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Po delší době připravil Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech tolik oblíbený

KABARET
aneb Zasmějte se s námi, dokud máme ještě čemu
Kabaret obsahuje směs scének, písniček, horový příběh, a to
vše je provázeno konferencí.
V režii Jaroslavy Bulínové účinkují:
Jaroslav Repetný, Pavel Heran, Miroslav Bouček, Jaroslav
Hošna, Martin Vašák, Jiří Dundr, Vlaďka Kalinová, Renata
Holoubková, Renata Pejchlová, Zlatka Bártů, Renata Vinařová,
Miloslava Kelichová, Gabriela Kalinová, Petra Daňková, Petra
Pohnánová, Jana Smrtová, Jiří Bosák, Lidmila Sunegová, František Zeman, Marie Chlumecká, Olga Litošová, Jan Náhoda,
Rudolf Nemastil.
Autor scének: Josef Berka, nácvik písní a hudební doprovod:
Jaroslav Hošna, Klára Caltová, kulisy: Jiří Bosák, kostýmy: Lenka Malendová, masky: Vlaďka Kalinová, účesy: Renata Pejchlová, zvuk, zvukové efekty, kamera: Petr Hochmaul, světla: Marek
Kolský, Richard Otradovec, opona a pomocná režie: Jana Pšeničková, inspice: Jana Kurandová, text sledují: Irena Čedíková,
Lenka Marková.
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na náměstí nebo
před začátkem každého představení v pokladně KDJS.
Úterý 15. listopadu v 19.30 hodin

Pátek 18. listopadu v 18.00 hodin

Koncertní sál

Letošní předvánoční prodejní výstavu bude tvořit nádherná
keramická tvorba, se kterou se bude v koncertním sále KDJS prezentovat známá výtvarnice z nedalekých Čechtic

MAJKA BLAŽEJOVÁ
Při slavnostní vernisáži zahraje kapela Diogenes z Čechtic pod
vedením Karla Rozkošného a úvodní slovo pronese Mgr. Klára
Hanková.
Přijďte si vybrat a zakoupit velice vkusný a líbivý vánoční dárek
pro své blízké!
Výstava je otevřena ve všední dny od 9 do 16 hodin a před
každým večerním pořadem a potrvá až do 21. prosince. To je zároveň poslední den, kdy je možné si vyzvednout zamluvenou keramiku (do 12 hodin).
O výtvarnici Majce Blažejové se více dozvíte na třetí straně tohoto Kulturního kalendáře.
Neděle 20. listopadu v 15.00 hodin

Pro rodiče a děti

MAMINKO A TATÍNKU, POJĎTE S NÁMI DO DIVADLA! V kulturním domě hrají tuto neděli pohádkový muzikál pro děti od 3 let,
který napsala Dana Bartůňková, přijede ho zahrát pražské Divadlo
NA rozHRANÍ a jmenuje se

JAGABABA A TŘI LOUPEŽNÍCI

Předplatné poezie

Druhý pořad z nového předplatitelského cyklu na poezii nese
název

Večer hudby a poezie
Na pódiu koncertního sálu vystoupí známí umělci

JAN ŠŤASTNÝ - recitace
PAVLA ŠVESTKOVÁ - mezzosoprán
ATLANTIS COLLEGIUM - komorní soubor
VÍTĚSLAV PODRAZIL - umělecký vedoucí
Atlantis Collegium vystoupí v obsazení: housle, violoncello
a cembalo. Skladby renesančních a barokních autorů (G. Caccini,
A. Vivaldi, G. B. Pergolesi aj.) se budou střídat s krásnou poezií
renesančních i moderních básníků v podání velice populárního
herce Jana Šťastného, předního člena pražského Divadla na Vinohradech.
Volné vstupenky obdržíte v kanceláři předprodeje na radnici
nebo před začátkem pořadu také v pokladně kulturního domu.
Studenti mají na pořad výraznou slevu!

