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 - LÉTO 2012
pátek a sobota 6. a 7. července ve 20 hod.
film USA – akční sci-fi komedie (2012), 104 min., dabing

MIB 3 - MUŽI V ČERNÉM 3

- Známí agenti J a K jsou zpět... A opět včas. J během svého patnáctiletého působení v agentuře viděl spoustu věcí, ale nic, ani
mimozemštané ho nedokáží zmást jako jeho sarkastický partner.
Ale když je život agenta K i osud planety Země v ohrožení, musí
agent J cestovat v čase zpět do minulosti a dát vše do pořádku.
Hrají W. Smith, T. Lee Jones, J. Brolin, E.Thompsonová a další.
Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné
pátek a sobota 13. a 14. července ve 20 hod.
film GB – biografický (2012), 105 min.

ŽELEZNÁ LADY BEZ KOMPROMISU...

pátek a sobota 20. a 21. července ve 20 hod.
film USA – animovaný (2012), 86 min. dabing
LORAX
- Co je to za svět, ve kterém už není ani kousek živé přírody. Je to
městečko, v němž žije dvanáctiletý Ted. Vše je tu náramně umělé včetně zvířat, květin a stromů, u kterých si můžete dálkovým
ovladačem nastavit jakoukoli roční variantu... V českém znění
T. Juřička, O. Brousek, M. Kantorková, D. Hašková ad.
Vstupné 60 Kč. Mládeži přístupné

sobota 11. srpna ve 20 hodin
film USA – fantasy, romance, thriller (2011) 116 min.

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – část 1.

V první části závěrečného dílu strhující upíří romance se Bella
Swan a Edvard Cullen po svatbě vydávají na líbánky do Ria de
Janeria, kde se konečně, stranou všeho a všech, mohou naplno
oddat své lásce. Jejich štěstí ale netrvá dlouho... Hrají R. Pattinson, K. Stewart, T. Lautner, A. Kendrik a další.
Vstupné 65 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné
pátek 17. srpna ve 20 hodin
film ČR – dokument (2012), 73 min.

TOMORROW WILL BE BETTER

- Je leden 2010 a Libor Podmol přijíždí do USA, kde si
v legendárním obchodě od ještě nedávno nejlepšího freeride jezdce kupuje motorku. Začíná boj o titul mistra světa ve
Freestyle motokrosu. Tento nový atraktivní sport plný nebezpečných skoků vyvolal obrovský zájem fanoušků po celém
světě.
Vstupné 70 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné
sobota 18. srpna ve 20 hodin
film ČR – dokumentární film (2012), 125 min.

TIBET – K POSVÁTNÉ HOŘE KAILÁS

- Dokument se skládá ze dvou pásem: K posvátné hoře Kailás
a Gompa a lidé Dolpa. První tvoří tři filmy pojednávající
o třech možných přístupech k posvátné hoře. Druhý je
sestřih nejhezčích romantických záběrů z expedice v západním Nepálu v kraji Vnitřního Dolpa.
Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupné

VÍKEND OUTDOOROVÝCH FILMŮ

- Margaret Tatcherová, neobyčejná žena, která dokázala, že vysoká
politika není jen výsadou mužů, se jako první žena stala premiérkou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Film
ukazuje její jedenáctileté působení v pozici předsedkyně britské
vlády. Hrají M. Streep, J. Broadbent a další.
Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné

pátek 10. srpna ve 20 hod.
český film – drama (2011), 94 min.
POUPATA
- Film postihuje svět zoufalých sociálních vztahů a charakterů,
toužících se vymanit z osudově daného prostředí a uskutečnit svůj
sen o normálním životě. Agáta touží po šťastném životě daleko od
domova... Honza věří v čistotu a sílu lásky. Kamila hledí s jistotou
do budoucna a nepřipouští si bídu dnešního dne. Jen Jarda ví, že
svět ani sebe nezmění... Hrají V. Javorský, M. Pikus, M. Šoposká,
J. Láska.
Vstupné 65 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné

pátek a sobota 24. a 25. srpna ve 20 hodin
film ČR – komedie (2012), 104 min.

