Havlíčkova 514
264 01 Sedlčany
www.kdjs-sedlcany.cz
kdjs@sedlcany.cz
tel.: 318 821 741
Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty: Městský úřad Sedlčany
informační středisko, náměstí TGM, Sedlčany, tel.: 318 821 158

PROGRAM KDJS - KVĚTEN 2015
pátek 1. května v 19.30 hod.
sobota 2. května v 17 hod.

DIVADLO - mimo předplatné
DIVADLO - mimo předplatné

Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech připravil na jarní
období další představení

PAROHATÉ POVĚSTI
Ochotníci zvou k návštěvě těmito slovy: „Jedná se o úsměvnou
parodii autorky Marie Janíčkové, která již napsala většinu scének
v předchozím kabaretu. Tentokrát se jedná o hru na motivy „Starých pověstí českých“, kde vystupují známé postavy našich dějin.
Krokovy dcery, udatný Bivoj nebo Přemysl se ve hře objeví poněkud v jiném světle. Ve hře nechybí veselé zápletky, plno písniček
a nečekaný konec příběhu.“
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 100 Kč. Délka představení cca 120 minut + přestávka.
úterý 5. května v 19.30 hod.

s názvem Komici s.r.o. Ta se specializuje na stand-up comedy žánr,
který u nás zpopularizovala kabelová televize HBO svým pořadem
Na stojáka. To nejlepší z těchto TV pořadů a nové výstupy máte
možnost vidět přímo a živě v originálním podání těchto skvělých
„šoumenů“.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 220 Kč
v předprodeji a 250 Kč na místě konání. Délka představení cca 80
minut + přestávka.
čtvrtek 14. května od 18 hod.

KONCERT mimo předplatné

V rámci 51. ročníku hudebního festivalu Sukovy Sedlčany se
tradičně setkáme se žáky ZUŠ a pěveckým sborem Záboj na jarním
koncertu

SEDLČANSKÁ VONIČKA
Vystoupí přípravné a starší oddělení dětského pěveckého sboru
Zábojáček, dále Dudácký lidový soubor ZUŠ s pěkným i vtipným
programem společně se žákyněmi tanečního oboru. Tento obor
připravil pro letošní festival i samostatné choreografie. V závěru
koncertu vystoupí pěvecký sbor Záboj s lidovými písněmi, spirituály i melodií W. A. Mozarta.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na náěstí nebo
v pokladně KDJS. Vstupné: 80 Kč. Děti do 15 let zdarma. Délka
představení cca 80 minut bez přestávky.

SHOW mimo předplatné

V divadelním sále se uskuteční v současnosti velice oblíbené
představení

KOMICI s.r.o. - STAND UP COMEDY SHOW
Toto umělecké seskupení bavičů, improvizátorů a muzikantů
jezdí na akce v různém obsazení a u nás v Sedlčanech je uvítáme
v sestavě
MILOŠ KNOR, RUDA Z OSTRAVY a KAREL HYNEK.
V roce 2008 založili Miloš Knor a Ostravak uměleckou agenturu
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neděle 17. května od 15 hod.

PRO DĚTI A RODIČE

sobota 23. května od 18 hod. KONCERT - zámek Červený Hrádek

Na zakončení jarního cyklu nedělních pohádek pro děti a rodiče jsme připravili rodinnou pohádku Jiřího Chalupy a Jaromíra
Klempíře pro nejmenší děti s mnoha písničkami a krásnými loutkami

51. ročník Hudebního festivalu Sukovy Sedlčany - koncert proběhne v krásném prostředí rytířského sálu na zámku Červený Hrádek. Vystoupí

SUKŮV KOMORNÍ
ORCHESTR

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Autorem scénáře a textů k písničkám je známý televizní dramaturg a autor mnoha pohádek Jiří Chalupa.
Děti dostanou krátkou lekci ze správné mluvy od Jana Přeučila,
zatančí si na plese, děvčátka si zahrají na sudičky, všichni společně pomohou hodnému zahradníkovi, aby přemohl stoletý spánek
i nebezpečné trní.
Kouzelné loutky stvořila Šárka Váchová, autorka Večerníčků
a známého dětského televizního pořadu Kostičky.
Pohádka je plná krásných písniček od hudebního skladatele
Jaromíra Klempíře.

