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
Turistické informační centrum, náměstí TGM 34, Sedlčany,
tel.: 318 821 158 nebo on-line na www.kdjs-sedlcany.cz

PROGRAM KDJS - LEDEN 2018
úterý 9. ledna v 19.30 hod.

ZÁBAVNÝ VEČER - KONCERT
Dárkový balíček KDJS

Nový rok 2018 zahajujeme prvním představením z letošního
„Dárkového balíčku KDJS“ a zveme na něj nejen majitele tohoto
„minipředplatného“, ale i další zájemce, kteří si mohou zakoupit
vstupenku v novém informačním centru na náměstí TGM v Sedlčanech.
Hudebně-zábavný pořad s populárním moderátorem ALEŠEM
CIBULKOU a orchestrem BLUE STAR VÁCLAVA MARKA věnovaný
známým filmovým hvězdám a melodiím z 30. – 40. let minulého
století se jmenuje

ČERNOBÍLÉ PÍSNIČKY

čtvrtek 18. ledna v 19.30 hod. DIVADLO - Dárkový balíček KDJS
Do Divadelního sálu Vás zveme na novou hru-komedii Jakuba
Zindulky (autora úspěšného „Manželského čtyřúhelníku“), nazvanou

TCHÝNĚ NA ZABITÍ
Ani sama Smrt nezabrání tchýním prudit a montovat se do života jejich mladým. Hra je o vztazích mezi tchýní a zetěm, snachou
a tchýní, mezi matkou a dcerou, synem a matkou, mezi mladými
manželi a konečně (a hlavně) mezi tchýněmi samotnými.
S představením k nám přijíždí Divadelní společnost FANNY
AGENTURA DANY HOMOLOVÉ a sama principálka zve na představení slovy „nenechte si ujít další tzv. řachandu, navíc okořeněnou
duchařinou“.

Hrají:
Lucie Zedníčková
Dana Homolová
Martin Kraus
Anna Kulovaná

Jedná se o koncertní program složený z více než dvaceti filmových šlágrů 30. a 40. let. Průvodcem večera je milovník starých
českých filmů, autor knih o Nataše Gollové i o dalších hvězdách
stříbrného plátna, populární a vynikající moderátor a spisovatel
Aleš Cibulka. Právě ten vám během programu prozradí desítky
zajímavostí spojených s kinematografií té doby… a mnoho dalšího
... Těšíme se na Vás, vždyť – „jen pro ten dnešní den stojí za to žít!“

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlcany.cz
nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 250 Kč.
Délka představení cca 100 minut + přestávka.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlcany.cz nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné:
250 Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka.
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neděle 21. ledna v 18 hod.

DIVADLO - předplatné

Čtvrtým představením předplatitelského cyklu divadla je komedie Nikolaje Vasiljeviče Gogola

REVIZOR,
kterou uvádí Spolek divadelních ochotníků Petrovice.
Jsme tu všichni? „Je zle, jede k nám Revizor!!“ Pozor, jede
k nám Revizor!!! Inkognito!!! Není s ním žádná legrace! Ten nám
zvedne mandle! Před časem řídil celý resort! Z něho má vítr i parlament!!! S ministrem hraje karty, k panovníkovi jezdí. Má uši –
moc tenký! A hlavně nos!!! Před nikým si nebere servítky!!! Raději
si všichni zameťte před vlastním prahem! Najednou strčí hlavu do
dveří: „A tady vás mám, milánkové!“ – Hrůza! Je to velký zvíře
a nic mu neunikne! To by mohlo vzít moc škaredej konec!!!
Fenomenální oslava lidské hlouposti z pera geniálního ruského
autora, který ani 165 let po své smrti nezemřel. Gogol žije! Přijďte
se přesvědčit, že obyčejný zázrak je mnohem silnější než neobyčejný lidský omyl.

neděle 28. ledna od 15 hod.

PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky a jejich doprovody je připraveno pohádkové představení

ČERTŮV ŠVAGR
které na motivy klasické pohádky Boženy Němcové napsala
pro Divadelní společnost Julie Jurištové paní Dana Bartůňková.
Tento dětský muzikál vás zavede za hlavním hrdinou Petrem. Zlá
a vypočítavá macecha vyžene nevlastního syna z domu a všude
ho posílají k čertu. Po sedmi letech se vrací na zem, kde poznává
dobré i zlé.
V režii Dany Pražákové hrají:

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlcany.cz nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné:
120 Kč. Délka představení cca 100 minut + přestávka.
středa 24. 1. v 19.30 hod.

Julie Jurištová, Dana Bartůňková,
Aneta Krejčíková, Libor Jeník, Radovan Snítil,
Daniel Koťan, Michal Dadura

KONCERT

První koncert v roce 2018 je skutečně zajímavý a poměrně i netradiční. Dochází v něm k unikátnímu spojení dívčího smyčcového
tria INFLAGRANTI s doprovodnou rockovou kapelou a sólového
zpěváka skupiny KABÁT – JOSEFA VOJTKA. To vše v pořadu

LIVE AT BROADWAY
Repertoár je sestavený ze světových hitů napříč žánry (klasika,
rock, muzikál). Unikátní forma koncertního vystoupení navazuje
na velice úspěšné loňské turné. Síla výjimečnosti tohoto projektu
spočívá v netradičním spojení něžných smyčců a rockového slavíka. Každý koncert je originální a s velice působivou atmosférou.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlcany.cz nebo před začátkem představení na místě konání (pokud
ještě budou). Vstupné: 370 až 470 Kč. Délka představení cca 100
minut + přestávka.
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Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlcany.cz nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné:
90 Kč. Délka představení cca 65 minut bez přestávky.

středa 31. ledna od 19.30 hod.
PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE
V pořadí třetí večer předplatitelského cyklu slova, hudby a poezie
bude netradičně v prostředí Divadelního sálu, neboť Koncertní sál
je pro tento pořad „malý“. Jedná se o nevšední koncert s průvodním slovem, kde posluchači půjdou spolu s umělci tria HARMONIA
BRNO po cestě různých životních etap této slavné zpěvačky.

HVĚZDY EMY DESTINNOVÉ
aneb O Emě a pro Emu
Ema Destinnová - to je i téma o spisovatelce, překladatelce
a především o ženě, která měla své lásky, tajemství a spoustu zajímavých přátel přáteli.
Účinkuje TRIO HARMONIA BRNO – P. A. Přikrylová, M. Buriánková, M. Ondra.

VÝSTAVA
V Koncertním sále bude od 6. ledna 2018 instalována

VÝSTAVA OBRAZŮ KAROLINY STRAKOVÉ,
které jsou tvořeny technikou „enkaustika“, tj. autorka je maluje –
žehlí. Objevila ji v roce 2004 a našla v ní ideální způsob, jak vyjádřit
svůj bohatý vnitřní svět. Enkaustika jí vyhovuje především tím, že jí
dává prostor volně projevit emoce. Spojení horkého vosku, sytých
barev a hry světla umožňuje velice tvořivé malování. Každý obraz
je dílem určitého rozpoložení a aktuálního stavu mysli, těla, duše
i ducha.
Karolinu těší a naplňuje sdílet své životní pocity s dalšími lidmi.
Inspiruje ji svět lidských emocí a cítí se obohacena, když její obrazy lidi oslovují. Jak sama říká: „Díky lidem, kterým se mé obrázky
líbí, se můj vnitřní svět rozrůstá.“ Už na základní škole Karolinu přitahovalo umění, toužila malovat. Fascinovaly ji sakrální malby, obdivovala fresky na stěnách kostelů. S nadšením se pokoušela o svá
první díla, aby
svoji uměleckou
dráhu vzápětí
předčasně uzavřela s pocitem,
že mistrovství
proslulých malířů nemůže nikdy dosáhnout.
„Umělec ze mě
nikdy nebude,“
byla její myšlenka,
která
v dětství způsobila, že přestala malovat. Až v dospělém věku pak
našla techniku, která jí učarovala natolik, že své touhy znovu začala proměňovat ve výtvarná díla. V říjnu 2012 uspořádala v galerii
Domova Sue Ryder (Praha) svoji první výstavu pod názvem „Rozpomínám se“. Vystavila zde 26 obrazů plných života, které symbolizovaly její osobní cestu. Většina obrazů byla prodána a někteří
návštěvníci se obrátili na autorku s přáním, aby vytvořila obraz
přímo pro ně. Začala tedy tvořit i na zakázku a pak následovaly
další samostatné výstavy.
Vernisáž této sedlčanské výstavy se uskuteční v sobotu 6. ledna
2018 od 14 hodin a autorka Vás zve k návštěvě výstavy a v případě
zájmu i k návštěvě této vernisáže.
Výstava je přístupná v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech – v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin a při každé
večerní kulturní akci.

