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Neděle 7. listopadu v 15.00 hodin                     Pro rodiče a děti

V listopadu pokračuje cyklus nedělních odpoledních pohádek 
pro rodiče s dětmi veselou hrou s písničkami, kterou napsal Petr 
Lněnička a přijede ji zahrát Divadlo A. Dvořáka Příbram

STRAŠIDÝLKO Z METRWILLU

Středa 10. listopadu v 19.30 hodin                   Mimo předplatné

Téměř pravidelně každý druhý rok u nás pořádáme velmi žádaný 
koncert dnes již legendární a stále oblíbené folkové skupiny

Pondělí 15. listopadu v 19.30 hodin              Předplatné divadla

Městské divadlo Mladá Boleslav uvede na předplatné divadla 
dramatický příběh, který napsal Mario Gelardi

Z LOMATKA
Jste si jisti, že žijete život, který stojí na nevyvratitelných zákla-

dech? A co když vám znenadání něco zastaví srdce? Co když to, 
nač jste spoléhali jako na nezpochybnitelnou jistotu, zežloutne jako 
fotografie ve starém albu? Co když skončíte sami jako vyhnan-
ci? Sami proti všem... Zlomatka je silný příběh dvou milujících se 
bytostí - matky a syna, kterým se během jedné zlomové vteřiny 
jednoho horkého letního dne navždy změní život.

V roli Olgy uvidí diváci mladou herečku Veroniku Kubařovou, 
která vytvořila jednu ze tří hlavních postav ve velice úspěšném 
českém filmu Ženy v pokušení. V režii Petra Mikesky hrají přední 
herci mladoboleslavského divadla

Karolina Frydecká, Ivo Theimer, Petr Halíček, Vero-
nika Kubařová

Také na toto představení si můžete zbývající vstupenky koupit 
v přízemí radnice nebo před začátkem hry v pokladně KDJS.

Úterý 2. listopadu v 19.00 hodin                            Sál kina KDJS

Netradičně v sále sedlčanského kina vystoupí přední česká tra-
vesti skupina

SCANDAL 

LADIES

Skupina slaví nyní na podzim 
5. výročí svého trvání, k ně-
muž připravila pořad nazvaný

Když skandál 
tak Scandal

Skandální scénky, povídání 
a písničky v podání této skupiny, kterou jste mohli vidět ve filmu, 
v televizi a nyní i v soutěži Talentmania na TV Nova.

Vstupenky na pořad obdržíte v kanceláři předprodeje nebo před 
začátkem v pokladně kina.

Skupina Žalman a Spol. hraje od roku 1997 stále ve stejné sestavě:
    Pavel Žalman Lohonka - kytara, zpěv

Jindřiška Petráková - flétny, perkuse, zpěv
Jan Brož - kytary, zpěv
Petr Novotný - baskytary, klávesy, zpěv
Skupina má na kontě řadu úspěšných CD (Láska a smrt, Ve zna-

mení ryb, V roce jedna, Nápis na štítu domu, Zatracený písně, Mezi 
kameny...). Na tomto krásném koncertu uslyší návštěvníci nejen 
novější písně, ale také všechny velké hity Žalmana - např. Jdem 
zpátky do lesů, Divokej horskej tymián, Nezacházej slunce, Panen-
ka a mnoho dalších.

Přijďte prožít příjemný a pohodový večer a zajistěte si na něj 
vstupenky včas v obvyklém předprodeji na náměstí TGM.

Žalman a Spol.Žalman a Spol.

Jeden skotský lord hledá svůj rodový poklad na starém hradu, 
v němž přebývá jenom malé, vlastně hodné strašidýlko a potom už 
jenom havran Rarach, který ukradne všechno, nač přijde. Objeví 
tihle tři truhličku s pokladem? Dostane se strašidýlko konečně do 
nebe k andílkům? A napraví se zloděj havran? Na to vše vám odpo-
ví právě naše veselá pohádka. 

