
ŘÍJEN 2017

Havlíčkova 514
264 01 Sedlčany
www.kdjs-sedlcany.cz 
kdjs@sedlcany.cz
tel.: 318 821 741
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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

neděle 1. října v 15 hod.             DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE

Letošní cyklus pořadů pro děti zahájíme v divadelním sále, kde 
uvítáme herce Divadla Pohádka z Prahy. Tentokrát k nám přijíždí 
s muzikálovým pohádkovým představením inspirovaným dílem 
K. J. Erbena nazvaným

TŘI PŘADLENY
V jednom království hledal král nevěstu, pracovitou, pilnou, ta-

kovou, která by si uměla se vším poradit. A prý si klidně vezme 
i obyčejnou, neurozenou. Jedna taková pěkná panenka žila s mat-
kou v prosté chalupě a králi se moc zalíbila. Jenže to král netušil, 
že je hrozně líná. K tomu, aby se naučila pracovitosti, jí pomohou 
tři tetičky – kouzelné přadleny. Ale nebude to jednoduché...

úterý 10. října v 19.30 hod.     KONCERT

V Divadelním sále KDJS se uskuteční koncert legendy české po-
pulární hudby

MARTY KUBIŠOVÉ 
v rámci jejího turné, které nese název

MARTA NAPOSLEDY
Je avizován jako jeden z posledních v její nepochybně úspěšné, 

ale také pohnuté kariéře. Zpěvačka a trojnásobná držitelka Zlaté-
ho slavíka - Marta 
Kubišová - pořá-
dá tour s agentu-
rou VDN Promo 
a spolu s ní přijede 
do Sedlčan i vyni-
kající doprovodná 
hudební skupina Pe-
tra Maláska. Je pro 
KDJS ctí být mezi 
několika vyvolenými, 

kteří mají možnost uvítat letos tuto osobnost na své scéně.

Koncert je vyprodán, resp. poslední volná místa jsou rezervová-
na. Naděje na získání vstupenek je pouze v případě vrácení vstu-
penek či uvolnění rezervace. Délka koncertu je cca 120 minut + 
přestávka.

úterý 17. října v 19.30 hod.     KONCERT

Na klubové posezení při stolové úpravě Společenského 
sálu KDJS Vás zveme na koncert velice zajímavého hudebního se-
skupení

BLUES 
SESSION

Olin Nejezchleba, Pavel Skála, Ondřej Konrád, Michal Gera, 
Jiří Hála, Jirka „Zelí“ Zelenka, Vašek Vávra, Kuba Zitko. 

Přátelé a bývalí spoluhráči Petra Kalandry se v roce 2005 roz-
hodli obnovit činnost kapely a v čele s Olinem Nejezchlebou hrají 
již mnoho let po celé republice. Do repertoáru zařadili jak písně, 
které zpíval Petr Kalandra, tak Olinovy pecky z dob jeho působení 
v Etc... a také několik novinek z tvorby členů BS. Rostoucí zájem 
o vystoupení skupiny Blues Session dokazuje, že pánové nepatří 
do starého železa a že skladby Petra Kalandry a jeho přátel mají 
mezi posluchači stále spoustu příznivců.

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: 200 Kč. Délka 
představení cca 80 minut + přestávka.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici, na 
www.kdjs-sedlcany.cz nebo před začátkem představení na místě 
konání. Vstupné: 80 Kč. Délka cca 60 minut bez přestávky.
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úterý 24. října od 18 hod.                                 KONCERT

Ve spolupráci se ZUŠ Sedlčany pořádáme již opravdu tradiční

KONCERT UČITELŮ ZUŠ
Letošní – již 11. ročník tohoto koncertu opět nabídne návštěv-

níkům velmi pestrou směsici vystoupení současných i bývalých 
pedagogů ZUŠ a jejich hostů. Nebudeme program prozrazovat, 
ale zazní sólová hudební i pěvecká čísla, zahrají menší soubory 
a tradičně také Učitelský Big Band vedený Pavlem Fořtem. Žán-
rově bude program rovněž velmi pestrý – od tzv. vážné či klasické 
hudby se postupně přeneseme přes country, rock´n´roll, jazz, pop, 
muzikál až k filmové hudbě. Srdečně Vás zvou účinkující učitelé 
ZUŠ Sedlčany a také spolupořádající KDJS.

