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

Pondělí 2. března v 19.30 hod. 
PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

Posledním představením letošního „Předplatného slova, hud-
by a poezie“ je pořad

POSLEDNÍ FEJETON
Literární pásmo ze sloupků, glos a feje-

tonů KARLA ČAPKA skvěle čte vynikající 
český herec a recitátor PETR KOSTKA. 
Nenechte si ujít možnost strávit večer jako 
příjemné setkání v milé společnosti. Pořad 
doplněný hudbou Francise Poulence je 
výstižně charakterizován jako „… hlubo-
ký, … vtipný, nadčasový… až neskutečně 
aktuální“. Vynikající autor, vynikající inter-
pret … a podle slov účinkujících z letošního 
předplatitelského cyklu máme v Sedlčanech 
i vynikající pozorné publikum, takže jsou vytvořeny předpoklady 
pro hluboký umělecký zážitek.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 180 Kč.  
Délka představení cca 70 minut bez přestávky.

Sobota 7. března od 14 hod.            MAŠKARNÍ PRO DĚTI

Do Společenského sálu Vás zveme ve spolupráci s KLUBEM 
VELKÁ KOBRA na tradiční

VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
Čekají Vás soutěže a hry, mnoho hudby a tance, občerstvení, 

volba nejhezčí a nejkurióznější masky a hlavně hodně pěkné zába-
vy.

Vstupenky je možné si zakoupit před začátkem karnevalu 
v pokladně KDJS. Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 30 Kč. Akce trvá 
do 17 hodin.
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Čtvrtek 19. března od 19.30 hod.  KONCERT mimo předplatné

Po dlouhé době se na naše jeviště vrací vynikající zpěvačka 

IRENA BUDWEISEROVÁ 
se svým pořadem 

SPIRITUÁLY DLE BUDWEISEROVÉ

Tentokrát k nám zavítá jako zpěvačka sólová, ačkoliv mnohokrát 
u nás vystupovala jako výrazná členka legendárního SPIRITUÁL 

KVITETU. Nyní je hlavní protago-
nistkou koncertu, v kterém účinkuje 
za doprovodu své vlastní hudební 
skupiny BLUE SOUL. V loňském 
roce úspěšně koncertovala i na 
svém turné v USA a letošní rok 
zahájila domácím turné po ČR. 
Během sedlčanského koncertu 
uslyšíme nejen světově proslulé 
spirituály, jejichž je famosní inter-
pretkou, ale i její vlastní skladby. 
Čeká nás příjemný večer naplněný 
zpěvem a hudbou – interpretka se 
těší na Vaši návštěvu. 

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 190 Kč. 
Délka představení cca 80 minut bez přestávky.

Středa 25. března v 19 hod.!!!          DIVADLO - předplatné

Jako zahajovací představení 51. ročníku hudebního festivalu 
SUKOVY SEDLČANY uvádíme operu Giuseppe Verdiho 

LA TRAVIATA
Román Alexandra Dumase ml. „Dáma s kaméliemi“ inspiroval 

Giuseppe Verdiho k napsání opery o nejslavnější dívce se špat-
nou pověstí, která dnes spolu s operami Nabucco a Rigoletto 
patří k jeho nejslavnějším a zároveň i nejhranějším. Příběh dívky 
z pařížského „polosvěta“, její citové probuzení a zmařená touha 
po opravdové lásce, dojímá a uchvacuje spolu s Verdiho lyrickou 
hudbou své posluchače již 160 let. 

Podle libreta F. M. Piave ji nastudoval v italštině soubor Seve-
ročeského divadla Ústí nad Labem. 

režie: M. Dubovic
dirigent: M. Formáček
účinkují: sólisté, orchestr, tanečníci 
a sbor Severočeského divadla Ústí nad Labem

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 320 Kč. Dél-
ka představení cca 125 minut + přestávka.

