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Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty: Městský úřad Sedlčany 
informační středisko, náměstí TGM, Sedlčany, tel.: 318 821 158
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středa 8. 3. od 18 hod.    DIVADLO NEJEN PRO DĚTI A RODIČE

Do divadla v Sedlčanech zavítají známé hudební pohádky Šípko-
vá Růženka, Červená Karkulka, O dvanácti měsíčkách. Předsta-
vení je uváděno pod názvem 

TŘI HUDEBNÍ POHÁDKY
Jedná se o představení inspirované filmovou předlohou Tři 

bratři, autorů Jana a Zdeňka Svěrákových a Jaroslava Uhlíře. 
Nastudování se ujali žáci a učitelé všech oborů Základní umě-
lecké školy Sedlčany: J. Marhoul – režie, úprava hudební před-
lohy a vedení akordeonového souboru, J. Trojanová – literár-
ní zpracování, V. Severová - sborový zpěv, M. Veselá – tanec, 
V. Křenková – výtvarné zpracování. Představení je určeno nejširší 
veřejnosti, vítáni jsou rodiče s dětmi, ale i důchodci a všichni, kteří 
mají rádi hudbu a texty zmíněných autorů.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici, dále 
před začátkem představení (pokud budou) v místě konání nebo na 
www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 80 Kč, děti do 15 let 40 Kč. Délka 
představení cca 65 minut bez přestávky.

čtvrtek 9. 3. od 19.30 hod.  PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

V pořadí čtvrté představení letošního předplatitelského cyklu je 
pásmo slova a hudby

HUDBA V MYŠLENKÁCH MASARYKOVÝCH

„Co můžeme udělat už teď, není odročeno na budoucnost, a žád-
nou vírou, že za pár tisíc let už bude lépe, se nevyzujeme z povin-
nosti uskutečnit už teď, nač stačí naše síly; a 
i když žijeme ve věčnosti, žijeme opravdově 
a plně, jenom když zde a nyní pracujeme, 
poznáváme a milujeme.“

V pořadu zazní skladby českých a sloven-
ských autorů od 19. století až po současnost 
(A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů, I. Hatrík, 
J. Macek, P. Zagar, V. Trojan a další). Vy-
braná hudba plynule navazuje a pojí množ-
ství citátů i významných životních momentů 
T. G. Masaryka, „Prezidenta Osvoboditele“, 
který je i dnes symbolem ideálů svobody a demokracie, souladu 
slov a činů. Připomeňme si jeho myšlenky a zásady u příležitosti 
80. výročí jeho úmrtí (v r. 2017), které předchází blížícímu se 100. 
výročí naší republiky. Účinkují: akordeon – Jitka Baštová, loutna 
– Jindřich Macek. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji 
na radnici, dále před začátkem představení (pokud budou) v místě 
konání, nebo na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 200 Kč. Délka 
představení: 70 minut bez přestávky.

úterý 14. března v 19.30 hod. DIVADLO mimo předplatné

V divadelním sále uvítáme herce Divadla Antonína Dvořáka 
z Příbrami, které k nám přijíždí s komedií

VŠE O ŽENÁCH
Myslíte si, že o ženách víte všechno? Současná komedie známé-

ho chorvatského autora, ve které se prolíná pět různých mini pří-
běhů žen různých generací, vám možná dá za pravdu, ale možná 
vás také bude trochu šokovat; budete se smát, ale úsměv vám také 
jistě hořce ztuhne na rtech. Co mají společného dospělé sestry, 
malé holčičky, ambiciózní spolupracovnice či stařenky v domově 
důchodců? Přijďte se přesvědčit a užít si situace, které hrají ženy 
o ženách, ale jsou přitom také samozřejmě o mužích. 

Hrají: Helena Karochová, Ivana Krmíčková, Monika Timková

čtvrtek 16. března v 19 hod.                                KONCERT

Jedna z nejvýraznějších osobností českého popu a rocku, ro-
dačka z Pohořelic u Brna vystoupí se svým koncertním pořadem 
v divadelním sále.

VĚRA ŠPINAROVÁ a Adam Pavlík Band

Pro svůj nena-
podobitelný sytý 
hlas i pro tempera-
mentní a vitální vy-
stupování na kon-
certech patří Věra 
Špinarová již mno-
ho let mezi nejžá-
danější zpěvačky 
v České a Slo-
venské republice. 
Koncerty probíhají 
v průběhu celého 
roku a jsou stále 
vyprodány. 

