KDJS SEDLČANY
Pondělí 3. října v 19.30 hodin

KULTURNÍ KALENDÁŘ - ŘÍJEN 2011
Mimo předplatné

Zveme všechny milovníky folku na tento večer do našeho kulturního
domu, kde se uskuteční jedinečný koncert pod názvem

Vzácné setkání

Jedná se o opravdu vzácné setkání legendárních bratrů
- populárních zpěváků

Středa 12. října v 18.00 hodin

Koncertní sál

V koncertním sále KDJS bude zahájena další velice zajímavá výstava.
Tentokrát se příznivci výtvarného umění mohou těšit na prodejní výstavu
obrazů, kterou se bude prezentovat známý sedlčanský umělec

Stanislav Kadlec
Na slavnostní vernisáži v koncertním sále vystoupí taneční soubor
pod vedením Venduly Dědové, autor výstavy Stanislav Kadlec zahraje
několik skladeb na klavír na motivy Leoše Janáčka a úvodní slovo pronese
Jitka Kadlecová, manželka autora výstavy.
Zajímavá výstava krásných obrazů bude otevřena ve všední dny od
9 do 16 hodin a před každým večerním pořadem. Potrvá až do 15. 11. a do
tohoto data musí být také vyzvednuty všechny zamluvené exponáty.
O vystavujícím umělci si přečtěte více informací na třetí straně.
Neděle 16. října v 15.00 hodin

Jana a Františka Nedvěda
a jejich kapely
Na koncertu, kterých se koná jen několik do roka, zazní všechny veliké
hity oblíbených zpěváků – např. Stánky, Ptáčata, Růže z papíru, Valčíček,
Kočovní herci, Frankie dlouhán a celá řada dalších posluchači tolik žádaných písní. Oba protagonisty doprovází kapela hrající v tomto hvězdném
obsazení: Vojta Nedvěd – kytara, zpěv, Milan Plechatý – baskytara,
keyboard, zpěv, Petr Kocman – kytara, mandolína, harmonika, zpěv,
Jarda Petrásek - bicí
Vstupenky si můžete zakoupit v kanceláři předprodeje na radnici.
Pondělí 10. října v 19.30 hodin

Předplatné divadla

Druhé představení na předplatitelský cyklus divadelních her připravilo
Městské divadlo Mladá Boleslav. Pro držitele předplatenek, ale i pro
ostatní zájemce, uvede divadelní zpracování nejznámějšího díla Bohumila
Hrabala

OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY

Pro rodiče a děti

Krásné představení pro rodiče s dětmi jsme připravili na toto nedělní
odpoledne. Divadelní soubor Mladá scéna Ústí nad Labem k nám
zavítá se známou pohádkou, kterou na motivy klasické pohádky Boženy
Němcové napsala Kristina Herzinová

O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU
A VĚTRNÍKU
Děti určitě znají filmové zpracování této pohádky, kterou natočil režisér
Václav Vorlíček pod názvem Princ a Večernice. Princ Vladan provdá své
sestry za krále slunce, měsíce a větru a přitom se zamiluje do jejich sestry Večernice. Přes varování princezny otevře dveře třinácté komnaty, čímž
osvobodí krále ohně. Ten unese Večernici do své ohnivé sopky a jen Slunečník, Měsíčník a Větrník vědí, kde ji hledat... Příběh pokračuje dále – děj
nebudeme prozrazovat - ale nakonec vše dobře skončí.
Režii má Pavel Trdla a účinkují herci Mladé scény Ústí nad Labem:
JIŘÍ KRAUS, LUKÁŠ ROUS, VÍT HERZINA, STANISLAV GÖRG,
HANA HEJLOVÁ, ELIŠKA NEMETHOVÁ, VERONIKA VALEŠOVÁ,
JOSEF BARTÁK, PETR SVOBODA, KLÁRA SOTTNEROVÁ, KAMILA SVOBODOVÁ, TEREZA ZAPADLOVÁ.
Vstupenky obdržíte v kanceláři předprodeje na radnici a půl hodiny před
začátkem pohádky také v pokladně KDJS.

