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www.kdjs-sedlcany.cz
kdjs@sedlcany.cz
tel.: 318 821 741
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

PROGRAM KDJS - ČERVEN 2017
Měsíc červen je již ve znamení končící kulturní sezony a také
končícího školního roku 2016 – 2017. Tomu odpovídá i naše kulturní nabídka. Naše prostory budou sloužit zejména akcím místních základních škol, mateřské školy, základní umělecké školy
a gymnázia. Všechny tyto instituce u nás pořádají svá představení, koncerty, vyřazení absolventů či tzv. akademie. Celkový počet
těchto akcí je v letošním červnu úctyhodných patnáct!
Nicméně máme i několik veřejných akcí a také nabízíme filmové
projekce.
čtvrtek 1. června od 16 hod.

AEROBIK SHOW

Do divadelního sálu Vás zveme na již skoro tradiční

AEROBIK SHOW
Připravili jej cvičitelé a členové Aerobik studia Dvojka Sedlčany.

sobota 24. června od 9 do 12 hod.

DĚTSKÝ DEN V KDJS

Pořad věnovaný našim nejmenším se v rámci letošních Městských slavností ROSA opět uskuteční v prostorách KDJS a jmenuje se

ROSA DĚTEM
V pestrém programu bude dětem (a nejen jim) umožněno zapojit
se do různých soutěží, které pro ně ve spolupráci připraví KDJS,
Městská knihovna Sedlčany a Klub Velká kobra Sedlčany. Tradičně si své vystoupení – tj. ukázky svých dovedností, výstavku výstroje a také možnost vyzkoušení šermířských soubojů – připravila
Skupina historického šermu CORPUS BELLATORES.
Pochopitelně jsou připraveny i zábavné pořady pro návštěvníky
této akce
V 9.30 hodin začne první pořad „Cirkusové představení BAVÍME SE S CECILKOU“ – 1. část. Jak název napovídá, uvidíme
v tomto zábavném dětském pořadu nejen principálku Cecilku
Bobákovou, ale i její veselé kolegy a dokonce i cvičená zvířata –
prostě budeme mít v KD malý cirkus.
Jako druhý je od 10 hod. připraven hudebně-zábavný pořad
MUZIKHRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY. Hudební divadlo HNEDLE VEDLE
v tomto pořadu představuje nové písničkové představení o zvířátkách. S legrací a písničkami o zvířátkách se podíváme na český

dvorek, do lesa a k rybníčku. Klauni Tom a Fanča řádí jako zvířata.
Show plná legrace a písniček, které děti s chutí zpívají. Hrají Tomáš Barták a Dana Vajcová-Herzigová. V pořadu zazní písničky:
Sluníčko, Mraveneček, Datel, Zajíc, Kočka na okně, Hezká kočička,
Jezevčík a další.
V 11 hodin bude pokračovat „Cirkusové představení BAVÍME
SE S CECILKOU“ svojí 2. částí, která možná bude zakončena diskotékou.
Vstup na tuto akci je volný!
VÝSTAVA

V koncertním sále je pro naše návštěvníky instalována výstava
„téměř domácí autorky“ Michaely BURDOVÉ nazvaná

OČIMA ZVÍŘAT, OČIMA PŘÍRODY
Vstupné (pouze na místě konání): dospělí 40 Kč, děti 20 Kč.
Délka show cca 70 minut.

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

ČERVEN 2017

PŘEDPLATNÉ 2017 - 2018
Léto se již nezadržitelně blíží a s ním přibližuje také čas zahájení nové KULTURNÍ SEZONY 2017 - 2018. Pro návštěvníky KDJS
Sedlčany jsme připravili opět dva předplatitelské cykly.
Prvním je „PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2017 – 2018“ a v tomto
cyklu Vám nabízíme celkem sedm divadelních představení za výhodnou cenu 1200 Kč. Takže jedno divadelní představení vychází
přibližně na 171 Kč.
Druhým předplatitelským cyklem je „PŘEDPLATNÉ POEZIE,
SLOVA A HUDBY 2017 - 2018“. V nové sezoně Vám nabízíme
opět čtyři pořady za velice příznivou cenu 500 Kč. V tomto případě
vychází cena za jedno představení na 125 Kč.

