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PROGRAM KDJS - ČERVEN 2018
Měsíc červen je již tradičně ve znamení končící kulturní sezony a také končícího školního roku 2017/2018. Tomu odpovídá
i naše skromná kulturní nabídka. Naše prostory budou sloužit
zejména pro akce místních základních škol, mateřské školy, pro
základní uměleckou školu a gymnázium. Všechny tyto instituce
u nás pořádají svá představení, koncerty, vyřazení absolventů či
tzv. akademie. Celkový počet těchto akcí je v letošním červnu úctyhodných šestnáct!
Nicméně máme i několik veřejných akcí a také nabízíme obvyklé
filmové projekce.
úterý 5. června od 19.30 hod.

KONCERT

Do Společenského sálu při stolové úpravě s možností posezení
u kávy či vína Vás zveme na koncert zajímavé kapely

BLANKA ŠRŮMOVÁ, JAN SAHARA HEDL
a NĚŽNÁ NOC
Písničky, skupina i album, to všechno vzniklo vlastně náhodou
díky osobnímu setkání rockového písničkáře Jana Sahary Hedla se zpěvačkou Blankou Šrůmovou. Osobní partnerství v krátké

Jan Sahara Hedl, kromě svého dřívějšího působení ve skupině Precedens, publikoval svoje zatím poslední sólové album
s názvem Matka Zebra před patnácti lety. Loni byl také nominován
Radiem Beat na titul Osobnost roku.
Oba interpreti mají za sebou desítky úspěšných a mnohdy až
legendárních alb.
Nový repertoár je Saharovým návratem od big beatu k jeho kořenům – k písničce jako příběhu. Náladově album působí jemně až
komorně, vyznění písní s typickým saharovským slovníkem odráží
i ne vždy lehká období osobního života, kterými oba tvůrci Něžné
noci prošli.
Kapela hraje ve složení: Ivan Kadaňka (bicí), Martin Schneider
(basová kytara) a Ondřej Ekrt (kytara).
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlcany.cz a nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné:
200 Kč. Délka koncertu je cca 90 minut + přestávka.
sobota 23. 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. Novinkou
letošního roku je i mediální partnerství ČRo REGION, což se objeví
i v nabídce tohoto dne. ČRo REGION přiveze pro děti skákací hrad
a i novinku - „Rozhlasové studio pro děti“.
Pochopitelně jsou připraveny soutěže i zábavné pořady pro návštěvníky této akce:
začátek v 9 hod.: O DVOU CHROUSTECH - veselý příběh o dvou
chroustech, kterak si stavěli z kostek, jak se hádali a vadili, až se
nakonec domluvili, společně si hráli, pomáhali a postavili hrad.
začátek v 10 hod.: O ZMRZLÉM KRÁLI - pohádka, ve které byl
-nebyl jeden král, kterému byla stále zima a nikdo mu nedokázal
pomoci. Ale jak to tak v pohádkách bývá, byl-nebyl voják Janek,
který nakonec panu králi pomůže.
začátek v 11 hod.: POŠTOVSKÝ PANÁČEK - pohádkový příběh
o pyšném poštovském panáčkovi se spoustou známých písniček,
které si děti mohou zazpívat společně s herci, a kromě toho si několik dětí v tomto příběhu zahraje a ztvární postavy příběhu.
Vstup na tuto akci je volný!

době vyústilo ve vznik společné formace Něžná noc, která již tři
roky úspěšně koncertuje a nyní představuje současný repertoár na
albu Neměj strach, které vyšlo na podzim 2016, a již v lednu 2017
bylo oceněno časopisem Rock and Pop jako Album roku. Skupina
byla nominována i na žánrové ceny Anděl 2016.
Blanka Šrůmová, bývalá frontwomanka Tiché dohody, legendární rockové skupiny 90. let, v roce 2014 ze své domovské kapely
po mnoha letech definitivně odešla, a dnes ji lze vidět pouze jako
zpěvačku Něžné noci.

