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PROGRAM KDJS - LÉTO 2015
pondělí 20. července od 18 hod.

KONCERT - mimo předplatné

Středočeská společnost pro múzické vzdělávání o.p.s. ve spolupráci s Obcí Petrovice a Kulturním domem Josefa Suka v Sedlčanech Vás zve do koncertního sálu na

SLAVNOSTNÍ KONCERT

studentů a pedagogů Středočeské mezinárodní pěvecké dílny.
Již tradičně se schází mladí umělci – zpěváci z Čech, Evropy
i zámoří, aby si předávali své zkušenosti na svém pobytu v Petrovicích. Každoročně se konají jejich koncerty v Petrovicích a dalších
městech středních a jižních Čech. V letošním roce budeme moci
jejich umění vidět a hlavně slyšet i v Sedlčanech. Zazní skladby
našich i světových skladatelů. Využijte této možnosti navštívit tuto
mezinárodní kulturní akci i v době prázdnin a dovolených.
Vstupné dobrovolné.

Plánované akce na září 2015

SO 5. 9. Hudební klenoty na zámku Červený Hrádek
Jan SPÁLENÝ & ASPM
JAZZOVÝ KONCERT
ČT 10. 9. LÁSKA A PÁREČKY
DIVADLO - předplatné
PO 14. 9. NA KŘÍDLECH HUDBY A POEZIE – V. Zawadská,
MUSICA DOLCE VITA
POEZIE - předplatné
ČT 17. 9. Travesti skupina TECHTLE MECHTLE SHOW KONCERT
ST 30. 9. LUBOŠ ANDRŠT & BLUES BAND
KONCERT

V Sedlčanech přistane v srpnu E. T. Mimozemšťan
Jeden z nejúspěšnějších rodinných filmů E. T. Mimozemšťan už na plátně kina jen tak neuvidíte, ale v sobotu 22. srpna budete mít jedinečnou
šanci zhlédnout jej v Sedlčanech. Tato výjimečná projekce bude součástí 2.
ročníku Sedlčanské filmové školky, která nabídne v sedlčanském kině celkem pět filmových představení. A slavný E. T. bude v dobré společnosti.
Přehlídka velkých filmů (nejen) pro malé diváky letos zahrnuje snímek
Františka Vláčila Sirius vyprávějící o přátelství malého kluka a vlčáka
v nelehké době druhé světové války nebo klasiku české animace Čarodějův
učeň Karla Zemana. Připomeneme si 75 let od prvního vydání dobrodružné knihy Záhada hlavolamu a uvedeme stejnojmennou filmovou adaptaci
režiséra Petra Kotka z roku 1993. Pětici představení doplní kolekce krátkých
filmů, ve které bude třeba Vzpoura hraček Hermíny Týrlové nebo Lev a písnička Břetislava Pojara.
Sedlčanská filmová školka, kterou pořádá Filmový klub Sedlčany ve
spolupráci s Kulturním domem Josefa Suka je tak příležitostí vydat se na
filmy, které by mladý divák měl vidět, ale nejsou k vidění zas tak často.
Akci opět finančně podpořilo město Sedlčany, partnery jsou stejně jako
vloni Muzeum Karla Zemana, Asociace českých filmových klubů, EduIn a
nově také Národní filmový archiv. Výjimečným partnerem je v tomto roce
Velvyslanectví USA v Praze, díky jehož podpoře můžeme uvést již zmíněný
snímek E.T. Mimozemšťan režiséra Stevena Spielberga z roku 1982.
Vstupné na jednotlivé filmy bude pouhých 50 Kč, permanentka na celou
akci stojí 150 Kč. Připravili jsme i rodinnou permanentku na všechny filmy pro dva dospělé a (až) tři děti za 400 Kč. A pozor – projekce filmu
E.T. Mimozemšťan bude díky podpoře Velvyslanectví USA v Praze zcela
ZDARMA.
Srdečně zvu (nejen) mladé diváky a jejich rodiče/prarodiče/příbuzné/
kamarády. Sledování filmů v kině je prostorem pro sdílení zážitků – věřím, že
sedlčanská filmová školka nabídne ve dnech 22. – 23. srpna filmové zážitky
té nejvyšší kvality. Podrobný program najdete na zadní straně obálky tohoto
vydání Radnice. Další informace a aktualizace průběžně uveřejňujeme na
webových stránkách http://www.facebook.com/sedlcanskafilmovaskolka.
Těším se na viděnou.
Petr Sokol, Filmový klub Sedlčany