Důležitá informace:
Prodej průkazů předplatného probíhá od 1. června 2017
v předprodeji vstupenek v přízemí radnice v RIS na náměstí
TGM v Sedlčanech. Telefonní kontakt je 318 821 158. Majitelům
letošních předplatitelských průkazů jsou rezervována stávající

místa pouze do 30. června 2017. Po tomto datu budou rezervace
uvolněny a nabídnuty dalším zájemcům.
Jsme rádi, že jsme dokázali zajistit zajímavé pořady za velmi příznivé ceny předplatného. Tím se snažíme zajistit předplatitelům
výrazně výhodnější ceny oproti jednotlivě pořizovaným vstupenkám. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Pokud máte zájem o zasílání pravidelných informací o akcích
konaných v KDJS mailem, stačí poslat zprávu ze svého mailu na
naši mailovou adresu kdjs@sedlcany.cz a do předmětu či textu
mailové zprávy napsat slovo „kultura“. My Vám budeme informace
rádi a bezplatně posílat. O tuto službu je možné požádat rovněž
osobně v kanceláři předprodeje v RIS na náměstí TGM v Sedlčanech a také v KDJS osobně nebo vhozením žádosti s kontaktem
do schránky umístěné ve vestibulu. Informace o pořadech rovněž
najdete na naší webové stránce www.kdjs-sedlcany.cz. Informace
lze najít i na našem Facebooku: www.facebook.com/kdjssedlcany,
kde s námi můžete i komunikovat.

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY 2017 - 2018
Září 2017

Leden 2018

JAK SE HLADÍ DUŠE

HVĚZDY EMY DESTINNOVÉ

Úsměvné a poetické setkání s básničkami Františka Novotného, písničkami Jiřího Holoubka a profesním vzpomínáním spojeným nejen s Českým rozhlasem, na jehož vlnách oba už léta plují.

Ema Destinnová - to je i téma o spisovatelce, překladatelce
a především o ženě, která měla své lásky, tajemství a spoustu zajímavých přátel. Byla velkou průkopnicí všeho nového - například
se nechala potetovat. Její tělo bylo ozdobeno hady. Že jste to nevěděli? Nevadí. Dozvíte se i další zajímavosti, například o jejím přátelství s Mistry operety - Oskarem Nedbalem a Rudolfem Frimlem.
To proto, že operetu milovala a také ji zpívala. Pořad je večerem
plným překvapení a je stylově proveden v dobových kostýmech.
Uslyšíte výběr písní, árií a duetů z jejího širokého repertoáru, ale
také „dárky pro Emu“ i z jiných hudebních žánrů, zkomponované
jejími slavnými přáteli.

Účinkují:
Dr. František NOVOTNÝ – umělecký
přednes, mluvené slovo – kdo by neznal
tohoto skvělého moderátora ČR Dvojka,
kde např. spolu s Luďkem Munzarem
uvádí výjimečný pořad „Okouzlení slovem“.
Jiří HOLOUBEK - hudební doprovod,
zpěv, mluvené slovo – opět se jedná
o zkušeného moderátora ČR Dvojka (pořady Host do domu, O původu příjmení),
ale také o zpěváka a kytaristu legendární
skupiny Spirituál kvintet.

Prosinec 2017

ADVENTNÍ VYPRÁVĚNÍ
Vánoční a předvánoční povídky herce a autora Františka Kreuzmanna. Příběhy plné laskavého humoru, chápavého pohledu na
lidi a svět kolem nás. To vše podbarveno příjemnou hudbou a vánočními koledami.
Přijďte se s námi naladit na ty nejkrásnější svátky v roce...
Účinkují:
František KREUZMANN – mluvené slovo a umělecký přednes
Zdeněk DOČEKAL – hudební doprovod
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Účinkuje:
TRIO HARMONIA BRNO – P. A. Přikrylová, M. Buriánková,
M. Ondra.

