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PROGRAM KDJS - LEDEN 2015

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

středa 7. ledna v 19.30 hod. DIVADLO - mimo předplatné
čtvrtek 8. ledna v 19.30 hod. DIVADLO - mimo předplatné
sobota 10. ledna v 17.00 hod.       DIVADLO - mimo předplatné

Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech po úspěšném uve-
dení (listopad a prosinec 2014) divadelního ztvárnění známé crazy 
komedie, přichází s další řadou repríz. 

ZÍTRA TO ROZTOČÍME, DRAHOUŠKU
aneb Absolutně nevinný žertík

Invalidní důchodce Evžen Novák si přivydělává jako komparsis-
ta. Jednou při návratu z natáčení se na pavlači setká se sousedkou 
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, pomstu. Začíná tak malá soused-
ská válka... 

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: Kateřina Ševidová, Sláva Bloch, Vlaďka Kalinová, 

Jan Náhoda, Renata Pejchlová, Jiří Bosák.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 100 Kč. 
Délka představení cca 155 minut s přestávkou.

úterý 13. ledna v 19.30 hod.
PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

Do koncertního sálu KDJS Vás zveme na další pořad předplat-
ného poezie 

VEČER HUDBY A POEZIE
Hlavní protagonistkou je vynikající herečka, dabérka a recitátorka 

Ivana ANDRLOVÁ, která přednese poezii českých a francouzských 
básníků. Svým zpěvem nás potěší Pavla ŠVESTKOVÁ a o hudební 
doprovod se postará soubor ATLANTIS Colegium Vítězslava Pod-
razila. Uslyšíme skladby českých i světových skladatelů. 

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 150 Kč.  
Délka představení cca 90 minut s přestávkou.

Sedlčanští ochotníci ve vzácné společnosti - s herečkou Janou Krausovou 
a hercem Karlem Rodenem.
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neděle 18. ledna od 15 hod. POŘAD PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše malé diváky a jejich rodiče jsme připravili pohádkové 
představení

JAK VÍLA MODROVLÁSKA 
SPLNILA TŘI PŘÁNÍ

„Mluvit stříbro, mlčet zlato“

Pohádkový příběh z Podkrkonoší, na motivy pohádky Svatavy 
Pavlové, napsala Hana Hessová. Příběh Vás zavede do lesního 
království Modrovlásky, moudré a spravedlivé víly, která Matěje 
s Andělkou odmění za dobrý skutek kouzlem. Jak si Matěj s Anděl-
kou s darem od víly Modrovlásky poradí? Přinese jim štěstí anebo 
smůlu? Přijďte a uvidíte veselý pohádkový příběh, který v sobě 
skrývá poznání o tom, že i největší kouzlo nemá žádnou cenu, když 
člověku vládně chamtivost, lenost a sobectví nad soucitem, dobro-
tou a láskou a učí nás přemýšlet hlavou a jednat srdcem.

Vstupenky (včetně místenky) je možné si zakoupit v předpro-
deji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. 
Vstupné: 80 Kč. Délka představení cca 55 minut bez přestávky.

středa 21. ledna v 19.30 hod.           DIVADLO - dárkový balíček

Jako první představení z „Dárkového balíčku KDJS“ jsme při-
pravili populární a velmi úspěšnou hru v provedení Divadla Pavla 
Trávníčka

SBOROVNA
Je to původní česká komedie, která řeší problemati-

ku učňovské mládeže prostřednictvím učitelského sboru.
Je to nemilosrdná mozaika celé naší společnosti, která nejen poba-
ví, ale přinutí diváka se zamyslet nad tím „jak to vlastně žijeme“. 
Autor nás zavedl do sborovny učitelského sboru v zemědělském 
učilišti. Zde se učitelé snaží zvládnout naprosto nezvladatelné 
žáky, neboť padly všechny morální a etické hodnoty. Současná 
učňovská mládež, je sice plná vulgarismů, ale ani učitelský sbor 
není ideální. Ředitel je zkorumpovaný flegmatik, sborovnou vládne 
cynismus... Žák Pivoňka a jeho finančně silní rodiče, ovšem ško-

lu téměř rozvrátí. Na scéně se objevuje nová zástupkyně ředitele, 
kterou rodiče podplatí a ta dosáhne toho, že dosavadní zástupkyni 
ředitel propustí. Dojde k malé směšné stávce učitelského sboru, 
ale pomůžou jim žáci, kteří si na mobil natočí sexuální hrátky ředi-
tele a jeho nové zástupkyně. Žák Pivoňka ovšem zůstává a život ve 
škole běží.

