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Pátek 2. září v 18 hodin                           Zámek Červený Hrádek  

V rytířském sále se v rámci projektu Hudební klenoty na zámku Čer-
vený Hrádek – In memoriam Jan baron Mladota uskuteční tentokrát 
již v pátek tradiční jazzový koncert nazvaný

Pocta Franku Sinatrovi
Účinkují:

JAN SMIGMATOR
 a SWINGING TRIO

Koncert se koná na počest 
krále swingu a světové hudební 
legendy 20. století Franka Sinat-
ry (1915 – 1998). 

V programu zazní nejslavnější 
Sinatrovy písně – např. Night 
and day, I´ve got you under my 
skin, Fly me to the moon, All of 
me, Strangers in the night, My 
way, Corcovado a další. 

Swingového zpěváka Jana 
Smigmatora doprovázejí vynika-
jící muzikanti: Vladimír Strnad 
(piano), Jan Greifoner (kontra-
bas), Martin Linhart (bicí).

Vstupenky na tento 
zajímavý koncert obdržíte 
v předprodeji na radnici.

Petr Kostka a Tereza Kostková.

Středa 7. září v 18 hodin                                          Koncertní sál

Seriál výstav v koncertním sále KDJS zahájí v nové sezoně exotická 
výstava 

Selamat datang di Indonesia 
Vítejte v Indonésii

Jedná se o druhou výstavu sedlčanské rodačky, cestovatelky a fotografky

                          Lenky Kyrianové
která by vás svými fotografiemi ráda seznámila s krásami Indonésie 

a zároveň vám představila předního indonéského výtvarného umělce (sur-
realistický agro pop)

Koka Suratmoka
Na slavnostní vernisáži bude možno spatřit pravé indonéské umění 

(tanec, zpěv, hudba), bude zde indonéský stánek se suvenýry (masky, vějí-
ře, náhrdelníky, náušnice), bambusová dekorace  a jiné indonéské specia-
lity včetně těch gastronomických.

Atraktivní výstava bude otevřena ve všední dny od 9 do 16 hodin a před 
každým večerním pořadem a potrvá do 7. října 2011.

O vystavujících umělcích si můžete více přečíst na třetí straně 
tohoto Kulturního kalendáře.

Čtvrtek 8. září v 19.30 hodin                             Mimo předplatné

Nejlepší česká travesti skupina HANKY PANKY uvede v kulturním 
domě zbrusu nový zábavný pořad

TELEVARIETÉ 2011
Skupina předvede show plnou nápaditých kostýmů, vtipných scének 

a hlavně hudebních melodií. Slečny Dolores, Stefany, Sofia a mistr Alex 
zavzpomínají na oblíbený televizní pořad 80. let. Kromě známé moderátor-
ské dvojice Vladimír Dvořák – Jiřina Bohdalová přijali pozvání do nového 
Televarieté také Naďa Urbánková, Karel Zich, Jiří Korn, Helena Vondráč-
ková, Věra Špinarová, Ilona Csáková, Helena Vrtichová, ale i zahraniční 
hvězdy jako třeba Bonnie Tyler, Shakira, Kylie Minoque a další. Pořad si 
získal velkou oblibu již v řadě měst celé ČR a SR.

Předprodej vstupenek probíhá v kanceláři RIS v přízemí radnice.

Středa 14. září v 19.30 hodin                         Předplatné divadla

Na úvod nového divadelního předplatitelského cyklu jsme zařadili nád-
herné představení pražského Divadla pod Palmovkou od Georga Ber-
narda Shawa

SVATÁ JANA
Brilantně napsaná tragikomedie je plná nejrůznějších paradoxů 

a s neobyčejnou rafinovaností přivádí na jeviště vše, co činí divadlo divác-
ky působivým a lákavým. Strhující příběh představuje svatou Janu nejen 
jako živoucí symbol, ale také jako osobu z masa a krve, která je ve všem 
podstatném úplně jiná než běžní lidé, ale paradoxně právě proto je ze všech 
nejlidštější. Velké drama od G. B. Shawa se odlišuje od jiných zpracování 
především svým závěrem.

