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PROGRAM KDJS - ŘÍJEN 2015
sobota 10. října od 19.30 hod.

DIVADLO - mimo předplatné

Ve spolupráci se Spolkem divadelních ochotníků Petrovice
Vás zveme na divadelní představení – komedii Jaromíra Břehového

OTYLKA
Po velmi úspěšných provedeních v Petrovicích či v Kovářově
máme tu čest uvítat tento soubor i na našich „prknech znamenajících svět“.
Movitý obchodník zdánlivě absurdně věnuje své choti jako dárek
k jubileu odtučňovací pobyt v přepychovém sanatoriu, kde se pak
následně odvíjí jednoduchý příběh vzpoury sebevědomé ženy proti
všemu a všem. Otylka totiž postupně rozkrývá tajnou spolupráci svého chotě s pracovníky sanatoria, a to za účelem zabránění
jejího návratu domů, kam si mezitím její choť přivedl jako družku
její nejlepší kamarádku. Nebojácná Otylka vezme události do svých
rukou a ty dostávají závratný spád.
režie: Ivana Talaváňová a Jaroslav Kloud
hrají: Eva Bartošová, Lucie Šimečková, Jitka Hobzková, Eva
Fořtová, Aleš Vrzal, Pavel Kubíček, Jaroslav Šnajdr, Petr Štěpánek.
světla: Ondřej Hobzek
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky lze zakoupit také elektronicky na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 80 Kč.
Délka představení cca 90 minut + přestávka.

pondělí 12. října v 18 hod.

VERNISÁŽ VÝSTAVY

V koncertním sále KDJS bude instalována výstava obrazů místního výtvarníka Stanislava Kadlece nazvaná

KRAJINY
Autor sám o sobě a svém díle napsal toto: Narodil jsem se 7.
10. 1951 v Příbrami. Do svých 22 let jsem bydlel v Jincích, od
roku 1973 žiji v Sedlčanech. Maluji asi od 15 let. V mé tvorbě
mi pomohlo setkání s akademickou malířkou H. Hölzelovou a to
jak po stránce techniky kresby a malby, tak i po stránce filosofické. Od té doby jsem více přemýšlel o smyslu tvoření. Nejbližší
technikou je pro mne tvorba suchými pastely, ale k vidění budou
i olejomalby, kresby uhlem, tužkou apod. Toto je má 9. výstava
v KDJS Sedlčany a celkově 34. Je možné, že na této výstavě budou
vystaveny více krajiny tzv. vnější, reálné. Neznamená to však, že
neobsahují svůj vnitřní náboj. Uvidíte rybníky, lesy, slatě, mraky,
květiny, louky a jiné prvky krajiny, ze kterých se snažím vědomě
i intuitivně složit obraz tak, aby mi způsoboval radost. Nemaluji proto, abych vytvořil geniální kompozici, kterou možná ocení odborník, ale proto, aby z obrazů vycházelo moje potěšení z malování
a přecházelo na diváky. Na vernisáži zahraji klavírní kompozici “čtyři
roční období”, která bude improvizací - zhudebněním vystavených
obrazů. Úvodní slovo přednese moje manželka Jitka Kadlecová.
Na vernisáž i výstavu jste srdečně zváni.
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úterý 13. října od 19.30 hod.

KONCERT - mimo předplatné

Jako lahůdku pro fanoušky rockové hudby přinášíme koncert
špičkového kytaristy, legendy rocku, famózního muzikanta (a
je možno vymyslet ještě mnoho superlativ). V divadelním sále
vystoupí

MICHAL PAVLÍČEK
s doprovodnou skupinou

hrající ve složení Miloš Meier, Martin Ivan a Michal Nejtek.
Michal Pavlíček, obdivovaný kytarový mág, skladatel svérázných hříček i autor introvertních rockových opusů, stejně jako
melodicky silných působivých balad, skladatel symfonické a scénické hudby se zcela původním rukopisem, vyhledávaný producent i mentor mladých hudebníků, je široce respektovanou individualitou, což konečně dokumentuje i řada vítězství a ocenění
v odborných anketách.
Na koncertě uslyšíme např. skladby Elektrická noc, Jó, já se
mám, že je Olda přítel můj, Modlitba Amadeova, Honička, Stopy
a mnoho dalších.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky lze zakoupit také elektronicky na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 280 Kč.
Délka představení minimálně 90 minut bez přestávky.

středa 14. října od 19.30 hod.

