KDJS SEDLČANY
Čtvrtek 8. dubna v 19.30 hodin

KULTURNÍ KALENDÁŘ - DUBEN 2010
Koncertní sál

Hudební festival Sukovy Sedlčany bude mít tento večer na programu

Komorní koncert
V průběhu koncertu vystoupí
Jaroslava Přasličáková, její
žáci a hosté. Na klavír zahrají
Anna Dvořáková, Stanislav
Máša, Filip Vavřička a absolventka prvního cyklu hudebního
oboru Daniela Krejčíková.
Dále vystoupí učitelé hudby
a studentky Střední
pedagogické školy v Praze
(klavír, housle, klarinet, zpěv).
Na koncertu zazní skladby A. Vivaldiho, J. X. Lefévra, L. van
Beethovena a soudobých českých skladatelů I. Jurníčkové, M.
Dvořáka, E. Hradeckého a J. Koreše.
Dobrovolné vstupné.
Úterý
Úterý
Čtvrtek
Sobota
Středa
Čtvrtek
Čtvrtek
Sobota

13. dubna v 16.00 hodin
13. dubna v 19.30 hodin
15. dubna v 19.30 hodin
17. dubna v 19.30 hodin
21. dubna v 19.30 hodin
22. dubna v 09.00 hodin
22. dubna v 19.30 hodin
24. dubna v 17.00 hodin

Pro důchodce
Mimo předplatné
Mimo předplatné
Mimo předplatné
Předplatné divadla
Pro GaSOŠE
Mimo předplatné
Mimo předplatné

Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech nastudoval v rámci
letošního 46. hudebního festivalu Sukovy Sedlčany lidovou hru se
zpěvy a tanci o třech dějstvích od Františka Ferdinanda Šamberka a Karla Hašlera

PODSKALÁK
Pod režijním vedením Jaroslava Mrvky se představí většina
aktivních členů místního ochotnického spolku. Ve známé hře, jejíž
děj se odehrává roku 1880 v Praze, se diváci mohou těšit na celou
řadu krásných písniček Karla Hašlera, které léty neztratily vůbec
nic ze svého půvabu a dodnes patří mezi evergreeny.
Premiérové představení 13. 4. začíná v 16 hodin a je určeno za
zlevněné vstupné pro důchodce. Na předplatné divadla bude hra
uvedena 21. 4. v 19.30 hodin a derniérové představení začne 24.
4. již v 17 hodin.
Na všechna představení si můžete zakoupit vstupenky v kanceláři předprodeje na náměstí TGM nebo půl hodiny před začátkem
každé hry také přímo v pokladně KDJS.

Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech
F. F. Šamberk – K. Hašler

PODSKALÁK
Lidová hra se zpěvy o třech dějstvích
Režie
Hudba
Scéna
Choreografie
Inspice
Zvuk
Světla
Kostýmy
Účesy, paruky
Masky
Nápověda
Kamera
Opona, technika
Hudebníci

Jaroslav Mrvka
Jiří Němeček
Petr Sůsa
Lidmila Sunegová
Jana Kurandová
Petr Hochmaul
Marek Kolský
Věra Zemanová
Renata Pejchlová
Vladimíra Kalinová
Irena Čedíková, Lenka Marková
Petr Hochmaul, Milan Dragoun
Slavomír Sosnovec
Jiří Němeček, Jarmila Vlčková,
Klára Caltová, František Zeman,
Martina Králová