čtvrtek 26. října od 19.30 hod.           PŘEDPLATNÉ DIVADLA

Předplatitelský cyklus divadla pokračuje inscenací Městského 
divadla Mladá Boleslav

CHAPLIN
Osud Charlese Spencera Chaplina by vydal na několik divadel-

ních 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 gro-

tesknější 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 a člo-
věk si klade otázku: „co má dělat umělec v tomto přízemním svě-
tě?“, nebo lépe „co má dělat člověk v odlidštěném světě?“.

V režii Pavla Kheka hrají: Matouš Ruml, Petr Pro-
keš, Lucie Matoušková, Petr Mikeska, Svatava Mil-
ková, Karolina Frydecká, Sandra Černodrinská… 
a další členové MDMB.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupenky je možno 
pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 280 Kč. Délka 
představení cca 180 minut + přestávka.

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: 
dospělí 80 Kč, děti do 15 let 20 Kč. Délka představení cca 85 minut 
+ přestávka.
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Plánované akce na listopad 2017
ÚT 7. 11. ŽENA A MUŽ NEJEN V RYTMU TANGA  KONCERT 
NE 12. 11. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA ANEB JENOM JAKO
       DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE
NE 12. 11. JEJÍ PASTORKYŇA       
        DIVADLO MIMO PŘEDPLATNÉ
ČT 16. 11. BLUE ORCHESTRA
       KONCERT  
ÚT 21. 11. LIDSKÝ HLAS
       PŘEDPLATNÉ DIVADLA
NE 26. 11. PRINCOVÉ JSOU 
NA DRAKA    DIVADLO 
       PRO DĚTI A RODIČE
ÚT 28. 11. RADŮZA (na snímku)  
       KONCERT

pondělí 9. října od 18 hod.               VERNISÁŽ VÝSTAVY

Druhou výstavu letošní kulturní sezony připravil sedlčanský vý-
tvarník 

STANISLAV KADLEC: 
SVĚT KOLEM NÁS

Autor sám o sobě a výstavě napsal: 
„O sobě mohu říci, že se výtvarné činnosti věnuji přibližně 50 let, 

narodil jsem se v Příbrami v roce 1951 a do svých 22 let jsem žil 
v Jincích. V Sedlčanech žiji od roku 1973. 

Soukromě jsem studoval díla i myšlenky mnohých malířů. 
Z českých umělců mi byl blízký hlavně Jan Zrzavý, František Ka-
ván, Václav Radimský a ze zahraničních pak hlavně Claude Monet, 
Marc Chagall, Odilon Redon, J.M.W.Turner a jiní. S některými čes-
kými výtvarníky jsem se i znal - zejména mi svými myšlenkami 
pomohla paní Hana Hölzelová a Ivan Kofroň. 

Toto bude má jubilejní desátá výstava v KDJS Sedlčany. Ta první 
proběhla v roce 1992 (před 25 lety).

Rád bych vás opět pozval, abyste se ponořili do krajin s rybníky, 
lesy, loukami - šumavskými, brdskými i z okolí Sedlčan. Obsahují 
v sobě energii Země i Světlo Vesmíru a zpívají své písně. Působí mi 
radost a potěšení, že pro vás mohu tento prostor otevřít prostřed-
nictvím svých obrazů.

Na vernisáži se opět pokusím o intuitivní klavírní improvizaci. 
Úvodní slovo pronese moje manželka Jitka Kadlecová. Na vernisáž 
jste srdečně zváni.“

Výstava je přístupná v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlča-
nech – v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin a při každé večerní 
kulturní akci do 6. listopadu 2017. 

neděle 29. října v 15 hod.              DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší návštěvníky jsme připravili pohádku „DIVA-
DLA.ZA2“, kterou podle příběhu Boženy Němcové upravil Libor 
Jeník a nazval ji

O STATEČNÉM 
KOVÁŘI MIKEŠOVI

Mikeš je kovářský synek, který se vydá do světa na zkušenou. 
Cestou se k němu připojí silák Matěj a společně se rozhodnou najít 
dvě královské dcery, které už měsíce nikdo nespatřil. Pokud se 
jim to má podařit, budou muset překonat množství nástrah a po-
kušení. 

Přijďte jim v jejich putování držet palce, nudit se určitě nebude-
te! Mikeš s Matějem, vousatá babice, pan král, princezny, Drači 
pán a spousta dalších postav spolu s krásnými písničkami vám 
k tomu nedají čas!

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: 80 Kč. Délka 
představení cca 60 minut bez přestávky.



pátek 6. října ve 20 hod.                                    Prem. 5. 10. 2017
film Bosna, Hercegovina – drama (2017), 98 min. 

CHLAPI NEPLÁČOU

sobota 7. října ve 20 hod.                                Prem. 16. 9. 2017
film Chorvatsko – historické drama (2017), 91 min. 

