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PROGRAM KDJS - PROSINEC 2016

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

nebo on-line na www.kdjs-sedlcany.cz

Čtvrtek 1. prosince od 19.30 hod.   DIVADLO mimo předplatné 
Sobota 3. prosince od 15.00 hod.    DIVADLO mimo předplatné 

Toto jsou dva poslední termíny, kdy uvádí Spolek divadelních 
ochotníků Sedlčany autorský projekt Městských divadel pražských, 
režiséra Petra Svojtky a dramaturga Jiřího Janků, představení

BEDŘICH SMETANA: THE GREATEST HITS

Vstupné: 100 Kč. Délka představení: 150 minut + přestávka.

Středa 7. prosince v 18 hod.  KONCERT

Se žáky ZUŠ Sedlčany se můžete opět setkat na divadelním po-
diu v pořadu

ADVENTNÍ ŤUKÁNÍ
Průvodního slova se ujali žáci literárně – dramatického oboru. 

Tradičně vánočními písněmi a koledami se představí dětský pě-
vecký sbor ZÁBOJÁČEK,  „Hudbu pro andělský kůr“ zahrají mladí 
trumpetisté, zazpívá dívčí komorní soubor, dechový soubor pak 
zahraje písně s vánoční tématikou a zatančí žáci tanečního oboru. 
Také lidový dudácký soubor si připravil svůj typický vánoční pro-
gram. Přijďte se podívat a poslechnout si nejmladší generaci velmi 
šikovných dětí.

Vstupné: 80 Kč dospělí a děti do 15 let 20 Kč. Délka představení 
cca 70 minut bez přestávky.

Neděle 4. prosince v 15 hod.              PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší návštěvníky jsme připravili poslední letošní 
představení 

POHÁDKY NA VÁNOCE
Je to vlastně „dvojpředstavení“, neboť uvidíme dvě pohádky. 

První se jmenuje ČERT POPLETA ANEB JAK LOJZÍK NEMUSEL 
DO PEKLA. Je to čertovská veselá pohádka, kde čert samotnému 
čertu zkazí čertovský plán a tak Lojzík nemusí do pekla. Druhá 
pohádka se jmenuje PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA a je to vá-
noční příběh o narození Ježíška provázený zpěvem známých koled 
a stavbou „dětského živého Betlému“. „Tak kdysi, v Davidově měs-
tě královském ...“.

Vstupné: 80 Kč. Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

pátek 9. prosince od 19.30 hod. 
NOVÝ TERMÍN PŘEDSTAVENÍ - přesun z 29. 11. 2016 
               PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

Druhé představení letošního cyklu slova, hudby a poezie je vě-
nováno významnému letošnímu jubileu - 700. výročí narození 
Karla IV.

VIVAT CAROLUS QUARTUS 
Takový je název pořadu v kterém účinkují dva velikáni české kul-

turní scény – pánové: 

ALFRED STREJČEK – umělecký přednes 
ŠTĚPÁN RAK – koncertní kytara

Je to koncertní hold Otci vlasti, římskému císaři a českému králi 
Karlu IV. Pořad je z repertoáru Divadla Lyra Pragensis.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení (pokud budou) na místě konání. Vstu-
penky je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 
200 Kč. Délka představení cca 70 minut + přestávka.



PROSINEC 2016

Neděle 11. prosince od 17 hod.        DIVADLO mimo předplatné

Po krátké době se k nám vrací Spolek divadelních ochotníků 
Petrovice. Tentokrát v početném zastoupení uvede hru

VINNETOU
Tato hra autora Petra Kolečka není klasickým uvedením napí-

navého příběhu apačského náčelníka! Kdo očekává klasický pří-
běh Vinnetoua, tak se jej nedočká!!! Nenechte se zmýlit názvem 
a přijďte se podívat na příběh hlavního hrdiny, který vzhlíží k hod-
notám, které ctil Vinnetou … ale život takový není … ten příběh 
o pokrevním bratrství ušlechtilého indiánského náčelníka a udat-
ného greenhorna, který se stal nejslavnějším zálesákem Divokého 
západu, je v Čechách všem dobře známý… 

Ostatně, kdo se v dětství alespoň na chvíli nestal Vinnetouem či 
Old Shaterhandem (nebo Ribannou). A kdo měl houpacího koně, 
pojmenoval ho nejspíš Hatátitlá anebo Ilčí. Co na tom, že se Karel 
May do Ameriky podíval až dávno potom, co Vinnetoua dopsal. 
Co na tom, že se všichni ti filmoví indiáni ve skutečnosti jmeno-
vali Gojko, Dragan nebo tak nějak, Vinnetou byl Francouz a jediný 
skutečný Američan hrál Němce… přece na tom příběhu je cosi 
výjimečného. Nejspíš ty osudové zvony. A co má společného stře-
dověké hradiště Drahúš se zlatem z Nugget-tsilu? Inu, nejspíš zase 
ty zvony.