Osoby a obsazení
Pán ze Sommerfeldů,
velkoobchodník a bankéř
Vladimír Hůla
Krescencie, jeho manželka
Miloslava Kelichová
Lea, jejich dcera
Lucie Repetná
Baron Dagobert, bursián
Jan Náhoda
Rytíř Ždímal, majitel dostihových stájí
Petr Sůsa
Václav Dvořák, mladý vorař
Pavel Kutil
Saturnin Brambor, zedník
Jiří Dundr
Aurélie, jeho žena
Jana Smrtová
Boženka, jejich dcera
Kateřina Dundrová
Frkoslav Angrešt, vulgo doktor
Jaroslav Repetný
Veverka, starý vrátný
Miroslav Bouček
Pepička, jeho dcera
Renata Holoubková
František Havelský, Podskalák
Jaroslav Hošna
Benjamin Benda, vorař
Pavel Heran
Štěpán Řehoř, vorař
Jiří Bosák
Baptist, sluha u Severinů
František Zeman
Preclík
Rudolf Nemastil
Hostinské
Renata Vinařová, Petra Pohnánová
Sousedé, Vltavani, sloužící, tanečníci
Růžena Šachová,
Lucie Repetná, Denisa Řeháková, Dominika Neužilová,
Tereza Marková, Eva Sůsová, David Heran, Jana Neradová,
Dana Novotná, Petr Macák, Pavel Sunega, Petr Fabián,
Josef Sosnovec, Hana Sosnovcová, Petr Svoboda
1

KULTURNÍ KALENDÁŘ - DUBEN 2010
Úterý 27. dubna v 8.30 a 10 hodin

www.kdjs-sedlcany.cz

Pro 1. stupeň ZŠ a MŠ

Divadlo Duha z Polné u Jihlavy připravilo pro naše malé diváky
z 1. stupně základních škol a z mateřských škol dramatizaci známé
pohádky Boženy Němcové

O perníkové chaloupce

Pondělí 3. května v 18.00 hodin

Mimo předplatné

Po loňském úspěšném koncertu v KDJS, kdy se na mnoho
zájemců o vstupenky nedostalo, jsme také letos pozvali nejpopulárnější české pěvecké duo

Děti se mohou těšit na zajímavé ztvárnění oblíbené pohádky
a osobitý herecký projev členů Divadla Duha, které u nás uvedlo již
několik pohádek a vždy se dětskému publiku líbilo. Představení je
provázeno scénickou hudbou a veselými písničkami.
Místa v sále je třeba si závazně zamluvit v předprodeji vstupenek
na radnici na telefonním čísle 318 821 158.
Úterý 27. dubna v 18.00 hodin

Koncertní sál

Eva a Vašek

Druhou doprovodnou akcí 46. Sukových Sedlčan bude prodejní
výstava obrazů našeho předního výtvarníka, kterým je renomovaný malíř z Týna nad Vltavou

LADISLAV HODNÝ
Na slavnostní vernisáži v koncertním sále promluví PhDr. Ivo
Šmoldas, který je častým hostem zábavných pořadů na televizních
obrazovkách a v našem kulturním domě jej přivítáme vůbec poprvé. O hudební vystoupení se postará skupina Adelon, která hraje
ve složení Valda Havlíček (kytara, zpěv), Ála Vaňková (klávesy),
Dáša Šebková (housle, zpěv).
Zajímavá výstava bude otevřena ve všední dny od 9 do 16 hodin
a před každým večerním pořadem kulturního domu. Potrvá až do
27. května 2010.
O vystavujícím umělci si můžete více informací přečíst na třetí
straně tohoto Kulturního kalendáře.
Čtvrtek 29. dubna v 18.00 hodin

Mimo předplatné

Hudební festival Sukovy Sedlčany bude pokračovat tento čtvrtek koncertem, který se stává již téměř jeho nedílnou součástí.
Základní umělecká škola v Sedlčanech připravila u místního
publika oblíbený

UČITELSKÝ KONCERT
Pro letošní jarní čas nastudovali učitelé základní umělecké školy velmi zajímavý pořad, ve kterém společně s mnoha hudebníky
vystoupí v pestrém programu také učitelé tanečního a literárně
dramatického oboru.
Přijďte a vemte s sebou i svoje děti!
Vstupenky na koncert obdržíte v obvyklém předprodeji na radnici nebo před začátkem také přímo v pokladně kulturního domu.
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Jejich obliba mezi posluchači je stále obrovská a koncerty v celé
republice mají vždy dopředu zcela vyprodané. Návštěvníci koncertu se znovu mohou těšit na jejich největší hity, jakými jsou třeba Bílá orchidej, Slyšíš jak zvoní, Krásné chvíle, Bílé růže z Athén
a mnoho dalších nádherných a neustále lidmi žádaných melodií.
Nezapomeňte si zakoupit vstupenky na koncert Evy a Vaška co
nejdříve!

www.kdjs-sedlcany.cz
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LADISLAV HODNÝ

Představení Spolku divadelních ochotníků v Sedlčanech je již několik let
součástí tradičního festivalu Sukovy Sedlčany. Snímek je ze hry Počestné
paní pardubické (2009).

