Havlíčkova 514
264 01 Sedlčany
www.kdjs-sedlcany.cz
kdjs@sedlcany.cz
tel.: 318 821 741

Pondělí 8. prosince ve 20 hod.

SHOW - mimo předplatné

Do divadelního sálu KDJS Vás zveme na jevištní verzi oblíbeného televizního pořadu

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

PROGRAM KDJS - PROSINEC 2014
Pondělí 1. prosince v 19.30 hod.
Středa 3. prosince v 19.30 hod.
Čtvrtek 4. prosince v 19.30 hod.

DIVADLO - mimo předplatné
DIVADLO - předplatné
DIVADLO - mimo předplatné

Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech letos před publikum přichází s čerstvou novinkou, a to se „světovou premiérou“
divadelního ztvárnění známé crazy komedie

Účinkují: Michal Suchánek, Richard Genzer, Ondřej Sokol,
Igor Chmela, Daniel Dangl, Marián Čurko.
Vstupenky je možné si zakoupit pouze prostřednictvím společnosti TICKETSTREAM – www.ticketstream.cz. Vstupné: 400 Kč.
Délka představení cca 75 minut bez přestávky.

ZÍTRA TO ROZTOČÍME, DRAHOUŠKU
aneb Absolutně nevinný žertík
Věčné spory a nelítostné sousedské žertíky dvou rozhádaných
manželských párů převedl do jevištní podoby režisér představení
Richard Otradovec dle filmu Petra Schulhoffa.
Invalidní důchodce Evžen Novák si přivydělává jako komparsista. Jednou při návratu z natáčení se setká na pavlači se svou
sousedkou Alenou Bartáčkovou a v žertu jí naznačí, že jí je manžel
nevěrný.
Jenže Kája Bartáček si to nenechá
líbit a slibuje Novákovým, kteří si rádi
hrají na lidi z lepší
společnosti a jejich
syn René si vylepšuje
jméno různými tituly,
pomstu. Začíná tak
malá sousedská válka, jež má být zažehnána ve chvíli, kdy se mají obě znepřátelené
rodiny stěhovat z činžáku, který má být zbourán.
Nebyla by to však pravá komedie, kdyby se obě rodiny znovu
nesetkaly na sídlišti jako sousedé v jednom paneláku a na jednom patře. Válka se znovu rozhoří a nepomůže ani snaha Reného
a Nadi, neteře Bartáčkové, protože i jejich svatební oznámení je
považováno za poněkud hloupý vtip…
V režii Richarda Otradovce hrají:
Evžen Novák: Jiří Dundr
Božena Nováková: Miloslava Kelichová
Karel Bartáček: Jaroslav Repetný
Alena Bartáčková: Renata Holoubková
René Novák: Pavel Heran
Naďa Kovalová: Kateřina Dundrová
Správcová: Jana Smrtová / Jana Krausová j. h.
Dále hrají: Denisa Řeháková, Sláva Bloch, Vlaďka Kalinová,
Jan Náhoda, Renata Pejchlová, Jiří Bosák.

Středa 10. prosince v 18 hod.

KONCERT - mimo předplatné

Do divadelního sálu Vás zveme na již tradiční pořad žáků a učitelů ZUŠ Sedlčany

ADVENTNÍ ŤUKÁNÍ
Uprostřed zimy, kdy jsou noci nejdelší a dny nejkratší, kdy sníh
pokrývá všechna pole, lesy a hory, slavíme svátky vánoční. Už je
šero, světlo chvějivě plápolá a my se těšíme na slavnost Štědrého
dne. Adventním ťukáním si připomeneme „české Vánoce“, které
mají v naší kultuře specifický význam a neopakovatelné kouzlo.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 80 Kč. Délka pořadu je cca 80 minut bez přestávky.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 100 Kč.
Délka představení cca 120 minut s přestávkou.

PROSINEC 2014

SOUTĚŽ: Dobu čekání na představení si nyní děti můžou zkrátit nakreslením obrázku s tématikou Vánoc. Obrázek podepsaný
s adresou odevzdají do 11. 12. v informačním centru a ze všech pak
Michal po představení vybere 5 obrázků, jejichž autoři si odnesou
dáreček z Kouzelné školky: DVD 2 hod. Michal a František, CD Michal
ze školky - písničky, CD Dobrodružství s Františkem - povídání, Kniha s Michalem a Vánoční koledy s Františkem - písničky i vyprávění
o Vánocích. Těšíme se na vaše krásné vánoční obrázky, které bude
mít Michal od všech dětí ze Sedlčan a okolí na památku!
POŘAD PRO DĚTI A RODIČE

Středa 17.prosince v 19.30 hod. KONCERT - mimo předplatné

Pro naše malé diváky a jejich rodiče jsme připravili spolu s agenturou Pragokoncert Bohemia a.s. oblíbený pořad s Michalem
Nesvadbou

Ve společenském sále KDJS proběhne při stolovém uspořádání
sólový koncert frontmana oblíbené skupiny KEKS. S kytarou a harmonikou nám své i převzaté písně zazpívá známý zpěvák, skladatel
a kytarista

Sobota 13. prosince ve 14 hod.