VÝSTAVA
V koncertním sále je nainstalována výstava obrazů. Tentokrát
Vám svoje obrazy představují

Jiří Habarta, Magdalena Machovská a Petr Filip i.m.
Výstava je přístupná v Kulturním domě Josefa Suka v pracovní
dny v době od 8 do 16 hod. a při každé kulturní akci.
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PŘEDPLATNÉ 2018 - 2019
Léto se již nezadržitelně blíží a s ním přibližuje také čas zahájení nové KULTURNÍ SEZONY 2018 - 2019. Pro návštěvníky KDJS
Sedlčany jsme připravili opět dva předplatitelské cykly.
Prvním je „PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2018 – 2019“ a v tomto
cyklu Vám nabízíme celkem sedm divadelních představení za výhodnou cenu 1300 Kč (oproti samostatně nakupovaným představením je to sleva cca 35 %). Takže jedno divadelní představení
vychází přibližně na 185 Kč.
Druhým předplatitelským cyklem je „PŘEDPLATNÉ POEZIE,
SLOVA A HUDBY 2018 - 2019“. V nové sezoně Vám nabízíme opět
čtyři pořady za velice příznivou cenu 550 Kč. V tomto případě vychází cena za jedno představení na 138 Kč.
Důležitá informace:
Prodej průkazů předplatného probíhá od 1. června 2018 v předprodeji vstupenek v novém TIC na náměstí TGM v Sedlčanech.
Telefonní kontakt je 318 821 158. Po delší době a zejména na
žádost mnoha nových zájemců o předplatné v letošním roce nebudou rezervována současná místa majitelům letošních předplatitelských průkazů. Kdo má zájem o „své místo“, tak si jej

může zarezervovat v předprodeji v TIC a nakoupit později, anebo
si jej zajistí včasným nákupem předplatného. 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, resp. návštěvy v nové kulturní sezoně.
Pokud máte zájem o zasílání pravidelných informací o akcích
konaných v KDJS mailem, stačí poslat zprávu ze svého mailu
na naši adresu kdjs@sedlcany.cz a do předmětu či textu zprávy
napsat slovo „kultura“. My Vám následně pošleme mail, kterým
vyřešíme nezbytný souhlas s užitím Vašeho mailu (tzv. GDPR)
a poté Vám již budeme informace rádi a bezplatně posílat. O tuto
službu je možné požádat rovněž osobně v kanceláři předprodeje
v TIC na náměstí TGM a také v KDJS osobně nebo vhozením žádosti s kontaktem a souhlasem dle GDPR 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 2018 - 2019
Září 2018

VEČER HUDBY A POEZIE
V souladu s názvem pořadu uslyšíme výběr z poezie českých a
francouzských básníků doplněný zajímavým výběrem hudebních
děl (Debussy, Ravel, Mozart, Vivaldi). To vše v „klasickém pojetí
tradičního večera poezie“.
Účinkují:
Jan ŠŤASTNÝ - umělecký přednes
Dana HEGEROVÁ - flétna
Vítězslav PODRAZIL - klavír

Listopad 2018

LÁSKA TO (NE)JSOU (JEN) PÍSMENA
Pořad je nový komorní recitál, v němž se skvělá herečka, zpěvačka a hudebnice Jitka Molavcová představí v komorním recitálu
propojujícím šanson s osobitým humorem a poezií. O čem bude
pořad převážně pojednávat je zřejmé již z jeho názvu.
Účinkují:
Jitka MOLAVCOVÁ – recitace a zpěv
Petr OŽANA - klavírní doprovod

Leden 2019

12 LET S PANEM HORNÍČKEM
Aneb „Buď zpívejte anebo se ptejte“. Tento speciální vzpomínkový pořad vytvořený k 100. výročí narození pana Miroslava Horníčka (10. 11. 1918) - šansonový recitál doplněný vzpomínkami,
složený jednak z privátních nahrávek pořízených na společných
vystoupeních na československých scénách a jednak z osobních
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vzpomínek šansoniéra Igora Šeba a pianisty Jiřího Toufara na 12
let trvající pánské jízdy ve společnosti Miroslava Horníčka.
Šansony v podání I. Šeba na klavír doprovodí Jiří Toufar.
Účinkují:
Igor ŠEBO - mluvené slovo a zpěv
Jiří TOUFAR - klavírní doprovod