OKRESNÍ PŘEBOR – Poslední zápas Pepika Hnátka

- Po obrovském úspěchu televizního seriálu se producenti rozhodli přenést současný fenomén a možná nejslavnější fotbalový klub
v Česku i na plátna kin. Na vlastní oči poznáte člověka, který pro
fotbal žije a neváhal by pro něj zemřít. Pepik Hnátek má trauma
z toho, že Houslice nikdy nepostoupily do “kraje“, ale je přesvědčený, že úspěch se dostaví. Hrají M. Krobot, O. Vetchý, L. Sobota,
D. Nový, L. Noha, J. Pokorná a další.
Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné
pátek a sobota 27. a 28. července ve 20 hod.
film ČR – rodinná komeie (2012) 110 min. TADY HLÍDÁM JÁ
- Letní rodinná komedie o tom, jak vám pes změní život... Úspěšný chemik je donucen vrátit poukazy na svatební cestu do Řecka.
Jeho nastávající totiž pořídila svojí hyperaktivní dcerce psa. Místo
v Řecku se ocitnou uprostřed šumavské divočiny. Hrají V. Divišová, J. Javorská, L. Vaculík, S. Stašová a další.
Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné
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pátek a sobota 31. srpna a 1. září ve 20 hodin
film ČR – komedie (2012), 113 min.
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
- Příběh volného pokračování romantické komedie “Líbáš jako
bůh“ začíná ve chvíli, kdy staré manželské svazky jsou definitivní minulostí a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový život.
Ovšem pouto s tím bývalým nelze zpřetrhat jen tak jednoduše. Stále je tu vaše rodina… Hrají J. Bartoška, K. Magálová, O. Kaiser, E.
Holubová, T. Kostková a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné

PŘEDPLATNÉ 2012 - 2013
PŘEDPLATNÉ DIVADLA
Září 2012: DON QUIJOTE DE LA ANCHA

Nejhranější autorskou komedii současnosti na motivy románu
M. C. Saavedry pod režijním dohledem Boleslava Polívky uvede
Divadlo klauniky Brno. Účinkují: M. Mušková - Rajská, L. Sladká
- Kvašná, Z. A. Rút, Z. Korčian, Z. Mazáč a další.

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY
Září 2012: BÁSNÍK A JÁ

Koncert písní a poezie - zazní díla Lope de Vegy, Pavla Cmírala,
F. R. Loba, F. M. Bartholdyho, A. Dvořáka, W. A. Mozarta a dalších
velikánů slova u hudby. Účinkují: Petra Špalková – umělecký přednes, Pavla Švestková – mezzosoprán, Vítězslav Podrazil – klavír.

Říjen 2012: FAUST A MARKÉTKA

Jedna z nejlepších her v dějinách dramatu jejímž autorem je Johann
Wolfgang Goethe bude uvedena v nastudování Městského divadla
Mladá Boleslav v režii P. Kheka. Účinkují: P. Halíček, P. Mikeska,
V. Kubařová, L. Matoušková, K. Frydecká, I. Theimer, V. Kořínek.

Listopad 2012: JEŽEK V KLECI DADA

Pořad složený z hudby Jaroslava Ježka a z textů jeho přátel
z období dadaistického a poetistického (E. F. Burian, J. Voskovec,
V. Nezval, J. Seifert). Účinkují: Alfred Strejček – umělecký přednes,
Matěj Rak – kytara.

Listopad 2012: KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU

Pražské Divadlo Bez zábradlí uvede komedii Bernarda Slade v režii
Jiřího Menzela. Osudové setkání dvou lidí, on ženatý, ona vdaná.
V rozpětí 25 let sleduje změny chování, oblékání a názorů obou
protagonistů. Tato brilantní komedie oslovila diváky na celém světě. Účinkují: V. Freimanová, Z. Žák.

Prosinec 2012: BLÁZINEC V 1. POSCHODÍ

Divadelní společnost Julie Jurištové uvede veselohru F. F. Šamberka. Hrdina příběhu Josef - člen divadelního spolku - tajně nastoupí do domácnosti doktora Jaroslava a jeho ženy Kláry - velké
milovnice divadla. A v domě nastane opravdový blázinec... V režii
M. Schejbala účinkují J. Obermaierová, O. Navrátil, M. Hudečková
/ K. Špráchalová, L. Jeník, J. Hána / R. Snítil / M. Kubec.