MICHALOVI MAZLÍČCI
Aneb “Michale, když máš na opasku ještě dvě volné dírky za
přezkou, tak si nehraj na to, že jsi už dospělý!”
Michal si myslí, že už je moc velký na to, aby si hrál s dětmi. Jeho “plyšáci”, největší mazlíčci, ho ale přesvědčí o tom, že
z malého kluka ještě nevyrostl a hrát si s nimi může klidně dál.
Michal v Mazlíčcích představuje svoje miláčky ze zvířecí říše. Děti
se prostřednictvím tohoto představení na chvilku zastaví i na klidném místě v pralese v Africe, ale pak už rychle zase zpátky do
Michalova pokojíčku, kde na něj čekají další jeho oblíbení plyšáci
... a spousta jeho vzpomínek do kterých se vrátí spolu s dětmi
v sále... Nemůže chybět legrace, soutěže ale ani překvapení...?
Víte, koho má Michal opravdu moc rád, kdo je jeho Miláček a vy
ho dobře znáte...?
V představení uvidí děti skutečné hračky, své oblíbené plyšáky,
do kterých se zamilují nejen ony, ale také jejich rodiče.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 165 Kč
přízemí a 149 Kč balkon. Délka představení cca 60 minut bez přestávky.
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ŠTĚPÁN KOJAN
V programu zazní spousta jeho známých písní, které známe
nejen z jeho sólových koncertů a tanečních zábav skupiny KEKS,
ale i z vysílání rozhlasu. Přijďte na pohodový večer plný jeho vlastních i převzatých písniček… a možná dojde i na písně hrané na
přání návštěvníků.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 140 Kč. Délka představení cca 120 minut + 2 přestávky.

Čtvrtek 18. prosince v 18 hodin
Sobota 20. prosince v 18 hodin

KONCERT - mimo předplatné
KONCERT - mimo předplatné

Tradiční vánoční koncerty připravuje smíšený pěvecký sbor
Záboj spolu s tanečním, literárně-dramatickým a hudebním oborem ZUŠ Sedlčany.

Jakub Jan Ryba:
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ „HEJ, MISTŘE“
J. J. Ryba je obdivuhodný představitel české hudby, osobnost,
která svým působením a příkladem přispěla rodícímu se národnímu obrození, pozvedla úroveň školní výchovy i chrámové hudby
a zanechala v paměti národa i celého hudebního světa nesmazatelnou stopu svou Českou mší vánoční „Hej, mistře“.
Zveme vás na výjimečné – nejen hudební, ale i scénické zpracování Rybovy mše.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 80 Kč. Délka pořadu je cca 60 minut bez přestávky.
Pátek 26. prosince v 15 hodin

KONCERT - mimo předplatné

Do divadelního sálu Vás zveme na slavnostní vánoční koncert.
Se svým pořadem

ŠTĚDREJ VEČER NASTAL
k nám přijíždí

MUSICA BOHEMICA PRAHA
Tento soubor byl založen v roce 1985 dirigentem a skladatelem
Jaroslavem Krčkem. Dnes patří mezi nejlepší tělesa, která v tomto
oboru v Čechách působí a v příštím roce oslaví kulaté jubileum
– 40 let své činnosti. Takový stylově naladěný koncert patří tradičně k českým Vánocům. V programu jsou známé i téměř neznámé
vánoční skladby. Členové souboru používají historické a lidové
nástroje i nástroje vlastní konstrukce. Neváhejte a přijďte si užít
sváteční vánoční atmosféru.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 200 Kč.
Délka pořadu je cca 90 minut + přestávka.

Od 27. listopadu do 31. prosince

VÝSTAVA

Od čtvrtka 27. listopadu bude v koncertním sále nainstalována
až do konce roku 2014 velice oblíbená

VÝSTAVA KERAMIKY
MAJKY BLAŽEJOVÉ
Sama autorka Vás zve ke zhlédnutí těmito slovy:
Dostávám se znovu po třech letech do příjemného prostředí
Kulturního domu J. Suka, kde si můžete v předvánočním čase prohlédnout a zakoupit mou keramiku, která vzniká v Čechticích, kde
žiji a pracuji.
Keramikou se zabývám asi od roku 1992. Absolvovala jsem
SUPŠ v Praze, obor výstavnictví. Potom jsem nastoupila do propagačního oddělení, kde jsem se věnovala hlavně grafické činnosti.
Práce s hlínou mi dává jiné možnosti
vyjádřit své pocity a hlavně přinést
větší radost sobě i druhým.
Do Sedlčan se vždy těším, našla
jsem zde velmi vstřícné a obětavé pracovníky kulturního zařízení,
kterým touto cestou moc děkuji za
pomoc na výstavách.
Letos můžete opět vidět dekorativní keramiku s různými náměty.
kachle s texty, různá sluníčka, betlémy, figurální keramiku z červené
i šamotové hlíny, vývěsní kachle na
domy, hodiny, ale i drobnou keramiku.
Těším se na všechny, kteří si
v předvánočním shonu najdou chvilku přijít se podívat na tuto výstavu.
Výstava je doplněna několika obrazy Petra SŮSY.
Sedlčanský výtvarník k tomu uvádí:
„Někdy před sedmnácti léty jsem na společné výstavě ve Vlašimi poznal výtvarnici a keramičku Majku Blažejovou. Její tvorba
se mi vždycky moc líbila, mám doma její figurky a ona zase moje
obrázky. Proto jsem potěšen její nabídkou připojit se k její výstavě
v místním kulturním domě v Sedlčanech, kam přidám na doplnění
pár svých obrazů. Přeji Majce mnoho úspěchů a inspirace i v dalších letech.
Petr Sůsa, sedlčanský výtvarník z Dublovic.“