Plánované akce na únor 2018

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlcany.cz
nebo před začátkem představení na místě konání. (pokud budou)
Vstupné: 200 Kč. Délka představení cca 75 minut + přestávka.

ÚT 6. 2. MILOVAT K SMRTI
DIVADLO - předplatné
NE 11. 2. NA SALAŠI ZASE STRAŠÍ
DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE
ČT 15. 2. ŠLÁGR BAND
KONCERT
ÚT 20. 2. KOŽÍŠEK JAKO HRON
ZÁBAVNÝ POŘAD - dárkový balíček
ČT 24. 2. TRAVESTI SHOW
ZÁBAVNÝ POŘAD
ÚT 27. 2. NEZMAŘI – 40 LET NA CESTĚ
KONCERT K 40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KAPELY
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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
pátek 5. ledna ve 20 hod.
Prem. 21. 12. 17
film Izrael, D – drama (2017), 104 min.
CUKRÁŘ
Po smrti milence se německý cukrář Thomas vydává do Izraele
– rodné země muže, jehož miloval. Navzdory předsudkům spojeným s jeho původem začíná pracovat v místní kavárně, jejíž majitelkou je vdova po zesnulém Oranovi. Ta však netuší, že smutek,
který ji s cizincem spojuje, se váže k jednomu a tomu samému
muži... Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
sobota 6. ledna v 19 hod.
film Česko – sportovní dokument (2017), 30 min. + beseda

DIVOČ CO TO DÁ!

Srdečně vás zveme na promítání sportovního dokumentu, který
vás zvedne ze židle! Volné pokračování díla Jak se rodí Divočáci.
Partička mladých sportovců společně s FK Sedlčany vás zve na
premiéru nového dokumentu. Kromě samotné projekce se můžete
těšit na tombolu a besedu s tvůrci. Účinkují L. Jelen, M. Jelen,
K. Feldstein, J. Moulík. Vstupné dobrovolné.
čtvrtek 11. ledna ve 20 hod.
film GB – koncert (2016), 120 min.
MOTORHEAD
MOTORHEAD byli vždy nejsilnější, když vyrazili na turné. Takové bylo i jejich poslední show CLEAN YOUR CLOCK. Žádný další
koncert MOTORHEAD už nikdy nebude, protože Lemmy už není
mezi námi. CLEAN YOUR CLOCK je úžasně surový zvuk umělecky
jedinečné a nejmocnější „bestie“ rock’n’rollu MOTORHEAD. Hrají
Lemmy Kilmister, Mikkey Dee, Phil Campbel. Vstupné 150 Kč.
pátek 12. ledna ve 20 hod.
Prem. 28. 12. 2017
film SU, GB – drama, biografie (2017), 107 min. BORG/McENROE
Wimbledon rok 1980. Svět se těší, až uvidí tenisovou jedničku
Björna Borga obhajovat svůj pátý titul na Wimbledonu. Jen málokdo zná drama v zákulisí. Jeho vyzyvatel John McEnroe se rozhodl
nahradit svého bývalého hrdinu na trůnu Wimbledonu. Film je příběhem o ceně úspěchu. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupné.
sobota 13. ledna ve 20 hod.
film Česko – drama, komedie (2017), 111 min. PO STRNIŠTI BOS
Eda Souček, jeho maminka a tatínek jsou za Protektorátu donuceni
se vystěhovat k příbuzným na venkov. Eda má před sebou nelehký
úkol: najít a obhájit své místo v místní klukovské partě, jejíž svět
je naprosto odlišný od městského. Svět dětí a dospělých se sbírá
v hledání odvahy a hrdinství... Hrají J. Tříska, O. Kaiser, T. Voříšková, O. Vetchý a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
pátek 19. ledna v 18 hod.
film USA – akční, dobrodružný (2017), 133 min.