Březen 2018

VEČER HUDBY A POEZIE
V souladu s názvem pořadu uslyšíme výběr z poezie našich
a světových básníků – F. Villona, H. Helda, J. Nerudy, J. Seiferta,
B. Reyneka a dalších. Hudební složka programu bude složena
z děl A. Dvořáka, J. Suka, C. Debussyho, J. Iberta, J. Williamse
a dalších. Po delším čase se na naše podium vrací klasický model
poetického večera - kombinace hudby a poezie.
Účinkují:
Petra ŠPALKOVÁ – umělecký přednes
Vítězslav PODRAZIL – klavír
Jitka JIŘÍČKOVÁ – housle

PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2017 - 2018
Září 2017

Únor 2018

BLÁZINEC, Jaroslav Gillar (na motivy E. A. Poea)

MILOVAT K SMRTI - malý muzikál o velké Edith Piaf

Hra BLÁZINEC je napínavou groteskou, ve které se zmocní blázni vlády nad ústavem, který je však alegorickou podobou světa.
Téma ovládnutí společnosti šílencem je stále aktuální. Nečekané
zvraty a konflikty jsou doprovázeny crazy situacemi jako z němého
filmu. Výstupy často připomínají dramatiku absurdního divadla.
Hra je inspirována mimo jiné motivy E. A. Poea, sugestivní scény strachu a hrůzy jsou protkány typickým Poeovským humorem
a vytvářejí tak pro diváka velký jevištní zážitek. Všech patnácti rolí
se ujal vynikající Miroslav Táborský a zpracoval je svým osobitým
způsobem. V režii Jaroslava Gillara hraje Miroslav Táborský.
Uvádí GREEN PRODUCTION Praha.

Ve strhujícím příběhu sledujeme životní cestu Edith Piaf: zpívání
na pařížských dvorech a uličkách, seznámení s Charlesem Aznavourem a Yvesem Montandem, fantastické úspěchy v největších
evropských divadlech, turné po USA, závislost na alkoholu, muže
a ženy v jejím životě, osudové vztahy, autonehody, nemoci, život
plný lásky i samoty, život v chudobě i přepychu. Edith Piaf byla
vždy a za všech okolností pevně rozhodnuta žít naplno, zpívat naplno, milovat naplno… až k samotné smrti.
Hlavní roli zpívá a představitelku Edith Piaf hraje Světlana Nálepková, dále hrají: Martin Sochor a Juraj Bernáth (alt.Miroslav
Pěknic). Představení živě doprovází čtyřčlenný Blue Angel Memory Band Jiřího Toufara (klavír, housle, kontrabas, akordeon). Nové
české texty původních písní Edith Piaf napsal Jiří Dědeček.
Uvádí umělecká agentura NORDPRODUCTION.

Říjen 2017
CHAPLIN, Pavel Khek a Lenka Smrčková
Osud Charlese Spencera Chaplina by vydal na několik divadelních her. Tak třeba jeho čtyři manželky by vydaly na slušnou tragikomedii. Jeho vztah k nemocné matce je jímavá a citlivá balada.
Jeho dar najít v každé lidské situaci humor je groteska grotesknější
než jeho grotesky filmové. Jeho posedlost filmem si nezadá s Mozartovou vášní k hudbě a jeho konflikt s americkou justicí by byl
výsostným politickým divadlem. Chaplinův život jakoby mapoval
pohnuté osudy 20. století.
V režii Pavla Kheka hrají: Matouš Ruml, Petr Prokeš, Lucie Matoušková, Hana Marie Maroušková, Aleš Petráš, Svatava Milková,
Petr Mikeska, Roman Teprt, Petr Bucháček, Karolina Frydecká,
Tereza Rumlová, Barbora Mudrová, Marta Dancingerová, Sandra
Černodrinská, Nina Horáková, Máša Málková, Jana Bernášková.
Městské divadlo Mladá Boleslav.

Listopad 2017: LIDSKÝ HLAS, Jean Cocteau
Emotivní text francouzského spisovatele, básníka, dramatika
a výtvarníka Jeana Cocteaua Lidský hlas vrátili na naši komorní
scénu Jitka Sedláčková s Borisem Hybnerem, který se ujal jeho
režie. Hru u nás proslavila v sedmdesátých letech herečka Jaroslava Adamová v pražské Viole. Nové zpracování zrežíroval
Boris Hybner. Hlavní představitelka do hry dodala postavu černého anděla, hrdinčina vnitřního hlasu v podání Dáši Zázvůrkové.
V režii Borise Hybnera hrají: Jitka Sedláčková a Dagmar Zázvůrková.