PŘEDPLATNÉ 2015 - 2016
S nastávajícím létem se opět přiblížil čas zahájení nové KULTURNÍ SEZONY 2015 - 2016. Na tuto sezonu se již dlouho připravujeme a pro návštěvníky KDJS Sedlčany jsme opět nachystali dva
předplatitelské cykly, ve kterých budete mít možnost vidět a slyšet
mnoho umělců zvučných jmen, známých z filmových pláten, obrazovek televizí, z poslechu rozhlasových stanic, ale dojde i na umělce méně známé - začínající a uvidíme i sedlčanské ochotníky.
Předplatitelský cyklus „PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2015 – 2016“
v této sezoně nabídne soubory známé a osvědčené z minulých
sezon, ale i soubory, které v Sedlčanech ještě nevystupovaly.
Druhým cyklem je „PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY“.
V nové sezoně Vám nabízíme opět čtyři pořady. Připomeneme si
významná kulatá výročí některých osobností a poezie, slovo a hudba ve vzájemné symbióze nám poskytnou hezké večerní prožitky.
Doufáme, že naše nabídka je pestrá, atraktivní a jistě se máme
na co těšit. Předplatitelské průkazy jsou cenově výhodné, a proto
neváhejte s jejich zakoupením.
Důležitá informace: Prodej průkazů předplatného probíhá od
1. června 2015 v předprodeji vstupenek v přízemí radnice v RIS
na náměstí TGM (tel. 318 821 158). Majitelům letošních předpla-

titelských průkazů budou rezervována stávající místa do 30. 6.
a s „prodlouženou ochranu lhůtou“ do 14. 7. Od 15. 7. budou
rezervace uvolněny a nabídnuty dalším zájemcům. Ceny předplatitelských průkazů zůstávají na velice příznivé úrovni. Předplatné divadla stojí 1100 Kč za 7 představení (oproti minulé sezoně
dochází k navýšení o 100 Kč, neboť ceny pořadů neúprosně rostou)
a předplatné poezie, slova a hudby stojí 500 Kč za 4 představení
(stejně jako v roce minulém). Jsme rádi, že jsme dokázali zajistit
zajímavé pořady a současně i zachovat velmi příznivé ceny. Tím se
snažíme zajistit předplatitelům výhodnější ceny oproti jednotlivě
pořizovaným vstupenkám. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Pokud máte zájem o zasílání informací o akcích konaných
v KDJS mailem, stačí napsat ze svého mailu na naši mailovou adresu kdjs@sedlcany.cz a do předmětu či textu mailové zprávy slovo
“kultura” a my Vám budeme informace rádi a bezplatně posílat.
O tuto službu je možné požádat i přímo v KDJS osobně nebo vhozením žádosti s kontaktem do schránky umístěné ve vestibulu.
Informace rovněž najdete na naší webové stránce www.kdjs-sedlcany.cz i na Facebooku: www.facebook.com/kdjssedlcany, kde
s námi můžete i komunikovat.
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PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2015/2016
Září 2015
LÁSKA A PÁREČKY, Jean-Luc Lemoine

Mistrovsky napsaná, místy hořká, francouzská komedie - to je
základ. Ovšem její nezapomenutelný divácký zážitek silně ovlivní vynikající překlad, režie a herecké hrátky. Ano to jsou Láska
a párečky. Hra z Francie roku 2004, ve které se komickým způsobem demonstrují problémy nastupující dospělosti.
Účinkují: Simona Postlerová / Kateřina Janečková, Jan Révai,
Jarmil Škvrna, Karel Zima, Ernesto Čekan / Libor Jeník. Divadelní
společnost Sophia ART.

Říjen 2015
VZTAHY NA ÚROVNI, E. Taylor

Vztahy na úrovni je velmi svižná moderní komedie ze zákulisí
vysoké politiky, která nevynechává ani milostný život mužů sedících na vlivných křeslech v Evropské obchodní komisi.
Účinkují: Lukáš Vaculík, Ivana Andrlová / Olga Želenská / Vlasta Žehrová, Viktor Limr, Martin Sobotka / Martin Zounar, Monika
Absolonová / Kateřina Hrachovcová, Mahulena Bočanová / Adéla
Gondíková / Vlasta Žehrová, Pavel Nečas / Zbyšek Pantůček. Divadelní společnost HÁTA.