V režii Petra Kracika se na scéně KDJS představí řada známých herců: 
TEREZA KOSTKOVÁ, MARTIN PREISS, MILOŠ KOPEČNÝ, JAN 
TEPLÝ, PETR KOSTKA, IVAN JIŘÍK, RADEK VALENTA, RUDOLF 
JELÍNEK, RENÉ PŘIBIL, RADEK ZIMA, DUŠAN SITEK a jiní.

Zbývající volné vstupenky si zakupte včas v obvyklém předpro-
deji na náměstí TGM.
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Pondělí 26. září v 19.30 hodin                          Mimo předplatné

Všem milovníkům dechovky je určen koncert, na kterém vystoupí nej-
starší jihočeská dechová kapela

BABOUCI
Tuto stále velice oblíbenou dechovku jsme u nás měli možnost vidět 

a slyšet již několikrát a vždy s velmi příznivým ohlasem. Věříme, že nejinak 
tomu bude i tentokrát a všichni fanoušci klasické české dechovky si přijdou 
na své. Vždyť nádherné jihočeské písničky dokážou potěšit prakticky každé-
ho. V průběhu večera zazní všechny známé písničky této kapely, např. Včera 
jsem byl u muziky, Kdyby byl Bavorov, Boršovskej pan farář, Koupím já si 
koně vraný, Teče voda, Letěla husička a další. Kapelníkem Babouků je Petr 
Shýbal a bubeníkem bývalý sedlčanský občan Zdeněk Voráč.

Na koncert si můžete koupit vstupenky na radnici nebo před 
začátkem v pokladně KDJS.

Pondělí 19. září v 8.30 a v 10.00 hodin    Pro 1. stupeň ZŠ a MŠ

Je samozřejmé, že i v nové kulturní sezoně budeme pamatovat na 
nejmenší návštěvníky našeho kulturního domu. V září jsme pro ně připravili 
známou pohádku Oldřicha Daňka, kterou jim přijede zahrát Divadelní 
soubor Tábor. Pohádka se jmenuje

ZVÍŘÁTKA A PETROVŠTÍ
Veselá výpravná pohádka s písničkami vypráví o čtyřech zvířátkách, která 

si spokojeně žijí na sedlákově dvoře, ale on se jich chce zbavit. Zvířátka 
proto utečou a ukryjí se v lesní chaloupce, která však patří loupežnické 
tlupě Petrovských. Ti se jí nechtějí vzdát a svádějí o ní urputný boj. Zvířátka 
ale svou chytrostí na všechny vyzrají a mohou se v klidu vydat na další 
cestu.

Režii představení má Václav Novák. Účinkují členové Divadelního sou-
boru Tábor:

Dana Milerová, Marie Štenglová, Vojtěch Krákora, Zdeňka 
Šichová, Petr Vohradník, David Remeš, Vendulka Švarcová, 
Jarmila Nováková, Václav Novák st. a ml.

Místa v sále je nutné si rezervovat na telefonním čísle 318 821 
158.

Úterý 20. září v 19.30 hodin                              Mimo předplatné

Na tento večer zveme všechny příznivce dobré nálady, kteří se chtějí od 
srdce zasmát a pobavit. Právě pro ně je přichystán zábavný pořad

Všechnopartička
V improvizovaném pořadu, který volně navazuje na divácky tolik oblíbe-

nou televizní Všechnopárty, vystoupí populární baviči

Karel Šíp a Josef Náhlovský
Známí herci v něm proberou své začátky, studentské a sportovní zážitky, 

zahraniční cesty, širokou škálu chorob a neduhů Josefa Náhlovského – a to 
vše ve veselém duchu, kdy se diváci vlastně nepřestanou smát.

Zajistěte si včas vstupenky v kanceláři předprodeje na radnici.

Pondělí 3. října v 19.30 hodin                           Mimo předplatné

Koncert, který je naplánován právě na tento pondělní večer, bude patřit 
určitě mezi nejžádanější akce celé sezony. Ve zcela ojedinělém projektu 
nazvaném

Vzácné setkání
vystoupí společně naši nejoblíbenější folkaři

Honza a František Nedvěd 
s kapelou

Písničky bratrů Nedvědů znají všechny generace i vyznavači různých 
hudebních žánrů. Od roku 2008 si vytvořili společnou kapelu, a přestože 
hrají své samostatné koncerty, najdou si občas chvíli na společný večer. 
A jeden z nich se uskuteční právě v našem kulturním domě! Návštěvníci se 
mohou těšit na jejich velké hity jako Růže z papíru, Stánky, Valčíček, Ptáčata 
a jiné... Na společném koncertu vystupují v této sestavě: Honza Nedvěd 
– kytara, zpěv, František Nedvěd – kytara, zpěv, Vojta Nedvěd (syn 
Františka) – kytara, zpěv, Milan Plechatý – baskytara, keyboard, zpěv, 
Petr Kocman – kytara, mandolína, harmonika, zpěv, Jarda Petrásek 
– bicí, perkuse.