Neděle 15. března od 15 hod.      POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

Jako tradiční nedělní odpolední pohádku nabízíme tentokrát 
představení nazvané

NOČNÍ SKŘÍTEK
Pohádkový příběh o holčičce Jiřince, které se jednou nechtě-

ly uklízet hračky. Co všechno se může odehrát v docela obyčej-
ném pokojíčku nepořádné holčičky nám povypráví nejen kuřát-
ko s prasátkem, ale 
i pohádkový noční 
skřítek Hračkožrout 
a spousta dalších 
postaviček, které 
v průběhu předsta-
vení rozehrávají ce-
lou scénu. Nejdů-
ležitější postavou se
ale ukazuje být ma-
minka Jiřinky. Jak to nakonec všechno dopadne, to je potřeba 
počkat si až na konec pohádky!

Hraje MIMo.s.Praha: Maminka: Yvona Jelénková, Hrač-
kožrout: Petr Liška, Scénář a režie: Petr Liška a Yvona Jelénko-
vá, Hudba: Jožka Fojta, Texty písní: Emanuel Míšek, Výtvarník: 
Lucie Ulíková, Výroba, realizace:  Petr Liška, Renata Lišková, 
Lucie Ulíková, Luděk Polzer

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 80 Kč. Dél-
ka představení cca 60 minut bez  přestávky.
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Plánované akce v KDJS na duben
ČT 2. 4. DÍVČÍ VÁLKA              DIVADLO - mimo předplatné
ST 8. 4. MARIMBA LIVE DRUMS KONCERT mimo předplatné
PÁ 10. 4. M. PITKIN A FARMÁŘI     ZÁBAVNÝ SPOLEČENSKÝ VEČER
NE 12. 4. PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA              POHÁDKA PRO DĚTI
PÁ 17. 4. RETRO VEČER - SESTRY HAVELKOVY, JAKUB ŠAFR, SWING
TRIO AVALON a RETRO PROJEKCE KINA   SPECIÁLNÍ VEČER V KDJS
SO 18. 4. BABIČKA  DIVADLO - mimo předplatné
ÚT 21. 4. EVA a VAŠEK               KONCERT mimo předplatné
Konec dubna PAROHATÉ POVĚSTI             DIVADLO - SDO Sedlčany

VÝSTAVA

BRDSKÁ ZÁKOUTÍ A MOTÝLI
Představí se nám výtvarnice VĚRA MAČKOVÁ  (roz. Pišingero-

vá). Tvořit začala v roce 2000. S malováním se však setkala daleko 
dříve – v dětství (v Chrástu n. Sáz.), kdy sledovala svého otce, jenž 
ve volných chvílích maloval krajinky.

 Jak sama říká: „U nikoho jsem se malovat neučila. Vždy, když 
si nevím rady – třeba s vodou, tak v duchu  říkám „táto, pomož 
mi“…, nějak namíchám barvy a pak mám pocit, že je to ono… 
Nepovažuji se za umělce, jen cítím, že se mi obraz povedl.“

Do dnešního dne uskutečnila Věra Mačková 27 samostatných 
výstav a účastnila se 11 výstav kolektivních. Má silný vztah k pří-
rodě, kde čerpá nejen motivy pro svá díla, ale i energii a duševní 
sílu. Doufá, že  prostřednictvím svých obrazů umožní návštěv-
níkům vnímat krásu přírody a předá jim trochu pohody, kterou 
v přírodě nachází.

O krajinách, které jí přirostly k srdci, říká: „Místem, kde většinu 
roku pobývám, je úžasná vesnička Halouny, ležící přímo na úpatí 
brdských lesů. Les na Brdech  je pokaždé jiný -  sluncem rozzáře-
ný, kdy zvláštně voní (a to si vždy vzpomenu na tátu, když jsme se 
vraceli z hub) či pochmurný a tajemný... Jsou tu nádherná zákoutí, 
kde teď často pobývám a maluji.“

Vernisáž za osobní účasti autorky se koná v sobotu 21. března 
2015 od 15 hodin. Program vernisáže obohatí svým vystoupením 
kytaristka Hana Humlová. Jste autorkou srdečně zváni. Výstava je 
prodejní a proto si návštěvníci většinu obrazů mohou pořídit i do 
svých domovů.