Plánované akce na leden 2015
PÁ 9. 1. PLES TANEČNÍCH
PLES
ÚT 13. 1. VEČER SLOVA, HUDBY A POEZIE – I. Andrlová
PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE
SO 17. 1. RYBÁŘSKÝ PLES
PLES
NE 18. 1. JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ
POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE
ST 21. 1. SBOROVNA
DIVADLO - dárkový balíček
SO 24. 1. OCHOTNICKÝ PLES
PLES
ST 28. 1. HRADIŠŤAN - J. Pavlica KONCERT - mimo předplatné
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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 - PROSINEC 2014
pátek a sobota 5. a 6. prosince ve 20 hod.
film Česko – bláznivá komedie (2014), 90 min.
MODELKY
Dvě někdejší kamarádky, ale už 40 let nesmiřitelné rivalky, ikony českého módního světa, si neustále dělají naschvály, sabotují přehlídky a pomlouvají se. Předhánějí se která objeví další Evu
Herzigovou. Pak se na scéně objeví tvář mladičké Martiny, o kterou svedou boj. Která vyhraje? Prohloubí se jejich rivalita nebo
konečně zakopou válečnou sekyru a obnoví své přátelství? Hrají
E. Steimarová, R. Rázlová, J. Štěpnička, N. Moravcová, M. Kraus,
M. Písařík, D. Martucci a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 20. prosince v 18 hod.
akční, sci-fi USA (2014), 140 min. TRANSFORMERS: ZÁNIK
Nehrozí nám válka, hrozí nám zánik. Se čtvrtým dílem jedné
z nejúspěšnějších filmových sérií přichází nový lidský hrdina a také
dosud nevidění Transformeři. Čtvrtí Transformers kromě hlavního hrdiny přinesou ještě zásadní novinku - Dinoroboty, což jsou
mechaničtí tvorové, kteří vypadají jako prehistoričtí ještěři. Vítejte
v transformovaném Jurském parku. Hrají M. Wahlberg, N. Peltz, S.
Tucci, S. Milesová a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

neděle 14. prosince v 15 hod.
film Norsko – rodinná fantasy, pohádka (2014), 84 min.

MAGICKÉ STŘÍBRO – HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU

Po dlouhém podzimním spánku se modří skřítci probudili do té
nejchladnější zimy. Malé údolí s hospodářstvím, kde žijí červení
skřítci, je ohroženo obrovským ledovcem... Dokáže královna modrých skřítků Modrá růže pomoci králi červených skřítků Drengovi. Královna věří dávné pověsti o magickém modrém rohu, který
dokáže změnit počasí... Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 12. prosince ve 20 hod.
film USA, F – epický příběh (2014), 117 min.
JIMMY P.
Je polovina padesátých let. Americký indián Jimmy Picard, který za
druhé světové války bojoval v Evropě, trpí od návratu domů chvilkovými závratěmi, dočasnou slepotou a ztrátou sluchu. Lékaři ale
nedokáží najít žádné fyzické příčiny, a proto do nemocnice povolají
francouzského psychoanalytika a antropologa Devereuxe, který se
pustí do odhalování příčin Picardova stavu. Hrají Benicio del Toro,
Mathieu Amaltic a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 19. prosince ve 20 hod.
film Slovensko – dokument (2014), 100 min.
DĚTI
Dokumentarista Jaro Vojtek natočil čtyři příběhy o dětech a rodičích. Ať už jde o otce vyrovnávajícího se s nedostupným světem
svého nemocného syna, mladého muže, který nezvládá odloučení
od rodiny, chlapce žijícího s necitelným otčímem či zrazenou ženu,
starající se o umírajícího otce. Každá z postav musí najít cestu ke
svým nejbližším, každá se musí vyrovnávat s tlakem často necitlivého okolí... Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
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sobota 13. prosince ve 20 hod.
Sedlčany 2014, 120 min, režie FK Sedlčany a Zážeh

PŘÍSNĚ TAJNÁ PROJEKCE

Nejen filmový večer plný překvapení pod taktovkou FK Sedlčany ve
spolupráci se sedlčanskou divadelní skupinou Zážeh. Pozor, výjimečně v sobotu v obvyklém čase na obvyklém místě.