Listopad 2015
NOVECENTO /1900/, A. Baricco

Na samotném počátku roku 1900, našel starý námořník na
zaoceánském parníku v krabici od citronů nemluvně. Zřejmě jej
tam nechal nějaký zoufalý cestující třetí třídy. Nalezenci začali říkat Lemon, tedy Citron. Citron na té obrovské lodi objevil v
restauraci první třídy klavír, usedl k němu a ponořil ruce do bílých
a černých tónů a rázem vznikla legenda o „Devatenáctset”. Legenda o zázračném klavíristovi. Jediný herec, jeden vynikající klavírista, diváci doslova na dosah ruky a společně sdílený skvělý příběh
- to jsou ingredience, které činí z této inscenace zážitek, který si
nesmíte nechat ujít.
Účinkují: Radim Madeja, Jakub Šafr. Městské divadlo Mladá
Boleslav.

Prosinec 2015
PŘÍBĚH COCO CHANEL, J. Just

Osudové lásky ženy, která se stala legendou. Královna módy
nepřestala být nikdy nešťastnou naivní švadlenkou, toužící mít to,
co většina žen - manžela a dítě. Měla ale „štěstí v kartách a smůlu
v lásce“. A jsou to lásky napříč spektrem národů i bankovních kont:
následník ruského trůnu, anglický lord, chudý francouzský básník
či německý nacistický důstojník. Účinkují: J. Čenský, L. Švormová,
M. Dolinová, L. Olšovský/ F. Sichra. Divadelní Agentura Harlekýn.

Leden 2016
JANA EYROVÁ, Ch. Bronteövá

Divadelní zpracování slavného románu, který nepřestává přitahovat čtenáře a diváky jeho různých divadelních, filmových či televizních adaptací. Příběh lásky chudé dívky Jany Eyrové a bohatého
pana Rochestera odolal zubu času a stal se nesmrtelným. Vydejte
se s námi tedy znovu na cestu do tajemného Thornfieldu, který
ukrývá strašné tajemství. Staňte se svědky toho, že někdy může
být láska silnější než osud.
Účinkují: B. Fišerová, F. Kreuzmann, K. Březinová, R. Trtík. Divadelní společnost F. Kreuzmanna.
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Březen 2016
CARMEN, G. Bizet

Jako zahajovací představení 52. Sukových Sedlčan uvedeme tuto klasickou francouzskou operu patřící mezi nejlepší díla světové operní klenotnice. Geniální zhudebnění původního příběhu Prospera Mérimée o divoké
cikánce Carmen, jejíž lásku nikdy nikdo nezíská natrvalo. Autorova poslední opera plná smyslných i vroucích melodií právem patří vedle Verdiho
Aidy a Pucciniho Toscy k trojlístku dnes nejčastěji uváděných světových
oper. Režie: J. Kališová, dirigent: M. Rose, účinkují: sólisté,orchestr a sbor
Jihočeského divadla České Budějovice.

Duben 2016
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ, W. Shakespeare

Spolek divadelních ochotníků uvede své nastudování velmi známé hry W.
Shakespeara. Řada citových zvratů mezi dvěma mileneckými páry, tajemnými bytostmi a skupinou athénských řemeslníků, kteří mají sehrát divadelní
představení na svatbě jejich vévody. Diváci mohou sledovat vášnivá vyznání mileneckých dvojic, nahlédnout do tajů bájných lesních bytostí a pobaví
se směšností řemeslných divadelníků. V režii L. Sunegové uvidíte členy
sedlčanského ochotnického spolku.

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY
Září 2015
NA KŘÍDLECH HUDBY A POEZIE

Poetický pořad z krásné poezie v podání „královny českého dabingu“
a vynikající herečky Valerie Zawadské je citlivě doplněn skladbami renomovaných autorů /W. A. Mozart, A. Vivaldi, P. I. Čajkovskij …/ a zazní
i české a moravské lidové písně v zajímavých hudebních úpravách. Účinkují: VALERIE ZAWADSKÁ – umělecký přednes. Hudební doprovod - Soubor
MUSICA DOLCE VITA – Daniela Demuthová - mezzosoprán, Žofie Vokálková – flétna a Zbyňka Šolcová – harfa.