Na programu budou skladby E. Griega, J. Haydna a P. I. Čajkovského.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstupné: 180 Kč. Délka pořadu je cca 100 minut + přestávka.
pátek 29. května v 19.30 hod.

KONCERT mimo předplatné

Agentura REMOEX CZ, a.s. uvádí v rámci letošního turné v divadelním sále KDJS koncert populární vokální skupiny

Hrají Eva Hrušková a Jan Přeučil

4TET
Formace vystupuje ve složení

Jiří Korn, Jiří Škorpík, David Uličník a Dušan Kollár.

Koncert je strhující svým do detailů promyšleným dramaturgickým sestavením, vynikajícími pěveckými či tanečními výkony
hlavních protagonistů a v neposlední řadě i vynikající scénou,
technikou a zvukem.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 460 Kč přízemí a 430 Kč balkon. Délka představení cca 120 minut bez přestávky.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 80 Kč. Délka představení cca 55 minut bez přestávky.
pátek 22. května od 18 hod. KONCERT - zámek Červený Hrádek
51. ročník hudebního festivalu Sukovy Sedlčany - tradiční
koncert v rytířském sále na zámku Červený Hrádek. V programu
vystoupí

MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE
Repertoár je složen ze skladeb F. Schuberta, L. Sluky, W. A.
Mozarta a D. Šostakoviče.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstupné: 180 Kč. Délka pořadu je cca 100 minut + přestávka.
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4TET

VÝSTAVA
Do 14. května je v koncertním sále nainstalována výstava nazvaná

POZDNÍ SYMBOLISMUS V GRAFICKÉ
TVORBĚ 1. POLOVINY 20. STOLETÍ
Vystavovány jsou práce významných českých autorů, např. M.
Švabinského, J. Váchala, F. Koblihy, F. Bílka a dalších. Všechna
díla jsou z významné sbírky nesoucí název „Pražská grafická sbírka
DRIT“. Výstava je prodejní.

Český rozhlas Region přiveze do Sedlčan
známé zpěváky i oblíbenou herečku
Náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech ožije ve čtvrtek 21. května koncerty hudebních hvězd a bohatým doprovodným programem. Do města ho přiveze tým Českého rozhlasu Region.
„Sedlčany jsou jedním z deseti středočeských měst, které v průběhu května navštívíme s Regionem na cestách,“ přibližuje akci na
náměstí T. G. Masaryka moderátor Regionu Patrik Rozehnal.
„Na všechny návštěvníky čekají čtyři hodiny nabité hudebními
vystoupeními a zajímavým doprovodným programem, při kterém
si na vlastní kůži mohou vyzkoušet řadu zážitků - někdy až adrenalinových - a potkat se s místními spolky, které ve městě působí,“
dodává průvodce celým odpolednem.

Program na náměstí T. G. Masaryka začne ve 14 hodin
a můžete se v něm setkat s oblíbenou herečkou Uršulou
Klukovou nebo si vychutnat koncerty Jany Chládkové,
Yvonne Přenosilové a Marcela Zmožka.

Zápis do kurzů tance a společenské výchovy
Zápis do kurzů tance a společenské výchovy začíná v pondělí
18. května 2015 ve 14 hodin ve vestibulu Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech.
Kurzy budou probíhat od začátku září každý
pátek 17.30 - 19.30 hod. – cena 1300 Kč
a 20.00 - 22.00 hod. – cena 1500 Kč
Prodloužené odpoledního kurzu – pátek
Prodloužené večerního kurzu – sobota
Podrobný rozpis obdrží každý účastník.
Lektorkou je paní Květa Horváthová.

PROGRAM JARNÍCH KONCERTŮ
dechových hudeb 2015 - 25. ročník
Koncerty se konají v areálu U Chovatelů vždy v neděli od 14
hodin.
3. 5.
10. 5.
17. 5.
24. 5.
31. 5.
7. 6.
14. 6.
21. 6.
28. 6.

