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neděle 6. listopadu v 15 hod.                 PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší návštěvníky jsme připravili představení

HURÁ NA DUCHY aneb Zachraňme 
divadlo s MAJDOU a PETREM

Představení oblíbených nejen dětských herců MAGDALENY 
REIFOVÉ a PETRA VACKA, které jistě znáte z pořadu ČT Déčko 
„Písničkohraní“. Kromě toho Vás Majda již léta provází pořadem 
„Kouzelná školka“, na kterém spolupracuje i jako scénáristka. 
Představení zábavnou a strašidelně napínavou formou ukazuje dě-
tem, jak se správně chovat v divadle, na koncertě atd. Celý pořad 
je provázen oblíbenými písničkami Hany Navarové na texty Jana 
Vodňanského, které rovněž můžete znát z televize, rozhlasu i CD 
interpretů Magdaleny Reifové a Petra Vacka. Vstupenky v před-
prodeji na radnici nebo před začátkem představení na místě koná-
ní. Vstupenky je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. 
Vstupné: 140 Kč. Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

úterý 8. listopadu v 19.30 hod.   DIVADLO mimo předplatné 

Spolek divadelních ochotníků Petrovice k nám přijíždí – a lze 
říci, že již skoro tradičně - s velmi úspěšnou detektivní komedií 
Michaely Doležalové a Romana Vencla

ANI ZA MILION
Jacqueline, byť provdaná za anglického velvyslance, je Fran-

couzka tělem, duší i původem. Má dvě děti a kufřík s mi-
lionem eur, který je ochotna darovat každému, kdo si jej 
zaslouží. Nenávidí venkov, samotu a obyčejnost. Lambert že-
natý není, manželka od něj utekla. Má duši námořníka a žije 
jen pro svůj maják, o který se stará čtyřiadvacet hodin den-
ně, sedm dní v týdnu. Miluje venkov, samotu a obyčejnost. 
Ptáte se, co mají oba společného? No přece vůbec nic! Ale ne-
dejme se mást prvními dojmy. V této brilantní detektivní komedii, 
která obě postavy svede dohromady a navěky spojí tajemstvím, je 
totiž všechno jinak, než se zdá – každá lež je pravdou, každá pravda 
lží a jisté je pouze to, že pod rouškou humoru se skrývá vrah...
Autoři této hry originálně dokazují, že i když ve hře vystupuje jeden 
muž a jedna žena, nemusí se zápletka točit jen kolem partnerských 
vztahů. Atraktivní a netradiční prostředí přímořského majáku, bri-
lantní dialogy, strhující tempo, inteligentní humor a originální zá-
pletka dávají hře obrovský potenciál. 

Hrají: Dana Kolínová a Jaroslav Kloud ml.
Vstupenky v předprodeji na radnici nebo před začátkem před-

stavení v KDJS. Vstupenky je možno pořídit rovněž na www.kdjs-
sedlcany.cz. Vstupné: 90 Kč. Délka cca 100 minut + přestávka.
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středa 16. listopadu od 19.30 hod.                               KONCERT

Svůj již tradiční koncert pro toto období připravil i sedlčanský 
Big Band 

BLUE ORCHESTRA
Členové tohoto orchestru Vás zvou na tento koncert věnovaný 

památce VÁCLAVA CALTY – zakladatele a dlouholetého kapelníka 
tohoto tělesa. 

Představovat tento výborný orchestr, který vznikl před dvanácti 
lety v Základní umělecké škole v Sedlčanech, není potřeba. Or-
chestr dosáhl vysoké úrovně, získal mnohá ocenění a hlavně kaž-
doročně baví své posluchače 
na koncertech v KDJS, během 
Městských slavností ROSA 
a na mnoha dalších vystou-
peních v okolí. Obdobně jako 
v minulých letech vystoupí 
i sólisté orchestru a zazpívají 
zpěváci Celestýna Vaverková 
a Karel Fořt. Orchestr řídí Pavel Fořt. Programem plným známých 
osvědčených hitů a také několika premiérových skladeb bude pro-
vázet Tadeáš Vaverka. 