Na podzim loňského roku uvedli naši ochotníci s úspěchem hudební pásmo
pod názvem Staropražské písničky Karla Hašlera v režii Jaroslava Mrvky.

Děti z 1. stupně ZŠ a MŠ jsou zváni do KDJS na klasickou pohádku
O perníkové chaloupce, kterou pro ně v úterý 27. dubna od 8.30 a 10 hodin
sehraje Divadlo Duha z Polné u Jihlavy.

Narodil se 14. února 1943 v Týně nad Vltavou. V letech 1954 až
1957 se u svého otce Ladislava Hodného vyučil knihařem. V letech
1958 až 1961 absolvoval Učňovskou školu knihařskou v Novém
Jičíně a v roce 1961 až 1965 Střední uměleckoprůmyslovou školu
v Brně u profesorů Karla Langra, Jindřicha Svobody a Jaroslava
Lukeše. Do roku 1968 pracoval jako výtvarník Krajského střediska zdravotní
výchovy v Brně.
V roce 1992
podnikl
stáž
na Metodistické univerzitě
v Dalasu, Texasu a USA. Od
roku
1992
působil na Škole uměleckého
designu
v ateliéru grafiky akademické
malířky Heleny
Francové, kde
vedl
ateliér
knižní vazby.
V roce 1988 se stal členem Svazu českých výtvarných umělců
a Unie výtvarných umělců. Dále je členem Book Art Center v New
Yorku (USA), od roku 1989 členem Designer Book Binders v Londýně (Anglie) a od roku 1991 členem Jednoty umělců výtvarných
v Praze. V letech 1994 až 1999 vedl Ateliér knižní vazby v oddělení grafiky na Soukromé mistrovské škole uměleckého designu
v Praze.
Ladislav Hodný se věnuje malbě, volné grafice a umělecké knižní vazbě, kde pokračuje v rodinné tradici zahájené jeho otcem.
V současnosti se zapisuje mezi tvůrce našich národních hodnot,
jak to dosvědčují výstavy, které uspořádal a k nimž byl přizván
našimi vrcholnými institucemi.
Samostatné výstavy: 1971 – Galerie Čs. spisovatele Praha, 1972
– Krajská knihovna České Budějovice, 1989 – Galerie v Loubí České Budějovice (spolu s Janem Kanyzou), 1990 – Galerie D Praha,
1994 – Galerie Art Club Týn nad Vltavou, 1995 – Galerie Art Club
Týn n/Vlt., 1996 – Vídeň (Rakousko), 1997 – Městská galerie Týn
nad Vltavou (s Janem Kanyzou), 1998 – Galerie M Luzern (Švýcarsko), 1998 – Galerie Zámeček Příbram (s Igorem Millerem
a J. Kanyzou), 1999 – Městská galerie Milevsko, 2000 – Kostel
sv. Marka Soběslav, 2002 – Městské muzeum Vodňany, 2003
– Městská galerie Art Club Týn nad Vltavou, 2006 – Hotel Pup Karlovy Vary, Galerie Wolf Liebenau (Rakousko), 2007 – Galerie Horní
brána Prachatice, 2008 – Městská galerie U Zlatého slunce Týn
nad Vltavou, 2010 – Galerie Nová síň a Jednota umělců výtvarných
Praha, Výstavní síň KDJS Sedlčany.
Kromě těchto samostatných výstav se Ladislav Hodný zúčastnil
celé řady kolektivních výstav v ČR a v některých zemích Evropy
a také mnoha mezinárodních plenérů.
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PROGRAM NA DUBEN 2010

pátek a sobota 2. a 3. dubna ve 20 hodin
český film – thriller (2010)
POUTA
- Film z 80. let, jehož hrdinou je Antonín, příslušník tajné policie.
Ten se upne na dívku Kláru, která je pro něj nedosažitelná a kterou
chce za každou cenu získat. Antonínova nesmyslná snaha získat
Kláru ho obrací proti vlastním lidem. Hrají O. Malý, K. Farkašová,
O. Kaiser a další.
Mládeži do 12 let nevhodné

pátek a sobota 9. a 10. dubna ve 20 hodin
film USA – romantická komedie (2010)