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: 150 Kč přízemí 
a 120 Kč balkon. Délka představení cca 80 minut bez přestávky.
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neděle 19. března od 15 hod.              PRO DĚTI A RODIČE

Do divadla pozveme děti a jejich rodiče či prarodiče na dětské 
představení.

Protože titul v době redakční uzávěrky není definitivně do-
jednán, sledujte prosím plakáty či náš web, kde včas uvedeme 
podrobnosti

Vstupenky bude možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení (pokud budou) na místě konání. Vstu-
penky bude možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. 

středa 22. března od 19.30 hod.                                KONCERT

Do Společenského sálu KDJS Vás zveme na hudební klubový 
večer ve stylu bluegrassu či chcete-li country. 

POUTNÍCI
Dne 4. 12. 1970 se konalo v Country klubu v Maloměřicích první 

vystoupení této dnes již legendární kapely. Již od prvních koncer-
tů a hudebních přehlídek se skupina řadí do brněnské a krajské 
špičky této hudby, což potvrdila i svými postupy do celostátního 
finále soutěže, jež měla tenkrát velký zvuk a jmenovala se Porta. 
Samozřejmě, že čím déle Poutníci hráli, tím se zdokonalovala jejich 
hra, ale také se měnily sestavy.

V současné době hraje kapela ve složení: Banjo a dobro: Pe-
ter Mečiar, mandolína, kytara a zpěv: Jan Máca, elektrický 
kontrabas: Jiří Pola, kytara: Jakub Bílý. 

pátek 24. 3. od 19.30 hod.       TANEČNĚ-HUDEBNÍ PŘEDSTAVENÍ

V divadelním sále se představí pro někoho velmi dobře známá 
a pro někoho neznámá taneční skupina CARAMELKA se svými 
hosty v pořadu 

STEP-A-TÓN
 Je to představení plné tance, hudby a rytmu, 30 stepařů na pó-

diu a řada překvapení. Představení „STEP-A-TÓN“ nejen okouzlí, 
ale i pobaví. Pohrává si s rytmy, melodií a zvukem, experimentuje 
s možnostmi pohybu. Ukazuje variabilitu tanečního stylu obecně 
zvaný step. Diváci zhlédnou program zcela nový i starší tvorbu, 
která zaznamenala největší úspěchy.  

CARAMELKA je sestava mladých tanečníků, kteří již mnoho let 
s úspěchem vystupují na pódiích festivalů, společenských a kul-
turních akcí po celé Evropě. Těžiště programu tvoří velmi efektní 
stepové tance – hlavně clogging a irský step. Mládí a nadšení ta-
nečníků, vysoká technická úroveň a precizní choreografie dávají 
dohromady opravdu silný zážitek. 

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: 
110 Kč. Délka představení cca 80 minut bez přestávky.

Těšit se můžeme na známé „Poutnické“ hity a hlavně na pří-
jemně strávený večer při stolové úpravě sálu s možností mírné 
konzumace.

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: 
180 Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka.

Má celou řadu krásných hitů, například Meteor lásky, Music box, 
Bílá jawa 250, Raketou na Mars nebo Měj mě rád. Největším hitem 
se však stala píseň Jednoho dne se vrátíš, jejíž melodie je z filmu 
Tenkrát na západě. 

Prestižní záležitostí v roce 2007 bylo pozvání na koncert Joe 
Cockera, který nemá nikdy na svých koncertech hosty ani předsko-
kany. Věra Špinarová byla pozvána jako host na ostravský koncert. 

Za svou kariéru vydala celkem 13 desek. Kromě mnoha ocenění 
v podobě zlatých a platinových desek patří mezi prvních pět nej-
prodávanějších českých interpretek za posledních deset let. Ne-
nechte si ujít koncert české Janis Joplin!

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: 440 Kč. Délka 
představení cca 110 minut + přestávka.
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Plánované akce na duben 2017
ČT 6. 4. MONOLOGY VAGÍNY   DIVADLO mimo předplatné
SO 8. 4. RETRO VEČER KDJS Č. 3               ZÁBAVNÝ POŘAD
(Koncert orchestru JEŽKOVY STOPY + projekce kina + koncert M. 
PALEČEK - JEŽKÁRNY)
NE 9. 4. HONZA A ZAKLETÁ VÍLA    POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE
ÚT 11. 4. PAVLÍNA JIŠOVÁ a přátelé                  KONCERT
ÚT 18. 4. SVĚTÁCI        DIVADLO
(další termíny této hry jsou 20. 4., 22. 4., 25. 4., 27. 4. a 28. 4.)