Dramatizace novely, kterou proslavil oskarový film Jiřího Menzela. Tragikomedie tělesného a lidského dospívání Miloše Hrmy na malém středočeském nádraží v době druhé světové války.
Scénář a režie Ivo Krobot. Účinkují herci Městského divadla Mladá
Boleslav: MATOUŠ RUML, PETR HALÍČEK, MIROSLAV BABUSKÝ. IVANA NOVÁČKOVÁ, DAGMAR TEICHMANNOVÁ, TEREZA
RUMLOVÁ, PETRA NAKLÁDALOVÁ, EVA HORKÁ, LUDĚK JIŘÍK,
ROMAN TEPRT, PETR PROKEŠ, PETR BUCHÁČEK, IVO THEIMER, MICHAL KOPČAN, PETR ZELENÝ.
Klavír: Lubor Šonka, klarinet: Jaroslav Smejkal, violoncello: Vilém
Bernáček. Délka představení 130 minut.
Také na toto atraktivní představení obdržíte zbývající vstupenky v předprodeji na náměstí.
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KULTURNÍ KALENDÁŘ - ŘÍJEN 2011
Pondělí 17. října v 19.30 hodin

Předplatné poezie

www.kdjs-sedlcany.cz

Středa 26. října v 9.00 hodin

Pro 1. stupeň ZŠ a MŠ

Velice příjemný večer mohou prožít všichni zájemci o poezii a krásnou
hudbu toto pondělí v koncertním sále kulturního domu. Na zahájení předplatitelského cyklu večerů poezie jsme zařadili hudebně literární pořad

Pražská agentura Anima Candida přiveze našim malým návštěvníkům
z řad dětí mateřských škol a 1. stupně ZŠ zcela novou pohádku od Jiřího
Středy

Galantní doteky

O malém rytíři Juráškovi

francouzské hudby a poezie

Překrásné skladby pro flétnu, violoncello a cembalo od J. Ph. Remeaua
(1683 – 1764) doprovázejí úžasnou poezii ze sbírky Zpěvy sladké Francie. Účinkují naši přední umělci
Miroslav Kovářík
- recitace
Hana Kimelová
- cembalo
Robert Heger
- flétna
Jiří Hošek
- violoncello

Malý princ Jurášek chce být velkým a statečným princem. Na radu svého otce – krále se vydá do světa, aby vykonal něco statečného. Jenže ani
v pohádce to není jednoduchý úkol, a to hlavně proto, že se rozhodl osvobodit princeznu ze zajetí zlého draka.
V představení, které je vhodné pro děti od 3 do 9 let, jsou použity marionety, spodové a plošné loutky. Režii pohádky má Jiří Středa a všechny
pohádkové postavy a postavičky hraje velice pěkně u nás dobře známá
herečka KATEŘINA TÁBORSKÁ.

Místa v sále je třeba si zamluvit včas na telefonním čísle 318 821 158.
Volné vstupenky jsou k dostání v přízemí radnice nebo před pořadem
v pokladně KDJS. Studenti gymnázia, středních škol a ZUŠ mají na pořad
výraznou slevu!
Pondělí 24. října v 19.30 hodin

Mimo předplatné

Na motivy světoznámé komedie Lakomec od J. B . Moliéra nastudovala Divadelní společnost Josefa Dvořáka s laskavým svolením
autora hru

CHUDÁK HARPAGON
Dramatické vyprávění o stařičkém človíčkovi, kterému všichni ztrpčují
život tím, že po něm něco chtějí. Zejména peníze. A človíček nerad dává
a nedá a nedá...
Ve výtečné komedii pod režijním vedením Josefa Dvořáka hrají známí
pražští herci

JOSEF DVOŘÁK

MARKÉTA HRUBEŠOVÁ, DAGMAR SCHLEHROVÁ
HELENA JUSTOVÁ, ADÉLA ZEJFARTOVÁ
ROSTISLAV TRTÍK, MILAN DUCHEK
Zajistěte si vstupenky co nejdříve v předprodeji na náměstí TGM.
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Populární herec a komik Josef Dvořák ztvárňuje svým osobitým způsobem
hlavní roli v nové komedii „Chudák Harpagon“, kterou uvede Divadelní
společnost Josefa Dvořáka v KDJS v pondělí 24. října od 19.30 hodin.

www.kdjs-sedlcany.cz
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Divadelní dárkový balíček
Také v této sezoně jsme připravili pro zájemce o divadlo a dobrou zábavu
divadelní dárkový balíček, který se osvědčil rovněž jako vynikající vánoční
dárek. Letos jsme do jeho náplně zařadili tři velice kvalitní komedie našich
předních divadel s atraktivním hereckým obsazením.
Divadelní dárkový balíček bude kromě předplatenky na níže uvedené inscenace obsahovat stolní kalendář Sdužení obcí Sedlčanska a malý
vánoční dárek. Balíčky se začnou prodávat od října v kanceláři předprodeje
vstupenek v přízemí radnice, telefon číslo 318 821 158.
Nový „Divadelní dárkový balíček 2012“ zahrnuje následující inscenace:
-------- -------- --------

