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PROGRAM KDJS - LEDEN 2017
Čtvrtek 12. ledna od 19.30 hod.

DIVADLO - dárkový balíček

Prvním pomyslným dárkem letošního Dárkového balíčku KDJS
je komedie

LIGA PROTI NEVĚŘE
Agentura NORDPRODUCTION uvádí hru velice úspěšného českého autora Zdeňka Podskalského. Komedie s detektivní zápletkou,
tak by se dala charakterizovat tato divadelní inscenace. Žena a její milenec, vracející se manžel, další žena hledající svého manžela.
Je to ten původní milenec nebo není? Manžel je prý v koupelně mrtev! Dá se utéci z třetího patra? Dá se vraždit žehlicím prknem?
Vejde se milenka do krbu? A nezbláznili se všichni náhodou...
V režii Bisera Arichteva hrají:

Veronika Nová Arichteva, Ivo Šmoldas,
Michaela Kuklová a Petr Mácha.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení (pokud budou) na místě konání. Vstupenky je možné pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné:
250 Kč. Délka představení: 80 minut + přestávka.
Čtvrtek 19. ledna v 19.30 hod.
PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

Jako v pořadí třetí pořad předplatitelského cyklu slova, hudby
a poezie uvádíme „Pohled do duše člověka cestou francouzské
poezie a chansonu“ nazvaný

POD STŘECHAMI PAŘÍŽE
v němž v jedné z hlavních rolí vystupuje Petr Mikeska, držitel
ceny Thálie 2014 za mužský herecký výkon.
V příběhu, kde se ON a ONA setkávají kdesi v čase na neurči-

tém místě a prožívají spolu „věci lásky“ povznášející i beznadějné,
osudové i nezávazné, naplněné i neuspokojené – tak, jak je život
přináší, vás provedeme nejkrásnějšími básněmi známých francouzských básníků (P. Verlaine, V. Hugo, G. Apollinaire, J. Prévert... ) a francouzským chansonem od středověkých trubadúrských písní přes „Zpěvy sladké Francie“, písně a texty konce 19.
století z prostředí kabaretů pařížského Montmartru až ke známým
chansoniérům (E. Piaf, J. Brel) a pokusíme se vám tak přiblížit
jedinečnou atmosféru francouzského každodenního života plného
šarmu, lásky a vášně.
Hrají:

ONA: Jarmila Vlčková / Michaela Sajlerová
ON: Petr Mikeska
Na klavír doprovází: Linda Winterová
Scénář a režie: Petr Mikeska
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky je možno
pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 200 Kč. Délka
představení cca 75 minut bez přestávky.
Čtvrtek 26. ledna v 19.30 hod.

TALK SHOW - dárkový balíček

Druhým dárkem z našeho Dárkového balíčku KDJS je zábavný
pořad

Z HOŠTIC DO BABOVŘESK

ZDENĚK TROŠKA a JAROSLAV SUCHÁNEK
Jak již sám název pořadu napovídá, čeká nás večer plný zábavy,
veselých historek a vyprávění. Vyprávět
se bude nejen o velice slavných, velice
úspěšných, ale také mnohdy velmi kritizovaných filmech tohoto nezaměnitelného režiséra, ale i o zážitcích legendy
českého sportovního moderátorství
Jaroslava Suchánka. Kdo zná předchozí pořad z dílny této dvojice nazvaný
„Blbiny z ústní dutiny“, tak ví co očekávat. Kdo to neví, tak nesmí váhat a jistě
nebude litovat rozhodnutí přijít na toto
přestavení osobně.
Účinkují:

Zdeněk Troška
Jaroslav Suchánek
Vstupenky je možné si
zakoupit v předprodeji na
radnici nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupenky je
možno pořídit rovněž na
www.kdjs-sedlcany.cz.
Vstupné: 250 Kč. Délka
představení cca 110 minut + přestávka.
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Neděle 29. ledna od 15 hod.