VÝSTAVA

Velice atraktivní výstava je do 20. března připravena uvítat náv-
štěvníky. Není to výstava „ledajaká“ … je to výstava českého malí-
ře a grafika, který získal v celém světě více než 50 mezinárodních 
cen a do Sedlčan přiváží špičku toho, co dělá ve světě. Tímto auto-
rem je pražský výtvarník 

PAVEL HLAVATÝ
Není to poprvé. Své práce zde již prezentoval v roce 1996. Pře-

stože již věkem patří mezi seniory, je stále činný nejen ve své 
tvorbě, ale i výstavní činností z Pražské grafické sbírky DRTI, dis-
ponující asi 25 tisíci grafik 20. století. Jen v roce 2014 získal 6 
mezinárodních cen (2x Polsko, 2x Čína, 1x ČR a 1x Grand Prix 
ze Soltizia v Itálii). Součet jeho mezinárodních ocenění již překro-
čil číslo padesát. Je také jediným občanem, který strávil rok 1971 
ve vězení za výstavu „PROTESTKRESBY 68“. Malá ukázka z této 
výstavy bude prezentována i v KDJS. 

Věra Mačková: Berounka u Hlásné Třebáně

Úterý 31. března od 18 hod.             KONCERT mimo předplatné

V divadelním sále se uskuteční v rámci 51. ročníku festivalu 
Sukovy Sedlčany tradiční 

KONCERT UČITELŮ ZUŠ SEDLČANY
V pestrém programu se vystřídají sólisté, menší hudební sou-

bory a již tradičně i velký orchestr složený z učitelů ZUŠ Sedlčany 
pod vedením Pavla Fořta. Repertoár bude rovněž pestrý – zazní 
skladby z muzikálů, filmová hudba, swingové i rockové melodie, 
klasický repertoár a jako sólisté se představí učitelé ZUŠ a jejich 
hosté. 

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 80 Kč. Délka 
představení cca 80 minut + přestávka.
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pátek 6. března ve 20 hod.
film F, B – biografie, drama (2015), 139 min.              VIOLETTE
Violette Leducová je dívka, která  celé dětství  trpěla nízkým sebe-
vědomím. Po válce potkává slavnou spisovatelku Simone de Beau-
viorovou díky níž a podpoře M. Sachse se z přehlížené dívky stává 
uznávaná a obdivovaná spisovatelka. Její autobiografie La Batarde 
se stala bestsellerem. Hrají Emanuelle Devos, Sandrine Kiberlain 
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

sobota 7. března ve 20 hod.
film ČR – komedie (2014), 100 min.         HODINOVÝ MANŽEL
Čtyři plavci hráči vodního póla se po prohraném zápase octnou 
na dně. Aby se zachránili, zkusí provozovat pochybnou živnost 
„hodinový manžel“ a opravují domácnosti rozličným dámám, ale 
jak se časem ukáže, nejen domácnosti. A jak na to zareagují jejich 
protějšky...? Hrají D. Novotný, B. Polívka, D. Matásek, L. Latinák 
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 21. března ve 20 hod.
film Česko – portrét nočního města (2015), 72 min. VELKÁ NOC
Fascinující portrét nočního města a jeho obyvatel. Snímek okouz-
lil především skvělým výběrem protagonistů a zvláštní poetikou, 
podtrhující divoký životní styl „nočňátek“. Divák se vrchovatě 
nabaží toho nejdivnějšího, nejvzrušivějšího a nejintezivnějšího, co 
se dá v noci zažít v Praze, Paříži či německém pohraničí. Vstupné 
80 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

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 - BŘEZEN 2015

neděle 8. března v 15 hod.
pásmo krátkých filmů ČR (2015), 60 min.      ANIMÁČKY 2014
Pásmo krátkých animovaných filmů od studentů Univerzity T. Bati 
ve Zlíně. Příběhy jsou žánrově a stylově různorodé. Mezi filmy 
najdete i abstraktní snímky, které umožní dětem zapojit vlastní 
fantazii. Vstupné 70 Kč.