Březen 2019

ČTYŘI ŽENY KARLA IV.
Tento výjimečný pořad je dramatizací naučného vyprávění
o vztazích velkého českého krále Karla IV. s jeho postupně tragicky umírajícími čtyřmi manželkami. Pojednává také o politických
i duchovních souvislostech jeho pohnutého života v přesahu do
naší, moderní doby. Děj tohoto dramaticko - naučného vyprávění
počíná vystavěním mostu mezi dobami. Dva barokní alchymisté
a hudebníci studují Historii o Karlovi IV. od Prokopa Lupáče z Hlaváčova z roku 1584 a další literární památky. Jsou jimi fascinováni
a pochopí jejich trvalé poselství. Díky svému zalíbení ve starých
manuskriptech objevují a svou hrou barokně tvořivě komentují
i hudební památky z doby Karla IV. Nadšeným vyprávěním a zkoumáním souvislostí vyvolávají zjevení císaře Karla IV. a jeho manželek. Mezi nimi pak vznikají humorné i poetické manželské dialogy.
Jan Potměšil cituje přímo z díla Karla IV. a Jitka Nerudová se postupně převtěluje do všech čtyř královen.
Účinkují:
Jan POTMĚŠIL – Karel IV.
Jitka NERUDOVÁ – Blanka z Valois. Anna Svidnická, Anna Falcká a Alžběta Pomořanská
Václav NÁVRAT, Přemysl VACEK – vypravěči a hudební alchymisté (barokní housle a arciloutna)

PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2018 - 2019
Září 2018
SEXTET, Kryzstof Jaroszynsku

Únor 2019
FRIDA KAHLO, Jakub Maceček

Nejste spokojeni s tím, jak vás pánbůh stvořil? Změňte to! Ne vždy je
však s takovou změnou srozuměno i vaše okolí. Ale co, člověk si zvykne na
leccos – hlavně, když se to bere s humorem.
V režii Gustava Gillara hrají: Zuzana Slavíková, Vladislav Beneš, Kateřina
Urbanová, Matěj Merunka, Uvádí DIVADLO METRO Praha.

Strhující příběh slavné mexické malířky a aktivistky. Frida během svého
života prošla mnoha těžkými zkouškami, ale nikdy neztratila chut‘ žít dál.
Její milostné eskapády s mnoha slavnými muži i ženami své doby nemohly
zůstat bez odezvy veřejnosti. Společně s Fridou projdeme nejen jejím životem, ale také dějinným obdobím, které utvářelo dnešní svět.
V režii Jakuba Macečka hlavní roli hraje a zpívá Světlana Nálepková, dále
hrají Martin Sochor a Miroslav Pěknic. Představení živě doprovází hudební
soubor Blue Angel Memory Band Jiřího Toufara. Nové české texty původních písní napsal Michal Svatý. Uvádí umělecká agentura FDA Praha.

Říjen 2018
ÚČA MUSÍ PRYČ!, Lutz Hubner
Hra se odehrává na podzim v 5. třídě základní školy, kde se sešlo pět
rodičů dětí a očekávají jejich třídní učitelku. Emoce vřou, v prvním pololetí
se známky dětí rapidně zhoršily, atmosféra ve třídě je špatná, navíc čekají
děti po pololetí přestupové zkoušky na osmiletá gymnázia. Kdo za známky
nese zodpovědnost? Samozřejmě učitelka! A proto je nutné ji ihned odvolat. Pět rodičů je pět rozdílných charakterů - zatrpklý nezaměstnaný, který je
neustále za zadkem své dceři, ambiciózní ranařka, nerozhodná intelektuálka
a manželský pár v krizi, navíc vykořeněný přestěhováním do místa školy kvůli práci. Učitelka však nedává svoji kůži zadarmo - nastaví rodičům
zrcadlo a ukazuje se, že jejich děti jsou různým způsobem problémové
a zdrojem nepokojů ve třídě.
V režii Thomase Zielinskoho hrají: Igor Chmela, Petra Špalková, Linda
Rybová, David Prachař, Kateřina Winterová a Jana Janěková ml.
Uvádí DIVADLO VERSE Praha.

Březen 2019
PRODANÁ NEVĚSTA, B. Smetana
Na naše jeviště se vrací nejklasičtější česká klasika – Smetanova Prodaná nevěsta - premiérována 30. května 1866 v pražském Prozatímním
divadle. Tehdy ve dvou jednáních, bez mnohých dnes známých hudebních
čísel, ovšem s operetně laděným kupletem Principála a Esmeraldy „Ten
staví se svatouškem“ a s mluvenou prózou místo později vžitých recitativů.
Tentokrát přinášíme skladatelovu verzi finální, jak k ní dospěl po třech návratech a mnohém pilování v letech 1866–1869. Poslední revize Prodané
nevěsty byla premiérována 25. září 1870. Ač původně Smetana zamýšlel
vytvořit lehkou, avšak kvalitní českou operetu, tak jeho tvůrčímu principu
trvalé snahy po obsahové i formální dokonalosti díla můžeme děkovat za
vznik jedné z nejpopulárnějších a nejhranějších českých oper vůbec. V této
divadelní sezoně bude toto slavnostní představení zahajovat 55. ročník Hudebního festivalu Sukovy Sedlčany.
V režii Zbyňka Brabce hrají: operní soubor, orchestr a solisté Severočeského divadla Ústí nad Labem.