NA SVATÉHO VALENTÝNA

pátek a sobota 23. a 24. dubna ve 20 hodin
český film – komedie (2010)
ŽENY V POKUŠENÍ
- Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy, jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, jakou řeší se
svými pacienty. Její milující manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena bezradně stojí na prahu nového života. Hrají E.
Balzerová, L. Vlasáková a další.
Mládeži přístupné
středa 28. dubna ve 20 hodin
český film – časosběrný dokument (2010)
KATKA
- Film H. Třeštíkové mapuje čtrnáct let v životě mladé narkomanky
a jejího zápasu se závislostí. Katce je devatenáct let a žije v terapeutické komunitě Sananim v Němčicích s nadějí na obyčejný život
– touží mít přítele, jednou i rodinu. Happy end se však nekoná. Ve
fimu je zaznamenán rok za rokem Katčin sestup, přerušovaný jen
občasným vzepětím naděje a odhodlání s drogou skoncovat.
Mládeži do 12 let nevhodné

středa 7. dubna v 16.30 hodin
český film – romantická pohádka (2010)
DEŠŤOVÁ VÍLA
- Živly, které ovládají zemi – Vzduch, Oheň, Země a Voda – provádějí „pravidelnou inspekci“ u lidí. Voda převlečená za Dešťovou vílu poznává, že lidé myslí už jen na peníze a vytrácí se láska
a dobro.

- Romantická, hvězdně obsazená komedie, která v sobě zachycuje deset malých příběhů párů, setkávajících se i rozcházejících se
v Los Angeles během svátku svatého Valentýna, kdy se každý
z nich snaží najít lásku, nebo řeší milostné problémy. Hrají J. Alba,
A. Hathaway, B. Cooper a jiní.
Mládeži přístupné

úterý a středa 13. a 14. dubna ve 20 hodin
český film – komedie (2010) DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
- Komedie podle předlohy M. Švandrlíka sleduje příběh slušného, hodného, ale do dnešního života se skoro nehodícího doktora
Čeňka, žijícího v bytě s manželkou a tchyní. Není moc ctižádostivý,
a tak má doma ze života peklo. Hrají J. Šmíd, E. Holubová, J. Langmajer, T. Bebarová a další.
Mládeži přístupné
pátek a sobota 16. a 17. dubna ve 20 hodin
film USA – akční/dobrodružný/drama (2010) KNIHA PŘEŽITÍ
- Po konečné ničivé válce prochází pustinami někdejší Ameriky
osamělý muž jménem Eli. Civilizace již neexistuje a zákony neplatí. Cesty patří jen gangům, které jsou schopny všeho. Eli však
s sebou nese knihu, která má přinést naději. Hrají D. Washington,
G. Oldman, M. Kunis.
Mládeži do 12 let nevhodné
středa 21. dubna ve 20 hodin
film USA – komedie (2010)
MORGANOVI
- Romantická komedie o velice úspěšném manželském páru
z Manhattanu, Paulovi a Meryl Morganových, jejichž život má jednu chybičku – rozpadá se jim manželství. Mnohem horší komplikace je, že se stanou svědky vraždy a středem zájmu zabijáka. Hrají
H. Grant, S. J. Parker.
Mládeži přístupné
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úterý 20. dubna v 16.30 hodin
film GB/E – animovaná komedie (2010)
PLANETA 51
- Zelení obyvatelé Planety 51 žijí spokojeným životem v útulných
domcích, vychovávají děti, venčí psíky. Poklidnou idylku ruší jen
strach z mimozemské invaze. Obavy se však naplní...