do 9. března                                                                    VÝSTAVA
      

V koncertním sále je do 9. března instalována výstava vztahují-
cí se k uváděnému představení Tři hudební pohádky, která nese 
název 

POHÁDKY OČIMA DĚTÍ
Je to zpracování třech muzikálových pohádek v pásmu Tři hu-

dební pohádky, očima mladších žáků výtvarného oboru ZUŠ Sedl-
čany pod vedením V. Křenkové, D. Pinkasové a M. Míkové. Výsta-
va dotváří celkovou atmosféru světa pohádek a pohledů dětí na 
hlavní hrdiny, na prostředí, kulisy a na ilustraci.

pondělí 27. března od 19.30 hod.         PŘEDPLATNÉ DIVADLA
 
V pořadí šestým představením předplatitelského cyklu divadla je 

velmi známá hra – komedie G. B. Shawa

PYGMALION
Kdo by neznal antický mýtus o sochaři Pygmalionovi, který vy-

řezal ze slonovinové kosti tak krásnou dívku, že se do ní zamiloval 
a uprosil bohyni lásky Afroditu, aby jí vdechla život? Co se však 
stane, když dívka není ze slonovinové kosti, ale z masa a lidských 
kostí, je květinářkou z ulice a nestává se sochou, ale dámou z vyšší 
společnosti? Když stvořitel není zamilovaný sochař, ale londýn-
ský profesor fonetiky? Komedie G. B. Shawa nenechá v klidu vaše 
bránice – střet světa ulice a světa smetánky nabízí mnoho komic-
kých situací. Jenže není to celé vlastně tragické? Hrají členové 
a hosté Městského divadla Mladá Boleslav. V hlavních rolích: 
Paní Higginsová - Carmen Mayerová, Henry Higgins - Roman Te-
prt, Plukovník Pickering - Martin Hrubý, Líza Doolittlová - Lucie 
Matoušková, Alfréd Doolittle - Miroslav Babuský.

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 150 minut + přestávka.

pátek 31. března od 19.30 hod.                                KONCERT

Divadelní sál bude místem, kde vystoupí sedlčanský hudebník 
a zpěvák

PATRIK STOUPA
Představí nám nový autorský popový repertoár za hudby své do-

provodné skupiny. Vystoupí také hosté: Muzikálová zpěvačka, só-
listka hudebních divadel Karlín a Broadway Kamila Nývltová, která 
je patronkou soutěže Česko zpívá, ve které se Patrik v letech 2014 
a 2015 dostal do finálové desítky. Patricie - zpěvačka, skladatelka 
a textařka, která napsala například píseň “Boky jako skříň” pro Ewu 
Farnou, spolupracuje s Václavem Neckářem, Josefem Vágnerem 
a aktuálně také s Patrikem Stoupou. Vystoupí i Petr Čejka a Ma-
dlenka (autoři hitu „Jednou je málo“), v jejichž kapele Patrik před 
6 lety začínal. V závěru programu bude představen a pokřtěn nový 
singl „Nad krajinou“, který produkoval Honza Křížek (skupina Blue 
Effect). Celý koncert moderuje Sláva Bloch.

od 12. března                                                                  VÝSTAVA
      

Od 12. března bude nainstalována nová výstava 

ZRCADLENÍ
jejíž autorkou je JITKA HRUBÁ – výtvarnice a pedagožka, která žije 

a tvoří v Dobříši. Vernisáž se koná v neděli 12. 3. od 16 hod. „Těž-
ko říci, jak to všechno začalo, ale jisté je, že v době, kdy moje kama-
rádky chtěly být zpěvačky, herečky nebo lékař-
ky, tak já jsem toužila po povolání oděvní ná-
vrhářky. Místo princezen jsem kreslila mane-
kýny a vymýšlela módní kreace a divadelní 
kostýmy. Na základní škole jsem spolužákům
kreslila výkresy a dodnes nevím, proč panu 
učiteli nebylo divné, že má polovina třídy stej-
nou kopřivu. Při studiu na střední škole byly 
moje ´umělecké´ cíle skoro utlumeny, když 
nepočítám únikový předmět výtvarnou výchovu se spoustou tra-
dičních námětů pro někdejší svátky a výročí. Po maturitě jsem se 
věnovala studiu na pedagogické škole a kreslila už jen příležitostně
a pro své vlastní potěšení. Na moje sympatie k malování však neza-
pomněla moje sestra, která mi pořídila malířský stojan a po léta mě
systematicky zásobovala barvami, štětci, plátnem… až to najednou
nešlo nezačít. Malířské náčiní čekalo ve skříni, až přijde jeho čas! Ten
naštěstí nastal, když jsem si opatřila knihu ´Kopírujeme mistrov-
ská díla´. Tady teprve jsem se dočetla, co udělat proto, aby obraz 
vznikl a začala se učit. Postupně jsem vytvářela kopie obrazů van 
Gogha, Gauguina, Moneta a dalších velikánů. Pak už jsem zkouše-
la všechno možné podle nálady a situace. Svou vlastní cestou ve 
světě výtvarného umění jsem se vydala i v dalším období tvorby.“

