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úterý 4. prosince od 19.30 hod.           DIVADLO - předplatné

Do Divadelního sálu KDJS Vás zveme na další představení před-
platitelského cyklu divadla. Tentokrát se jedná o převzaté předsta-
vení Divadla v Řeznické

ŘEDITELSKÁ LÓŽE
ARNOŠT GOLDFLAM

Tragikomický příběh o přátelství dvou starých a zapomenutých 
herců, kteří spolu dožívají v domě seniorů. K srdci si příliš nepři-
rostli, jeden z nich je dokonce nesnesitelně samolibý, ale nakonec 
mají jen jeden druhého a své divadelní zážitky a touhy. Oba čekají 
na zázrak - že přijde nabídka být ještě alespoň jednou na jevišti 
a vychutnat si potlesk. Vzpomínají na své lásky, úspěchy i prohry, 
nenaplněné sny a na prchavý svět divadelního života.

Hru uvádí agentura ADF Kateřiny Schauerové. 

V režii Arnošta Goldflama hrají 

Stanislav ZINDULKA a Alois ŠVEHLÍK.

Vstupné: 280 Kč. 
Délka představení cca 80 minut bez přestávky.

čtvrtek 6. prosince od 19.30 hod.                      KONCERT

Tradicí se již v Sedlčanech staly koncerty místního oblíbeného 
Big Bandu. I v letošní sezoně si toto výborné hudební seskupení 
pro diváky připravilo své vystoupení

VÁNOČNÍ KONCERT BLUE ORCHESTRA

Program bude sestaven do dvou polovin. V první části zazní 
„normální“ skladby, které známe z repertoáru tohoto orchestru, 
ale i novinky, které jsme ještě v jejich podání nemohli slyšet. Druhá 
polovina bude laděna vánočně. Spousta pěkné muziky a vystoupe-
ní instrumentálních sólistů a pochopitelně i zpěváků tohoto tělesa.

Vstupné: 180 Kč. Délka představení cca 120 minut + přestávka.

čtvrtek 13. prosince v 18 hod.                                KONCERT

Další akcí, která se již mnoho let koná v předvánočním čase, je 
společný koncert ZUŠ Sedlčany a sedlčanského smíšeného pě-
veckého sboru ZÁBOJ, který nese název

ADVENTNÍ ŤUKÁNÍ
ZUŠ Sedlčany Vás zve na předvánoční poeticky laděný pořad, 

kde vystoupí žáci hudebního, tanečního a literárně-dramatického 
oboru. ZÁBOJ si připravil spolu s dětským sborem ZÁBOJÁČEK 
vánoční program, v kterém zazní např. skladby Hodie Christus, 
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Pie Jesu, skladba Tichá noc letos slavící 200 let od prvního uvede-
ní či populární Bubeníček (skladba je někdy uváděna pod názven 
Ra-pa-pam-pam).

Vstupné: dospělí 80 Kč a děti do 15 let 20 Kč. 
Délka představení cca 80 minut bez přestávky.

neděle 16. prosince od 15 hod.                     KONCERT

Na třetí ročník koncertu, neboli na nově vzniklou tradici, jste zvá-
ni do Divadelního sálu KDJS na koncert

VÁNOČNÍ MYSLIVECKÉ TROUBENÍ
Jedná se o koncert čtyř trubačských souborů. Vystoupí POVL-

TAVŠTÍ TRUBAČI, PODBRDŠTÍ TRUBAČI, TRUBAČI OD ČERTOVA 
BŘEMENA a BENEŠOVSKÉ HORNY. Novinkou letošního ročníku 
je vystoupení sedlčanského smíšeného pěveckého sboru ZÁBOJ, 
který vystoupí ve druhé části programu a mimo jiné skladby spo-
lu s POVLTAVSKÝMI TRUBAČI nastudovali HUBERTSKOU MŠI 
B dur. Pořad moderují Jaroslav Strejc a Ludmila Vondráčková 
a seznámí nás nejen s účinkujícími soubory a klasickými myslivec-
kými signály, ale také s dalšími koncertními skladbami a úplnými 
hudebními novinkami v Sedlčanech dosud neuváděnými.