Neil Simon: JAKEOVY ŽENY

Divadelní společnost Háta Olgy Želenské
Inteligentní komedie o partnerských vztazích a citových vazbách, o důvěře a nevěře a o fantazii.
Hrají: Adéla Gondíková, Libor Hruška/Zbyšek Pantůček, Ivana
Andrlová/Veronika Jeníková, Vlasta Žehrová/Marcela Nohýnková, Olga Želenská, Jana Birgusová/Hana Kusnjerová, Pavla
Vojáčková/Jana Zenáhlíková. Režie: Lumír Olšovský
-------- -------- --------

Woody Allen: SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ
Divadlo pod Palmovkou Praha

Zábavná a rozpustilá komedie o lásce, sexu, manželských trampotách
a bouřlivém třeštění.
Hrají: Ivana Jirešová, Radek Valenta, Simona Vrbická, Jan
Teplý, Henrieta Hornáčková, Dušan Sitek. Režie: Petr Svojtka
-------- -------- --------

Jaan Tätte: KAŽDÝ DEN ŠŤASTNÝ DEN!
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram

Svérázná léčba manželské nudy, kde se experiment s bigamií postará
o překvapující situace.
Hrají: Bára Hrzánová, Libor Jeník, Helena Lapčíková, Zbigniew
Kalina. Režie: Lída Engelová

Oblíbená herečka a moderátorka Adéla Gondíková se představí v titulní roli
výborné komedie Jakeovy ženy, která je zařazena do nového divadelního
dárkového balíčku na rok 2012 a uvede ji u nás Divadelní společnost Háta
Olgy Želenské.

STANISLAV KADLEC
„Svoji první výstavu jsem uskutečnil
v roce 1979 v Jílovém u Prahy. Od té doby
uplynulo již 32 let a uskutečnil jsem celkem
26 samostatných výstav, z toho jich bylo
sedm v KDJS Sedlčany.
V začátcích jsem maloval výhradně přírodu olejem a suchým pastelem. Hodně mě
naučila akademická malířka paní Hölzelová,
v pastelech jsem obdivoval malíře Volfa,
Zrzavého, v olejích impresi – hlavně francouzskou.
V dalším průběhu jsem začal malovat abstraktní věci, nicméně vnitřně
tato abstrakce odrážela vždy realitu. Jedná se tedy opět o znázornění přírody, ale v její vnitřní duchovní rovině. Abstraktní a reálné obrazy nejsou
tedy odlišné (tématicky), ale upozorňují na vztahy všeho se vším, a tedy i na
zodpovědnost – v myšlenkách, slovech, činech i obrazech.
Proto mají všechny mé obrazy společný základ, tak jako má společný
základ atom, člověk, planety, galaxie a celé Stvoření Boží. Ponořit se do
prostoru Stvoření je dobrodružství poznání, nalezení míru a svobody.
Můžeme tak využít velkého daru Stvořitele – svobodné vůle.
Na této výstavě chci vystavit i některé starší obrazy z let 1979 – 1997 na
ukázku a pro porovnání. V nových reálných obrazech jsem se soustředil na
znázornění vody – lužní lesy, zrcadlení a rozkvetlé louky. Jsou to motivy ze
Šumavy, Brd i Sedlčanska.
Nové abstraktní
obrazy opět vyjadřují tuto realitu
v duchovní rovině. Tuto duchovní
i reálnou stránku
Přírody jsem se
vždy snažil nalézt
a je tomu tak i v
obrazech na této
výstavě.“