Listopad 2015
PIAF ZNÁMÁ NEZNÁMÁ

V roce 1915 /19. prosince/ se narodila hvězda světového šansonu Edith Piaf. Letošní 100. výročí jejího narození si připomeneme
v pořadu speciálně připravenému k tomuto výročí. Pořad je pojat
jako „Vyprávění o nezkrotném pařížském „Vrabčákovi“ s jejími
slavnými i méně slavnými šansony“. Účinkují: EVA KRIZ-LIFKOVÁ - Edith Piaf. JANA HERMACHOVÁ – Momone /sestra Edith/.
MILAN DVOŘÁK - klavírní doprovod.

Leden 2016
SVĚTOVÉ A ČESKÉ MELODRAMY 19. - 21. STOLETÍ

Jak název napovídá – čeká nás „procházka“ obdobím dvou
století v žánru melodramat. Oba umělci jsou spoluautory tohoto
pásma a jejich vysoká profesionalita je zárukou kvality. Můžeme
se těšit na krásný kulturní zážitek. Účinkuje: ALFRÉD STREJČEK
– umělecký přednes. Prof. TOMÁŠ HÁLA - klavír.

Březen 2016
TAK TROCHU SVÁTEČNÍ SHAKESPEAROVSKÁ POŠTA

Název je plně vypovídající – netřeba popisovat o čem pořad
vytvořený k 450. výročí narození geniálního autora pojednává.
Osoba hlavního protagonisty Prof. Martina Hilského se po dvou
letech vrací na naše jeviště a jeho věhlas v oblasti angličtiny či znalosti díla a života W. Shakespeara jsou zárukou vysokého uměleckého zážitku. Účinkují: Prof. MARTIN HILSKÝ – umělecký přednes.
DANIEL DOBIÁŠ – klavír, zpěv.

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 - LÉTO
sobota 4. července ve 20 hod.
film USA – erotický (2015), 124 min.

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI

„Pan Grey vás přijme za okamžik.“ Tahle prostá věta uvedla setkání, které zcela změnilo život nesmělé studentky Anastasie. Studentka literatury Anastasia přišla vyzpovídat pany Greye pro článek do studentského časopisu. Přestože se ji Grey svým chladným
a odměřeným chováním snaží odradit, má ho plnou hlavu, což ještě prohloubí jejich opakovaná pracovní setkání. Ani Grey však není
vůči téhle plaché dívce imunní a postupně ji začne otevírat dveře
do své třinácté komnaty... Hrají Jamie Dornan, Dakota Johnson
a další.
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
sobota 11. čevence ve 20 hod.
film Česko – temný thriller (2015), 86 min.
GHOUL
Temný thriller inspirovaný skutečnými událostmi. Trojice filmařů
se vydává na Ukrajinu s cílem natočit unikátní dokument o kanibalismu. Jejich pátrání se nečekaně začíná propojovat s příběhem
jednoho z nejzvrácenějších zločinců novodobé historie, kanibala
Andreje Čikatila. Společně s místní tlumočnicí, průvodcem a senzibilkou se snaží odhalit tajemství domu, kde se vše odehrávalo.
Stísněný pocit ve zdech domu se mění v děsivá setkání s jiným
světem a ze záměru natočit dokument se stává hrůzyplný boj
o život...
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodný.
sobota 18 července ve 20 hod.
DOMÁCÍ PÉČE
film Česko – komedie (2015), 92 min.
Domácí péče se zábavnou formou zaobírá nejdůležitějšími životními otázkami, vtipně a přitom upřímně vypráví o konečnosti lidské
existence a o tom, jak si s ní poradit. Obětavá zdravotní sestra
Vlasta na jihomoravském venkově ošetřuje spoustu místních pacientů. Když se však dozví, že potřebuje sama pomoc, musí ji začít
hledat mimo prostředí, které zná. Začíná objevovat svět alternativního léčení a díky němu i sebe samu. To vše k nelibosti manžela
Ladi, který na tyhle „hňupoviny“ nevěří. Vlasta tak musí bojovat
nejen se svou nemocí, ale i s Laďovým zdravým moravským rozumem. Hrají B. Polívka, A. Mihulová, T. Vilhemová, Z. Krónerová,
S. Venclovská a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
sobota 25. července v 19 hod.
film Francie – animovaný (2015), 85 min.

ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ

Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí v obležení Římanů...
Celá?!? Ale kdeže! Nyní má Caesar geniálně lstivý plán, jak se
drzých Galů zbavit jednou pro vždy... Jenže Asterix a Obelix svou
malou vesnici, ukrytou v hlubokém lese oplývajícím chutnými
divočáky, nadevše milují. Přece nedopustí, aby se z jejich milovaného domova stal pouhý turistický skanzen.
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 1. srpna ve 20 hod.
film USA – komedie (2015) JAK VYKRÁST SPERMABANKU
Tommy a Audrey touží po dítěti. Když snaha nevede ke kýženému
výsledku, oběma pomalu dochází, že se na ně štěstí neusměje.
Problém tkví v Tommym. Ten ale nebyl vždycky neplodný. Před
třemi roky, když se seznámili, prodal spermabance kvůli penězům
své sperma. S pomocí přátel se Tommy vydává po stopách své
poslední plodné spermie ve víře, že právě ona mu může pomoci
zachránit manželství. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 8. srpna ve 20 hod.
film Česko – dobrodružný, rodinný (2015), 102 min.

JAK JSME HRÁLI ČÁRU

Malý Petr vyrůstá v péči prarodičů, protože jeho rodiče emigrovali
a od té doby se ho prostřednictvím úřadů marně snaží získat. Petr
vymýšlí nejrůznější způsoby, jak se dostat přes čáru. Jak se 60.
léta chýlí ke konci a poměry v zemi se mění, otevře se nakonec
i před Petrem vysněná cesta přes hranice. Vyrazit na ni ale znamená ztratit prarodiče, kamarády a nezapomenutelná dobrodružství.
Hrají M. Lasica, L. Šafránková, O. Vetchý a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
sobota 15. srpna ve 20 hod.
film Česko – dobrodružně hororová komedie (2015), 80 min.

NENASYTNÁ TIFFANY

Pepa tráví většinu času vysedáváním po hospodách. Aby si vydělal
na skromné živobytí, vykrádá chaty a ukradené předměty prodává v zastavárně. Jednou je málem chycen při krádeži a během
útěku objeví starou videokameru. Ta skrývá záznam, který odhaluje cestu k netušenému pokladu. Pepa je ohromen a okamžitě po
něm zatouží. Brzy však pochopí, že aby ho získal, nebude muset
podstoupit jen dlouhé hodiny kopání... Hraje L. Noha, J. Panzner,
P. Čtvrtníček, J. Pavlišová, V. Johaník a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

SEDLČANSKÁ FILMOVÁ ŠKOLKA

2. ročník přehlídky velkých filmů (nejen) pro malé diváky
sobota 22. srpna
13 hod. SIRIUS, ČR 1974, režie F. Vláčil, 52 min.
15 hod. VZPOURA HRAČEK A KAMENÁČ BILL, pásmo animovaných filmů, 70 min.
18 hod. E.T. - MIMOZEMŠŤAN, USA 1982, režie S. Spilberg, 115
min.- tato projekce zdarma
neděle 23. srpna
13 hod. ČARODĚJŮV UČEŇ, ČR 1977, režie K. Zeman, 72 min.
15 hod. ZÁHADA HLAVOLAMU, ČR 1993, režie P. Kotek, 97 min.
Vstupné na jednotlivá představení 50 Kč, permanentka na celý festival 150 Kč, rodinné vstupné na celý festival 400 Kč.
sobota 29. srpna ve 20 hod.
film USA – akční (2015), 137 min.
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Hrdinové této série už stihli prožít a přežít neuvěřitelné věci, teď
však narazí na nepřítele, vedle něhož všichni jejich dosavadní soupeři připomínají bandu dětí. Natáčení ovlivnila tragická autonehoda Paula Walkera, a tak je tento díl věnován jeho památce. Hrají
V. Diesel, P. Walker, M. Rodriguez, J. Statham, K. Russell a další.
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
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