Hrají: 

Pavel Trávníček
Luboš XAVER Veselý / Zdenek Havlas
Petra Jindrová
Uršula Kluková
Kateřina Kornová
Hana Tunová
Monika Fialková

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupné : 250 Kč. Dél-
ka představení cca 120 minut + přestávka.
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Plánované akce v KDJS 
na měsíc únor 2015

středa 28. ledna v 19.30 hod. KONCERT - mimo předplatné

Skutečnou lahůdkou pro příznivce kvalitní hudby je koncert sou-
boru

HRADIŠŤAN 
HRADIŠŤAN s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou je ojedině-

lým hudebním tělesem s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, 
nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, 
který v počátcích vycházel zejména z folklóru. 

Neváhejte a přijďte na tento výjimečný koncert – atmosféra bývá 
vynikající a zážitek z koncertu nelze nahradit domácím poslechem 
CD.

  

Aktuální obsazení Hradišťanu:
Jiří Pavlica – umělecký vedoucí; housle, zpěv
Alice Holubová – zpěv
David Burda – klarinet, flétny, zpěv
Milan Malina – cimbál, zpěv
Roman Gill – viola, zpěv
Milan Gablas – kontrabas, zpěv
Josef Fojta – klávesy, perkuse, zpěv 

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 320 Kč. 
Délka pořadu je cca 100 minut (+ možná přestávka).

PO 2. 2. VRAŽDA V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU 
DIVADLO - dárkový balíček

SO 7. 2. PRODANÁ NEVĚSTA          DIVADLO - mimo předplatné
PO 9. 2. TECHTLE MECHTLE                   TRAVESTI SHOW
ST 18. 2. S VORVANĚM DO BULHARSKA (B.Klepl a E.Holubová) 

SHOW - dárkový balíček
ČT 19. 2. DRUHÁ SMRT JOHANKY Z ARKU  

DIVADLO - předplatné
NE 22. 2. PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU 

PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 27. 2. PLES ZŠ Propojení           PLES
SO 28. 2. ŠIBŘINKY TJ TATRAN      MAŠKARNÍ PLES
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pátek 9. ledna ve 20 hod.
film Česko – příběh (2014), 75 min.                             ŠŤASTNÁ
Život a láska se zahrát nedají, ty se musí prožít... Hlavní hrdin-
ka - Viktorie Šťastná, odjíždí do Prahy splnit si svůj sen 
a studovat hereckou akademii. Velice brzy však zjišťuje, že se 
její původní ideály nesetkávají s realitou. Dostává se do party pro-
třelých studentek, které pojímají hereckou kariéru zcela jinak... 
Hrají A. Daňková, D. Kraus, A. Krejčíková a další. Mládeži přístup-
né. Vstupné 90 Kč.

sobota 10. ledna ve 20 hod. 
film USA – komedie, krimi (2014), 94 min.  
           SPRING BREAKERS
Příběh potřeštěných, bláznivých, sexy středoškolaček, které se 
vydaly na jízdu plnou zážitků. Holky v bikinách a lyžařských kuk-
lách , které posilněné alkoholem a drogami, to pořádně rozjíždí, 
když se dají dohromady s Jamesem Francem, který nás zavádí 
do bizardního podsvětí, kde jsou všichni ve hře. Hrají S. Gomez, 
A. Benson, J. Franco a další. Mládeži do 15 let nepřístupné. Vstup-
né 90 Kč.

sobota 24. ledna ve 20 hod.
film USA – fantasy, sci-fi (2014)                                       DÁRCE
Jonas vyrůstá v idylickém světě, kde existuje pouze štěstí. Na 
okraji společenství žije jediný držitel a strážce všech pravdivých 
vzpomínek lidstva – Dárce. Jonas od něj získá to, co nikdo jiný 
nesmí vědět – pravdu o skutečném životě… Začíná chápat, že jeho 
společenství žije v iluzi dostatku a bezpečí bez citů a možnosti vol-
by. Hraje B. Thwaites, J. Bridges, M. Streep, K. Holmes a další.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné 90 Kč.

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 - LEDEN 2015

neděle 11. ledna v 15 hod.
film Česko, Dánsko – pohádka (2014), 90 min.       TŘI BRATŘI
Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěs-
ty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém 
putování vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mno-
ho nástrah, nečekaných příhod a snad také láska... Hrají T. Klus, 
V. Dyk, Z. Piškula, Z. Norisová, J. Lábus, O. Kaiser a další. Vstupné 
90 Kč.