Městské divadlo Mladá Boleslav nastudovalo velice zdařile známou Hrabalovu novelu Ostře sledované vlaky a na předplatné divadla ji v KDJS zahraje
v pondělí 10. října v 19.30 hodin.
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PROGRAM NA ŘÍJEN 2011
pátek 21. října ve 20 hodin
film USA – akční sci-fi (2011) - český dabing
sobota 1. října ve 20 hodin
film ČR/SR – drama (2011)
CIGÁN
- K Bohu i Ďáblovi je stejně daleko. Adamovi, romskému chlapci, zabijí otce. Nejsou svědkové ani důkazy. Matka po pohřbu dlouho netruchlí
a provdá se za otcova bratra - zloděje a lichváře Žiga. Adamovi se ze dne na
den změní život. Žigo jej s bratry vtahuje do svých podivných kšeftů...
Mládeži do 12 let nevhodné
středa 5. října ve 20 hodin
film Slovensko – thriller (2011)
VIDITELNÝ SVĚT
- Máte pocit, že vás někdo sleduje? Oliver sleduje mladou rodinu, která
bydlí v protějším paneláku. Ze začátku obdivuje jejich štěstí a rodinnou
pohodu. Zjišťuje však, že to všechno je velmi vratké a snadno ovlivnitelné.
Hrají I. Trojan, K. Turjanová, I. Palúch a další. Mládeži do 12 let nevhodné
pátek a sobota 7. a 8. října ve 20 hodin
film ČR – komedie (2011)
MUŽI V NADĚJI
- Může být nevěra základem šťastného manželství? Rudolf je o tom přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit,
aby si ho udržela, a hlavně, ženská se nesmí nudit!“ Nechápe však naivitu
nesnesitelně korektního zetě Ondřeje. Hrají B. Polívka, J. Macháček a další.
Mládeži do 12 let nevhodné

CAPTAIN AMERICA: PRVNÍ AVENGER

- Steve se během druhé světové války dobrovolně zúčastní experimentálního tajného programu a díky tomu se stane supervojákem. Premiéra programu se vydaří a ze Steva se díky vědeckému programu stane dokonalá bytost
– voják. Hrají Ch. Evans, T. L. Jones a další.
Mládeži přístupné
sobota 22. října ve 20 hodin
film USA – akční sci-fi thriller (2011)
SKYLINE
- Los Angeles se probouzí do nového dne. Svítání však přichází o dvě hodiny dříve ze zvláštních zdrojů vznášejících se nad městem. Lidé se vznášejí
k obloze a jsou vtahováni do vesmírných lodí. Setkání s vyspělou mimozemskou civilizací přináší lidstvu zkázu.
Mládeži do 12 let nevhodné
pátek 28. října ve 20 hodin
film USA – komedie (2011) - český dabing
OŠETŘOVATEL
- Komedie vypráví o ošetřovateli v ZOO Griffinovi, který se zvířaty, o které
se stará, vychází lépe než s ostatními lidmi. Griffin má problémy s láskou
a pozoruje zvířata, aby se pokusil naučit se jejich způsobům seznamování,
a tím získal zpět ženu svých snů. Hrají K. James, R. Dawson a další.
Mládeži přístupné
sobota 29. října ve 20 hodin
film USA – akční (2011)
DRIVE
- Říkají mu Řidič. Přes den je filmovým kaskadérem, po nocích si přivydělává jako nájemný řidič zločineckých gangů. Samotářskému a ze svého života
rozpolcenému Řidiči zcela změní život náhodné setkání se sousedkou Irene. Hrají R. Gossling, Ch. Hendricks a jiní. Mládeži do 15 let nepřístupné

úterý 11. října v 16.30 hodin - film ČR - rodinný, animovaný,
komedie (2011)
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
- Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor, s čím si hraješ. Právě toto maminčino tajemství náhodou objeví dcerka Saxánka, která se nenadálou souhrou
okolností a své zvědavosti ocitne v kouzelné Říši pohádek. Hrají P. Černocká, J. Hrušínský, H. Nováčková. J. Bohdalová, P. Nárožný a další.
pátek 14. října ve 20 hodin
film UK – romantické drama (2011)
JANA EYROVÁ
- Film je přepisem románu Ch. Bronté. Hlavní hrdinka Jane se po pobytu
v sirotčinci ocitá na venkovském panství, kde pracuje jako vychovatelka
dívenky, kterou má pan Rochester ve svém opatrovnictví, a zamiluje se do
něj. Hrají M. Wasikowska, M. Fassbender a další.
Mládeži do 12 let nevhodné
sobota 15. října ve 20 hodin
film USA – akční, dobrodružný, fantasy (2011) BARBAR CONAN
- Legendární Barbar Conan je zpět! Conanova touha po pomstě za smrt
rodičů se záhy změní v krutý boj za záchranu národů Hyborie před mocnými
silami zla, ve kterém se bitvy s nelítostnými nepřáteli proplétají se souboji
s odpornými monstry.
Mládeži do 12 let nevhodné
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úterý 25. října v 16.30 hodin - film USA - animovaná komedie
(2011) - český dabing
ŠMOULOVÉ
- Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný film, uvádí na plátna
kin známé modré hrdiny, Šmouly. Zlý čaroděj Gargamel je vyžene z vesničky a pomocí kouzelného portálu se dostanou až do našeho světa.