PRO DĚTI A RODIČE

Jako první pohádkové představení v roce 2017 uvádíme muzikál
- velice známou klasickou pohádku na motivy bratří Grimmů

O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
V jedné zemi za devatero horami a devatero řekami se v království krále Ctirada narodí princezna Růženka. Přizvané sudičky dají
Růžence do vínku moudrost, krásu a štěstí. Ale sudička, která nebyla pozvána, vyřkne nad Růženkou zlou kletbu. Podaří se princi
Janovi a jeho sluhovi Jakubovi zrušit neblahou věštbu a princeznu
Růženku od kletby osvobodit? Vždyť přece láska ta všechno překoná, láska je silnější než zlo.
Hrají: Julie Jurištová, Veronika Baldriánová
/ Jiřina Daňhelová, Libor Jeník / Jiří Krejčí,
Aleš Kubát / Lukáš Kofroň,
Michal Dadura / Lukáš Borik
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení (pokud budou) na místě konání. Vstupenky je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné:
80 Kč. Délka představení cca 65 minut bez přestávky.

Diana - marketingová ředitelka, Hugo - bohémský umělec na
volné noze. O veškerý chod domácnosti se stará on, ona vydělává.
Ale nefunguje to. S vražednou otevřeností a se slovy:
„Děti moje, řeknu to upřímně, ale s taktem: Váš sexuální život
nestojí za nic!“ začne Vilemína řešit manželské soužití, a to s bezednou zásobou léty prověřených rad, jak krize v kuchyni a loži
překonávaly naše babičky.

Úterý 31. ledna v 19.30 hod.

PŘEDPLATNÉ DIVADLA

Svého letošního prvního divadelního představení se dočkají
i majitelé předplatného divadla. Do divadelního sálu Vás zveme na
komedii Jiřího JUSTA, kterou do Sedlčan přiváží Fanny agentura
Dany Homolové.

domaci@stesti.hned
Hlavní hrdinka této svěží komedie, Vilemína Gruntorádová,
přijde jako hospodyně z agentury Domácí štěstí udělat pořádek
do moderní rodiny. Rázná žena s prořízlou pusou, která čmouhy
umývá slivovicí, koberce čistí hovězí žlučí a umí uvařit pořádnou
dršťkovou. Okamžitě ale vycítí, že v tomto manželství není něco
v pořádku a začne dávat rozklíženou dvojici dohromady.
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Domácí štěstí vychází z témat oblíbeného televizního seriálu
a knihy Ivy Hüttnerové „Domácí štěstí“. Dozvíme se mimo jiné, jak
si manželé mají jeden druhého vážit, jak zafunguje „sporýš lékařský“ i celer v manželském loži a další moudra k dosažení „štěstí
manželského“.
Pro Ivu Hüttnerovou je to po letech nová zajímavá role, která
v mnohém připomíná nezapomenutelného strýce Pepina v dramatizaci Hrabalových Postřižin v Rubínu.

Hrají:

Iva Hüttnerová
Michaela Dolinová
David Suchařípa
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky je možno
pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 250 Kč. Délka
představení cca 105 minut + přestávka.

VÝSTAVA

První výstava roku 2017 bude z děl mladé autorky JANY KREJČOVÉ a nese název

ZAOSTŘENO

(nejen na Cholín)
Vernisáž se uskuteční v úterý 10. ledna v 17.30 hodin.
Z kreseb a maleb Jany Krejčové dýchá radost - radost z tvorby.
Jak autorka sama napsala:
„Pro většinu z nás je vžitá představa umělce, který tvoří pro
vlastní radost a potěšení. Málokdo ale ví, jak je tato představa často vzdálena pravdě. Umělec profesionál trpí. Je zmítán mezi tím,
co chce, co může, co musí a co by měl tvořit. Již od výtvarných
a uměleckých škol jsou mu vštěpovány postupy a formy – jednou
jako nutné a neoddiskutovatelné, jindy zas jako nepřípustné...“
Tím nemá být řečeno, že Jana Krejčová tvoří s nějakou „nesnesitelnou lehkostí“.
Bezpochyby se u ní střídá tvůrčí nadšení i tvůrčí krize jako
u každého, kdo se o něco snaží a někam směřuje. Ale ono nadšení jednoznačně vítězí a každá krize je jen odrazovým můstkem,
dalším stupněm na cestě k sebepoznání a reflexi světa kolem nás.