Hezká pohádka pro děti o zlé čarodějnici Jagababě, zakleté
princezně Krasněnce, kocourovi Černoočkovi a o třech loupežnických bratrech Bonifácovi, Grumpálovi a Hrombajsovi, ale také
o nesobeckosti, přátelství a lásce, díky nimž se nakonec jednomu
z loupežníků podaří zlé kouzlo zlomit. V představení zazní plno
krásných písniček
Režii pohádky má Dana Bartůňková a hrají známí pražští herci:

Jiří Kohout, Radim Jíra, Michal Čeliš, Jana Birgusová, Kateřina Janečková.
Vstupenky si zajistěte včas v obvyklém předprodeji na náměstí
nebo půl hodin před začátkem představení v pokladně KDJS.
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Středa 23. listopadu v 19.30 hodin

Mimo předplatné

V listopadu se každý rok koná v Kulturním domě J. Suka zajímavý koncert, který si získává stále větší oblibu a navštěvuje ho velké
množství posluchačů. Také letos se návštěvníkům představí velký

www.kdjs-sedlcany.cz

Čtvrtek 1. prosince v 18.00 hodin

Mimo předplatné

Všem milovníkům hezkých písniček je určen následující pořad
- KONCERTNÍ TOUR 2011 pod názvem S PÍSNIČKOU KOLEM
SVĚTA. Návštěvníkům se v něm představí stále velice populární
pěvecké duo

Taneční orchestr ZUŠ Sedlčany
pod vedením Václava Calty
Jedná se o již téměř tradiční koncert oblíbeného orchestru, který v letošním roce dosáhl celé řady úspěchů. V programu budou
uvedeny nejznámější a nejžádanější skladby z bohatého repertoáru
tanečního orchestru ZUŠ a opět nebude chybět atraktivní host.
Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji v přízemí radnice
nebo před začátkem koncertu také v pokladně KDJS.
Neděle 27. listopadu v 19.30 hodin

Předplatné divadla

Mimořádně v neděli vás pozveme do kulturního domu, neboť
zde uvidíte výbornou komedii, která je zařazena do předplatitelského cyklu divadelních her. Pražská Agentura Harlekýn uvede
v české premiéře francouzskou komedii Erica Assouse

HERCI JSOU UNAVENI
Herci se schází na grilování. Zábava se rozjíždí a na programu
jsou obvyklá témata z hereckých šaten - scénáře, role, vztahy,
peníze, zdraví... Přátelské setkání? Není to tak jisté, neboť masky
velmi rychle padají! A grilování? Bujarý herecký večírek s typickým
francouzským šarmem a překvapivým dojezdem.
Délka představení cca 2 hodiny. Režii má Jan Novák a účinkují
přední herci pražského Divadla na Vinohradech:

EVA A VAŠEK
Nový koncertní pořad plný písniček a vyprávění o cestování po
Kanadě, Americe, Austrálii a Novém Zélandu. Součástí koncertu je
videoprojekce s krásnými a nevšeními záběry přírody očima Evy
a Vaška. Na koncertu pochopitelně zazní všechny hity a nejžádanější písničky těchto oblíbených zpěváků - Bílá orchidej, Morava
krásná zem, Malajka, Ave Maria a jiné.
Také na tento lákavý koncert si můžete vstupenky koupit či
objednat v kanceláři předprodeje na radnici, telefon 318 821 158.

SVATOPLUK SKOPAL, VENDULKA KŘÍŽOVÁ/SIMONA POSTLEROVÁ, JANA BOUŠKOVÁ/NAĎA KONVALINKOVÁ, JAN ČENSKÝ/VÁCLAV VYDRA, JAN ŠŤASTNÝ/MARTIN ZAHÁLKA, BARBORA PETROVÁ/ LENKA
ZAHRADNICKÁ.

Zbývající volné vstupenky si obstarejte včas v našem předprodeji na náměstí TGM.

