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PROGRAM KDJS - KVĚTEN 2016

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

neděle 1. května v 19 hod.          KONCERT

Podle beznadějně vyprodaných sálů, v nichž zpívají Hana Zago-
rová a Petr Rezek, by se mohlo zdát, že se píše například rok 1979. 
Diváci s nimi zpívají a tleskají vestoje i dnes – po třicetisedmi 
letech.

HANA ZAGOROVÁ a Petr REZEK
Na diváky čeká téměř dvou a půl hodinový koncert, kde zazpívá 

Petr Rezek svoje největší hity, dále bude zpívat paní Zagorová hity 
svojí kariéry a během celého večera zazní duety Hanky a Petra. 
Celým večerem doprovází skupina Boom!Band Jiřího Dvořáka.

Představení je vyprodáno!!! Případně vrácené vstupenky je 
možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem 
představení v pokladně KDJS. Vstupenky lze zakoupit i on-line na 
www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 590 a 490 Kč. Délka představení 
cca 120 minut + přestávka.

úterý 3. května od 19.30 hod.                KONCERT

Pro příznivce lidové a dechové hudby je připraven koncert 
dechového orchestru

KRAJANKA
Tento populární orchestr známý z rozhlasu, televize a mnoha 

hudebních nosičů k nám přijíždí s pořadem 

TO NEJLEPŠÍ Z ČECH
V něm zazní nejen největší dechovkové hity, ale i původní novin-

ky složené pro tento soubor. 
Orchestr řídí kapelník Václav Hlaváček a zpívají Brigita HLA-

VÁČKOVÁ, Vratislav VELEK a Jiří ŠKVÁRA.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupenky lze zakou-
pit i on-line na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 150 Kč. Délka 
koncertu cca 110 minut + přestávka.

čtvrtek 12. května v 18 hod.   KONCERT

Žáci a učitelé Základní umělecké školy Sedlčany a smíšený 
pěvecký sbor Záboj připravili program na již tradiční koncert

SEDLČANSKÁ VONIČKA
Koncert je součástí Hudebního festivalu Sukovy Sedlčany.

V programu vystoupí dvě oddělení dětského pěveckého sboru 
Zábojáček, lidový soubor ZUŠ a přípravný dechový orchestr ZUŠ. 
Posluchači se mohou těšit i na hosty, kteří do Sedlčan přijedou 
tentokráte ze Sedlce a budou z řad těch nejmenších dětí. Celý kon-
cert završí program pěveckého sboru Záboj, ke kterému se přidá 
na společnou závěrečnou píseň i starší oddělení Zábojáčku. 

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupenky lze zakou-
pit i on-line na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 80 Kč. Délka před-
stavení cca 80 minut bez přestávky.



KVĚTEN 2016

neděle 15. května v 15 hod.              PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky jsme připravili velmi populární po-
hádku 

JEN POČKEJ, ZAJÍCI!
Výpravná divadelní pohádka na motivy legendárního stejno-

jmenného animovaného seriálu. 

Velké plánování Vlka, chuligána ve zvonových kalhotách, tak tro-
chu nešiku a velkého smolaře, jak nejlépe ulovit chytrého a vyna-
lézavého Zajíce. 

Snažit se chytit a sníst zajíce opravdu není jen tak, proto Vlk 
vymýšlí pořád nové a „neokoukané“ fígle! 

Kouzelné situace, omyly, honičky, zábavné nedorozumění poba-
ví a rozesměje skoro všechny věkové kategorie!

Hraje Divadlo Apllause Praha.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Regionálním 
informačním středisku na radnici nebo před začátkem představení 
v pokladně KDJS. Vstupenky lze zakoupit i on-line na www.kdjs-
sedlcany.cz. Vstupné: 80 Kč. Délka představení cca 60 minut bez 
přestávky.

čtvrtek 19. května od 19.30 hod.  KONCERT

Ve spolupráci a Agenturou REMOEX uvádí KDJS koncert popu-
lárního zpěváka, který se na sedlčanské jeviště vrací po třech 
letech.

JAKUB SMOLÍK s kapelou
Koncertní program je sestaven z největších hitů Jakuba Smolíka 

(Ave Maria, Víš, Prý chlapi nebrečí, Až se ti jednou bude zdát, Sen 
kovbojů, Říkej mi táto…), které vyšly na 3CD „Jakub Smolík BEST 
OF 55 HITŮ“ u vydavatelství Popron. 

