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

pondělí 18. září od 19.30 hod.                         KONCERT

V Divadelním sále našeho kulturního domu budeme mít již v září 
možnost uvítat tenoristu světového formátu ŠTEFANA MARGITU 
za doprovodu MORAVSKÉHO KLAVÍRNÍHO TRIA v unikátním po-
řadu

GALAKONCERT

ŠTEFAN 
MARGITA

Můžeme se těšit na jeden z mála koncertů našeho nejznámějšího 
tenoristy Štefana Margity za doprovodu renomovaného brněnské-
ho ansámblu Moravské klavírní trio (doprovodné těleso Evy Urba-
nové, Andrey Kalivodové, Miki Isochi a jiných významných pěvců), 
který se koná v České republice. 

Vstupenky na tento výjimečný zážitek jsou již v předprodeji.

Období prázdnin je i v oblasti kultury obdobím „divadel-
ních prázdnin“. Nejinak tomu bude i v letošním roce v ob-
lasti pořádání kulturních akcí. V tomto období budou letos 
probíhat pouze projekce našeho kina. V posledních létech 
se občas i během léta konal nějaký koncert či divadelní 
představení. Letošní prázdniny však budou pro nás výji-
mečné, neboť na toto období máme naplánovánu výměnu 
oken a vstupních dveří v celé budově KDJS. Za to patří 
poděkování Městu Sedlčany, které na tuto velkou opravu 
vyčlenilo ve svém rozpočtu finanční prostředky. Pevně vě-
říme, že díky této opravě bude vytvořeno příjemnější pro-
středí pro návštěvníky našich akcí nejen po stránce estetic-
ké, ale i z hlediska teplotního. 

Další informace se týká následující kulturní sezony 2017/2018. 
Od 1. června 2017 již probíhá prodej výhodných abonentních vstu-
penek na naše dva tradiční cykly předplatného. Do konce června 
byla místa rezervována držitelům těchto vstupenek z minulé sezo-
ny a od 1. července tato rezervace končí a nadále pokračuje prodej 
volných míst. 

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA 
A HUDBY 2017/2018

                                                                                                                                   
4 představení – cena 500 Kč

PŘEDPLATNÉ DIVADLA 
2017/2018

7 představení – cena 1200 Kč

Více informací o pořadech naleznete na www.kdjs-sedlcany.cz

Předprodej probíhá v RIS v budově radnice – náměstí T.G.M 
v Sedlčanech.

Pro nastávající sezonu nabízíme již vstupenky na některá naše 
představení, která nás čekají po prázdninách. Kdo má zájem 
o pěkná místa, může si je zakoupit již nyní v předprodeji.

Plánované akce na září 2017
SO 2. 9. JAZZ BLUFERS                     KONCERT ČERVENÝ HRÁDEK
ST 13. 9.  SCREAMERS – 20 LET S VÁMI       TRAVESTI SHOW
PO 18. 9. GALAKONCERT – ŠTEFAN MARGITA               KONCERT
ČT 21. 9.  BLÁZINEC                             PŘEDPLATNÉ DIVADLA
ÚT 26. 9. JAK SE HLADÍ DUŠE  
             PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE
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úterý 28. listopadu v 19.30 hod.                                KONCERT

V Divadelním sále Kulturního domu Josefa Suka uvítáme kon-
cem listopadu velice výraznou a nesporně zajímavou osobnost 
české hudební scény – zpěvačku, skladatelku, mnohostrannou 
hudebnici, která se po zdravotní pauze vrací na koncertní podia. 
Je známá pod jménem

RADŮZA
Její umělecká dráha připomíná některé „pohádkové“ životopisy. 

Na ulici ji v roce 1993 objevila Zuzana Navarová a již tři dny na to 
zpívala ve svatyni českých zpěváků, v pražské Lucerně. 

O pár týdnů později zde pak triumfovala jako „předskokanka“ 
slavné americké písničkářky Susanne Vega, o šest let později 
měla stejnou čest při koncertě Mikea Oldfielda. 

Od té doby vydala několik velmi úspěšných sólových alb, která 
bez jakékoliv reklamy lámou rekordy v prodejnosti, získala několik 
zlatých Andělů a bodovala také v anketě Zlatý slavík. 

Díky své jedinečnosti a originálním písním, čerpajících přede-
vším z české tradice, zaujala i publikum v zahraničí, například 
v Polsku a ve Francii.

Tentokrát nám představí se svou kapelou své zatím poslední al-
bum „Marathon - příběh běžce“ (2015). 

Jde o skutečně výjimečný počin, který nadchnul nejen její fa-
noušky, ale i kritiky. Podle nich je důkazem toho, jak vynikající 
autorkou a hudebnicí Radůza je. Sama se zvládne doprovodit na 
několik hudebních nástrojů, její zpěv hřmí, ale i jemně vypráví do-
jemné příběhy. Příkladem jsou nádherná Madeleine nebo Jeanni-
ne. Tyto balady se staly novým skvostem v jejím repertoáru.