Simona Postlerová a Václav Vydra
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K nejoblíbenějším současným českým hercům patří Jan Šťastný, kterého
mohou diváci vidět v úterý 15. listopadu v pořadu Večer hudby a poezie.
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www.kdjs-sedlcany.cz

Divadelní dárkový balíček
V listopadu vrcholí podzim, a to je neklamný fakt, že Vánoce
klepou na dveře. Opět se začne řešit každoroční téma - co koupit nejbližším pod stromeček. My k vám již potřetí přicházíme
s nabídkou tzv. divadelního dárkového balíčku. Ten připravil Kulturní dům Josefa Suka ve spolupráci s ochotnými pracovnicemi
Regionálního informačního střediska při MěÚ Sedlčany. Balíček je
velice vkusně naaranžován a obsahuje předplatitelský průkaz na tři
kvalitní divadelní komedie, kalendář Sdružení obcí Sedlčanska na
rok 2012 a symbolický malý vánoční dárek. Cena balíčku je opět
pouhých 500 Kč a v prodeji je od října v kanceláři předprodeje
vstupenek v přízemí radnice. Jeho zakoupením určitě svoje blízké
potěšíte a vyřešíte tím otázku, čím je letos obdarovat.
Zde je nabídka divadelních komedií, při kterých se zcela jistě
budete výborně bavit:
--------

--------

--------

--------

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

MAJKA BLAŽEJOVÁ
„Dovoluji si vás pozvat na prodejní
výstavu své keramické tvorby. Moje
výstava bude zahájena v Kulturním
domě Josefa Suka vernisáží 18. listopadu od 18 hodin. Zahraje zde kapela
Diogenes z Čechtic pod vedením Karla Rozkošného a s úvodním slovem
vystoupí Mgr. Klára Hanková.
Výstava bude otevřena ve všední
dny od 9 do 16 hodin a před každým
večerním programem. Ukončena
bude 21. prosince 2011, do tohoto
data je nutné si zamluvenou keramiku vyzvednout.
V Sedlčanech se již pošesté můžete
přijít podívat a zakoupit mé keramické kachle s přírodními i figurálními
motivy, vázy, hodiny, figury, betlémy
a drobnou keramiku, která je jako stvořená na dárek pro vaše nejbližší. Našla jsem u vás mnoho příznivců a snad je potěším i letos
v předvánočním shonu. Keramice se věnuji již mnoho let. Každý
výrobek je originál a snažím se, aby má tvorba přinášela radost
nejen mně, ale přinesla úsměv i na tvářích ostatních.
Moc se těším na každého, kdo si v předvánoční době najde
chvilku přijít se podívat na mou výstavu.
Hezký předvánoční čas přeje Majka Blažejová.“

Zábavná a velmi
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
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PROGRAM NA LISTOPAD 2011

pátek a sobota 4. a 5. listopadu ve 20 hodin
film USA – romentická komedie (2011)

BLÁZNIVÁ, ZATRACENÁ LÁSKA

- Cal Weaver prožívá svůj sen – má dobrou práci, pěkný dům,
skvělé děti a za manželku lásku ze střední školy. Ale zjistí, že ho
Emily podvádí... a dokonalý život vezme najednou za své. Hrají
S. Carell, R. Gosling, J. Mooreová, E. Stoneová a další.
Mládeži do 12 let nevhodné

středa 23. listopadu ve 20 hodin
film USA – komedie (2011)
KAMARÁD TAKY RÁD
- Ani jeden z nich nechce vážný vztah, oba připouští, že potřebují
sex. Dylan a Jamie si užívají spoustu legrace a sdílejí přesvědčení, že láska je jen mýtus hollywoodských filmů. A právě tehdy se
rozhodnou vyzkoušet sexy a uvědoměle dospělý experiment. Hrají
J. Timberlake, W. Harrelson.
Mládeži do 12 let nevhodné
pátek 25. listopadu ve 20 hodin
film USA - drama, sci-fi, thriller (2011)
NÁKAZA
- Film se soustředí na nebezpečí, které představuje šířící se smrtelná epidemie a mezinárodní tým lékařů ze střediska DCD, který se
snaží tuto epidemii zvládnout a zastavit. Hrají M. Damon, J. Law,
K. Winslet a další.
Mládeži do 12 let nevhodné
sobota 26. listopadu ve 20 hodin
film USA – sci-fi (2011)
SUPER 8
- Když se skupinka teenagerů rozhodne na kameru „Super osmičku“ natočit zombie horror, ani ve snu by nikoho nenapadlo, že
výsledný film bude ještě děsivější, než zamýšleli. Na nádražíčku,
kde právě natáčí, vykolejí vlak s tajným vojenským nákladem.
Mládeži přístupné