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: 
130 Kč. Délka představení cca 100 minut + přestávka.

pondělí 21. listopadu od 19.30 hod.                KONCERT

Do Společenského sálu KDJS Vás zveme na jazzový koncert při 
stolové úpravě s možností mírné konzumace. V Sedlčanech uvítá-
me legendárního umělce - hvězdu československého jazzu dlou-
hodobě žijícího v USA. Nicméně tato osobnost nezapomíná na své 
kořeny a každoročně několik měsíců v Čechách a na Slovensku 
koncertuje. K nám zavítá v rámci své

„Podzimní Tour 2016“
LACO DECZI a CELULA NEW YORK

Trumpetista, skladatel, kapelník a amatérský malíř Laco Deczi se 
narodil v roce 1938 ve vesnici Bernolákovo na Slovensku. V roce 
1962 odešel z Bratislavy do Prahy, kde působil až do své emig-
race v roce 1985. Po několika měsících strávených v Západním 
Německu nakonec definitivně zakotvil ve Spojených státech, kde 
žije dodnes.

Letošní turné hraje kapela ve složení:
Laco Deczi - trubka
Jan Aleš - klávesy
Michael Krásný - baskytara, zpěv
Vaico Deczi - bicí
(a možná i Chris De Pino - harmonika, zpěv).

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: 
220 Kč. Délka představení cca 120 minut + přestávka.

středa 23. 11. od 15.00 hod.             DIVADLO mimo předplatné 
                                                                               (pro důchodce)
středa 23. 11. od 19.30 hod.    DIVADLO mimo předplatné 
čtvrtek 24. 11. od 19.30 hod.            DIVADLO  - předplatné
neděle 27. 11. od 17.00 hod.   DIVADLO mimo předplatné 
pondělí 28. 11. od 19.30 hod.   DIVADLO mimo předplatné 
středa 30. 11. od 19.30 hod.    DIVADLO mimo předplatné 
čtvrtek 1. 12. od 19.30 hod.   DIVADLO mimo předplatné 
sobota 3. 12. od 15.00 hod.   DIVADLO mimo předplatné 

U příležitosti 175. výročí ochotnického divadla uvádí Spolek di-
vadelních ochotníků Sedlčany autorský projekt Městských diva-
del pražských, režiséra Petra Svojtky a dramaturga Jiřího Janků, 
představení

BEDŘICH SMETANA:
THE GREATEST HITS

Osm a půl opery za jeden večer! Komický muzikál pro činoherce, 
zkoumající odkaz českého hudebního velikána, nápaditě upravili 
a nejslavnější Smetanovy melodie zaranžovali muzikanti Ivan Hlas 
a Jiří Janouch. V roce 2013 získala tato inscenace pro Divadlo 
ABC cenu Komedie diváků na GRAND Festivalu smíchu v Pardubi-
cích. Zábavná podívaná s živou kapelou, písničkami, tanci i šermy 
vypráví o divadelním souboru, který musí pro finanční záchranu 
urychleně nazkoušet představení ze všech Smetanových oper. Děj 
se odehrává na několika divadelních zkouškách, a tak mají diváci 
možnost nahlédnout pod pokličku tvůrčího divadelního procesu.

V režii Richarda OTRADOVCE a za doprovodu kapely pod vede-
ním Jana MARHOULA hrají:

režisér - REPETNÝ Jaroslav, ředitel - KOLSKÝ Jaroslav, Petra 
- dramaturgyně - DAŇKOVÁ Petra, Káča - choreografka - SKAL-
SKÁ Kateřina, Jirka, šermíř - BOSÁK Jiří, Pavel – Branibor - 
HERAN Pavel, Tomáš – Dalibor - RAUSCHER Tomáš, Míra - sta-
řenka - BOUČEK Miroslav, Jirka – povaleč -DUNDR Jiří, Sláva 
– Sabina - BLOCH Sláva, Renata – Libuše - HOLOUBKOVÁ Re-
nata, Tereza – Mařenka - MARKOVÁ Tereza, Míla – hostinská 
- KELICHOVÁ Miloslava.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení (pokud budou) na místě konání. Vstu-
penky je možné pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstup-
né: 100 Kč, na představení vyhrazené pro důchodce 50 Kč. Délka 
představení: 150 minut + přestávka.
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úterý 29. listopadu od 19.30 hod. 
               PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

Druhé představení letošního cyklu slova, hudby a poezie je vě-
nováno významnému letošnímu jubileu - 700. výročí narození 
Karla IV.

VIVAT CAROLUS QUARTUS 
Takový je název pořadu v kterém účinkují dva velikáni české kul-

turní scény – pánové: 

ALFRED STREJČEK – umělecký přednes 
ŠTĚPÁN RAK – koncertní kytara

Je to koncertní hold Otci vlasti, římskému císaři a českému králi 
Karlu IV. Pořad je z repertoáru Divadla Lyra Pragensis.

do 9. listopadu                                                               VÝSTAVA

JOSEF BURKHARD
Do 9. 11. bude pro Vás připravena výstava malíře z Podblanicka, 

který se věnuje výtvarnému umění již od svého mládí. Je jím JO-
SEF BURKHARD, člen mezinárodního uměleckého projektu tolk.
cz, který prezentuje tvorbu umělců po celém světě. Dále je členem 
Podblanické galerie ČSOP Vlašim a klubu přátel PG a ART galery. 