Vstupné: 150 Kč. Délka představení cca 80 minut + přestávka.

středa 26. prosince v 16 hod.         VÁNOČNÍ SVÁTEČNÍ KONCERT

Bez svátečního vánočního koncertu si nelze ani letos představit 
vánoční období v KDJS. Vynikající pěvci Ján Kostelanský, Jozef 
Brindzák a Milan Pelikán (členové Národního divadla a Pražského 
filharmonického sboru) za hudebního doprovodu Ahmada Hedara 
se nám představí v koncertním pořadu

OPERA GENTLEMEN – TŘI TENOŘI
Tři krásné mužské hlasy, světový repertoár a skvělé provede-

ní - to je velká deviza tohoto pořadu. Zazní skladby B. Smetany, 
A. Dvořáka, G. Pucciniho, G. Verdiho. F. Lehára, J. Strausse a dal-
ších hvězd české i světové hudby. Pochopitelně dojde i na vánoční 
skladby.

Vstupné: 280 Kč.  Délka představení cca 100 minut + přestávka.

VÝSTAVA

Po celý prosinec bude v Koncertním sále pro návštěvníky připravena ve-
lice oblíbená předvánoční výstava

MAJKA BLAŽEJOVÁ – KERAMIKA
PETR SŮSA – OBRAZY

Autoři sami o sobě napsali:
M. Blažejová: „Absolvovala jsem SUPŠ v Praze, obor výstavnic-

tví. Nastoupila jsem do propagačního oddělení, kde jsem se věno-
vala hlavně grafické činnosti. Keramikou se zabývám od roku 1992  
až doposud. Vždy to byla moje hlavní pracovní činnost a v hlíně 
stále  nacházím nové možnosti vyjádřit své pocity a hlavně radosti. 
Doufám, že v předvánočním shonu potěším i vás všechny, kteří se 
přijdete podívat. Jsem moc ráda, že se mnou vystavuje Petr Sůsa, 
který je skvělý malíř a návštěvníci tak budou mít silnější zážitek 
z výstavy. Vracím se do Sedlčan celkem pravidelně, po čtyřech 
letech jsem zase u vás a velmi se na vás těším.“

P. Sůsa: „S keramičkou Majkou Blažejovou jsem se seznámil 
na společné výstavě ve Vlašimi v roce 1997. Od té doby jsme se 
párkrát potkali, ona má moje obrázky a já zase její díla. A vždy ji 
rád vidím. Je mi ctí a potěšením doplnit její výstavu. V předsálí 
Koncertního sálu vystavím novější i starší obrazy, na kterých se 
střídají motivy krajiny, květin, zátiší i aktů. Srdečně zveme každého 
na návštěvu výstavy.“

Výstavy jsou přístupné v pracovní dny v době od 8 do 16 hod. 
a při každé kulturní akci.  

Plánované akce na leden 2019
ÚT 8. 1. MŮŽEM I S MUŽEM               DIVADLO - dárkový balíček
ČT 10. 1. 12 LET S PANEM HORNÍČKEM (I. Šebo)
                                        PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE
ST 16. 1. GIPSY FIRE – Pavel ŠPORCL a GIPSY WAY ENSEMLE

KONCERT
ČT 17. 1. SHIRLEY VALENTINE   DIVADLO - dárkový balíček
ÚT 22. 1. NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA 
                                               ZÁBAVNÝ POŘAD - dárkový balíček
NE 27. 1. PYŠNÁ PRINCEZNA        DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE
ÚT 29. 1. HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA                    KONCERT
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KULTURNÍ DÁRKY z nabídky KDJS
Jak se již stalo tradicí, KDJS připravuje každoročně možnost pořízení kulturního dárku v podobě dárkových vstupenek – poukazů na vybra-
né kulturní pořady. I pro letošní vánoční čas je připraveno několik takovýchto „dárků“.