Vstupenky si zakupte co nejdříve v kanceláři předprodeje v pří-
zemí radnice.
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Od dětství vyrůstala v Sedlčanech a po absolvování místního gymnázia 
se rozhodla pro studium cestovního ruchu a jazyků v Praze. Od roku 2000 
je zaměstnána u Českých aerolinií. Díky své profesi procestovala velkou 
část světa – kromě evropských zemí navštívila Irán, Turecko, Sýrii, Jordán-
sko, Egypt, Indii, Thajsko, Malajsii, Singapur, Jižní Koreu, Nový Zéland, 
USA, Mexiko, Filipíny a Indonésii, která se jí po dobu studia na přelomu 
let 2008 a 2009 stala druhým domovem. Indonésii navštívila celkem 15x 
a strávila tam spoustu času nejen jako turistka a studentka, ale v posled-
ních dvou letech se do Indonésie vrací jako host na svatby svých indonés-
kých přátel a poznává místní zvyky a život běžných obyvatel. Na své druhé 
výstavě v KDJS Sedlčany, nazvané „Selamat datang di Indonesia – Vítejte 
v Indonésii“, by vás ráda více seznámila s touto krásnou zemí a zároveň 
vám představila indonéského výtvarného umělce Koka Suratmoka.

LENKA KYRIANOVÁ

KOKOK SURATMOKO
Indonéský umělec narozený v Magelangu nedaleko Jogjakarty, kulturní-

ho centra Jávy. Hlásí se k výtvarnému stylu surrealistický agro pop. V letech 
1995 – 2004 vystudoval obor tisk na Uměleckém institutu v Jogjakartě. Již 
během studia se zúčastnil soutěží pro mladé indonéské umělce a v roce 
1999 a 2004 získal v rámci studia cenu pro nejlepšího grafika. K jeho 
dalším úspěchům patří umístění mezi finalisty uměleckých soutěží Phil-
lip Morris Indonesia v roce 2002 a Indonéské grafické trienalle v Jakartě 
v roce 2003.  Jeho díla byla vystavována jak v indonéských galeriích, tak 
v ČR, kde v současnosti žije se svou rodinou. V minulém roce jste si jeho 
díla mohli prohlédnout na výstavě v rámci Dne Indonésie v areálu indo-
néského velvyslanectví v Praze, dále na mezinárodním folklorním festivalu 
v Rožnově pod Radhoštěm, na REPUfestu na pražské Kampě a v letošním 
roce na výstavě nazvané IN BETWEEN v Litoměřicích.

Pražská travesti skupina Hanky Panky uvede v KDJS svůj nový pořad Tele-
verieté 2011 ve čtvrtek 9. září od půl osmé večer.

Oblíbená jihočeská dechovka Babouci bude koncertovat v kulturním domě 
v pondělí 26. září od 19.30 hodin.   

Známou pohádku Zvířátka a Petrovští přijede našim nejmenším návštěvní-
kům zahrát Divadelní soubor Tábor 19. 9. se začátky v 8.30 a v 10 hodin.
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sobota 24. září ve 20 hodin
film USA – akční thriller (2011)                                             HANNA
- Šestnáctiletou dívku v divočině na severu Finska vychoval ovdovělý otec 
Erik , bývalý agent CIA. Je výjimečná svou silou, vytrvalostí a zkušenostmi 
vojáka. Erik se z ní snažil udělat vycvičeného dokonalého zabijáka... Hrají 
S. Ronanová, E. Bana, C. Blanchet a jiní.    Mládeži do 12 let nevhodné

středa 14. září v 18 hodin
film USA – akční sci-fi (2011)                       TRANSFORMERS 3
- V originále nese třetí díl Transformers podtitul „Temná strana Měsíce“. 
Podle Autorobotů, kteří už dvakrát dokázali ochránit Pozemšťany před niči-
vou invazí zlých Deceptikonů, to ale byla chyba, která by mohla zničit celou 
naši civilizaci, pokud nám Autoroboti znovu nepomůžou. 