čtvrtek 12. března ve 20 hod.
film Gruzie – (2015), 100 min.               KUKUŘIČNÝ OSTROV
V nejlepší tradici filmové básně vypráví o osudu dědečka a vnučky, 
jejichž smyslem života je zasít, pěstovat a sklidit malé kukuřičné 
pole na ostrově uprostřed řeky, oddělující Gruzii od Abcházie. 
Do jejich tichého života postupně vstupují muži zvenčí - zraněný 
voják a hraniční patrola. A také živly, které jediné mají skutečnou 
kontrolu nad kusem země, který se po jarním tání objevil, aby ho 
podzimní deště mohly zase vymazat z mapy světa.  Film získal na 
MFF v Karlových Varech 2014 Velkou cenu Křišťálový glóbus za 
nejlepší hraný film a svou cenu udělila také Ekumenická porota. 
Mládeži přístupné.

pátek 20. března ve 20 hod.
film Německo – drama (2015), 98 min.                              FÉNIX
Bývalá zpěvačka Nelly se vrací z koncentračního tábora Osvětim se 
znetvořeným obličejem a po plastické operaci se tato femme fatale 
postupně stává svojí vlastní dvojnicí. Sugestivní snímek režise-
ra Ch. Petzolda odkazuje ke klasickým filmům noir a jeho napětí 
postupně graduje výkonem Niny Hosové. Dále hrají N. Kurzendor-
fová a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 13. března ve 20 hod.
film USA – sci-fi, horror (2015), 117 min. 

VETŘELEC (Režisérský sestřih)
Obnovená digitální premiéra kultovního sci-fi se Sigourney Weaver 
v roli  statečné Ripleyové, ženy ocelových nervů, která jako jediná 
z posádky vesmírné lodi Nostromo zůstává naživu v souboji 
s hrůznou bytostí, jejíž zárodek se dostal na palubu z líhně na 
neznámé planetě. Hrají S. Weaver, T. Skerritt, V. Cartwright, 
J. Hurt a další. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 14. března ve 20 hod.
film USA – romantická komedie (2015), 94 min. (NE)ZADANÍ
Poté, co Mikeyho manželka požádá o rozvod, jeho kamarádi Jason 
a Daniel mu slíbí, že zůstanou svobodní spolu s ním. Původní plán 
najít si někoho na nezávazný postelový aerobik se komplikuje, 
když si Mikey začne hledat náhradu za ženu a Jason s Danielem se 
zamilují... Hrají Zac Efron, Miles Teller, Michael B. Jordan a další. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

pátek 27. března ve 20 hod.
film H, D, S – alegorický příběh (2015), 119 min.        BÍLÝ BŮH
Strhující příběh přátelství člověka a psa. Film, během nějž hlavní 
psí i lidští hrdinové projdou zásadní proměnou, nabízí divákovi sil-
ný filmový zážitek. Hraje Z. Psotta, L. Monori a další. Vstupné 90 
Kč. Mládeži přístupné.

sobota 28. března ve 20 hod.
film S, DK – drama (2015), 102 min.      MY JSME NEJLEPŠÍ!
Zábavný film o dospívání a síle přátelství, outsiderství, rebelii 
a vzájemném mezigeneračním neporozumění, vytváří vzletné 
komediální drama o nesmrtelnosti punku. Dvě 13leté dívky Bobo 
a Klara se cítí přehlížené vlastními rodinami a chtějí založit pun-
kovou kapelu... Hrají M. Grosin, M.  Barkhammar, L. LeMoyne 
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 26. března ve 20 hod.
film GB – (1964), režie R. Lester, 87 min.                PERNÝ DEN
Díky Projektu 100 - 2015 se na plátna kin vrací slavní The Beatles 
a jejich Perný den. Film vychází ze stejnojmenného alba A Hard 
Day’s Night, ale rozhodně se nejedná o suchopárnou reportáž 
či patetickou poctu. Režisér Richard Lester a čtyři protagonisté 
vytvořili dodnes svěží mix hraného filmu a dokumentu sršící vti-
pem a hudební energií, který vychází z principů grotesky a crazy 
komedie. Tempo snímku je pak určováno neutuchající kadencí 
epochálních hitů nejslavnější hudební skupiny všech dob – All My 
Loving, Can’t Buy Me Love a dalších. Mládeži přístupné.

neděle 29. března v 15 hod.
film USA – animovaný (2014), 76 min. 

GARFIELDŮV  FESTIVAL HUMORU
Světový festival humoru se blíží a Garfield je připraven jako každý 
rok vyhrát! Na cestě plné hádanek, legrace a svérázných postav 
bude Garfield muset rozluštit záhadu skutečného vtipu...