Žije a tvoří v Načeradci pod Blaníkem. První výstava byla usku-
tečněna v roce 2004 právě u nás v Sedlčanech a byla velmi úspěš-
ná. Pro velmi kladné ohlasy prezentuje svá díla v dalších městech 
naší republiky např. ve Vlašimi, Benešově, Pelhřimově, Praze, Ko-
líně a dalších. K tvorbě malíř používá klasickou techniku olejomal-
by. Jeho vzorem a učitelem byl světově uznávaný malíř Bob Ross. 
Vystavované obrazy jsou odrazem malířova ducha a charakteru. 
Malování je pro něj blahodárný čas dávající mu pocit klidu a svo-
body.

pondělí 14. listopadu od 18 hodin              VERNISÁŽ VÝSTAVY

Další „výtvarné“ pozvání je na výstavu obrazů ALENY SRSTKOVÉ,
která má název

NA CESTÁCH S PALETOU
Úspěšná malířka Alena Srstková se zabývá především malbou 

krajin i když namalovala i několik obrazů figurálních (jeden z nich 
byl prodán do Anglie, druhý do Švédska, další dva byly prodány při 
charitativních akcích). Navštěvovala kurz malování různými tech-
nikami u malířky Tatjany Macholdové, v r. 2013 absolvovala stáž 
olejomalby u akademického malíře Jana Pištěka. Přestože k ma-
lířskému stojanu a paletě zasedla docela nedávno na rozhraní let 
2009/2010 po odchodu do invalidního důchodu, jsou její výtvarná 
díla uznávána a ceněna i kolegy z oboru. Její obrazy vyzařují klid, 
pohodu a zvláštní tajemno. 

Její první výstava se uskutečnila již na jaře roku 2013 v Brandýse 
nad Labem, následovaly pravidelné výstavy v Brandýse nad La-
bem, v Praze na Staroměstském náměstí, v KC Praha 10, Praha 4, 
v galerii Portheimka na Smíchově, v KC Beseda Klánovice, v galerii 
Korzo v Praze. Takže výstavní aktivita je velká a platí to i pro další 
období. V lednu 2017 ji čeká výstava v Praze 2, v květnu výstava ve 
Štětí, dále výstava v Divadle U Hasičů, ve Slaném a v lednu 2018 
výstava v Karlových Varech.

Vernisáž výstavy proběhne 14. listopadu 2016 od 18 hodin 
za osobní účasti autorky. Zahájení provede její manžel, kterým 
není nikdo jiný než kaskadér, herec a z televize známý milovník 
zvířat pan ZDENĚK SRSTKA. Autorka Vás srdečně zve na verni-
sáž a zejména na výstavu.

Plánované akce na prosinec
NE 4. 12. POHÁDKY NA VÁNOCE                  PRO DĚTI A RODIČE
ST 7. 12. ADVENTNÍ ŤUKÁNÍ ZUŠ Sedlčany                 KONCERT
NE 11. 12. VINNETOU (Spolek divadelních ochotníků Petrovice 
     pro dospělé)                      DIVADLO mimo předplatné 
ČT 15. 12. SPIRITUÁL KVINTET                                KONCERT
NE 18. 12. VÁNOČNÍ MYSLIVECKÉ TROUBENÍ  KONCERT
ST 21. 12. VÁNOČNÍ KONCERT – ZÁBOJ a ZÁBOJÁČEK  KONCERT
PO 26. 12. Vánoční koncert - MODRÁ HVĚZDA VÁNOC   
     BLUE STAR Václava Marka                         KONCERT

Obě výstavy jsou přístupné 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: 
200 Kč. Délka představení cca 70 minut + přestávka.