Režii představení má Kateřina Fixová a hrají herci Divadla Anto-
nína Dvořáka Příbram: 

JIŘÍ VOJTA, VLADIMÍR SENIČ, PETRA DUSPIVOVÁ

Vstupenky na tuto hezkou pohádku si zakupte v předprodeji na 
radnici nebo půl hodiny před začátkem přímo v pokladně kultur-
ního domu.
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Čtvrtek 18. listopadu v 8.30 a 10 hodin        Pro 1. stupeň ZŠ a MŠ

Tentokrát jsme pro nejmenší návštěvníky KDJS přichystali vel-
kou výpravnou pohádku, kterou napsal Petr Hořký, přijede ji zahrát 
Divadelní soubor Tábor a jmenuje se

ČARODĚJ MARLESTO
Pohádka vypráví o zlém čaroději Marlestovi, který chce do své 

moci získat zemi sousední královny. Ta mu ale odolává a tak Mar-
lesto s pomocí pekelných sil přiláká do svého hradu její dceru Jit-
řenku. Na její záchranu se vydají dva poutníci - pěvec Jiří a malíř 
Josef - se kterými se chvíli před svým únosem seznámila. Ti ji také 
s pomocí dobré víly Světlany vysvobodí z moci čarodějovi.

Režii má Václav Novák a hrají členového Divadelního soubo-
ru Tábor: Václav Novák ml., Pavel Zimrman, Václav Novák st., 
Vendula Nováková, Jarmila Nováková, Vojtěch Krákora, David 
Remiš, Libor Vondruška, Antonín Beck, Petr Vohradník, Zdeňka 
Šichová, Martin Hlinský, Světlana Vondrušková.

Místa v sále je třeba si zajistit co nejdříve v předprodeji na tele-
fonním čísle 318 821 158.

Pondělí 22. listopadu v 18.00 hodin                       Koncertní sál 

V koncertním sále KDJS bude zahájena další prodejní výstava 
obrazů pod názvem TRITONUS a připravila ji výtvarná skupina

MERITUM  ARS 
Skupina vznikla v roce 2001 v Praze a tvoří ji Jiří Maxa, Miloš 

Kalista a Milan Eberl. Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží 
v koncertním sále KDJS, otevřena bude ve všední dny od 9 do 16 
hodin a před každým večerním pořadem a potrvá do 21. prosince 
2010. Do tohoto data je nutné si vyzvednout zamluvené exponáty.

O vystavujících umělcích si více můžete přečíst na třetí straně 
tohoto Kulturního kalendáře.

Čtvrtek 25.listopadu v 19.00 hodin                   Mimo předplatné

Základní umělecká škola Sedlčany připravila na tento večer 
reprízu úspěšného tanečního divadla  

LEGENDA O SVATÉ ANNĚ
Taneční divadlo popisuje zajímavou formou život sv. Anny. 

V představení za doprovodu živé hudby v podání skupiny REPETE 
a smíšeného pěveckého sboru ZÁBOJ vystoupí celkem 80 účin-
kujících. Režii mají Jaroslava Trojanová a Vendula Dědová.

I na toto vystoupení si můžete koupit vstupenky v kanceláři před-
prodeje na radnici nebo půl hodiny před začátkem v pokladně KD.

Středa 24. listopadu v 19.30 hodin                   Mimo předplatné

Každý rok na podzim se našemu publiku představí v divadelním 
sále kulturního domu 

Taneční orchestr ZUŠ Sedlčany
pod vedením Václava Calty

Program uvádí Slavomír Bloch
Orchestr složený z mladých hudebníků doplňují vynikající muzi-

kanti, kteří hráli ve známých kapelách a nyní předávají zkušenosti 
svým nástupcům. Na programu budou skladby různých hudebních 
žánrů a koncert zcela jistě uspokojí všechny posluchače bez roz-
dílu věku.

Vstupenky v obvyklém předprodeji nebo před zahájením koncer-
tu v pokladně KDJS.