Mládeži přístupné
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pátek 2. září ve 20 hodin
film USA – komedie (2011)                              PRINC A PRUĎAS
- Princ Fabious si přiveze z poslední výpravy sličnou nevěstu Belladon-
nu,  té se však zmocní čaroděj Lůzer a unese ji na svůj hrad. Na záchranu 
své sličné nevěsty se vydává princ Fabious se svým povalečským bratrem 
Honimírem. Hrají J. Franco, D. McBridge, N. Portmanová. 

Mládeži do 15 let nepřístupné

úterý 27. září v 16.30 hodin
film USA – animovaná komedie (2011) - český dabing     AUTA 2
- Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a jeho přítel, jedinečný odtahový 
vůz Burák, se dostanou na úžasná místa, když je jejich cesta zavede za 
moře...

pátek 23. září ve 20 hodin
film USA – komedie (2011)                                           ŽENY SOBĚ
- Rozlučka se svobodou se může pěkně zvrhnout a neplatí to jen pro pány. 
Hlavní hrdinka Annie zjistí, že se její kamarádka Lillian vdává. Se skupin-
kou družiček si vyjedou, aby se rozloučily se svobodou. Hrají K. Wiig, 
M. Rudolph, R. Byrne, M. McCarthy.      Mládeži do 15 let nepřístupné

úterý 13. září v 16.30 hodin
film USA – animovaná komedie (2011) - český dabing 

KUNG FU PANDA 2 
- Pandí bojovník Po si plnými doušky užívá život legendárního Dračího 
bojovníka. Pohodu ale naruší zprávy o zlosynovi, který chce pomocí mocné 
zbraně dobýt Čínu.

pátek 9. září ve 20 hodin
film USA – fantasy (2011)                                                          THOR
- Vládci bohů Odinovi trvalo spoustu let, než nastolil ve své říši křehký 
mír. Jeho arogantní a domýšlivý syn Thor ale dělá všechno, aby tuhle rov-
nováhu narušil. Odin mu odebere jeho božské schopnosti a pošle jej mezi 
smrtelníky na Zemi, kde po něm půjde jeho bratr Loki. 

Mládeži do 12 let nevhodné

sobota 3.září ve 20 hodin
film Francie – bláznivá road movie (2010)               NA MAMUTA
- G. Depardieu, I. Adjaniová a Y. Moreauová ve filmu o stárnoucím chlapí-
kovi, který se vrací na  místa svého mládí, aby získal potřebné dokumenty 
pro důchod. Cesta do „minulosti“ však není  příjemná. Naštěstí je tu jeho 
mladá neteř, která naplní jeho život novým smyslem.  Mládeži přístupné

pátek 30. září ve 20 hodin
film USA – komedie (2011)                                     ZKAŽENÁ ÚČA
- Elizabeth je učitelka, která by z chování dostala dvojku. Když se s ní roze-
jde její snoubenec, začne plánovat jak získat bohatého a hezkého suplují-
cího učitele a soutěží o jeho přízeň s příliš energickou kolegyní Amy. Hrají 
C. Diaz, L. Punch, J. Tiberlake.                   Mládeži do 12 let nevhodné

pátek a sobota 16. a 17. září ve 20 hodin
film GB/USA – fantasy (2011) - český dabing  

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – ČÁST 2
- V tomto výpravném finále eskaluje bitva mezi dobrem a zlem do otevřené 
války čarodějného světa. Nikdy nebylo tolik v sázce jako teď. Nikdo už není 
v bezpečí. Je to ale Harry, kdo možná bude muset postoupit oběť největší, když 
se přiblíží rozhodující bitva s Voldemortem. Mládeži do 12 let nevhodné 

sobota 10. září ve 20 hodin
film USA – rodinný (2010) - český dabing  

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – ČÁST 1 
- Poslední bitva s Vodemortem začíná. V první části si připomeneme 
nebezpečnou misi Harryho, Rona a Hermiony, jejímž cílem je najít a zničit 
tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály. Spoléhat musí jen sami na 
sebe, a to víc než kdy jindy.                                         Mládeži přístupné
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