úterý 17. října od 19.30 hod.                                          KONCERT

Pro fanoušky dobré muziky a zejména blues je určen další plá-
novaný pořad – tentokrát spíše klubového charakteru. Bude to zají-
mavý koncert ve Společenském sále při stolové úpravě s možností 
mírné konzumace. 

BLUES SESSION

Je to kapela či chcete-li partička výborných muzikantů, kteří mají 
rádi improvizace, blues a vše okolo něj. V této kapele tvoří základ 
hudebníci zvučných jmen - Pavel Skála, Olin Nejezchleba, Ondřej 
Konrád, Jiří Hála, Jirka „Zelí“ Zelenka, Kuba Zitko, Michal Gera, 
Vašek Vávra a nebo také pánové Heřman, Němec, Eliáš, Fraš… 
anebo jak sami říkají „ještě někdo úplně jiný“. Každý koncert je 
originál a určitě stojí za to jej navštívit.

KURZY TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 2017

Protože zbývá ještě několik volných míst pro chlapce i dívky 
v odpoledním kurzu, nabízíme možnost dodatečného zápisu. Zá-
jemci se mohou zapsat v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin 
v KDJS.

Kurzy budou probíhat od 8. 9. 2017 do 15. 12. 2017 každý pátek 
od 17.30 do 19.30 hodin – cena je 1500 Kč. Lektorkou je paní 
Květa Horváthová. Prodloužené a věneček odpoledního kurzu se 
konají v pátek. Podrobný rozpis lekcí obdrží každý účastník.



LÉTO 2017

sobota 1. července ve 20 hod.
film USA – akční, thriller (2017), 116 min.                   PASAŽEŘI
Jim a Aurora jsou dva pasažeři vesmírné lodi, která je má dopravit 
na jinou planetu, kde by měli začít nový život. Hybernační kóje je 
však za záhadných okolností probudí o 90 let dříve. Při  rozplétání 
poruchy, která je vzbudila, zjišťují, že se celá loď ocitá na pokraji 
zničení... Hrají Ch. Pratt, J. Lawrence, M. Sheen a další. Vstupné 
90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 7. července ve 20 hod.
film Česko – poetický, historický (2017), 75 min. TEHDY SPOLU
Příběh vypráví o Terezce Zágorové, která se na Valašsku ukrývá 
před hrozbou deportace. Terezka přijíždí na Valašsko z Plzně ke 
své tetě na vesnici. Snaží se zapadnout do nového prostředí, po-
znává tradiční řemesla, tradice, domácí zvířata a také zde prožívá 
svoji první dětskou lásku. Hrají E. Balzerová, F. Segrado, B. Černo-
tová. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

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 - ČERVENEC

pátek 14. července ve 20 hod.                 DVD prem. 28. 6. 2017
film MEX, RC, USA – historické drama (2017), 161 min.   MLČENÍ
V polovině 17. století je Japonsko uzavřené kontaktu se západ-
ními mocnostmi. Křesťanství je zde postavené mimo zákon. Dva 
portugalští jezuité, otec Rodriguez a otec Garupe, se vydávají do 
země vycházejícího slunce najít svého učitele, otce Ferreiru, který 
se prý zřekl víry. Japonští feudálové a vládnoucí samurajové jsou 
odhodláni křesťanství ve své zemi vymýtit... Hrají A. Garfield, A. 
Driver, L. Neeson, T. Asano a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 
let nevhodné.

sobota 15. července ve 20 hod.
film SR, ČR – drama (2017), 85 min.                          PÁTÁ LOĎ
Pátá loď je příběhem dětského dobrodružství, svět dospělých vidě-
ný dětským pohledem tedy i s tím, co dospělí nevidí. Film vypráví 
příběh dětí, které se bezpečněji než doma cítí na ulici, kde hledají 
záchranné čluny mezi pohádkou a drsnou realitou. Film je natočen 
podle stejnojmenné knihy Moniky Kompaníkové a je inspirován 
skutečnou událostí. Hrají: Vanessa Szamuhelová, Matúš Bačišin, 
Katarína Kamencová, Johanna Tesařová, Zoltán Schneider, Ági 
Gubíková, Martina Sľuková a další.       
                                      Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 8. července ve 20 hod.
komedie, drama USA (2017), 117 min.   T2 TRAINSPOTTING
Na počátku byla příležitost... a pak přišla zrada. Uplynulo dvacet 
let. Mnohé se změnilo, ale stejně tak zůstalo mnohé při starém. 
Mark Renton se vrací na jediné místo, které mu bylo domovem. 
Čekají tu na něj: Spud, Sick Boy a Begbie. Očekávají ho i další staří 
známí, aby ho uvítali a společně to všichni naplno rozjeli. Vstupné 
90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

pátek 21. července ve 20 hod.                 DVD prem. 19. 7. 2017
film USA – akční, dobrodružný, fantasy (2017), 137 min. 