Pondělí 29. listopadu v 19.30 hodin            Předplatné na poezii

Druhý pořad zařazený do předplatitelského cyklu večerů poezie 
přinese nádherný zážitek. Majitelé předplatenek, ale pochopitelně 
i další zájemci, uvidí převzaté představení pražské Violy

VŠECHNY KRÁSY SVĚTA
Verše Jaroslava Seiferta patří k „políbeným dětem“ české poe-

zie.Jejich čirost, prostota a zdánlivá jednoduchost nikdy neproti-
řečí hloubce prožitku a bohatství nuancí citu. I útržky vzpomínek 
básníka důvěrně umocňují ono zvláštní světlo, jímž jeho básně září. 
Básně vroucí jako tóny Janáčkovy, křehké jako motivy Mozarta 
a české jako Smetanovy harmonie. Scénář a režie: Tomáš Vondro-
vic. Účinkují vynikající herci ND Praha

TAŤJANA MEDVECKÁ 
a JIŘÍ DVOŘÁK

Zbývající volné vstupenky k dostání v předprodeji. Studenti 
GaSOŠE a ZŠ mají na pořad výraznou slevu!
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Výtvarná skupina MERITUM ARS vznikla v roce 2001 v Praze na 
základě nekonečných diskusí zakládajících členů. Těmi jsou Jiří 
Maxa, Miloš Kalista a Milan Eberl. O zrodu skupiny bylo řečeno, 
že vnikla „na bázi kamarádského provokatérství“. Členové skupiny 
se věnují různým oborům výtvarné činnosti (např. fotografie, gra-
fika, malba i sochařství). I když jednotliví výtvarníci mají za sebou 
bezpočet výstav v ČR i v zahraničí, je výstava v KDJS v Sedlčanech 
teprve druhou společnou akcí. Tématem tohoto projektu, který 
je zde prezentován pod názvem TRITONUS, je hudba a konkrétní 
hudebníci, kteří ač jsou na světové úrovni, nejsou povětšinou pro 
naše občany příliš známí. Výstava je prvou částí z putovní akce, 
kde kromě prezentace své tvorby chce skupina seznámit veřejnost 
s muzikanty, kteří by měli být považováni za klenoty naší kultury.

MERITUM ARS

Kupte si vánoční dárek již nyní!
Divadelní dárkový balíček

Všem zájemcům o divadlo nabízíme v kanceláři předprodeje 
vstupenek v přízemí radnice již nyní možnost k zakoupení krásné-
ho vánočního dárku pro své nejbližší nebo pro sebe. Divadelní dár-
kový balíček obsahuje kromě kalendáře Sdružení obcí Sedlčanska 
na rok 2011 a malého vánočního dárku především předplatenku na 
tři velice atraktivní divadelní představení v KDJS:

Sam Shepard: Láskou posedlí 
Divadlo Ungelt Praha
Strhující drama o vášních a tajemstvích života. Hra má hvězdné 

herecké obsazení: Vilma Cibulková, Miroslav Etzler, Ladislav Mrk-
vička, Vilém Udatný.

Městské divadlo Mladá Boleslav uvede na předplatné divadla dramatic-
ký příběh Zlomatka. Titulní role ztvární Ivo Theimer a Karolina Frydecká 
(KDJS, pondělí 15. 11. v 19.30 hodin). 

JIŘÍ MAXA (Narozen v Plzni roku 1951.) 
Od kolébky problém s chybějící třetí rukou. Prastarý mok v jed-

né, ale jak uchopit naráz fotoaparát i kameru? Problém neřeší ani 
dnešní 3D rozměr. Po dětském blouznění po západních Čechách 
odchází do jižních dobít školu filmovou v Čimelicích. Málem opak 
byl pravdou. Před čtyřiceti lety okouzlen slavným kopcem Barran-
dov, vystoupal na něj, aby mohl být pro nadbytečnost po jedena-
dvaceti letech shozen. Od té doby se pokorně objevuje mezi námi.