DIVADLO - předplatné

Předplatitelský cyklus divadla pokračuje v pořadí druhým představením letošní kulturní sezony. Divadelní společnost Háta
z Prahy k nám po delší době přijíždí s anglickou komedií Edwarda
Taylora

VZTAHY NA ÚROVNI
Je to velmi svižná moderní komedie ze zákulisí vysoké politiky,
která nevynechává ani milostný život mužů sedících na vlivných
křeslech v Evropské obchodní komisi. Podle všeho by tyto vztahy
měly být na vysoké úrovni, jenže – ouha! Zjistíte, že jsou stejně
zamotané, strastiplné a legrační, jako u jiných lidí...
Režie:

Antonín Procházka
Hrají:
Sir Clive Parteridge - Lukáš Vaculík
Lady Gillian Parteridge - Ivana Andrlová / Olga Želenská /

Vlasta Žehrová
Simon Prout - Viktor Limr
Ernest Kibble - Martin Sobotka / Martin Zounar
Astrid - Monika Absolonová / Kateřina Hrachovcová
Luise Muller - Mahulena Bočanová / Adéla Gondíková /

Vlasta Žehrová
Jacques Berri - Pavel Nečas / Zbyšek Pantůček
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky lze zakoupit také elektronicky na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 250 Kč.
Délka představení cca 120 minut + přestávka.

Plánované akce na listopad 2015
ÚT 3. 11. PIAF ZNÁMÁ NEZNÁMÁ
PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE
SO 7. 11. VEČER S KAPELOU 5 O´CLOCK COFFE
“SPECIÁLNÍ VEČER V KDJS“
PO 9. 11. NOVECENTO 1900
DIVADLO - předplatné
NE 15. 11. HONZA A ČERT PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A RODIČE
ČT 19. 11. PEPA ŠTROS A VRÁŤA EBR
HUDEBNĚ ZÁBAVNÝ VEČER
ČT 26. 11. PŘÍBĚH COCO CHANEL
DIVADLO - předplatné
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neděle 18. října v 15 hod.

KOUZELNICKÁ SHOW

Pro všechny milovníky kouzel, magie a dobré zábavy je připraven odpolední nedělní pořad, určený zejména pro děti. Do Sedlčan
se svým pořadem zavítá

PAVEL KOŽÍŠEK

S KOUZLY
KOLEM SVĚTA
Prožijete velkou kouzelnickou cestou kolem světa! Poletíme na
výlet letadlem a v každé zemi, kde přistaneme, na nás čekají typická a originální kouzla dané země.
Děti budou s kouzelníkem PAVLEM KOŽÍŠKEM čarovat přímo
na jevišti a také se některá kouzla i naučí! Společně s námi kolem
světa poletí jako letuška modelka HANA MAŠLÍKOVÁ nebo MARTINA DVOŘÁKOVÁ. Bezva zábava nejen pro děti. Po představení
autogramiáda.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky lze zakoupit také elektronicky na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 120 Kč.
Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

středa 21. října v 19.30 hod.

