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PROGRAM KDJS - KVĚTEN 2014

Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty: Městský úřad Sedlčany 
informační středisko, náměstí TGM, Sedlčany, tel.: 318 821 158

DIVADLO - SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ V SEDLČANECH

úterý 29. dubna v 19:30 hod.                           mimo předplatné
pátek 2. května v 19:30 hod.                 mimo předplatné
sobota 3. května v 19:30 hod.     mimo předplatné
úterý 6. května v 19:30 hod.          mimo předplatné
středa 7. května v 19:30 hod.      předplatné KDJS
pátek 9. května v 17:00 hod.     derniéra

Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech uvádí komedii 
Williama Shakespeara

VESELÉ WINDSORSKÉ 
PANIČKY

Kompletní nabídka představení byla uveřejněna v dubnovém 
vydání, takže touto krátkou anotací pouze připomínáme květnové 
termíny konání zbývajících představení.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na pokladně KDJS. 

Vstupné 100 Kč. Délka představení cca 120 minut + přestávka.

pondělí 5. května v 18 hod.          VERNISÁŽ VÝSTAVY

V koncertním sále bude nainstalována společná výstava dvou 
regionálních autorů. Tentokrát vám svoje obrazy představí Jiřina 
Fousková a Jiří Habarta. Výstava nese název 

ŠKODA BAREV

Jiřina Fousková pochází ze 
západních Čech, kde se v září 
roku 1956 narodila. Nyní žije 
s rodinou v Podlesí u Příbrami. 
Díky své profesi se v roce 2001 
seznámila s Jiřím Habartou, 
který ji svými obrazy inspiroval. 
Začala kreslit tužkou portréty 
a v současné době se věnuje 
malbě květin a krajiny akrylem 
a olejem. 

neděle 11. května v 15 hod.        POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

Pro nejmenší diváky a jejich rodiče či prarodiče jsme připravili 
poslední jarní pohádku. Tentokrát k nám zavítá Divadelní spolek 
MIM o.s. Praha a uvede představení nazvané

POHÁDKA SOUSEDSKÁ 
aneb Byl jednou jeden domeček
Byl jednou jeden žluto-zelený domeček. A v něm bydleli pan Žlu-

tý a paní Karamela. Pohádkový příběh dvou sousedů s písničkami 
Petra Skoumala vám povypráví, jak to vypadá, když se dva hádají 
a nic nemá řád. Spousta situací bude dětem jistě blízká, vždyť ti 
dva jsou vlastně jako bratr a sestra a mají spolu dohromady jeden 
pokojíček. A stejně jako ti sourozenci se umí pořádně pohádat. Ale 
jsme v pohádce, takže jistě najdou způsob, jak se usmířit.

Účinkují: Jana Epikaridis, Petr Liška. Hudba: Petr Skoumal. 
Scéna, kostýmy: Lucie Ulíková. Scénář, režie, nastudování: Petr 
Liška (MIM o.s.), Jana Epikaridis.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné 80 Kč. Dél-
ka představení cca 60 minut bez přestávky.

Jiří Habarta se narodil na severní Moravě v únoru 1959. V sou-
časné době bydlí v Sedlčanech. I když vyzkoušel mnoho malíř-
ských technik, v posledních letech nejraději maluje olejem. Cha-
rakteristickým rysem jeho obrazů je zachycení výrazného světla. 

Oba autoři Vás zvou k návštěvě slovy „Ať Vás naše obrázky potě-
ší a pohladí po duši“.
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úterý 13. května v 18 hod. PŘEDNÁŠKA S FILMOVOU PROJEKCÍ

Do sálu KINA vás zveme netradičně na cestovatelskou přednáš-
ku či chcete-li besedu. O své zážitky z cesty se s návštěvníky podě-
lí dlouholetý vedoucí místní hvězdárny – pan František LOMOZ. 
Pořad má název  

PUTOVÁNÍ PO ARIZONSKÝCH HVĚZDÁRNÁCH

Vyprávění účastníka neobvyklé cesty za poznáním přírodních 
krás Národních parků USA a hlavně astronomických observatoří 
na území Arizony. Vyprávění je doplněné mnohými fotografiemi 
a 50minutovým filmovým dokumentem. Dotazy ze strany publika 
budou vítány!