V režii Pavla Kubíčka hrají: 
Jan Kubíček – Karel, Old Schatterhand, Aleš Hej-

hal – Vinnetou, Richard Kolín – Luděk, Santer, Pavel 
Kdolský – Sam Hawkens, Matouš Bílek – Castlepool, 
Vláďa Čanda – Bancroft, Petr Štěpánek – Inčučuna, 
Jarda Fedas – Klekí Petra, Eva Fořtová – Nšo-či, Pa-
vel Kubíček – Medvěd, Pája Bartošová – Medvídek, 
Anička Jarolímková – Ribana, Standa Kubíček – Ta-
šunka, Ondra Fiala – Kulaté sklo, Lucka Šimečková 
– Indiánka

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení (pokud budou) na místě konání. Vstu-
penky je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 
90 Kč. Délka představení cca 75 minut + přestávka.

Čtvrtek 15. prosince od 19.30 hod.                                                KONCERT

Do Divadelního sálu KDJS Vás zveme na pořad

SPIRITUÁL KVINTET 
VÁNOČNÍ KONCERT

Spirituál kvintet je nejstarší, a dnes již zcela neoddiskutovatelně 
legendární česká folková skupina. O čemž svědčí mimo jiné i to, že 
pětapadesátiny své činnosti oslavil tento soubor loni v říjnu hned 
pěti vyprodanými koncerty v pražské Lucerně. Rozepisovat se 
o dlouhé historii Spirituál kvintetu by bylo nošením dříví do lesa. 

Od roku 1960, kdy vznikl, se stal nedílnou součástí naší kulturní 
scény, stálicí, jakou jistě zaznamenal každý milovník nejen folkové 
hudby. A tento stav je trvalý i v jedenadvacátém století. 

Spirituál kvintet na aktuálních koncertech představuje koncertní 
program, ve kterém nechybějí ani ohlédnutí za časy dávno minu-
lými. Posluchači tedy mají možnost poslechnout si znovu písně 
již téměř zlidovělé, jako Zelené pláně, Žízeň, Batalion, Širý proud, 
Mlýny nebo Trudova žena vedle novinek, které ovšem nezapřou 
dobře známý a charakteristický zvuk Spirituál kvintetu. 

Samozřejmě že předvánoční koncerty nabízejí i řadu písní spoje-
ných právě s tímto obdobím, jako například Bim bam, Jméno zná 
i král, Třešničky, Z Betléma se ozývá a další.

Jiří Tichota, Dušan Vančura, Zdena Tichotová, 
Jiří Cerha, Veronika Součková, Jiří Holoubek 
a Pavel Peroutka 

- to je Spirituál kvintet roku 2016.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení (pokud budou) na místě konání. Vstu-
penky je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 
250 Kč. Délka představení cca 105 minut bez přestávky.
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Středa 21. prosince od 18 hod.                               KONCERT

Na tradiční vánočně laděné představení sedlčanských sborů 
a ZUŠ Sedlčany Vás zveme i letos a tentokrát půjde dokonce 
o „dvojpředstavení“.

V ADVENTU PŘED VÝCHODEM SLUNCE 

je mezigenerační předsta-
vení žáků literárně – drama-
tického a tanečního oboru 
ZUŠ Sedlčany, společně 
s učiteli a hosty. Rozpomí-
nají se na mizející obrazy 
adventního času a na tradici 
rorátních zpěvů. Představe-

ní nás zavede ze současnosti do minulosti a osloví nás tancem, 
pohybem, hudbou a zpěvem.

VÁNOČNÍ KONCERT 

pěveckého sboru Záboj 
bude opět plný českých 
i evropských koled a vánoč-
ních písní. Zazní i jímavá 
pastorela J. J. Ryby Roz-
milý slavíčku. Společně se 
v programu představí dět-
ský pěvecký sbor Zábojáček 

a hudební doprovod připravilo několik učitelů ZUŠ Sedlčany. 

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky je možno 
pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 80 Kč dospělí,  
děti do 15 let 20 Kč. Délka představení cca 70 minut + přestávka.

VÝSTAVY

V Koncertním sále je nainstalována prodejní výstava obrazů 
ALENY SRSTKOVÉ, která má název

NA CESTÁCH S PALETOU
Úspěšná malířka Alena Srstková se zabývá především malbou 

krajin i když namalovala i několik obrazů figurálních. Navštěvovala 
kurz malování různými technikami u malířky Tatjany Macholdové, 
v r. 2013 absolvovala stáž olejomalby u akademického malíře Jana 
Pištěka. Přestože k malířskému stojanu a paletě zasedla docela 
nedávno na rozhraní let 2009/2010 po odchodu do invalidního dů-
chodu, jsou její výtvarná díla uznávána a ceněna i kolegy z oboru. 
Její obrazy vyzařují klid, pohodu a zvláštní tajemno. 