Dechovka Rudy Ešnera
Dechovka Míly Nováka
Kovačka - Milevsko
Sebranka - Vlašim
Dechovka Míly Nováka
Venkovanka - Rožmitál
ZUŠ Dobříš
Týnečanka – Týnec nad Sázavou
Dechovka Rudy Ešnera

Krátce po 14. hodině vystoupí tanečnice z TK Slimka Sedlčany. Součástí tohoto klubu jsou tři taneční skupiny, které se věnují
moderním tancům jako je disko dance, show dance a rock and
roll. Pod vedením trenérky Gabriely Květové se pravidelně účastní
řady tanečních soutěží. Na náměstí T. G. Masaryka předvedou to
nejlepší ze svých sestav, se kterými sklízí jeden úspěch za druhým.
Na své si přijdou i příznivci hudby.
Součástí první hodiny programu bude hudební vystoupení Lidového souboru s dudami a ukázka swingového Blue Orchestra ze
Základní umělecké školy Sedlčany.
V 15 hodin začne koncert zpěvačky a moderátorky Regionu Jany
Chládkové, od 16 hodin na pódiu vystoupí Yvonne Přenosilová
a celý program uzavře koncert Marcela Zmožka.
Na náměstí T. G. Masaryka zavítá také herečka a zároveň hvězda rozhlasového pořadu Humoriáda Uršula Kluková. Hudební
vystoupení od ní nečekejte, spíše bude povídat o svém životě i
vztahu k Sedlčanům a okolí.
„Akce podobného typu mám velmi ráda. Člověk se alespoň na
malou chvíli odpoutá od stereotypu běžných dní a podívá se do
míst, která jsou jeho srdci blízká. Zároveň je to příjemná možnost,
jak se vidět se svými hereckými a hudebními kolegy a v neposlední řadě se jedná o výjimečnou možnost pohovořit se svými
fanoušky,“ popisuje Uršula Kluková, která se na náměstí představí
v 15.30 hod., následovat bude její autogramiáda.
Po celé odpoledne bude připraven bohatý doprovodný program
i soutěže o lákavé ceny. Návštěvníci si například budou moci prohlédnout historická vozidla Veterán klubu v Sedlčanech.
Ti odvážnější si budou moci vyzkoušet otočný simulátor dopravní nehody od partnera akce ÚAMK. U stánku Lázní Poděbrady bude
po celé odpoledne připraveno bezplatné měření krevního tlaku,
hladiny cukru a cholesterolu.
Prostřednictvím webové kamery bude celý program k dispozici i na stránkách www.cesky-rozhlas-region.cz, živé vysílání
Českého rozhlasu Region ze Sedlčan můžete naladit na frekvenci 100,7 FM.
Tereza Čistotová
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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 - KVĚTEN
pátek 1. května ve 20 hod.
akční, fantasy USA (2014), 105 min.
VAMPIRE ACADEMY
Rose je dhampýrka, napůl člověk a napůl vampýr, a zároveň stážkyní Morojů, smrtelných vampýrů. Se svou kamarádkou morojskou
princeznou uprchnou před Strigoji, pro které je princezna překážkou k ovládnutí světa. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
sobota 2. května ve 20 hod.
film USA - romantický, komedie, drama (2015), 109 min.

KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU

Děj se odehrává ve 20. letech 20. stol. ve Francii. Mladý Angličan
sem přijde odhalit podvodníky. Do cesty se mu připlete tajemná
a krásná podvodnice, do které se detektiv bezhlavě zamiluje. Hraje
E. Stone, C. Firth. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
pátek 8. května ve 20 hod.
film F – komedie (2015), 97 min. CO JSME KOMU UDĚLALI
Verneuilovi si byli jistí tím, že se jejich čtyři nádherné dcery provdají
za výjimečné muže. První si však vzala muslima, druhá Žida, třetí
Číňana. Poslední nadějí mají u nejmladší dcery, která potkala spořádaného katolíka. Jenže... Hrají Ch. Clavier, Ch. Lauby, A. Abittan,
N. Diawara a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 9. května ve 20 hod.
film GB – dobrodružný, sci-fi (2015), 79 min. JURSKÝ MASAKR
Výprava zoologů se vydává po stopách bájné africké příšery. Vrtulník s celou výpravou havaruje a ocitnou se v zapomenutém pralese, kde budou bojovat o přežití nejen s dinosaury, ale i s jedním
členem týmu, který chce všechnu slávu pro sebe... Hrají N. Loring,
M. Kane, P. Brooke a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
pátek 15. května ve 20 hod.
Český film – tragikomedie (2015), 133 min.
FOTOGRAF
V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého fotografa Jana
Saudka se vracíme k některým zásadním křižovatkám života umělce obdařeného nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní.
Středem Janova života vždy byly ženy. V hlavní roli Karel Roden
a Máša Málková. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.
sobota 16. května ve 20 hod.
film F – komedie (2015), 116 min.
SEX V PAŘÍŽI
Paříž. Láska. A samozřejmě francouzské ženy: svobodné, nepředvídatelné, sofistikované a vášnivé. Rozhodly se svá tajemství odhalit. Komedie o kariéře, dětech, lásce, sexu a hlavně o tom, koho
a co ženy chtějí... Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
pátek 22. května ve 20 hod.
akční, krimi USA (2015), 93 min. NEZAHRÁVEJ SI S OHNĚM
Hasič Jeremy se stal svědkem vraždy a sám jen tak tak vyvázl
živý. Jakožto svědek proti vládci podsvětí je umístěn do programu ochrany svědků. Když je však ohrožena i jeho nová identita, je
nucen podniknout neočekávanou akci. Hrají B. Willis, J. Duhamel
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
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sobota 23. května ve 20 hod.
film C,USA,N,F – drama (2015), 111 min. MAPY KE HVĚZDÁM
Dr. Weiss je psychoterapeut pečující o hollywoodské hvězdy
a manželka Christina se snaží rozvíjet hereckou kariéru jejich třináctiletého syna Benjieho. Dcera Agatha byla propuštěna z léčebny pyromanie. Po návratu se stane osobní asistentkou jedné
z otcových hvězdných klientek Havany Segrand, která chce natočit
remake filmu ze 60. let, který proslavil její matku... Hrají J. Moore, M. Wasikowska, J. Cusack, E. Bird, O. Williams, R. Pattinson
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
pátek 29. května ve 20 hod.
film F – western, krimi, akční, thriller (2015), 94 min.

TÁHNI DO PEKEL

Film je syrový příběh o vině a trestu, ale také o nalezení duchovní
svobody. Fred se po 15 letech vězení vrací ke své rodině do kočovnické kolonie na okraji Paříže. Jeho bratři se chystají na velkou
loupež nákladu mědi, ale plán se jim vymkne z rukou a Fred se
bude muset rozhodnout, jestli snaha postarat se o bratry stojí za
další žalář... Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
sobota 30. května ve 20 hod.
Český film – komedie (2015), 103 min.
BABOVŘESKY 3
Letní komedie Z. Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které zamotají hlavu jejím obyvatelům. Hrají V. Žilková,
L. Vondráčková, L. Langmajer, P. Kikinčuk, T. Bebarová a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

neděle 10. května v 15 hod.
film GB, F – rodinná komedie (2015), 98 min.
PADDINGTON
Paddington není jen tak obyčejný medvídek. Pochází z nejtemnějšího Peru, nosí červený klobouček a miluje marmeládové sendviče. Když zemětřesení zničí jeho domov, pošle ho teta Lucy do
Londýna, aby zde našel novou rodinu... Vstupné 90 Kč.
neděle 24. května v 15 hod.
film USA – dobrodružná animovaná komedie (2015), 97 min.

ŠKATULÁCI

V Sýrečkově není radno vycházet po setmění. Z podzemních doupat vylézají podivní tvorové zvaní Škatuláci, kteří kradou vše, co
jim přijde do rukou. Každý i pan Chňapal má se Škatuláky nevyřízené účty, a proto jim ani na chvíli nedá pokoj... Vstupné 90 Kč.

čtvrtek 14. května 2015 ve 20 hod.
film ČR 1983, 98 min., 35 mm
ZÁNIK SAMOTY BERHOF
Drama podle předlohy Vladimíra Körnera. První poválečné léto,
česko-polsko-německé pomezí. Lidé ze samoty Berhof se stanou
zajatci vérvolfů, kteří odmítají připustit porážku Německa. Jeden
z nejlepších československých filmů 80. let dodnes zaujme propracovaným scénářem, kamerou, hudbou a hereckými výkony.
Mládeži do 15 let nepřístupné.