Leden 2013: ŽENA VLČÍ MÁK

Tato hra francouzské dramatičky, herečky a profesorky Noelle
Chatelet je monologem starší dámy, která prožívá ve věku, kdy se
většina jejich vrstevnic smířila s šedí, jednotvárnostní a osamělostí
zbytku života, nečekané citové vzplanutí. V režii J. Janečka účinkuje brilantní herečka Hana Maciuchová.

Březen 2013: VINOBRANÍ

Jako zahajovací představení 49. Sukových Sedlčan uvedeme klasickou operetu Oskara Nedbala Vinobraní. Podle libreta L. Steina
a J.Wilhelma v překladu K. Hašlera nastudoval soubor Severočeského divadla Ústí nad Labem. Operetní milostný propletenec je
zasazený do Barrandovských filmových ateliérů poválečných let,
kde se na pozadí natáčení filmu o Vinobraní setkávají dva odlišné světy. Lehkovážný svět umělců a běžný racionální pohled na
život vyvolají mnoho komických situací... Režie: B. Hončarivová,
dirigent: M. Kaňák, účinkují: solisté a sbor Severočeského divadla
Ústí nad Labem.

Duben 2013: NOC NA KARLŠTEJNĚ

Spolek divadelních ochotníků uvede své nastudování velmi známé divadelní hry Jaroslav Vrchlického a snad ještě známějšího
filmového muzikálu (režie Z. Podskalský). V představení uslyšíme
známou hudbu K. Svobody, texty J. Štaidla a hlavně vetšinu členů
sedlčanského ochotnického spolku.

Leden 2013: POCTA EDITH PIAF

Pořad poezie a hudby věnovaný tvorbě a životu legendární šansoniérky Edith Piaf. Účinkují: Libuše Švormová – umělecký přednes,
Marta Balejová – zpěv, Jiří Hošek – klavír.

Březen: 2013: SONETY PRO ČERNOU DÁMU
WILLIAMA SHAKESPEARA

Hudebně-literární komponovaný pořad věnovaný sonetům
W. Shakespeara. Účinkují: Prof. Martin Hilský – umělecký přednes, Daniel Dobiáš – klavír, zpěv.
Změna programu vyhrazena!

Důležitá informace:

Prodej předplatného byl zahájen 1. června 2012 v RIS - předprodeji vstupenek v přízemí radnice. Telefonní kontakt je 318 821
158. Majitelům letošních předplatitelských průkazů byly rezervovány stávající místa do 30. 6. 2012. Po tomto datu jsou rezervace
uvolněny a nabídnuty dalším zájemcům. Ceny předplatitelských
průkazů zůstávají na úrovní minulé sezony, tj. předplatné divadla
stojí 1000 Kč a předplatné poezie, slova a hudby stojí 500 Kč.
Jsme rádi, že jsme dokázali udržet tyto příznivé ceny a budeme se
těšit na Vaši návštěvu.
Pokud máte zájem o zasílání informací o akcích konaných
v KDJS mailem, stačí napsat na naši mailovou adresu kdjs@
sedlcany.cz do předmětu či textu mailové zprávy slovo „kultura“ a my vám budeme informace rádi posílat.