První možností je oblíbený DÁRKOVÝ BALÍČEK – 
neboli soubor třech kulturních pořadů: 

Úterý 8.1.2019 od 19.30 hod.                                         DIVADLO

MŮŽEM I S MUŽEM

Jedna oslava narozenin, čtyři ženy, čtyři příběhy a jedna velká 
touha po lásce. Autorské představení, které vzniklo z potřeby být 
spolu, něco tvořit, bavit se prací. Autentické setkání s diváky s cí-
lem prožít společně vtipný, uvolňující večer.

Hrají: Kateřina Kaira Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jitka 
Sedláčková, Dáša Zázvůrková

DÁRKOVÉ POUKAZY 
NA JEDNOTLIVÉ POŘADY:

Středa 26.12.2018 od 16 hod. 
VÁNOČNÍ KONCERT - OPERA 
GENTLEMEN – TŘI TENOŘI, 
Ján KOSTELANSKÝ, Jozef 

BRINDZÁK a Milan PELIKÁN
Úterý 29.1.2019 

od 19.30 hod. HRADIŠŤAN 
& JIŘÍ PAVLICA

Úterý 19.2.2019 od 19.30 
hod. VEČER S PETREM 

VONDRÁČKEM (na snímku)
Čtvrtek 21.2.2019 od 19.30 

hod. Představení Divadla 
UNGELT – 4 000  DNŮ, v hlavní 

roli Hana MACIUCHOVÁ

Čtvrtek 17.1.2019 od 19.30 hod.                                     DIVADLO

SHIRLEY VALENTINE

O této hře se nedá mnoho napsat. To prostě MUSÍTE VIDĚT!!! 
Bravurní herecký koncert Simony Stašové Vás doslova přimrazí do 
sedadel. Budete s němým úžasem a otevřenou pusou zírat na je-

viště a hltat ka-
ždý její pohyb, 
každé gesto, 
každé slovo. 
Z jeviště na 
Vás bude zářit 
to, čemu se 
říká opravdový 
kumšt.

Hraje: Simo-
na Stašová

Úterý 22.1.2019 od 19.30 hod.                          ZÁBAVNÝ POŘAD

NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA

Zábavný pořad ve stylu legendárních „Návštěvních dnů“ Šimka a 
Grossmanna, v němž se představí řada bývalých spolupracovníků 
Miloslava Šimka, kteří připomenou nejznámější scénky, povídky a 
písničky.

Hrají a zpívají: L. Sobota, J. Krampol, P. Jablonský, V. Sodo-
ma, M. Voborníková, J. Svobodová a další

Cena tohoto balíčku je 600 Kč. (Změna termínu vyhrazena- sle-
dujte web a vývěsky!)



sobota 1. prosince ve 20 hod.                      DVD prem. 1. 12. 18
film USA – muzikál (2018), 114 min.  

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Mamma Mia! Největší letní filmová pohoda se vrací. A s ní i nakaž-
livě lenošivá nálada pohádkového ostrova Kalokairi, nesmrtelná 
ABBA a velkolepý řecký mejdan. V pokračování  dostanete hned 
dva příběhy v jednom. S tím prvním se vrátíme do časů, kdy byla 
Dona čerstvou absolventkou a chtěla poznávat svět... Druhý pří-
běh se odehrává přesně deset let po událostech prvního dílu, kdy 
Sophie plánuje velkolepé znovuotevření rodinného hotelu na Kalo-
kairi... Hrají A. Seyfried, L. James, M. Streep, P. Brosnan a další. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

Kino KDJS Sedlčany
tel.: 318 821 741, vedoucí 

M. Čekal (kino@sedlcany.cz) 
kancelář kina 8-14 hod.

pokladna kina 19-20 hod. 
(v den promítání)