čtvrtek 22. ledna ve 20 hod.
film GB – režie Danny Boyle (1996), 94 min. 

TRAINSPOTTING
Kultovní snímek podle románu Irvina Welshe v režii Dannyho 
Boylea (Pláž, Milonář z chatrče) se téměř po dvaceti letech vrátí 
na plátno sedlčanského kina. Drogová scéna Edinburghu 80. let, 
stiženého ekonomickou krizí, se do filmu promítla s autentickou 
syrovostí, kterou ovšem režisér vyvažuje geniálním černým humo-
rem. V hlavní roli se představí Ewan McGregor – ze kterého Tra-
inspotting udělal hvězdu světového formátu. Nezapomenutelný je 
i soundtrack filmu, na kterém se podílely hvězdy britské kytarové 
a elektronické hudby poloviny 90. let (Blur, Primal Scream, New 
Order, Pulp, Underworld). Mládeži do 15 let nepřístupé.

pátek 23. ledna ve 20 hod.
film Rakousko – dokument (2014), 94 min. 

VELKOLEPÉ MUZEUM
Tento rakouský dokument přináší divákům neobyčejný, vtipný a 
důmyslný pohled do zákulisí jedné z největších a nejdůležitějších 
světoznámých institucí. Po dvou letech strávených v útrobách 
Muzea dějin ve Vídni přináší obraz každodenního života v muzeu 
od ředitele až po členy úklidové služby a všechny, kteří se podíle-
jí na vytváření prostředí pro umění. Mládeži do 12 let nevhodné. 
Vstupné 90 Kč.

pátek 16. ledna ve 20 hod. 
film Česko – dokument (2014), 88 min. 

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
Všichni znají dvojici slavných cestovatelů – Zikmunda a Hanzelku. 
Nikdo neví, jaký žili život. Vydejme se napříč dějinami a nechme si 
vyprávět příběh minulého století prostřednictvím muže, který jej 
zažil... M. Zikmund – fenomenální cestovatel, fotograf, spisovatel 
a publicista. Málokdo ví, že si tento bezmála stoletý muž již sedm-
desát let denně píše deník. A nyní odtajnil své celoživotní osobní 
vzpomínky... Mládeži přístupné. Vstupné 90 Kč.

sobota 17. ledna ve 20 hod.
film ČR/SR – drama, komedie (2014), 98 min. 

ZEJTRA NAPOŘÁD
Hlavní hrdina Petr Kraus vyráží na cestu napříč republikou, aby 
objevil nové přátele a přitom zjistil, že se neobejde bez těch, kteří 
jsou mu nablízku odjakživa. Na cestu, která mu možná změní život 
a kde si uvědomí, že před problémy nemůže unikat věčně, protože 
ty si jej vždy nakonec najdou... Hrají P. Batěk, V. Kerekes, F. Blažek, 
J. Lábus a další. Mládeži přístupné. Vstupné 90 Kč.

pátek 30. ledna ve 20 hod.
film Česko – erotický thriler, krimi (2014), 80 min.         RALUCA
Bývalý policista si některé věci ze své minulosti rozhodně 
nechce připomínat. Ale připomenou mu je jiní. Pracuje jako sou-
kromý detektiv, spí se svou sekretářkou, sleduje lidi za peníze, 
až do chvíle, než se mu do života připlete svůdná Raluca a oto-
čí mu ho o 360 stupňů. Je to náhoda, osud, nebo na něj někdo 
nastražil past? Hrají J. Dolanský, D. Novotný, H. Dvořáková, 
M. Pachlová, K. Frejová, S. Majer, a další. Mládeži do 15 let nepří-
stupné. Vstupné 90 Kč.

sobota 31. ledna ve 20 hod.
film B,F, I – drama (2014), 95 min.      

DVA DNY, JEDNA NOC
Mimořádný lidský a silný příběh z rukou mistrů filmového plátna 
bratrů Dardenových. Sandra pracuje v solární elektrárně a právě 
se zotavuje z depresí. Vedení společnosti nemá zájem o takovéto 
zaměstnance, avšak nechce vystupovat ve zlém světle. Zda San-
dra o práci přijde nebo ne mají rozhodnout její kolegové... Hrají 
M. Cotillard, F. Rongione, S. Caudry a další. Mládeži do 15 let 
nevhodné. Vstupné 90 Kč.