Plánované akce
kulturního domu na září 2012
TRAVESTI SHOW SKUPINY HANKY PANKY
KONCERT - SHOW
ST 12. 9. BÁRA ŠTĚPÁNOVÁ A ATLANTIS COLLEGIUM
PŘEDPLATNÉ POEZIE
SO 15. 9. PETR VOK
DIVADLO
ST 19. 9. M. JANÍK A S. KLÍMOVÁ
KONCERT
PO 24. 9. DON QUICHOTE DE LA ANCHA
DIVADLO
ST 26. 9. VODNÁŘSKÝ ZVON
KONCERT
PÁ, SO 28. - 29. 9. OSLAVA 50 LET HVĚZDÁRNY
RŮZNÉ
ÚT 11. 9.
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PŘEDPLATNÉ
S blížícím se létem se přiblížil čas zahájení nové KULTURNÍ SEZONY 2012 - 2013. Na toto období zůstávají zachovány již tradiční dva
předplatitelské cykly, ve kterých jsme pro návštěvníky Kulturního
domu Josefa Suka v Sedlčanech připravili představení různých
žánrů. Budete mít možnost vidět a slyšet mnoho umělců. Budou
zde osobnosti známé z filmových pláten, obrazovek televizí, reproduktorů rádií, ale i umělci, kteří na svoji „hvězdnou kariéru“ teprve
čekají.
Cyklus PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2012 - 2013 v této sezoně nabídne
soubory a umělce známé z minulosti, ale i soubory, které v Sedlčanech
ještě nevystupovaly. Prvním představením bude premiérové vystoupení Divadla klauniky Brno s hrou Don Quijote de la Ancha. Jedná
se o volné zpracování „španělské klasiky“, které lze považovat za již
legendární, neboť za 24 let její existence bylo odehráno přes 4000
repríz. Pokračovat budeme dramatickou hrou J. W. Goethe Faust
a Markétka v podání Městského divadla Mladá Boleslav. (Herecké
obsazení je velmi podobné loňskému velmi úspěšnému představení
Evžena Oněgina). Listopadové pozvání do divadla nabízí velice příjemnou a úspěšnou komedii Každý rok ve stejnou dobu v provedení
Divadla Bez zábradlí. Tato hra se díky svému úspěchu dočkala i dalšího volného pokračování (takže toto „pokračování“ může být námětem
pro dramaturgii další sezony). Prosincové představení bude rovněž
odpočinkové. Uvedeme hru osvědčené Divadelní společnosti Julie
Jurištové - veselohru F. F. Šamberka Blázinec v 1. poschodí. Svým
uměním nás pobaví známé herecké tváře (J. Obermaierová, O. Navrátil a další). Do nového roku vstoupíme vážnější hrou francouzského
původu Žena vlčí mák. Tento monolog starší dámy si budeme moci
vychutnat v brilantním provedení jedné z nejúspěšnějších českých
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hereček - Hany Maciuchové - ženy oceněné mnoha cenami odborné
i laické veřejnosti. Na počátek jara, který je již neodmyslitelně spjat
se zahájením hudebního festivalu Sukovy Sedlčany jsme připravili
klasickou operetu Oskara Nedbala Vinobraní. V provedení Severočeského divadla Ústí nad Labem - orchestru, sboru i solistů uvidíme
a uslyšíme tradiční představení většího rozsahu. Tentokrát jsme po
pěti letech, kdy jsme měli možnost vychutnávat krásy opery a baletu
zvolili lehčí žánr - operetu. Jako závěrečné představení divadelní sezony budeme moci shlédnout již tradičně Spolek divadelních ochotníků Sedlčany. Tentokrát nám nabídne Noc na Karlštejně. Ačkoliv se
jedná o dnes již téměř klasický titul, je to představení velmi atraktivní,
skýtá mnoho režijním možností a jistě se máme na co těšit.
Druhý cyklus jsme nazvali PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY. V nové sezoně vám nabízíme pod tímto aktualizovaným názvem
cyklu, který snad lépe vystihuje jeho obsahovou náplň čtyři pořady.
V září zahájíme pořadem Básník a já. Uslyšíme verše v podání Báry
Štěpánové a zpěv Pavly Švestkové za klavírního doprovodu Vítězslava Podrazila. Na listopad jsme pro vás připravili velmi zajímavý pořad
Ježek v kleci dada. Jedná se o pořad sestavený z hudby Jaroslava
Ježka v podání skvělého kytaristy J. M. Raka a z textů Ježkových přátel (E. F. Buriana, J. Voskovce, V. Nezvala a J. Seiferta), které uslyšíme ve skvělém podání Alfreda Strejčka. Do roku 2013 vstoupíme
lednovým večerem věnovaným tvorbě a životu hvězdy šansonu Edith
Piaf. Večer složený z uměleckého přednesu L. Švormové a zpěvu
M. Balejové za klavírního doprovodu Jiřího Hoška nese název Pocta
Edith Piaf. Poslední hudebně-literární komponovaný pořad tohoto
cyklu je naplánován na březen a je věnován sonetům W. Shakespeara. Jmenuje se Sonety pro černou dámu Williama Shakespeara.
V pořadu vystupuje Martin Hilský (umělecký přednes) a Daniel Dobiáš (klavír a zpěv).