Navštívené observatoře většinou vlastní nebo spravují nejrůz-
nější univerzity USA. Z nich je nejvýše položená observatoř na Mt. 
Graham ve výšce 3200 m. a další na Mt. Lemmon a také na Kitt 
Peaku.

Vstupné dobrovolné. Délka pořadu cca 90 minut bez přestávky 
– změna délky pořadu podle množství dotazů je velice pravděpo-
dobná.

čtvrtek 15. května v 19.30 hod.      KONCERT - mimo předplatné

Na další koncert 50. ročníku Hudebního festivalu SUKOVY 
SEDLČANY vás zveme do divadelního sálu.

AVE MARIA a nejkrásnější spirituály

V tomto netradičním pořadu vystupuje sólistka - česká mezzo-
sopranistka Edita ADLEROVÁ, sólistka Le Grand Théâtre du Puy du 
Fou ve Francii s varhaním doprovodem profesora Tomáše Hály.

Repertoár je naplněn v první části skladbou Ave Maria ve zpraco-
vání různých věhlasných autorů (např. F. Schubert,  G. F. Handel, J. 
S. Bach, Ch. Gounod, A. Dvořák, G.Verdi) a druhá část pak přináší 
nejkrásnější a nejznámější světové spirituály (Roll Jordan, Roll It’s 
Me, O Lord, Steal Away, Swing Low, Sweet Chariot, Deep River… 
a další). Netradiční spojení zpěvu spirituálů za doprovodu varhan 

utváří neopa-
kovatelný zvuk, 
který zvlášť 
dobře vynikne 
v klasických di-
vadlech.

Vstupenky 
je možné 
si zakoupit 
v předprodeji 
na radnici 
nebo před 
začátkem 
představení 
v pokladně 
KDJS. 
Vstupné: 
180 Kč. 
Délka pořadu: 
cca 70 minut 
+ přestávka.

úterý 20. května v 18 hodin        KONCERT - mimo předplatné
 

ZUŠ Sedlčany vás zve na celoškolní program, v němž vystoupí 
všechny obory ZUŠ.

JARNÍ ŤUKÁNÍ
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 

před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 80 Kč (děti 
do 15 let zdarma).  Délka pořadu je cca 80 minut bez přestávky.

středa 21. května v 18 hod.  KONCERT - mimo předplatné

V rámci festivalu Sukovy Sedlčany je tradičně zařazen program 
pěveckých sborů ze Sedlčan 

SEDLČANSKÁ VONIČKA
Vystoupí dvě oddělení dětského pěveckého sboru Zábojáček, 

Lidový soubor a žáci pěveckého oddělení ZUŠ Sedlčany a dále 
pak smíšený pěvecký sbor Záboj.

V letošním roce se sbormistři a učitelé zaměřili výlučně na čes-
kou tvorbu. Na samotný závěr chystají pro posluchače malé pře-
kvapení.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 80 Kč (děti 
do 15 let zdarma). Délka představení cca 80 minut bez přestávky.
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Plánované akce na červen 2014
ÚT 3. 6. KOŘENY A KŘÍDLA SV. LUDMILY  
           PŘEDSTAVENÍ mimo předplatné
ČT 5. 6. CAUSA RUDOLF                 DIVADLO mimo předplatné
SO 21. 6. DĚTSKÝ DEN V KDJS         PROGRAM PRO DĚTI 

pátek 23. května v 18 hod.    KONCERT - Zámek Červený Hrádek

50. ročník festivalu Sukovy Sedlčany - tradiční koncert v Rytíř-
ském sále na zámku Červený Hrádek. V programu vystoupí 

MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE

Repertoár je složen ze skladeb J. Suka, A. Dvořáka, F. Halvor-
sena.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstup-
né: 180 Kč. Délka pořadu je cca 100 minut + přestávka.

sobota 24. května v 18 hod.  KONCERT - Zámek Červený Hrádek

50. ročník festivalu Sukovy Sedlčany - koncert proběhne 
v krásném prostředí rytířského sálu na zámku Červený Hrádek. Vy-
stoupí 

SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR
Na programu budou skladby J. Suka, L. Janáčka, Z. Lukáše.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstup-

né: 180 Kč. Délka pořadu je cca 100 minut + přestávka.

neděle 25. května v 10.30 hod. KONCERT - Kostel Křečovice

Závěr Sukových Sedlčan již tradičně probíhá v křečovickém kos-
tele. Těšit se můžete na 

KONCERT VÁŽNÉ HUDBY 
Po jeho skončení proběhne pietní akt u hrobu hudebního skla-

datele Josefa Suka.
KDJS vypravuje autobus do Křečovic. Odjezd je v 9.30 hod. od 

Kina Sedlčany a ihned po skončení akce se navrací zpět do Sedl-
čan. Cestovné je zdarma.

Zápis do kurzů tance a společenské výchovy začíná v pondě-
lí 19. května ve 14 hodin ve vestibulu Kulturního domu Josefa 
Suka v Sedlčanech.

Kurzy budou probíhat od začátku září do prosince 
každý pátek 17.30 - 19.30 hod. a 20.00 - 22.00 hod.

Prodloužené odpoledního kurzu – pátek
Prodloužené večerního kurzu – sobota
Podrobný rozpis obdrží každý účastník.

Pořadatelkou a lektorkou je paní Květa Horváthová.

Zápis do kurzů 
TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Obrazem z probíhajícího 50. ročníku
Sukových Sedlčan
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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)

pátek 2. května ve 20 hod.
film GB – romantická komedie (2013), 123 min.      LÁSKY ČAS
Co kdyby se dalo žít nanečisto? Stojíte poprvé tváří v tvář své 
budoucí životní lásce a chcete jí říct větu, po které se do vás zami-
luje. V drtivé většině případů to poděláte. Tim má to štěstí, že tyto 
zásadní životní momenty může opakovat... Hrají D. Gleeson, R. 
McAdamsová, B. Nighy, T. Hollander a další. Vstupné 90 Kč. Mlá-
deži do 12 let nevhodné.

pátek 16. května ve 20 hod.
film It – romant. drama (2013), 130 min.  NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
Virgil Oldman je světově uznávaný znalec výtvarného umění a sta-
rožitností. Nikdy se však nedokázal sblížit s jiným člověkem ani 
se zamilovat do ženy. Svou vášeň věnuje tajné sbírce ženských 
portrétů všech uměleckých stylů. Až v den šedesátých narozenin 
přijde nečekaný telefonát od neznámé ženy... Hraje G. Rush, S. 
Hoeksová. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

PROGRAM KINA - KVĚTEN 2014

neděle 18. května v 15 hod.
film USA/GB/BRD – animovaná pohádka, 91 min. 

HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA
Pohádková říše Gaja je v ohrožení. Má v tom prsty žárlivý a odpor-
ný profesor, který ukradne magický krystal...

sobota 10. května ve 20 hod.
film Itálie – drama, krimi, romantický (2014), 100 min. 

NÁSLEDKY LÁSKY
Každý z nás má nějaké tajemství.Film je kombinací motivů krimi-
nálního žánru s působivou analýzou stárnoucího člověka, které-
mu život uniká mezi prsty. Okolní svět už bez známky jakéhokoli 
sentimentu či emoce nečinně pozoruje padesátník Titto. Hraje T. 
Servillo, O. Magnani. Film byl nominován na Zlatou palmu na MFF 
Canes. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

čtvrtek 22. května ve 20 hod.
film USA – režie William Wyler, (1953), 118 min. 