MILOŠ KALISTA (Narozen v Praze roku 1946.) Vzdělání: Gymná-
zium, Střední odborná škola výtvarná (prof. R. Klimovič, V. Kytka, 
J. Kubička a další), Soukromé studium u akad. mal. J. Hluchého 
(žáka F. Tichého) a akad. mal. P. Hány. Pracuje v propagačních 
odděleních různých podniků a ve výstavnictví (např. Výstavnictví 
Praha). Po roce 1989 pracuje jako samostatný výtvarník. Uplatňuje 
se i jako ilustrátor pro specializované časopisy (např. Ekolist atd.). 
Věnuje se kresbě, akvarelu, grafice, olejomalbě a akrylu. Dříve se 
zabýval i serigrafií. Vystavuje samostatně i na společných výsta-
vách. Jeho díla jsou v soukromých sbírkách v ČR, USA, Velké Bri-
tánii, Německu a Rakousku.

MILAN EBERL (Narozen v Praze roku 1950.) 
Vzdělání: Gymnázium, Střední odborná škola výtvarná (prof. R. 

Klimovič, V. Kytka, J. Kubička a další), Soukromé studium u akad. 
mal. J. Hluchého (žáka F. Tichého). Zabývá se malbou, grafikou, 
plastikou. Celou jeho tvorbou prolíná hudební tématika. Vystavuje 
samostatně i na společných výstavách. Jeho práce můžeme nalézt 
v ČR, USA, Kanadě, Německu, Rusku, Švédsku, Velké Británii 
a Austrálii. V Sedlčanech vystavuje již poněkolikáté a vždy s vel-
kým úspěchem.

Gilles Dyrek: Benátky pod sněhem 
Divadlo Kompanyje Praha 
Ve výborné komedii se představí známé tváře z televizního seri-

álu Ordinace v růžové zahradě: Markéta Plánková, Radim Fiala, 
Kristýna Janáčková, Jiří Ployhar.

Zdeněk Jirotka: Saturnin
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram    
Známé příběhy sluhy Saturnina baví čtenáře i diváky mnoho let. 

Hrají: Martin Písařík, Vladimír Senič, Pavel Nový, Radka Filásková, 
Jaroslav Someš, Kateřina Fixová, Vojtěch Záveský a jiní. 

Neodkládejte návštěvu předprodeje vstupenek na náměstí TGM 
a přijďte si divadelní dárkový balíček koupit co nejdříve. Těšíme se 
s vámi na shledání v hledišti kulturního domu!



PROGRAM NA LISTOPAD 2010

úterý 16. listopadu v 18 hodin
film USA – dobrodružný (2010)                 ČARODĚJŮV UČEŇ
- Balthazar Blake je čarodějným mistrem, který se na současném 
Manhattanu snaží ubránit město před svým úhlavním nepřítelem 
Horvathem. Balthazar na to ale nestačí, a proto vyhledá pomoc 
mladého Davea a učiní z něj svého učně. Hraje N. Cage, A. Molina, 
J. Baruchel a další.                                             Mládeži přístupné

úterý a středa 9. a 10. listopadu ve 20 hodin
film ČR – komedie (2010)                           ŽENY V POKUŠENÍ
- Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problé-
my, jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, jakou řeší se 
svými pacienty. Její manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou 
a Helena bezradně stojí na prahu nového života. Hrají E. Balzerová, 
L. Vlasáková, V. Kubařová.                                 Mládeži přístupné

středa 17. listopadu ve 20 hodin
film Irsko – romantické drama (2010)                              ONDINE
- Když irský rybář Syracuse vylovil z moře krásnou mladou ženu, 
řekla jen, že se jmenuje Ondine. Příznačné jméno znamenající „ta, 
která přichází z moře“. Syracuse jí nabídne přístřeší a ona se usadí 
nejen v jeho domě, ale i v jeho srdci. Hraje C. Farrell, A. Bachleda 
a další.                                                 Mládeži do 12 let nevhodné

středa 24. listopadu ve 20 hodin
film VB, D, USA – sci-fi (2010)   RESIDENT EVIL: AFTERLIFE
- Krásná a nebezpečná Alice pokračuje ve světě, zničeném virem, 
který své oběti mění ve vražedné zombie.  Alice pátrá po těch, kteří 
dokázali přežít, ale ocitá se v pasti v troskách Los Angeles, kde 
je nucena čelit tisícům nemrtvých. Hrají M. Jovovich, A. Larter, 
S. Locke a další.                               Mládeži do 12 let nepřístupné  