Duben 2019
DEBURAU, L. Smrčková & P. Khek

Listopad 2018:
DŮM NA NEBESÍCH, Jiří Hubač
Stárnoucí žena Klára, pracující v bufetu na nádraží, sní svůj sen, že si
odkoupí dům, kde bydlí v nájmu - pojmenovala si ho Dům na nebesích.
Stará se o majitelku, starší nemocnou paní - ta jí přislíbila, že jí dům prodá,
pokud se o ni bude starat. Klára vzorně pečuje i o svoji rodinu - bratra Fandu, který si nečekaně přivádí nevěstu, dívku která si nese životem ošklivý
zážitek, a otce, kterého dohánějí hříchy v podobě bývalých milenek a dětí…
V režii Petra Svobody uvádí Spolek divadelních ochotníků Sedlčany.

Životní příběh nejslavnějšího mima s českými kořeny. Jean Gaspard Deburau, muž, který rozdával smích a štěstí, a sám zůstával smutným králem
ticha. Do ordinace doktora Ricorda vstoupil jednoho listopadového večera
roku 1840 hubený, černě oděný muž. „Jste nemocen, pane?“ „Ano, doktore.
Myslím, že smrtelně.“ „Co je vám?“ „Jsem smutný, melancholický. Trpím,
a nevím proč. Trápím se. Srdce mě bolí. Bojím se lidí, i sebe. Nemohu spát.“ „To
není smrtelné. Vím o léku pro vás. Běžte se podívat do divadla na Deburaua!“
Bledý muž se uklonil a řekl smutně: „Já jsem Deburau, doktore.“
V režii Pavla Kheka hru uvádí Městské divadlo Mladá Boleslav.
Hrají: Radim Madeja, Svatava Milková, Malvína Pachlová, Milan Ligač,
Petr Prokeš, Ivo Theimer, Lucie Matoušková, Oldřich Vízner, Libor Stach
a Michal Kopčan. Orchestr řídí a na klavír hraje Jakub Šafr.

Prosinec 2018:
ŘEDITELSKÁ LÓŽE, Arnošt Goldflam
Příběh přátelství dvou herců, kteří spolu tráví čas a vzpomínají na své
lásky, úspěchy i prohry, na prchavý čas divadelního života. Klauni, staří
komedianti, Learové a Hamleti... tak by se možná dali nazvat dvě ústřední
postavy inscenace. Co je to vlastně ředitelská lóže? Kdo v ní sedí?
V režii Arnošta Goldflama hrají: Stanislav Zindulka a Alois Švehlík.
Uvádí umělecká agentura FDA Praha.
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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 1. června ve 20 hod.
film Francie – drama, komedie (2018), 100 min. GANGSTERDAM
Bláznivá komedie vypráví o partě mladých lidí, která se zaplete
do pašování drog v Amsterdamu. Z nepřístupné dívky se vyklube poslíček drogového gangu. V touze najít klíč k jejímu srdci se
bytostný slušňák vydává po nebezpečné pašerácké stezce. Hrají
K. Adams, M. Azem, I. Mosseri, M. Walravens a další. Vstupné 90
Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
sobota 2. června ve 20 hod.
film F, N – akční, thriller (2018), 105 min.
RENEGÁTI
Když jste členem speciálního komanda mariňáků, každá operace
je životu nebezpečná mise. Právě taková je i akce, do které se ve
válkou zdecimované Bosně vydává skupina pěti renegátů, aby ze
dna jezera vyzvedla nacistický zlatý poklad v hodnotě několika stovek milionů dolarů... Hraje J.K. Simmons, S. Stapleton, S. Hoeks
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
pátek 8. června ve 20 hod.
DVD prem. 23.5.18
film USA – drama ( 2018), 100 min.
KOLO ZÁZRAKŮ
Dramatický příběh vášně, násilí a zrady natočený režiserem W.
Allenem. Ginny je bývalá herečka, která nyní pracuje jako servírka.
Její manžel Humpty se rád napije a pak bývá hrubý. Nedávno se
k nim nastěhovala Humptyho dcera Carolina, která se potřebuje
ukrýt před gangstery i FBI... Hraje K. Winslet, J. Belushi, J. Temple
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 9. června ve 20 hod.
DVD prem. 1.6.18
film Česko – dokument (2018), 81 min.
PLANETA ČESKO
Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky – stačí se jen dobře dívat! První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím zcela zblízka fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících
kolem nás. Některé z nich možná ani neznáte – divočina přitom
začíná hned za vašimi dveřmi. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.
pátek 15. června ve 20 hod.
DVD prem. 21.6.18
film Itálie – komedie (2018), 100 min. PROFESOŘI ZLOČINU
Univerzita je škrtla. Drogové podsvětí přivítalo. Pietro je vzdělaný,
slušný, bezúhonný univerzitní výzkumník, který potřebuje prodloužit smlouvu. Namísto podpisu však univerzita místo zrušila i dalším zaměstnancům. S ostatními se rozhodne k netradičnímu řešení: vynálezu chytré drogy, která není zakázaná italským právem.
Hraje L. De Rienzo a další. Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.
sobota 16. června ve 20 hod.
film Austrálie – dokument (2018), 74 min.
HORA
Hora je filmem pro velké plátno, synergií smyslů a testamentem
za všechny, kteří nedokázali zdolat absolutní vrchol, ale aspoň se
vydali po cestě vzhůru. Spojení nadpozemských obrazů, ze kterých
dostanete závrať, mocné hudby Australského orchestru a hladivého hlasu W. Dafoea je zážitkem, na nějž se nezapomíná. Vstupné
80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