Na vytříbenou formu, kterou nám tuto reflexi předává, mělo
velký vliv dlouhodobé samostudium i absolvování téměř dvanácti
semestrů figurální kresby.
Jana Krejčová hledá, nachází a tvoří. Neváhá přebírat a využívat
formy, které jsou jí blízké, byť by mohly někomu připadat staromilské. Ale:
„Není snad prvotním účelem umění zprostředkovat svůj osobní
prožitek srozumitelnou formou někomu druhému? Zde jsou tyto
formy navíc vždy osvěženy osobitým přístupem. A... nemohu si
odpustit dovětek: Čekali byste něco takového od tenisové trenérky?“ – tolik autorka výstavy.

Na výstavě zahrají Hedvika Mousa Bacha na harfu a
Matěj Kroupa na violu - C. Saint-Saens Labut, Maurice
Ravel Pavana.
Výstava je přístupná v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech – v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin a při každé večerní
kulturní akci.

Plánované akce na únor 2017
PO 6. 2. KABARET (světový muzikál) DIVADLO - dárkový balíček
PO 13. 2. VIDEOPŮJČOVNA
TRAVESTI SHOW
ST 15. 2. RADŮZA s kapelou
KONCERT
NE 19. 2. TŘI BRATŘI
DIVADLO mimo předplatné
ST 22. 2. TŘI BRATŘI
DIVADLO mimo předplatné
ČT 23. 2. TŘI BRATŘI
DIVADLO mimo předplatné
PO 27. 2. KOUZELNÁ FLÉTNA
(zahájení festivalu Sukovy Sedlčany)
PŘEDPLATNÉ DIVADLA
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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 - LEDEN 2017
pátek 6. ledna ve 20 hod.
akční sci-fi USA (2016), 122 min. STAR TREK: DO NEZNÁMA
Za hranice známého vesmíru. Právě tam se vydává posádka lodi Enterprise
v pokračování legendárního Star Treku. Federace vysílá Enterprise rozšířit
hranice doposud známého vesmíru. Hned za nimi však číhá hrozba mocnější a větší než ta, na kterou Kirk a jeho posádka dosud narazili. Hrají Ch.
Pine, I. Elba, Z. Quinto a další. Vstup 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 7. ledna ve 20 hod.
film USA- thriller (2016), 123 min.
JASON BOURNE
Jason Bourne už poskládal skoro všechny střípky své rozbité životní mozaiky. Potrestal většinu tvůrců zvláštního programu, který z něj udělal stroj
na zabíjení. Chce hodit minulost za hlavu a dál pokračovat prostou přítomností. Když ho málem dostane nájemný zabiják, pustí se znovu do boje s
Agenturou a jejím novým ředitelem Deweym... Vstupné 90 Kč. Mládeži do
15 let nepřístupné.
pátek 13. ledna v 19 hod.
film Německo, koncert (2016), 223 min. RAMMSTEIN IN AMERIKA
Film o kapele Rammstein a o tom, jak si podmanili kontinent na druhém
břehu Atlantiku. A jako vrchol večera můžete zažít údajně nejlepší koncert
kapely Rammstein vůbec – koncert z Madison Square Garden v New Yorku. Film obsahuje dokument o kapele s českými titulky (122 min.) a koncert Live From Madison Square Garden s originálním zvukem (101 min.).
Vstupné 160 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 14. ledna ve 20 hod.
film GB, CDN, USA – mysteriózní thriller (2016), 108 min.