Výstava je přístupná v pracovní dny od 8 do 16 hodin a při každé 
večerní kulturní akci.

Plánované akce na leden 2017
ČT 12.1. LIGA PROTI NEVĚŘE    DIVADLO - dárkový balíček
ČT 19.1. POD STŘECHAMI PAŘÍŽE              PŘEDPLATNÉ POEZIE
ČT 26.1. Z HOŠTIC DO BABOVŘESK – Z. Troška a J. Suchánek 

TALK SHOW - dárkový balíček
NE 29.1. ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA              PRO DĚTI A RODIČE
ÚT 31.1. DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ@IHNED              předplatné DIVADLA

Pondělí 26. prosince od 15 hod.               VÁNOČNÍ KONCERT

Do Divadelního sálu KDJS Vás zveme na tradiční sedlčanský vá-
noční koncert, který letos nese název 

MODRÁ HVĚZDA VÁNOC
Pořad je určen nejen milovníkům hudby, kterou známe z kla-

sických českých filmů či z podání snad nejznámějšího interpreta 
tohoto stylu Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers. Tento speci-
ální koncertní program orchestru BLUE STAR Václava Marka je 
věnovaný svátkům vánočním s podtitulem „… aneb Jaká hudba 
zněla nejen o prvorepublikových Vánocích…“ V provedení toho-
to orchestru, zpěváků a orchestrálních sólistů uslyšíme například 
skladby White Christmas, Tiše padá sníh, Jingle Bells, Oh Lady Be 
Good a mnoho dalších. Z celého pořadu dýchá vánoční pohoda 
a tu si můžete vychutnat i Vy.

Neděle 18. prosince od 15 hod.                               KONCERT

Netradiční koncert se uskuteční v Koncertním sále KDJS a jeho 
výstižný název napoví jaké hudbě je věnován.

VÁNOČNÍ MYSLIVECKÉ TROUBENÍ

je název koncertu 
čtyř trubačských sou-
borů. Vystoupí BORŠTÍ 
TRUBAČI, PODBRD-
ŠTÍ TRUBAČI, TRUBA-
ČI OD ČERTOVA BŘE-
MENE a BENEŠOVSKÉ 
HORNY. Pořad mo-
derují Jaroslav Strejc 
a Ludmila Vondráčko-
vá a seznámí nás nejen 

s účinkujícími soubory a klasickými mysliveckými signály, ale za-
zní i hudba 17. a 18. století. Zazní skladby L. Koželuha, J. Selemen-
ta, A. Dyka, J. I. Linka a dalších. 

Vstupenky možno zakoupit v předprodeji na radnici, na www.
kdjs-sedlcany.cz nebo před začátkem představení (pokud budou) 
na místě konání. Vstup: 120 Kč. Délka cca 75 minut + přestávka.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici, na 
www.kdjs-sedlcany.cz nebo před začátkem představení (pokud 
budou) na místě konání. Vstupné: 250 Kč. Délka představení cca 
105 minut bez přestávky.



pátek 2. prosince ve 20 hod.
fantasy, dobrodr. USA (2016), 114 min.  LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA
Měl zavést nejkrásnější dívku v zemi do lesa a tam ji zabít. Místo 
toho ji zachránil a stal se legendou. I proto se stal lovec Erik ze 
Sněhurky hrdinou a bude se muset vypořádat se dvěma mocnými 
královnami a jednou kráskou, která nejde pro ránu daleko. Hrají 
Ch. Hemsworth, Ch. Theron, J. Chastain, E. Blunt a další. Vstupné 
90 Kč.  Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 3. prosince ve 20 hod.
český film – dokument (2016), 83 min.       PÁRA NAD ŘEKOU
V návaznosti na jazzový koncert legendárního umělce Laco Déczi 
a Celula New York uvádíme celovečerní hudební dokumentární 
film, který nahlíží ve sledu absurdních obrazů do životů tří mimo-
řádných jazzmanů: trumpetisty Laca Décziho, saxofonisty Ľubomí-
ra Tamaškoviče a kontrabasisty Jána Jankejeho, kteří kdysi uprchli 
z okupovaného Československa na Západ, kde zářili po boku re-
nomovaných světových hudebníků. Vstupné 100 Kč. Mládeži pří-
stupné.