KONCERT - mimo předplatné

Po dlouhé době do Sedlčan zavítá oblíbený pořad hudby
a humoru

DVOJKONCERT písničkářů
Ivo Jahelky a Miroslava Palečka
Pořad sestává ze dvou samostatných částí, z nichž každá trvá
cca 1 hodinu. Po společném úvodním bloku se v té první představí Miroslav PALEČEK – polovina známé dvojice Paleček a Janík,
která patří k legendám českého folku. V originální interpretaci
zazpívá nejen oblíbené JEŽKÁRNY - písně V+W+J, ale i řadu svých
osobitých autorských skladeb, zazní i věčné hity „Hele lidi“, „Valčíček“, „Prodavač limonád“, „Navěky tu přeci nejsi“ atp. Jako host
s Mirkem Palečkem vystoupí jeho kamarád – vynikající kytarista,
skladatel, aranžér a studiový hráč Pavel FOŘT (v současnosti učitel ZUŠ Sedlčany). Písničkám již tradičně nechybí melodičnost,
nevtíravost a nadhled.
V druhé části pořadu publikum pobaví „zpívající právník“ Ivo
JAHELKA, který je známý svými zhudebněnými soudničkami, baladami ze života a perličkami přímo ze soudních síní a předsíní.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky lze zakoupit také elektronicky na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 120 Kč.
Délka představení cca 120 minut + přestávka.
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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 - ŘÍJEN 2015
pátek 2. října ve 20 hod.
film USA – komedie (2015), 93 min.
PAŘBA V MEXIKU
Jason a Evans se vydávají na dobrodružnou záchrannou výpravu.
Jejich kamarád Nardo se totiž ocitl nahý kdesi v Mexiku... Hrají
T. J. Miller, A. Pally, T. Middleditch, A. Brieová, K. Ritterová, S. M.
Wodwardová a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
sobota 3. října ve 20 hod.
S TVÁŘÍ ANDĚLA
film GB, E – drama (2015), 101 min.
Režisér T. Lang dostane příležitost natočit film podle připravované
knihy S. Fondové. Ta se zabývá kontroverzním soudním procesem
studentky Amandy Knox, obviněné z vraždy své spolubydlící Meredith Kercher. Poté co režiser navštíví místo činu, začne pochybovat nejen o lidech kolem sebe, ale i sám o sobě a svých motivech.
Hrají D. Brühl, K. Beckinsale a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15
let nepřístupné.
pátek 9.října ve 20 hod.
film GB – příběh (2015), 89 min. LÁSKA NA PRVNÍ DOBROU
Film podle skutečného příběhu Paula Raymonda, muže, jenž rychle pochopil, co se prodává a v devadesátých letech se stal nejbohatším Britem. V londýnské čtvrti Soho otevřel soukromý klub
Revue, kde nahota byla jeho přirozenou součástí. Z jednoho klubu
se mu pak podařilo vybudovat impérium. Hraje S. Coogan, A. Friel,
I. Poots a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 10. října ve 20 hod.
film F, ČR, B – výpravné drama (2015), 127 min. MARGUERITE
Výpravné kostýmní drama o vášni, která je postavena na jedné velké lži. Paříž dvacátých let. Marguerite je zámožná žena, milovnice
hudby a opery. Už celé roky pravidelně zpívá. Jenže zpívá zoufale
falešně a nikdo jí nikdy neřekl pravdu. Vše se zkomplikuje, když se
rozhodne zazpívat před skutečným publikem, v pařížské opeře...
Hraje Carherine Frot. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupné.
pátek 16. října ve 20 hod.
film USA – drama (2015), 100 min.
POŘÁD JSEM TO JÁ
Alice Howlandová je uznávanou profesorkou lingvistiky, která
začíná zapomínat slova. Je jí diagnostikována raná forma Alzheimerovy choroby a Alice zjišťuje společně se svou rodinou, že
jejich vzájemné vztahy projdou tou nejnáročnější zkouškou... Hraje
J. Moore, K. Steward, A. Baldvin a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži
do 12 let nevhodné.
sobota 17. října ve 20 hod.
film USA, F, ČR – drama (2015), 105 min.
SERENA
Překrásná Serena si vezme za muže velmi úspěšného podnikatele.
Šťastný pár společně vládne lesnímu průmyslu a zdá se, že nikdo
a nic nemůže narušit jejich manželství plné něžností a lásky. Tajemství z minulosti a žárlivost bude však velmi těžká zkouška i pro ně...
Hrají B. Cooper, J. Lawrence, T. Jones, R. Ifans a další. Vstupné 90
Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
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pátek 23. října ve 20 hod. (Premiera září 2015)
film ČR – dokument (2015), 100 min.