pátek 11. listopadu ve 20 hodin
film USA – akční sci-fi (2011)
ZROZENÍ PLANETY OPIC
- Místo evoluce...revoluce. Chtěli jsme zdokonalit lidskou rasu,
místo toho jsme přišli o pozici pánů tvorstva. Film barvitě a napínavě líčí revoluci, která vedla k tomu, že nás na piedestalu civilizace vystřídali nižší primáti. Film vytvořila společnost Weta Digital,
která dělala i Avatar.
Mládeži do 12 let nevhodné
sobota 12. listopadu ve 20 hodin
film USA – komedie (2011)
ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ
- Co se dá dělat, když zjistíte, že váš šéf je šílenec, sadista nebo
magor? Těmhle mizerům je třeba zatnout tipec. Takže posíleni
drinky a vyzbrojeni podivnými radami vymyslí hoši rafinovaný
neprůstřelný plán, jak se zbavit svých šéfů, ale... Hrají J. Bateman,
Ch. Day, J. Sudeikis. J. Aniston.
Mládeži do 15 let nepřístupné
pátek 18. listopadu ve 20 hodin
film USA – akční sci-fi (2011)
KOVBOJOVÉ A VETŘELCI
- Už zase na nás útočí mimozemšťané. Tentokrát si ale vybrali
špatný čas a špatné místo. Jejich prvotním cílem se stal Divoký
západ a doba, kdy všem, kdo tu chtěli přežít, visely kolty proklatě
nízko. Hrají D. Craig, H. Ford, S. Rockwell.
Mládeži přístupné
sobota 19. listopadu ve 20 hodin
ALOIS NEBEL
film ČR – kultovní komiks (2011)
- Dlouho očekávaná adaptace kultovního komiksu Alois Nebel přináší temný příběh kombinující kreslený a hraný film. Příběh začíná
na podzim roku 1989 na železniční stanici Bílý potok v Jeseníkách,
kde titulní hrdina slouží jako výpravčí. Hrají M. Krobot, K. Roden,
T. Voříšková a další.
Mládeži přístupné

4

úterý 8. listopadu v 16.30 hodin
film ČR – pohádkové pásmo (68 min.)

KRTKOVA POHÁDKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ

- Animované pohádkové pásmo složené z těchto pohádek: Krtek
a zápalky, Krtek hodinářem, Krtek a muzika, Krtek a koberec, Krtek
a medicína, Krtek a karneval, Krtek a buldozer.
úterý 22.listopadu v 16.30 hodin
film USA - dobrodružný (2011) - český dabing

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ

- Tintin, neohrožený mladý reportér, jehož neúnavné hledání dobrého příběhu ho dovede do světa velkého dobrodružství. Film je
natočen podle série knih od autora Hergé.

čtvrtek 3. listopadu ve 20 hodin
film USA (1960), 109 min.
PSYCHO
- Filmová klasika, kterou je nutné vidět na plátně. Alfred Hitchcock
si vyhrál s každým detailem a podařilo se mu stvořit snímek, jehož
smrtelné napětí stoupá, až na konec vyústí ve strašný a nevyhnutelný závěr. Vydejte se s námi do motelu, který řídí Norman Bates...
čtvrtek 24. listopadu ve 20 hodin
film ČR/Švýcarsko (1987), 84 min.
NĚCO Z ALENKY
- Dobře zpracovat Alenku v říši divů může jen mistr imaginace J.
Švankmajer. Ve svém prvním celovečerním filmu se našemu přednímu režisérovi podařilo složit nádhernou poctu autorovi knižní předlohy Lewisu Carrollovi a předvedl svět fantazie na filmovém plátně.