PROGRAM KINA - PROSINEC
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pátek 14. prosince ve 20 hod.
film Belgie – empatický (2018), 105 min.                           DÍVKA
Šestnáctiletá Lara se chce stát baletkou. Kromě náročného studia 
však každý den svádí bez nároku na odpočinek ještě jeden boj: již 
od dětství ví, že se narodila do špatného těla… Lara je trans žena, 
která se narodila s tělem a jménem chlapce. Podstupuje hormonál-
ní a chirurgické procedury, které z ní udělají ženu. Hrají V. Polster, 
A. Worthalter. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

pátek 7. prosince ve 20 hod.                            DVD prem. 5. 11. 18
film Česko – komedie, drama (2018), 85 min.                     MARS
Mars je vztahová romance o láskách, přátelstvích, nadějích a oba-
vách, které sbíráme celý život na Zemi a pak si je odneseme na 
jinou planetu. Turisty na Mars přivádí různé důvody, někteří se na 
Marsu chtějí oženit, jiní jsou přesvědčeni, že se účastní dobrodruž-
né reality show... Hrají P. Nesvačilová, T, Nvotová, H. Třešňáková, 
O. Doule, J. Havelka, T. Jeřábek a další. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 20. prosince ve 20 hod.
film Rusko – režie Kirill Serebrennikov,(2018), 126 min.      LÉTO
Leningrad, začátek osmdesátých let. Neoficiální hudební scénou 
hýbají místní následovníci Lou Reeda, Iggyho Popa, Bowieho nebo 
Talking Heads. Patří k nim i mladý Viktor. Když se setká se svým 
idolem Mikem a jeho krásnou ženou Natašou, začíná léto plné hud-
by, přátelství a zakázané lásky. Film o začátcích skutečných kultov-
ních kapel Kino a Zoopark měl premiéru v hlavní soutěži festivalu 
v Cannes.

čtvrtek 6. prosince ve 20 hod.
film F, D, SU – režie Ingmar Bergman, (1978), 99 min. 

PODZIMNÍ SONÁTA
Jediný film, na kterém spolupracovali Ingrid Bergman a Ingmar 
Bergman. Podzimní sonáta, oceněna Zlatým glóbem za nejlepší 
film (1979), je dalším potvrzením mistrovské Bergmanovy režie 
a zároveň hereckým koncertem Liv Ullmann a Ingrid Bergman. 
Eva, bývalá manželka venkovského pastora, pozve na návštěvu 
svoji matku, světoznámou klavíristku Charlotte, se kterou se již 
léta neviděly. Namísto láskyplného a přátelského setkání však na 
povrch vyplouvají hluboko ukryté křivdy a rozpory. 

sobota 8. prosince ve 20 hod. 
film UK – koncert (2018), 120 min. 

BLACK SABBATH: THE END OF THE END
Úplně poslední koncert kapely, která stvořila metal. 4. února 2017 
odehráli legendární BLACK SABBATH svůj úplně poslední koncert. 
Na pódiu v rodném Birminghamu uzavřeli 50 let kariéry kapely, 
která naučila svět poslouchat heavy metal. Letos slaví jejich front-
man Ozzy Osbourn sedmdesáté narozeniny. Při této příležitosti 
uvádíme do kin poslední koncert kapely Black Sabbath: The End of 
The End. Vstupné 200 Kč.

sobota 15. prosince ve 20 hod.
film USA – komedie, drama (2018), 110 min.             JÁ, SIMON
Každý si zaslouží velkou lásku. Ale pro Simona je to trochu složi-
tější: nikdo totiž neví, že je gay, a on zase neví, kdo je ten nezná-
mý spolužák, s kterým si tak skvěle rozumí po e-mailech. Film 
je adaptací stejnojmenného bestselleru Becky Albertalliové a je 
zábavným a otevřeným příběhem o dospívání, vzrušující cestě 
k nalezení sebe sama a hlavně o hledání lásky. 
Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

neděle 9. prosince v 15 hod.
film SR, ČR – pásmo animované,  65 min. 

MIMI & LÍZA: ZÁHADA VÁNOČNÍHO SVĚTLA       
Mimi a Líza jsou nevšední kamarádky. Jedna má oči stále zavře-
né a druhá je má otevřené dokořán. Ale obě se však umí dívat 
a společně vidět. Protože svět se dá vidět i rukama i ušima, jen to 
zkusit… Pásmo krátkých animovaných filmů pro malé děti a jejich 
rodiče o neobyčejném přátelství dvou malých holčiček. 
Vstupné 80 Kč.