ČERVEN 2018

pátek 22. června ve 20 hod.
film Francie – komedie, drama (2018), 88 min.

NĚKDO TO RÁD ZAHALENÉ

Ahmad a Leila studují politologii. Po studiu chtějí odjet do New
Yorku, kde chtějí absolvovat stáž v OSN. Když se Leilin starší bratr
vrátí z dlouhého pobytu v Jemenu, který ho radikálně změnil, rozhodne se, že mladý pár za každou cenu rozdělí. Chce-li Armand
ještě Leilu vidět, musí se převléci za ženu a obléci si nikáb, celotělový závoj... Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 23. června ve 20 hod.
DVD prem. 10.5.18
film Francie – výpravný (2018), 102 min.
GAUGUIN
Nekompromisní vizionář Paul Gauguin opouští Paříž, rodinu
i přátele, aby se v roce 1891 usadil na exotickém ostrově Tahiti,
aby zde načerpal inspiraci pro své obrazy. Zdánlivý ráj se ale mění
v místo samoty a chudoby. Poznává zde domorodou krásku Tehuru, která se stává jeho ženou i múzou. Hraje Vincent Cassel a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.
pátek 29. června ve 20 hod.
film USA – erotický thriller (2018), 105 min.

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY

Nenechte si ujít vyvrcholení. Padesát odstínů vstupuje do třetí závěrečné fáze. Anastasia a Christian se dobrovolně zřekli své svobody a před svatebními svědky řekli rozhodné „ano“. Žít šťastně až
do smrti jim ale nebude dopřáno a hrdiny čeká několik nečekaných
a nepříjemných překvapení. Hrají J. Dornan, D. Johnson, M.G.Harden a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
sobota 30. června ve 20 hod.
DVD prem. 15.5.18
film Česko – romantický thriller (2018), 100 min. HASTRMAN
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de
Caus, jehož láska k venkovské dívce Katynce naplňuje netušeným
štěstím i stravující vášní. Baron se vrací z cest po světě, aby obnovil rybníky na svém panství. Středem jeho zájmu se stane nespoutaná a výjimečná rychtářova dcera Katynka... Hraje K. Dobrý,
S. Zmrzlá a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

neděle 3. června v 15 hod.
DVD prem. 10.5.18
film USA – animovaná dobrodružná komedie (2018), 108 min.

FERDINAND

Stvořen pro boj. Zrozen pro lásku. Nina a Ferdinand jsou největší
kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčička a Ferdinand velký býk. A to
pořádně velký býk. Narodil se sice jako malé, rozpustilé telátko,
ale časem vyrostl o pořádný kus do výšky, do délky i do šířky.
Vstupné 90 Kč.

čtvrtek 14. června ve 20 hod.

KOLEKCE KRÁTKÝCH FILMŮ

Po roce opět nabídneme výběr z krátkých filmů, o který se postará
Ondřej Kymla, délka cca 130 min.