TAKOVEJ BAREVNEJ VOCAS LETÍCÍ KOMETY

Film vypráví o Filipu Topolovi, skladateli, textaři, klavíristovi a zpěvákovi skupiny Psí vojáci. Všestranně talentovaný umělec a jeho
potřeba svobodného vyjadřování však v bývalém Československu brzy narazila. Kapele nezbylo nic jiného, než se přesunout do
alternativního prostředí undergroundové scény. Účinkují F. Topol,
J. Topol, J. Hazuka a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.
pátek 30. října ve 20 hod. (Premiera říjen 2015)
film ČR – drama (2015), 111 min.
KOBRY A UŽOVKY
Užovka je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu skoro 40, nemá
holku ani práci. Ve chvíli, kdy se ukáže, že by Užovka mohl být
konečně šťastný, se objeví Kobra. Vstup 90 Kč. Do 15 let nepřístup.
sobota 31. října ve 20 hod.
mysteriózní thriller Francie (2015), 113 min. TEMNÉ KOUTY
Sedmiletá Libby jako jediná přežila brutální masakr své rodiny. Za
strašlivý zločin byl na základě jejího svědectví odsouzen na doživotí její bratr. O 30 let později se na Libby obrátí tajný spolek Kill
Club, který prošetřuje známé zločiny. Hrají Ch. Theron, N. Hoult
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

neděle 4. října v 15 hod.
animov. film USA (2015), 76 min. ZVONILKA A TVOR NETVOR
Zvonilka a tvor Netvor je dalším ze strhujících dobrodružství Zvonilky
a jejích vílích kamarádek. Víla Chovatelka Fauna věří, že nelze soudit růži podle trní a že každý živý tvor je v jádru dobrý. Vstup 90 Kč.

čtvrtek 8. října ve 20 hod.
film I,F,CH,GB – režie P. Sorrentino (2015), 118 min.
MLÁDÍ
Sedlčanský filmový klub uvede v české premiéře snímek, který se stal vítězem Ceny diváků na karlovarském festivalu 2015. V luxusním lázeňském
hotelu ve švýcarských Alpách se setkávají staří přátelé a mezi léčebnými
kúrami vzpomínají na své pestré životy hudebního skladatele a filmového
režiséra a se suchým humorem komentují své chátrající tělesné schránky.
Režisér Paolo Sorrentino (Velká nádhera) vytvořil vizuálně úchvatný film.
sobota 24. října
Filmový večer s Karlem Zemanem
Filmový klub a KDJS připravily speciální dvouprojekci věnovanou tvorbě
světově uznávaného českého režiséra Karla Zemana. Oba filmy uvedeme za
účasti Ondřeje Beránka, producenta dokumentu Filmový dobrodruh Karel
Zeman a spoluzakladatele Muzea Karla Zemana. V 18 hod. Vynález zkázy, Československo 1958, 81 min. Digitálně restaurovaná verze známého
snímku Karla Zemana, který vzbudil nadšení diváků po celém světě. Jde
o první verneovskou adaptaci Karla Zemana, která unikátním způsobem
kombinuje hraný a kreslený film a svou nevyčerpatelnou fantazii rozvíjí
ve stylu černobílých rytin prvních Verneových ilustrátorů. Ve 20 hod. Filmový dobrodruh Karel Zeman, ČR 2015, r. Tomáš Hodan, 102 min.
Dokumentární snímek se ohlíží za životem a prací K. Zemana. Odhaluje
inspirující zdroje jeho práce a nahlíží do kuchyně tohoto průkopníka filmových triků. Snímek obsahuje ještě jeden příběh - studenti animace na
univerzitě ve Zlíně se v jeho rámci pokusili zrekonstruovat tři Zemanovy
filmové scény za použití původních postupů a technologií filmových triků.