Výstavy jsou přístupné v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlča-
nech – v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin a při každé večerní 
kulturní akci.

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: 
110 Kč. Délka představení cca 90 minut bez přestávky.



pátek 3. března ve 20 hod.

film Irsko – příběh (2017), 100 min.                                                VIVA
Najít svůj hlas… Jesus pracuje jako kadeřník v travesty klubu v Havaně 
a sní o tom, že se jednou stane hvězdou. Díky svému učiteli se mu podaří 
udělat konkurz a dostane první šanci na pódiu, pak se ale zjeví jeho léta 
nepřítomný otec – boxer, a všechny Jesuovy naděje zmaří. Hrají H. Medi-
na, J. Perugorría, L. A. García a další. Vstupné 90 Kč. Do 15 let nevhodné.

sobota 4. března ve 20 hod.
film FIN, S, CDN, D – drama, historický (2017), 106 min. 

KRÁLOVNA KRISTÝNA
„Dívka, která změnila dějiny.“ Příběh švédské královny Kristýny, která na-
stoupila na trůn ve věku šesti let, je portrétem extravagantní mladé ženy, 
jež se vzpírala tradici i konvencím a mimoděk změnila běh dějin. Hraje M. 
Buska, S. Gadon, M. Nyqvist a další. Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

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

sobota 11. března ve 20 hod.
animovaná komedie USA(2017), 89 min.       BUCHTY A KLOBÁSY
První mládeži nepřístupný počítačem animovaný film vypráví o skupině 
potravin, které se pod vedením odvážné uzeniny rozhodnou odhalit prav-
du o své existenci, a o tom, co se doopravdy stane, když jsou vyvoleni 
a opustí supermarket. Dabing S. Roger, K. Wiig, J. Hill, B. Hader a další. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

čtvrtek 16. března v 19 hod.
dokument GB (2017), 215 min. ROLLING STONES OLÉ OLÉ OLÉ!
Film se skládá ze dvou částí. První část je unikátní dokument z turné 
napříč Jižní Amerikou. Druhá část „Rolling Stones - Havana Moon“ je 
koncertem, který zbořil všechny dosavadní rekordy a byl vyvrcholením je-
jich jihoamerického turné. Oba filmy jsou odděleny přestávkou (15 min.). 
Vstupné 150 Kč. Mládeži přístupné.
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čtvrtek 9. března ve 20 hod.
film GB – režie Asif Kapadia (2015), 128 min.                                  AMY
Strhující film o vzestupech a pádech zpěvačky Amy Winehouse, která na 
začátku tisíciletí přepsala dějiny popové hudby. Její krátkou a bouřlivou 
kariéru zpracoval do celovečerního dokumentu Asif Kapadia. Kým ve 
skutečnosti byla dívka, která stojí za slavným jménem Amy Winehouse? 
Co tato hudební ikona skrývala před okolním světem a proč zemřela v 
pouhých 27 letech? Celovečerní dokument nechává promlouvat zejména 
Amy samotnou prostřednictvím dosud nezveřejněných archivních záběrů, 
rozhovorů, ale především skrze její hudbu a původní texty, které vždy re-
flektovaly aktuální události jejího života.

pátek 10. března ve 20 hod.
film F, PL – drama (2017), 115 min.                                   AGNUS DEI
„ Smiluj se nad námi.“ Poválečný příběh řeholnic z benediktinského kláš-
tera v Polsku, které otěhotněly po znásilnění vojáky Rudé armády. Přijmou 
odpovědnost mateřství, nebo děti zrozené z hříchu opustí? Hrají J. Kulig, 
A. Buzek a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

pátek 17. března ve 20 hod.                       DVD prem. 8. 2. 2017
film USA – drama (2017), 120 min.                                        INFERNO 
Ve filmu Inferno se známý symbolog pouští do pátrání po stopách, které 
souvisí se samotným Dantem. Když se Langdon probouzí se ztrátou pa-
měti v nemocnici, spojí své síly s doktorkou Brooksovou, aby mu pomoh-
la znovu získat ztracené vzpomínky. Společně se pak pouští do závodu 
s časem ve snaze zabránit smrtícímu globálnímu spiknutí. Hrají T. Hanks, 
F. Jones, I. Khan, O. Sy, B. Foster a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 
let nevhodné.