TOVARYŠSTVO JEŽÍŠOVO
V polovině 17. století se jezuité snaží upevnit svůj vliv ve střední 
Evropě. Mladá vdova hraběnka Maria žije s hrstkou služebnictva na 
vesnickém panství. Tovaryšstvo Ježíšovo pověří funkcí jejího zpo-
vědníka pátera Hada, který je plně oddán Bohu a službě řádu. Jako 
takový je ideálním nástrojem pro naplnění záměrů jezuitů toužících 
po upevnění svého postavení... 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 - ŘÍJEN

pondělí 16. října ve 20 hod.
film Německo – hudební (2017), 100 min. 

SCORPIONS FOREVER AND A DAY 
Další unikátní  koncert uvedený v rámci akce  JEDEN VEČER STO 
KIN. Padesát let historie rockové legendy Scorpions, jejich cesta 
na vrchol, těžké roky, kdy zpěvák a zakládající člen přišel o svůj 
hlas, návrat mezi rockovou elitu, zákulisí legendárního koncertu 
v Moskvě a současný život rockových hvězd, které vyprodávají nej-
větší haly světa. Vstupné 150 Kč. Mládeži přístupné.

sobota a neděle 21. a 22. října
KDJS Sedlčany a Filmový klub Sedčany pořádá čtvrtý ročník 

Sedlčanské filmové školky

- tedy naší malé přehlídky filmů pro děti (i trochu větší děti).

Sobota  21. 10. 2017
14 hod. Káťa a krokodýl, ČSR, 1965,  66 min., režie Věra Plívová-
Šimková
16 hod. Král drozdí brada, ČSR/NSR, 1984, 94 min., režie Milo-
slav Luther
19 hod.  My jsme nejlepší!, SU, 2013, 102 min., režie Lukas Moo-
dysson

Neděle 22.10. 2017
14 hod. Pohádka o Honzíkovi a Mařence, ČSR, 1980, 65 min., 
režie Karel Zeman
16 hod. Až vyjde měsíc, USA, 2012, 90 min., režie Wes Anderson
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pátek 13. října ve 20 hod.                                 Prem. 5. 10. 2017
film F, L, B, PK - drama (2017), 98 min.                 SVATBA
Osmnáctiletá belgická Pákistánka Zahira si je velmi blízká se vše-
mi členy své rodiny až do dne, kdy jí začnou nutit do tradičního 
sňatku. Mladá dívka rozpolcená mezi požadavky rodičů, svým zá-
padním způsobem života a touhou po svobodě spoléhá na pomoc 
svého důvěrníka, staršího bratra Amira... Hrají L. ElArabi, S. Hou-
bani a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 27. října ve 20 hod.                                Prem. 5. 10. 2017
film ČR, SR – dokumentární (2017), 83 min. 

JMENUJI SE HLADOVÝ BIZON
Příběh Jana, který od narození nevidí a kterému se zhoršuje 
i sluch, se odehrává v indiánské  rezervaci v Novém Mexiku. Jan 
si říká Hladový Bizon a spolu se svou ženou se vydává z Mora-

vy za medicinmanem 
z kmene Navahů, aby 
u něho podstoupil o-
zdravný rituál. Přežijí 
Bizonovy představy o ži-
votě Indiánů konfrontaci 
s realitou? Hrají Jan a Zu-
zana Pavlíčkovi. Vstupné 
90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 28. října ve 20 hod.                              Prem. 21. 9. 2017
film H – drama (2017), 116 min.                        O TĚLE A DUŠI
Maďarský film O těle a duši je nekonvenční love story dvou odliš-
ných lidí: stárnoucího finančního ředitele jatek a mladé uzavřené 
kvalitářky masa. Oba hrdinové, postupně ohromováni zjištěním, 
že sdílejí totožné sny, se je následně pokoušejí společně naplnit. 
Hrají M. Géza, A. Borbély a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let 
nevhodné.

Vstupné na jednotlivé představení 50 Kč, permanentka 150 Kč, 
rodinné vstupné na celý festival 400 Kč

V opuštěném horském hotelu se potká osm dobrovolníků z řad 
válečných veteránů, zastupujících různé národnosti a etnika bý-
valé Jugoslávie, aby zde podstoupili společnou terapii. Na povrch 
vyplouvají ty nejhlubší rány minulosti, zasazené rodinou či váleč-
nou zkušeností. Ať už byli přímými účastníky, nebo pouze svědky 
válečných zločinů v 90. letech, jejich dozvuky žijí v jejich myslích 
dál... Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.