Příznivci muziky Jakuba Smolíka se mohou těšit na výběr toho 
nejlepšího z dosavadní tvorby a to v plné kapelní sestavě ZLATÝCH 
PAROHÁČŮ vedených kapelníkem Františkem Kaslem, kteří zpě-
váka doprovází.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupenky lze zakou-
pit i on-line na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 350 a balkon 320 
Kč. Délka představení cca 120 minut + přestávka.

středa 25. května od 19.30 hod. DIVADLO MIMO PŘEDPLATNÉ

Na jevišti divadelního sálu uvítáme členy souboru Komorní stu-
dio ÁČKO z Benešova, které uvádí představení

ZABILI, ZABILI
Jedná se o moderní zpracování předlohy autorů známého diva-

delního muzikálu J. Štědroně a M. Uhdeho BALADA PRO BANDI-
TU. V režii Anny Balatové hrají: Dan Netušil – Nikola, Rút Škvorová 
/Leona Skleničková/ - Eržika. Dále hrají: K. Gutová, K. Balatová, 
D. Nádvorníková, R. Šmahelová, M. Dufek, Z. Pravda, P. Pokor-
ný, F. Paluš, M. Klein, M. Kovářík a A. Balatová. 

Představení doprovází živá hudba: V. Brejška, K. Skopec, 
P. Korec, M. Dufek, O. Boháč a R. Škvorová.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupenky lze zakou-
pit i on-line na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 100 Kč. Délka 
představení cca 85 minut bez přestávky.
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Plánované akce na červen 2016

ČT 2. 6. Radek TOMÁŠEK /ex Rangers/ a F. V. ZIKMUND 
KONCERT - COUNTRY VEČER

ÚT 7. 6. UŽ NIKDY SÁM           DIVADLO MIMO PŘEDPLATNÉ
ČT 10. 6. KONRÁDYHO DUDÁCKÁ KAPELA   

KONCERT - přátelské posezení
SO 18. 6. DĚTSKÝ DEN ROSA 2016         PRO DĚTI A RODIČE

pátek 27. května v 18 hod.    KONCERT NA ČERVENÉM HRÁDKU

52. ročník Hudebního festivalu Sukovy Sedlčany - tradiční 
koncert v rytířském sále na zámku Červený Hrádek. V programu 
vystoupí 

MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE
Repertoár je složen ze skladeb J. Haydna, G. Pugnaniho, A. Dvo-

řáka, W. Krolla a F. Schuberta.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstup-
né: 180 Kč. Délka pořadu je cca 100 minut + přestávka.

sobota 28. května v 18 hod.  KONCERT NA ČERVENÉM HRÁDKU

52. ročník Hudebního festivalu Sukovy Sedlčany - koncert pro-
běhne v krásném prostředí rytířského sálu na zámku Červený Hrá-
dek. Vystoupí

SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR
Na programu budou skladby W. A. Mozarta, G. Holsta a P. I. 

Čajkovského.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstup-

né: 180 Kč. Délka pořadu je cca 100 minut + přestávka. 

neděle 29. května v 10.30 hod.    KONCERT V KŘEČOVICÍCH

Tradiční koncert v kostele a pietní akt u hrobu Josefa Suka 
v Křečovicích proběhne i v letošním roce. Program zajišťují orga-
nizátoři Hudebního festivalu Pražské jaro a letošní ročník nese 
název

Sukovy Křečovice - Pražské jaro 2016

Účinkují:
Lucie Hilscherová - mezzosoprán
Aleš Bárta - varhany
Hana Kubisová – housle
KDJS vypravuje autobus na tuto událost. Odjezd je plánován 

v 9.30 hodin z parkoviště u Kina Sedlčany. Cestovné zdarma. 
Návrat ihned po skončení akce, tj. po 12. hodině. (Změna progra-
mu vyhrazena – případná změna odjezdu autobusu bude oznáme-
na na vývěskách a webu KDJS.)

VÝSTAVA
V koncertním sále je instalována výstava „obrazy a obrázky“ 

z malířské tvorby pražské rodačky Vlasty Dyrynkové – Kubínové. 
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.

Snímky z představení Zabili, zabili



pátek  6. května ve 20 hod.                                DVD prem. 1. 5.
film Česko – dokument (2016), 95 min. 

TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU
Nejznámější český cestovatel současnosti Dan Pribáň podnikl 
svou dosud nejnáročnější expedici. Posádky dvou trabantů, pol-
ského Fiatu (malucha), Čezety, Jawy a dokonce i dvou invalidních 
vozíků vyrazily z australského Perthu a během půlroční výpravy 
projely Východní Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko. Vstupné 80 
Kč. Mládeži přístupné.

sobota 7. května ve 20 hod.                             DVD prem. 28. 4.
film USA – akční, dobrodružný (2016), 136 min. 

STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ
Lucasfilm a vizionářský režiser J. J. Abrams spojili své síly, aby 
vás znovu přenesli do předaleké galaxie. Star Wars se vracejí na 
plátna kin filmem Star Wars: Síla se probouzí. S novým dílem při-
chází na scénu se starými známými i nové postavy, které se budou 
snažit zachránit opět galaxii před pádem do spárů temných sil. 
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 - KVĚTEN 2016

pátek 20. května ve 20 hod.
film ČR – hudební, taneční (2016), 82 min. 

MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ
Hudební film o dnešních mladých lidech a jejich životech – o touze 
po úspěchu, kamarádství, rivalitě, odvaze a o lásce. Film vypráví 
příběh třídy , která má na letním soustředění nazkoušet Starce na 
chmelu. Do svého nastudování přidají prvky klasického tance, ale 
i street dance, hip-hop či pohybové divadlo... Hrají V. Kerekes, R. 
Vojtek, M. Písařík, J. Korn, A. Mišík, V. Polívka a další. Vstupné 90 
Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 13. května ve 20 hod.
film Česko – dokumentární (2016), 92 min.           GIRL POWER
Dokumentární film o ženách, které zasvětily své životy graffiti, 
i když této subkultuře dominují muži. Film je autobiografickým pří-
během pražské writerky Sany, která tento film natáčela po celém 
světě dlouhých sedm let. Je prvním dokumentem mapujícím ženy 
v graffiti. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 14. května ve 20 hod.
Film D – komedie (2016), 115 min.    FAKJŮ PANE UČITELI 2
Být úspěšným lupičem a k tomu ještě kantorem na střední potře-
bujete nervy jako špagáty.  A nyní je všemi milovaný kantor Zeki 
Müller zpět. Díky kontaktům z minulosti přijde k diamantům, které 
schová do plyšového medvídka. Kolegyně však medvídka věnuje 
dětské charitě v Thajsku... A jedeme na výlet. Hrají E. M’Barek, 
K. Herfurt a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
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neděle 22. května v 15 hod.
film USA – animovaný (2016), 100 min.   HODNÝ DINOSAURUS
Animovaný film je dobrodružnou výpravou do světa dinosaurů, 
kde se  Apatosaurus jménem Arlo spřátelí s člověkem. Na cestách 
drsnou, ale překrásnou divočinou se Arlo naučí čelit svému stra-
chu a zjistí, že je schopen velkých činů. Vstupné 90 Kč.

čtvrtek 12. května ve 20 hod.
film TR, F, D – režie D. G. Ergüven (2016), 94 min.      MUSTANG
Je začátek léta. Pět sester – Lale, Nur, Ece, Selma a Sonay – je spo-
jeno jako prsty jedné ruky. Ve vesnici v severním Turecku se tyto 
dívky vracejí ze školy a nevinně laškují s chlapci. Hýření, kterým 
jejich nevinná hra údajně končí, vyvolává skandál s nečekanými 
důsledky. Rodný dům se postupně stává vězením, školu nahrazují 
kurzy domácích prací a začínají se domlouvat sňatky. Pět sester, 
které touží po svobodě, rozbíjí řetězy, kterými jsou svazovány.

pátek 27. května ve 20 hod.
film Česko – komedie, drama, psychologický (2016), 105 min. 

ZTRACENI V MNICHOVĚ
Sir „P“, devadesátiletý papoušek, který kdysi patřil Daladierovi, 
se na pozvání ředitele Francouzského kulturního institutu ocitne 
v roce 2008 v Praze jako živá relikvie, která dodnes opakuje někte-
ré důležité věty a prohlášení Mnichovské dohody. Papouška unese 
český novinář Pavel a na základě papouškových citací Daladiera 
rozpoutává mezinárodní politický skandál... Hrají M. Myšička, 
T. Bambušek a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 28. května v 18 hod.
film Francie – dokument (2016), 97 min.             PŘÍBĚH LESA
Víte, jak to vypadá uvnitř liščího doupěte? Stáli jste někdy dva met-
ry od skotačícího kolouška? Uvidíte záběry toho nám dobře známé-
ho lesa, který máme za humny a který pulsuje překvapivě bohatým 
životem. Tvůrci natáčeli dokument nejmodernější technikou čtyři 
roky na desítkách lokací Evropy. Dokument, který ohromí nejen 
dospělé, ale i dětské diváky. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 21. května ve 20 hod.                            DVD prem. 21. 4.
psychothriller USA (1991), 118 min.         MLČENÍ JEHŇÁTEK
Protagonistkou pěti Oscary ověnčeného psychtrilleru, natočeného 
podle románu T. Harrise, je mladá adeptka FBI Clarice Starlingová. 
S pomocí zašifrovaných nápověd zvráceného psychiatra a mno-
honásobného kanibalského vraha Hannibala Lectera se pokouší 
odhalit totožnost bestálního zabijáka mladých žen, který své oběti 
posmrtně stahuje z kůže... Hrají Anthony Hopkins, Jodie Fostero-
vá, Scott Glen a další. Přijďte se podívat na obnovenou premiéru 
filmu. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.