sobota 21. ledna ve 20 hod.
Prem. 19. 1. 2017
film ČR – časosběrný, příběh (2017), 102 min.
STRNADOVI
Režiserka H. Třeštíková se ve filmu vrací ke známému příběhu majitelů
prodejny s nábytkem z cyklu Manželské etudy a ukazuje další překvapivé
zvraty, které život manželů a dnes už i jejich pěti dětí přinesl. Během 35 let
společného soužití jednoho páru se odehraje mnohé: od absolutního porozumění až po dramatické propady. Po většinu času však partneři řeší všem
dobře známé běžné radosti spojené s výchovou dětí, chodem domácnosti
nebo podnikáním. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.
pátek 27. ledna ve 20 hod.
komedie USA (2016), 98 min. MIKE A DAVE SHÁNĚJ HOLKU
Film podle skutečných událostí. Bratři Mike a Dave byli vždy skálopevně
přesvědčeni o tom, že jedině oni umí rozjet na rodinných setkáních tu pořádnou zábavu, i když to končilo nějakou katastrofou. A tak, když sestra
začne plánovat svatbu na Havaji, dostanou od rodičů podmínku. Na svatbu
si musí sehnat partnerky, které je udrží na uzdě... Hrají Z. Efron, A. DeVine,
A. Kendrick, A. Plaza a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
sobota 28. ledna ve 20 hod.
film Francie – drama (2016), 110 min. MARGUERITE A JULIEN
Julien a Marguerite, syn a dcera lorda z Tourlaville, se něžně milují už od
dětství. Ale jak rostou a dospívají, jejich náklonnost se stáčí k nenasytné vášni. Společnost pobouřená jejich aférou, donutí dvojici neschopnou ovládat
své city k útěku... Film je moderní pohádkou o touze, naději, lásce a smrti.
Hrají A. Demoustier, J. Elkaim a další. Vstup 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

neděle 8. ledna v 15 hod.
film USA – animovaná komedie (2016), 95 min.

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ

V pátém dílu jedné z nejpopulárnějších animovaných filmových sérií opět
potkáváme všechny staré známé hrdiny a pár úplně nových. Přichází ledová
událost roku a s ní mamuti Manny, Ellie a Broskvička, tygr Diego nebo
vačičáci Crash a Eddie. Vstupné 90 Kč.

neděle 22. ledna v 15 hod.
animovaná komedie USA (2016), 90 min. TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Max a Katie jsou spřízněné duše. Co na tom, že Max je pes a Katie člověk? Jednou si Katie z útulku
přivedla dalšího psa jménem Baron a rozhodla se, že od té chvíle budou žít
ve třech... Vstupné 90 Kč.

DEVÁTÝ ŽIVOT LOUISE DRAXE

Film byl natočen podle stejnojmenného knižního bestselleru spisovatelky
Liz Jensen. Devítiletý Louis zažil za svůj krátký život již osmkrát setkání se
smrtí. Každý rok ho potkala strašlivá, téměř fatální nehoda. Při oslavě devátých narozenin spadne z okraje vysokého útesu do ledové vody. Zemře při
převozu do nemocnice. Po dvou hodinách však začne znovu dýchat. Slavný
dětský neurolog Pascal chce odhalit pravdu o jeho bizarním životě... Hrají
J. Dornan, A. Paul, S. Gadon a další. Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 20. ledna ve 20 hod.
film ČR – drama, komedie (2016), 90 min.
LISTOPAD
Příběh o třech klucích a Sametové revoluci. Petr, Jiří a Ondřej jsou neobvyklá trojice kamarádů. S nepřejícím systémem osmdesátých let se vyrovnávají sportem, pitím piva, honěním holek a poslechem zakázané hudby.
Petr, Ondřej a Jiří vykročí jednoho listopadového večera v předních liniích
do studentského pochodu Prahou... Hrají F. Tomsa, F. Cíl, P. Richta a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
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čtvrtek 5. ledna ve 20 hod.
film USA – režie Jim Jarmusch (2017), 118 min.
PATERSON
Jim Jarmusch (Mrtvý muž, Kafe a cigára) je jedním z nejvýznamnějších
amerických nezávislých režisérů a film Paterson je jeho žhavá novinka.
Uvedeme jej v rámci celorepublikové premiéry. Paterson (Adam Driver)
je řidič autobusu ve stejnojmenném městečku. Každý Patersonův den je
zdánlivě stejný jako ten předešlý: projíždí trasou své linky, pozoruje město
ubíhající před čelním sklem a poslouchá úryvky rozhovorů. Píše básně do
notýsku, jde na procházku se psem, zastaví se v baru vždy jen na jedno
pivo a přichází domů za svou ženou Laurou. Život Laury je pravým opakem – vše v něm se neustále mění a každý den přináší nové sny a nápady.
Film je příběhem vítězství a porážek všedního dne a krásy, která se skrývá
i v těch nejmenších detailech. A Jim Jarmusch tohle umí naprosto dokonale!

