásce a o tom, že v životě musí-
me po něčem toužit, o něco usilovat. Je to snímek nabitý energií, 
zábavný, dynamický, prodchnutý všudypřítomným, strhujícím tan-
cem. Hrají I. Miko, M. Damiecki, K. Figura a další.

                                      Mládeži přístupné

pátek a sobota 8. a 9. ledna ve 20 hodin
film ČR/SR/N – milostné drama (2009)     3 SEZONY V PEKLE          
- Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extravaganci, humoru 
a nekonečnému očekávání. Ivanu Heinzovi, pohlednému dandymu 
a vtipnému provokatérovi je právě devatenáct. Utíká z domova, aby 
se vydal na nekonvenční pouť. Život je báječný, pokud ho vychut-
náte v cigaretovém kouři, opojení likérem a po boku krásné a zku-
šené ženy. Hrají K. Hádek, K. Gruszka, J. Kraus a další.
                                                            Mládeži do 12 let nevhodné      

středa 13. ledna ve 20 hodin
romantická komedie USA (2009)       MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH
- Hlavní hrdinka Georgia je průvodkyní turistů po antických památ-
kách. V čele rozmanité „ignorantské“ skupiny turistů si při cestě za 
krásami antického Řecka uvědomí, že její klienti nejsou jediní, kdo 
potřebují otevřít oči, aby viděli skutečné krásy. Během putování  
dojde na sbližování s turisty i na románek. Hrají N. Vardalos, R. 
Dreyfus, C. Goodall, R. Dratcg a další.               Mládeži přístupné

pátek a sobota 22. a 23. ledna ve 20 hodin
mrazivá komedie ČR (2009)     ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED
- Mrazivá komedie o tom, jak se dalo žít v 70. letech a zároveň 
se nechat zmrazit. Příběhem filmu je všední a přitom nevšední 
osud pohledné, životaschopné ženy Marty a jejích dvou dospíva-
jících dcer  Majdy a mladší Gábiny a jejich „tatínků“. Autenticky 
vyprávěný příběh zaujme svou pravdivostí a zároveň rozvese-
lí a dojme. Hrají V. Cibulková, T. Voříšková, D. Marková a další.                                                                                              
                                                                           Mládeži přístupné

středa 20. ledna ve 20 hodin
film USA – komedie (2009)              BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ
- Connor miluje svobodu, legraci a ženy. Je z přesvědčení starým 
mládencem odmítajícím jakákoli pevná pouta, který je schopen se 
rozejít s více ženami najednou během konferenčního hovoru a sou-
časně plánovat svoje příští rande. Conorovi se téměř podaří překa-
zit svatbu bratra, ale zasáhne duch jeho zemřelého strýčka Wayna. 
Hrají M. McConaughey, J. Garner, L. Chabert, M. Douglas. 

Mládeži přístupné

pátek a sobota 15. a 16. ledna ve 20 hodin
film ČR – komedie (2009)                                           2 BOBULE
- Film je úspěšným pokračováním filmové komedie „Bobule“, která 
byla jedním z nejúspěšnějších filmů roku 2008. Opět budeme sle-
dovat eskapády dvojice kamarádů Honzy a Jirky. Jirka se zaplete 
s mladou dívkou, jejíž otec má ovšem o nápadnících své dcery 
úplně jiné představy. Hrají K. Hádek, L. Langmajer, T. Voříšková, J. 
Pidmanová, V. Postránecký, L. Lipský.               Mládeži přístupné

středa 27. ledna ve 20 hodin
film USA – romantický (2009)                       ZAKLETÝ V ČASE
- Film je natočen podle bestselleru o lásce, která přesahuje hranice 
času. Clare je zamilovaná do Henryho celý svůj život. Věří, že jsou 
si souzeni, ačkoli ví i to, že budou odloučeni, jen neví kdy. Henry 
je cestovatel časem a skoro celý svůj život se přesouvá v čase do 
budoucnosti i minulosti bez jakékoli kontroly. Hrají R. McAdamso-
vá, E. Bana, A. Howard, R. Livington a další.      Mládeži přístupné
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úterý 12. ledna v 16.30 hodin
film USA -  animovaný rodinný (2009)  
       ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE
- Neuvěřitelné dobrodružství s velkolepými porcemi. Film, inspi-
rovaný oblíbenou dětskou knížkou, přivádí diváky do města, kde 
se počasí mění třikrát denně, a kde z nebe místo deště padá jídlo! 
Flint a Sam chtějí dát vše zase do pořádku...

pátek a sobota 29. a 30. ledna ve 20 hodin
film ČR – drama (2009)                                 STÍNU NEUTEČEŠ
- Pátrání po rodinném tajemství, které je ukryto v minulosti. Řehoř 
si žije spokojeně, jeho žena Evženie ne. Po šedesáti letech manžel-
ství přichází Evženie za vnučkou – právničkou Katkou se žádostí, 
aby ji rozvedla s Řehořem. Katka nechce rozbít svou milovanou 
rodinu a pokusí se rozluštit babiččin důvod. Hrají J. Adamová, P. 
Landovský, H. Dvořáková, F. Němec a další.      Mládeži přístupné

čtvrtek 21. ledna ve 20 hodin
Jugoslávie, Velká Británie, Itálie 1988, 136 min., režie Emir Kustu-
rica                        DŮM K POVĚŠENÍ / DOM ZA VESANJE
- Jeden z nejznámějších filmů Emira Kusturici je sugestivní fres-
kou o životě dnešních Romů, o rozporu moderní civilizace a tra-
diční kultury svérázného etnického společenství. Hlavní hrdina 
filmu Perhan žije se svou babičkou Hatidžou, strýcem Merdžanem 
a nemocnou sestrou Danirou v romské osadě, ze které jsou pravi-
delně unášeny děti do Itálie, kde jsou využívány Ahmedovou mafií 
k různým zločinům. Perhan se zamiluje do krásné Azry, ale k docí-
lení svatby potřebuje peníze, a tak se vydává na dlouhou cestu do 
Milána…
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