Prosinec 2017: REVIZOR, N. V. Gogol
Jsme tu všichni? „Je zle, jede k nám Revizor!!“ Pozor, jede
k nám Revizor!!! Inkognito!!! Není s ním žádná legrace! Ten nám
zvedne mandle! Před časem řídil celý resort! Z něho má vítr i parlament!!! S ministrem hraje karty, k panovníkovi jezdí. Má uši –
moc tenký! A hlavně nos!!! Před nikým si nebere servítky!!! Raději
si všichni zameťte před vlastním prahem! Najednou strčí hlavu do
dveří: „A tady vás mám, milánkové!“ – Hrůza! Je to velký zvíře
a nic mu neunikne! To by mohlo vzít moc škaredej konec!!!
Fenomenální oslava lidské hlouposti z pera geniálního ruského
autora, který ani 165 let po své smrti nezemřel. Gogol žije! Přijďte
se přesvědčit, že obyčejný zázrak je mnohem silnější než neobyčejný lidský omyl. V režii Ivany Talaváňové a Jaroslav Klouda hraje
Spolek divadelních ochotníků Petrovice.

Březen 2018
NETOPÝR, Johann Strauss
Jen několik operet z obrovského množství děl tohoto žánru si
dodnes udrželo svojí zvláštní přitažlivost – Netopýr je rozhodně
jednou z nich. Cesta k této mistrovské ukázce Straussova dramatického umění byla však spíše prozaická. Na jejím počátku stál
vaudeville, tedy jednoduchá komická hra se zpěvy s názvem Le
réveillon. Jejími autory byli Henri Meilhac a Ludovic Halévy – mistři libretisté, oblíbení spolupracovníci Offenbacha, ale také autoři
libreta k Bizetově Carmen. Komedii pro Vídeň přeložil Carl Haffner
a děj přesunul na typicky vídeňskou událost – na ples. Spolu
s touto změnou se také původně „obyčejná“ divadelní hra proměnila v hudební divadlo - libreto bylo nabídnuto Straussovi, který
nezaváhal ani okamžik, neboť zkušení francouzští libretisté vytvořili příběh s jiskřivým humorem, který přesně odpovídal Straussově představě. Bez nadsázky lze říci, že Netopýr je jeho nejlepším
dílem a skutečným úhelným kamenem operetního žánru.
V režii Martina Otavy hrají: operní soubor, orchestr a solisté Divadla F. X. Šaldy z Liberce.

Duben 2018
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE, Bohumil Hrabal
Příběh Jana Dítěte, malého pikolíka, který jde za svým velkým
snem. Prochází učňovským obdobím v časech první republiky,
zažívá dramata druhé světové války a svůj život uzavírá v nelehkých časech budování socialismu v Čechách. Jeho dramatickou
a nevšední cestu vylíčil ve známé novele Bohumil Hrabal svým nezaměnitelným a nádherným českým jazykem, typickým humorem
i uměním paradoxu. To všechno ožívá i v dramatizaci I. Krobota
a P. Oslzlého v této inscenaci, ve které si roli hlavního hrdiny přímo před vašima očima předávají herci Viktor Kuzník, Pavel Batěk
a Pavel Rímský. Premiéra inscenace proběhla v květnu 2017 - tedy
v roce, kdy si připomínáme dvacáté výročí úmrtí Bohumila Hrabala.
Hrají: Viktor Kuzník, Pavel Batěk, Pavel Rímský, Anna Fixová,
Jiří Vojta, Jaroslav Someš, Vladimír Senič, Martin Dusbaba, Šárka Vykydalová, Kateřina Fixová, Šimon Knápek a Robert Tyleček.
Divadlo A. Dvořáka Příbram.
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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 - ČERVEN
pátek 2. června ve 20 hod.
DVD prem. 1. 6. 2017
film Dánsko – komedie, krimi, drama (2017), 90 min.

ZABIJÁCI Z MALOMĚSTA

Co napadne dva kámoše, kteří mají ulité peníze na lepší život
a jejichž společná večeře s manželkami se zvrhla do nejhorší dvojité partnerské hádky v dějinách Dánska? Nejdřív se opít, jak zákon
káže, pak vyřešit problémy s otravnými ženskými tím, že si najmou ruského zabijáka. Dámy ale v bláznivé černočerné komedii
ještě neřekly poslední slovo! Hrají N. Bro, U. Thomsen a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
sobota 3. června ve 20 hod.
DVD prem. 28. 4. 2017
film USA – akční, dobrodružný (2017), 133 min.