pátek a sobota 19. a 20. listopadu ve 20 hodin
film ČR – komedie (2010)                          ROMÁN PRO MUŽE
- Film vypráví příběh tří sourozenců – Cyrila, Bruna a Anety. Pou-
to, které se mezi třemi sourozenci utvořilo po tragické smrti rodi-
čů, kdy starost o výchovu mladšího bratra a sestry převzal starší 
Cyril, prochází zvláštní zkouškou. Hrají M. Donutil, V. Hybnerová, 
M. Vladyka a další.                              Mládeži do 12 let nevhodné  
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čtvrtek 11. listopadu ve 20 hodin
film VB - animovaný (1954)                                      TŘETÍ MUŽ
- Detektivka se opírá o zápletku pátrání po zmizelém příteli v cizím 
městě krátce po skončení druhé světové války. V jedné vedlejší roli 
se objevil přesvědčivý Orson Welles.

pátek a sobota 12. a 13. listopadu ve 20 hodin
film USA – komedie (2010)                                            MACHŘI
- Pět přátel, kteří byli kdysi součástí basketbalového týmu, se nyní 
po třiceti letech setkává společně i s rodinami, aby oslavili svá-
tek 4. července. Pěkně dlouho se neviděli, ale zdá se, že některé 
vztahy přetrvaly. Hrají A. Sandler, K. James, Ch. Rock, D. Spade, 
R. Schneider, S. Hayek.                       Mládeži do 12 let nevhodné      

pátek a sobota  5. a 6. listopadu ve 20 hodin
film  USA – drama, romance, hudební (2010)      LET‘S DANCE 3D
- Tanečník Luke žije na starém skladišti v NY, které je rájem pro 
mladé tanečníky. Tato „rodina“ má taneční skupinu „House of 
Pirates“. Aby však skupina přežila, musí v soutěži porazit své riva-
ly „House of Samurai“. Hrají R. Malambri, S. Vinson, A. Stoner 
a jiní.                                                    Mládeži do 12 let nevhodné

úterý 9. listopadu v 16.30 hodin
film USA/Čína – akční, rodinný (2010)                    KARATE KID
- Dvanáctiletý Dre se přestěhuje s matkou do Číny. Má problémy 
s navazováním přátelství, ale nakonec se mu podaří najít si cestu 
ke své spolužačce. To se ale nelíbí třídnímu rváči. Základy kung fu 
pak Drea vyučuje starý mistr. Hrají  J. Smith, J. Chan a jiní.

středa 3. listopadu ve 20 hodin
film USA – akční thriller (2010)                                            SALT
- Jako agentka CIA Evelyn Salt složila přísahu povinnosti, cti a lás-
ky k vlasti. Její loajalita je však narušena  poté, co ji obviní ruský 
přeběhlík, že je ruskou „spící agentkou“. Uteče, aby očistila své 
jméno a jednou provždy dokázala, že je vlastenka.  Hrají A. Jolie, 
L. Schreiber a další.                             Mládeži do 15 let nevhodné

pátek a sobota 26. a 27. listopadu ve 20 hodin
film ČR – drama (2010)                       HABERMANNŮV MLÝN
- Život v pohraničí nebyl dvakrát idylický. Válečná doba si žádala, 
abyste se přiklonili na jednu či druhou stranu, a jen ti nejsilněj-
ší dokázali zůstat nad věcí. Patřil k nim i průmyslník Habermann, 
který bez předsudků dával práci jak Čechům, tak i Němcům. Hrají 
M. Waschke, K. Roden a další.            Mládeži do 12 let nevhodné

čtvrtek 25. listopadu ve 20 hodin
film Norsko - antidepresivní off-road movie (2009)     NA SEVER
- S humorem popisovaná cesta bývalého lyžaře Jomara za synem, 
jehož nikdy nepoznal. Snímek nehledá ponory do trpící lidské 
duše, ale zdůrazňuje všednost lidského osudu v kombinaci s krá-
sou zasněžené arktické krajiny.
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