LOGAN: WOLVERINE
Jeho čas nadešel. Woverine se vrací. Jenže je na tom nyní trochu 
hůř. Jeho schopnost uzdravování pomalu vyprchává a elánem také 
zrovna nehýří. Z X-Menů přežívá ještě Profesor X, který je vážně 
nemocen. Nově k nim přibyde Laura, která má stejné schopnosti 
jako Wolverin. Stávají se však z nich štvanci, kterým jde po krku 
vytrvalý nepřítel... Hrají Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Hol-
brook, Dafne Keen, Stephen Merchant, Richard E. Grant, Eriq La 
Salle a další.             Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

sobota 22. července v 19 hod.
film USA – animovaný (2017), 107 min. 

ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA
Film o nebojácné dospívající dívce, která se vydává na nebez-
pečnou cestu, aby zachránila svůj lid. Cestou potkává poloboha 
Mauiho, který jí pomůže stát se zkušenou mořeplavkyní. Na konci 
cesty Vaiana splní úkol svých předků a najde to, co vždycky hleda-
la: sama sebe.                           Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.



pátek 11. srpna ve 20 hod.
film Francie – komedie, romantický (2017), 98 min. 

ZA LÁSKOU VZHŮRU
Diana je krásná žena s vysokým pracovním postavením. Pracuje 
v právnické firmě, má vynikající smysl pro humor a je zkrátka že-
nou, za kterou se každý muž otočí. Diana právě prošla nešťastným 
manželstvím a rozvodem, ale opět je připravena najít muže svých 
snů. Existuje však něco takového jako náhoda nebo osud? Hrají 
J. Dujardin, V. Efira.   Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 12. srpna ve 20 hod.         
film USA – erotický thriller (2017), 117 min. 

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Už žádná pravidla. Už žádná tajemství. Na plátna kin se vrací do-
minantní milionář Christian Grey a submisivní studentka Anasta-
sie Steelová, aby napsali další kapitolu pikantní romance o jejich 
vztahu. Odstíny šedi skončily ve chvíli, kdy Anastasia přestala  hrát 
podle Greyových pravidel a bez okolků ho opustila... Hrají D. John-
son, J. Dornan.       Vstupné 90 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 - SRPEN

pátek 25. srpna ve 20 hod.
film ČR, SR, PL – milostné drama (2017), 130 min. 

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Rodinný přítel je první z filmů trilogie Zahradnictví od Jana Hře-
bejka a Petra Jarchovského. Tři mladé ženy a jejich dvě děti če-
kají během německé okupace na návrat svých vězněných mužů 
a otců. Válkou vynucenému rodinnému společenství mezitím obě-
tavě pomáhá rodinný přítel a lékař Jiří. Film je příběhem lásky, 
která nesměla být naplněna. Vypráví o věrnosti, touze, vině a lásce, 
o odchodech a návratech, o rodině, rodičích a dětech. Jde o ro-
dinný portrét viděný pohledem žen, které osud svedl dohromady. 
Hrají O. Sokol, A. Geislerová, M. Finger, J. Macháček a další. 
                     Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 26. srpna ve 20 hod.
film Německo – romantická komedie (2017), 111 min. 

RANDE NASLEPO
Vzrušující práce v luxusním hotelu – to je vysněná budoucnost, 
kterou si hýčká Saliya už od dětství. Pak ale jako teenager začne 
ztrácet zrak. I přes svůj handicap postupně získá větší sebevědomí 
a nakonec se odváží poslat přihlášku na stáž do pětihvězdičkového 
hotelu. Jen díky pozitivnímu přístupu a velkému blafování uspěje 
a místo získá... Hraje K. Ullman, J. Matschenz, A.M. Muhe a další. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
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pátek 18. srpna ve 20 hod.
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 tajem-
stvím... Hraje K. Roden, O. Kaiser a další. 
                        Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 19. srpna v 19 hod.
film USA – romantický, rodinný (2017), 130 min. 

KRÁSKA A ZVÍŘE
Film je pozoruhodným příběhem krásné, bystré a nezávislé mladé 
dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory stra-
chu  se spřátelí se zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí 
si, že se pod obludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše 
skutečného prince. Hrají D. Stevens, E. Watson, L. Evans a další. 
         Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

SEDLČANSKÁ FILMOVÁ ŠKOLKA 2017

Příznivci dobrých filmů pro malé diváky se mohou letos na pod-
zim těšit na další – tentokrát již čtvrtý ročník Sedlčanské filmové 
školky. V sobotu a neděli 21. a 22. října 2017 vám Kulturní dům 
Josefa Suka Sedlčany ve spolupráci s Filmovým klubem Sedlčany 
nabídne pět filmových lahůdek určených (nejen) dětským divákům. 
Opět se zaměříme především na starší snímky domácí i zahraniční 
provenience, které ačkoli stojí za vidění, nejsou na plátnech kin 
k vidění tak často. Podrobnosti k programu zveřejníme na webo-
vých stránkách a Facebooku na konci letních prázdnin. 