ROGUE ONE: STAR WARS STORY

Film je první z nové série. Vypráví příběh skupiny netradičních
hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě nemožný úkol: ukrást plány Hvězdy smrti. Hrají F. Jones, D. Luna, B.
Mendelsohn, D. Yen, F. Whitaker a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži
přístupné.

pátek 9. června ve 20 hod.
DVD prem. 15. 5. 2017
film Česko – historické drama (2017), 114 min.
MASARYK
Dramatický příběh , věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího
československého ministra zahraničí, Jana Masaryka, se vrací do
doby těsně před druhou světovou válkou. Na pozadí historických
událostí se odehrává napínavý životní příběh okouzlujícího, ale
nevyrovnaného, sebedestruktivního muže a jeho marného boje
o budoucnost vlastní země. Jeho smrt je dodnes zahalena tajemstvím... Hraje K. Roden, O. Kaiser a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži
přístupné.

sobota 10. června ve 20 hod.
film USA – thriller, drama (2017), 115 min. NOČNÍ ZVÍŘATA
Noci Nočních zvířat, tedy chronických nespavců, bývají osamělé,
temné a nekonečně dlouhé. Tom Ford o jednom exempláři tohoto druhu natočil výjimečný film, který je šokující, krutý a velmi
intenzivní. Zkoumá onu tenkou a neviditelnou hranici, jež vede
mezi láskou a nenávistí, po které občas přecházíme všichni, a dělá
to tak, až z toho mrazí v zádech. Hraje A. Adams, J. Gyllenhaal,
M. Shannon a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
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pátek 16. června ve 20 hod.
film USA, China – dobrodružný, fantasy (2017), 104 min.

VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ

Její tvůrci museli mít dobrý důvod, proč z ní udělali největší stavbu na světě. Velká čínská zeď je opředena mnoha mýty. Jednoho
se chopil legendární režiser Čang Yimou, který natočil velkolepé
dobrodružné fantasy, v němž nepůjde o nic menšího než o záchranu lidské civilizace. Hrají M. Damon, P. Pascal, W. Dafoe a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 17. června v 18 hod.
DVD prem. 1. 6. 2017
film Česko – komedie (2017), 85 min.
ŠPUNTI NA VODĚ
Rodiče bratrů Igora a Davida chystají zlatou svatbu. Z Kanady
přilétá jejich bratranec Ondra, povahou tak trochu dobrodruh.
Uvítací večeře pro Ondru, který přijíždí se svou mladou přítelkyní
Zlaticou, se nezadržitelně mění v katastrofu. A tak, když slavnostní
tabule mizí pod nánosem sazí z komína, který David zapomněl
opravit, všem ženám dojde trpělivost. Zanechají pány napospas
malým ratolestem a vyrážejí na kolech na dámskou jízdu... Hrají
J. Langmajer, H. Čermák, P. Liška, T. Vilhelmová, A. Polívková
a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.
pátek 30. června ve 20 hod.
DVD prem. 19. 6. 2017
film USA – akční, komedie (2017), 105 min.

XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE

Xander Cage, zvaný též XXX, je na živu. Hlavní je to, že je zase
v dokonale vyladěné formě a připravený všem největším hnusákům na světě nabančit. Teď jsou na řadě záporáci, kteří se zmocnili
tajného zařízení zvaného Pandořina skříňka. Jelikož oficiální vládní
složky si s tím neví rady, je na čase, aby XXX dal dohromady tým
a vyřešil problém. Hrají V. Diesel, S.L. Jackson, T. Collette, D. Padukone, Neymar a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 17. června v 18 hod.
DVD prem. 1. 6. 2017
film Česko – komedie (2017), 85 min.
ŠPUNTI NA VODĚ
Anotace k filmu viz výše. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.

čtvrtek 15. června ve 20 hod.
cca 130 min.
KOLEKCE KRÁTKÝCH FILMŮ
Po čase se do nabídky našeho filmového klubu vrací představení
poskládané z krátkých filmů. Tentokrát půjde o originální výběr
z děl mladých filmařů, o který se postará Ondřej Kymla.