PRÁZDNINY V ŘÍMĚ
Klasická romantická komedie s Audry Hepburn a Gregory Peckem 
v hlavních rolích se vrací na plátno kin. Film byl nominován na 
10 Oscarů a Audrey Hepburn získala Oscara za svou roli novodo-
bé princezny, která se vzepřela svým panovnickým povinnostem 
a díky americkému novináři poznala Řím jako obyčejná mladá dívka.

sobota 17. května ve 20 hod. 
film It/ F – romance, drama (2013), 140 min. VELKÁ NÁDHERA
Příběh stárnoucího spisovatele a novináře Jepa zasazuje Sorren-
tino do prostředí „třpytivé“ vysoké smetánky podmanivého Říma 
a po vzoru filmových velikánů  Felliniho a  Antonioniho podává kri-
tiku současné společnosti, žijící v  povrchnosti, přetvářce a zasle-
penosti. Hrají T. Servillo, C. Verdone, S. Ferilli a další. Vstupné 90 
Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

pátek 9. května ve 20 hod.
Film USA/GB – komedie (2013), 109 min.      U KONCE SVĚTA
Připravte se na „výplach“. Kamarádství na život a na smrt, nakažli-
vý humor, nadměrná spotřeba alkoholu, problematičtí hrdinové, 
pěstní výměny názorů a nečekaně výbušná překvapení. Film se 
jmenuje podle hospody, kde má být  pivní maratón pětice kama-
rádů. Hrají S. Pegg, N. Frost, M. Freeman, R. Pike, P. Brosnan. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

úterý 20. května ve 20 hod.
film ČR/SR – thriller (2014), 106 min.                        KANDIDÁT
Skutečný příběh, který se nestal... V dnešní době jsou nejcen-
nějším zbožím informace. Film ukazuje velkou moc médií, která 
manipulováním s událostmi mohou ovlivňovat celý svět. Příběh 
sleduje zákulisí politické kampaně kandidáta na prezidenta... Hrají 
M. Majeský, M. Dlouhý, P. Nový, M. Hilmerová. Vstupné 90 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 3. května ve 20 hod.
film ČR – autorský film s prvky melodramatu (2014), 57 min. 

SKORO ÚPLNĚ VYMYŠLENÝ FILM
Nezávislý film režisérky Terezy Kovářové. Samotářský spisovatel 
Henry se vrací z cest a u svého prahu nachází hromádku dopisů. 
Bez oslovení i bez podpisu, básničky psané na projetých vlakových 
jízdenkách, mu připomínají jeho momentální literární neschop-
nost... Hrají P. Kubes, K. Petrylová, M. Bačíková a další. Vstupné 
90 Kč. Mládeži přístupné.

pátek a sobota 23. a 24. května ve 20 hod.
film USA – drama (2014), 105 min.            VŠE JE ZTRACENO
Z chování osamělého mořského vlka vycítíte, že v životě zažil už 
mnoho krizí. Ani ta, při které se jeho jachta střetla s plovoucím 
kontejnerem plným bot, ho zpočátku nevykolejí. Jenže tato srážka 
je jen ochutnávkou před sérií katastrof, kterým musí čelit. Hraje 
Robert Redford. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. 

pátek a sobota 30. a 31. května ve 20 hod.
film ČR – akční dokumentární film (2014), 87 min. 

SAMETOVÍ TERORISTÉ
Stano, Fero a Vladimír – tři muži, kteří se pokusili o ozbrojený 
odpor proti komunistické moci v době českoslovanské norma-
lizace a následně byli odsouzeni k odnětí svobody, se setkávají 
v akčním dokumentu. Všichni tři hrdinové ve filmu „přehrávají“ 
své tehdejší činy a zároveň odhalují, co dělají dnes. Účinkují Vl. 
Hučín, St. Kratochvíl, Fr. Bednár a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži 
do15 let nevhodné.
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