SPIDER-MAN: HOMECOMING

Mladý Peter Parker se ve filmu začíná více sbližovat se svou nově
získanou identitou pavoučího superhrdiny. Když se však objevuje
nový padouch Vulture, ocitá se v ohrožení vše, co je pro Petera
skutečně důležité... Hraje T. Holland, M. Keaton a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné..
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sobota 20. ledna ve 20 hod.
film GB – přírodopisný (2017), 95 min.

DVD prem. 1. 1. 18

EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ

Nejnovější snímek představuje divákům nezapomenutelné hrdiny:
mládě zebry, snažící se překonat rozvodněnou řeku; pandu, která
usměrňuje svého hravého potomka; rodinu vorvaňů, s oblibou pospávající ve svislé poloze a mnoho dalších. V každém koutě Země
nacházíme fascinující obyvatele...
Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.
pátek 26. ledna ve 20 hod.
film Francie – drama (2017), 117 min. POLIBEK OD BEATRICE
Claire žije podle pravidel. Pracuje jako porodní asistentka a svůj život zasvětila službě ostatním. Jenže porodnici, kde pracuje, budou
brzy zavírat. A do toho se znovu objevuje Béatrice, bývalá milenka jejího zemřelého otce, vrtošivá a sobecká žena, která je jejím
pravým opakem. Hrají C. Deneuve, C. Frot, O. Gourmet a další.
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 27. ledna ve 20 hod.
DVD prem. 1. 1. 2018
film GB, IRL – drama, horor, mysteriózní (2017), 109 min.

ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELENA

Steven Murphy je úspěšný kardiochirurg, který žije s krásnou ženou a dvěma dětmi zdánlivě pokojný život. Proč ale po práci vyhledává společnost podivínského teenagera Martina? A odkud se
berou nevysvětlitelné tragické události, které promění život Murphyových v naprosté peklo? Film je moderní parafrází antického
dramatu o neodčinitelné vině a krutém trestu.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

neděle 14. ledna v 15 hod.
film USA – animovaný (2017), 109 min.
AUTA 3
Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová
generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu. Zpátky na
dráhu mu může pomoci pouze mladá talentovaná trenérka Cruz
Ramirezová, která by chtěla sama prorazit...
Vstupné 90 Kč.

čtvrtek 18. ledna ve 20 hod.
RUS, FRA, GER, BEL 2017, r. Andrej Zvjagincev, 127 min.

NEMILOVANÍ

Filmový klub zahájí rok 2018 novinkou ruského režiséra Andreje
Zvjaginceva (Návrat, Leviathan). Hlavními postavami snímku Nemilovaní jsou manželé Žeňa a Boris, kteří procházejí bolestným
rozvodem. Pohromadě je drží už jen poslední starost, prodej bytu,
jinak si oba zařídili nový život po svém. Jejich dvanáctiletý syn
Aljoša je spíš přítěží. Nestojí o něj ani jeden, jako by jim připomínal
vlastní selhání. Všechno se změní ve chvíli, kdy Aljoša zmizí. Andrej Zvjagincev přináší další mistrovsky vystavěné drama o lidech,
kteří jsou zamilovaní do vlastního odrazu v mobilních telefonech,
ale jinak žijí ve skličujícím světě odcizení a nepochopení. Film uvedeme v den jeho české premiéry!