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

sobota 10. prosince ve 20 hod.
český film – romantická komedie (2016), 90 min.  SEZN@MKA
Dnes se nalezení partnera může stát pěkně tvrdým oříškem. A právě 
všemožné peripetie, uvěřitelné i neuvěřitelné situace a setkání při 
trnité cestě za tím pravým protějškem ukáže oddychová komedie, 
jejíž tvůrci čerpali z opravdových zážitků a historek. Sezn@mka
je totiž komedie o mužích, ženách a zajímavém fenoménu doby 
– internetové seznamce. Hrají J. Langmajer, A. Gondíková, M. 
Kraus, Z. Kajnarová, Š.Vaculíková, P. Vondráček a další. Vstupné 
100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 16. prosince ve 20 hod.
film USA – dobrodružný, fantasy (2016), 123 min. 

WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
Velkolepé fantasy dobrodružství o bolestivém setkání dvou růz-
ných světů – království Azeroth a říše Draenor. Azeroth je vzkvé-
tající říše se společenstvím mocných kouzelníků, kteří chrání mí-
rumilovnou civilizaci. V Draenoru mezi sebou bojují znepřátelené 
rasy Orků. Jejich vůdce Gul´dan vytvoří s pomocí temné magie 
portál, kterým mohou proniknout do jiného světa a ten osídlit. Je-
jich cílem se stane Azeroth, který však obyvatelé chtějí bránit do 
posledního muže proti Orkům. Hrají T. Fimmel, B. Foster, P. Patton  
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

PROSINEC 2016

čtvrtek 8. prosince ve 20 hod.
film USA - režie Michael Wadleigh, (1970), 216 minut. 

WOODSTOCK
Oscarový dokument, díky kterému si můžete prožít festival, který 
změnil jednu generaci - legendární první Woodstock. Půl milionu 
lidí napříč společenskými vrstvami se v srpnu 69 sjelo do ven-
kovského města Bethel, aby sdílelo jedinečný hudební prožitek, 
odpor k válce ve Vietnamu, konzervativním hodnotám a konzum-
nímu způsobu života. Časopis Rolling Stone ho zařadil mezi 50 
momentů, které změnily historii Rock and Rollu. Během festivalu 
zemřeli dva účastníci a narodily se dvě děti. Kdo u toho nemohl 
být, může být nyní díky prozíravosti režiséra Michaela Wadleigha 
a jeho strhujícímu dokumentu u všeho podstatného - od vystoupe-
ní tehdejších světových hvězd jako byli Jimi Hendrix, Janis Joplin, 
The Who, Santana nebo John Sebastian, přes reakce místního 
obyvatelstva až po všudypřítomné bahno.

pátek 9. prosince ve 20 hod.
film USA – akční, dobrodružný, sci-fi (2016), 120 min. 

DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
Dvacet let jsme se připravovali. Oni také. Věděli jsme, že se jed-
nou vrátí. Využili jsme proto k obraně všech možností a zdrojů 
Země. Studovali jsme ukořistěné mimozemské technologie, plány 
a způsob myšlení vetřelců. Ale bude to stačit? Jsme připraveni na 
to, co se z hloubi vesmíru blíží k naší Zemi? Hrají L. Hemswort, 
J. Goldblum a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 17. prosince ve 20 hod.                            Premiéra 7. 12.
film Španělsko – drama (2016), režie P. Almodóvar, 99 min.      
                                                       JULIETA
Julieta žije sama se svou dcerou Antíou poté, 
co do jejich šťastného života krutě zasáhl 
osud. Po smrti manžela a Antíina otce, 
prožívají nejhorší období. Obě trpí, Julieta 
se uzavře do sebe a jejich tichá bolest 
je postupem času odcizuje. Když je 
Antíe osmnáct let, opustí matku bez 
vysvětlení. Julieta ji více než 12 let 
hledá. Až náhodné setkání s Antíinou 
kamarádkou jí dává naději, pokusit 
se získat dceru zpět. Hrají A. 
Ugarte, E. Suárez. Vstupné 90 Kč. 
Mládeži do 15 let nevhodné.

středa 21. prosince ve 20 hod.
film GB – koncert (2016), 100 min.                                    ADELE
Do kinodistribuce přichází záznam koncertu ADELE z Royal Albert 
Hall v Londýně. Jedná se o záznam jejího nejslavnějšího vystoupe-
ní. Každá píseň z CD ADELE 21 se postupně stala hitem číslo jed-
na v amerických hitparádách. CD se pouze v Británii prodalo přes 
čtyři miliony a překonalo tak Dark Side of the Moon od Pink Floyd 
a Bad Michaela Jacksona, přičemž se stalo sedmým nejprodáva-
nějším albem ve Spojeném království. Tento koncert, v režii Paula 
Dugdalea, nabízí hity převážně z tohoto alba. Vstupné 110 Kč.

neděle 18. prosince v 15 hod.
film USA – animovaná komedie (2016), 100 min. 

ANGRY BIRDS VE FILMU
Animovaná komedie nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale 
jinak velice šťastní ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý 
opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém 
ráji partičku neoblíbených outsiderů, kteří budou zachraňovat ost-
rov před vepři... Vstupné 90 Kč.
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