sobota 18. března ve 20 hod.                     DVD prem. 5. 2. 2017
český film – komedie (2017), 104 min.           MANŽEL NA HODINU
Pokračování úspěšné české komedie a diváckého hitu z roku 2014 sleduje 
další osudy čtveřice hráčů vodního póla z Nymburku, kteří začali pracovat 
jako hodinoví manželé. Návrat k hraní vodního póla se však moc neda-
ří. Aby zachránili partu, rozhodne se Kryštof přivést do bazénu akvabely, 
se kterými chce natrénovat vystoupení... Hrají B. Polívka, D. Novotný, D. 
Matásek, L. Latiňák a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

neděle 12. března v 15 hod.     DVD prem. 22.2.17
film F, PRC – komedie, rodinný (2017), 87 min.             JÁ, KOCOUR
Tom Brand je závratně úspěšný, neuvěřitelně bohatý, ale blbec. Tomův 
pracovní život ho od jeho rodiny odcizil. Dcera Rebecca chce k 11. naroze-
ninám kočku. Tom se náhodou ocitá ve zverimexu, kde koupí kocoura  jmé-
nem Pan Chlupáč. Po cestě na dceřinu oslavu má nehodu a po probuzení 
v nemocnici zjišťuje, že jeho mysl se ocitá v těle kocoura. Vstupné 90 Kč.

pátek 24. března ve 20 hod.
romantický příběh Francie (2017), 115 min.        KAMENY BOLESTI
Romantický příběh ženy, která hledala vášeň a lásku. Gabriele je nevyrov-
naná a emocemi zmítaná mladá žena, která nedokáže ovládat své pudy. 
Aby rodiče předešli nejhoršímu, Gabrielu proti její vůli provdají. Po potratu 
způsobeném ledvinovými kameny odjíždí Gabriela do lázní, kde potká An-
drého, elegantního veterána... Hraje M. Cotillard, L Garrel, A. Brendemühl. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

sobota 25. března ve 20 hod.                  DVD prem. 10. 2. 2017
film GB, F, USA – romantický, komedie (2017), 123 min. 

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget Jonesová 
je stále bez chlapa. Jak název třetího dílu napovídá, tím hlavním malé-
rem bude tentokrát neplánované těhotenství. Taková věc dokáže vykolejit 
i životem otřískanou Bridget... Hraje R. Zellweger, C. Firth, P. Dempsey, 
E. Thompson a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

čtvrtek 30. března ve 20 hod.
film S, N, DK, F, D – režie Roy Andersson (2014), 100 min. 

    HOLUB SEDĚL NA VĚTVI A ROZMÝŠLEL O ŽIVOTĚ
Kaleidoskopická toulka o lidském bytí, tentokrát z ptačí perspektivy holu-
ba, který pozoruje lidské hemžení pod sebou a přemýšlí, co to má všechno 
znamenat. Komediální drama hledající poezii v banálnostech, s osobitým 
humorem a způsobem vyprávění o potřebě lásky, našem zmatku, velikosti 
a malosti, zranitelnosti i věčné touze po přátelství. Ústředním motivem je 
trapnost zobrazovaných hrdinů, kterými jsou více či méně bizarní, smo-
lařské postavičky.

pátek 31. března ve 20 hod.      DVD prem. 29. 3. 2017
film USA, AUS – životopisný, drama, válečný, romance (2017), 131 min.

HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY
Film inspirovaný skutečným příběhem muže, který se během války stal 
hrdinou bez jediného výstřelu. V březnu 1945 vypukla bitva o Okinawu. 
Dossova rota měla dobýt vysoký útes, ale na vrcholu se dostali do těžké 
palby. Doss snášel zraněné z útesu do bezpečí. Během 12 hodin, za stá-
lého ostřelování, zachránil životy 75 mužů... Prezident Truman mu předal 
nejvyšší ocenění – Medaili cti. Hraje A. Garfield, V. Vaughn a další. Vstup-
né 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
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