pátek 4. listopadu ve 20 hod.                             DVD premiéra 4. 10. 
romantický, písničkový ČR (2016), 91 min. DECIBELY LÁSKY
Film vypráví o odvěké lidské touze po lásce, nápravě křivd i omylů 
a popisuje sny a touhy obyčejných lidí. Hrdinové příběhu procháze-
jí stejnými peripetiemi jako jejich rodiče i prarodiče tak, jak je tomu 
po tisíciletí... Hrají I. Janžurová, R. Hrušínský ml., L. Vondráčková, 
A. Bartošová, F. Cíl a další. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 5. listopadu ve 20 hod.
film Česko – komedie  (2016), 97 min.                    PADESÁTKA
Takovej horskej humor... Co se stane na horách, zůstane na ho-
rách a dole ať si dělaj, co chtěj. Padesátka se odehrává na hřebe-
nech, svazích a v chatách zasněžených Krkonoš. Její děj se točí 
kolem rázovitých lidí z hor, jednoho běžkařského závodu a několi-
ka padesátek. Hrají J. Prachař, O. Pavelka, T. Voříšková, K. Hádek, 
V. Kotek a J. Mádl. Vstupné 90 Kč. Mládeži 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 - LISTOPAD

sobota 12. listopadu ve 20 hod.                        Premiéra 10. 11.
romant. dobrodr. drama ČR (2016), 99 min.  TENKRÁT V RÁJI
Film na motivy románu J. Urbana vypráví o osudové lásce, ne-
zlomném přátelství a vztazích českých a německých horolezců 
v době Protektorátu. Nejlepší český horolezec Josef Smítka odmítl 
nastoupit k totálnímu nasazení v Říši a několik let se před němec-
kými úřady  a gestapem skrýval ve skalním městě Hruboskalska... 
Hrají V. Kerekes, V. Hradílek. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 18. listopadu ve 20 hod.                   DVD premiéra 27. 10.
film Francie – komedie (2016), 93 min. LÉTO ALL EXCLUSIVE
Všechno začalo jako skvělá dovolená s kamarády a snoubenkou 
v brazilském ráji. Sluníčko, pláž, samba, rumba i rum, dovádění ve 
vodě, holky v bikinách. Právě tady chce Frank požádat svou snou-
benku o ruku. Jeden den se skupina vypraví na výlet. Několik dní 
o nich nikdo nic neví a v oblasti jsou kanibalové. Až konečně... Hra-
jí Ch. Clavier a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

LISTOPAD 2016

čtvrtek 3. listopadu ve 20 hod.
film Francie -  režie Roschdy Zem (2016), 110 min. 

MONSIEUR CHOCOLAT 
Omar Sy, hvězda Nedotknutelných a Samby, je Monsieur Cho-
colat. Rafael Padilla přezdívaný Chocolat byl prvním černošským 
klaunem. Vystupoval společně s ostříleným kolegou Footitem 
a toto na první pohled nepravděpodobné duo si na počátku 20. 
století podmanilo Paříž. Jenže lákadla slávy a dobové předsudky 
připraví Padillovi víc překážek, než s kolika počítal… Monsieur 
Chocolat je postaven na půdorysu tradičního biografického filmu 
natočeného podle skutečných událostí a nabízí silný divácký záži-
tek.

pátek 11. listopadu ve 20 hod.
film USA – akční, dobrodružný (2016), 148 min. 

CAPITAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA
Tým Avengers se nadále snaží chránit lidstvo. Avšak politické tla-
ky a nová skutečnost rozdělí Avengers na dva tábory. Jeden vede 
Rogers, jenž hájí svobodu Avengers, aby mohli bránit lidstvo bez 
vládních zásahů. Druhý vede Shark, který zastává myšlenku vlád-
ního dohledu a zodpovědnosti. Hrají Ch. Evans, R. Downey, J.S. 
Johanson. Vstupné 90 Kč. Mládeži od 12 let.

sobota 19. listopadu ve 20 hod.
akční, fantasy USA (2016), 143 min.    X-MEN: APOKALYPSA
Apokalypse chce zničit současnou civilizaci, očistit planetu a na-
stolit nový světový řád, kterému chce vládnout. K naplnění tohoto 
úkolu potřebuje jezdce Apokalypsy. Osud lidstva visí na vlásku 
a tento vlásek tvoří mutanti X-Meni, kteří jsou poslední silou, jež se 
může účinně postavit Apokalypsovi. Hrají J. McAvoy, M. Fassben-
der a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 25. listopadu ve 20 hod.
film Česko, Slovensko – trikový, povídkový (2016), 80 min. 

SMRTELNÉ HISTORKY
 Smrtelné historky je trikový povídkový film, který kombinuje hra-
né akce s animací, vedenou loutku a zadní projekcí. Skládá se ze tří 
příběhů -  Dědek Kaktusák, Maják, Velkej chlap a tří krátkých filmů 
Na draka. Ve všech povídkách si tvůrci hrají s dvojím měřítkem 
a s ústředními tématy hrdinství a smrti. Hrají J. Budař, O. Trojan  
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nepřístupné.

neděle 20. listopadu v 15 hod.
film USA – dobrodružný, animovaný (2016), 106 min. 

KNIHA DŽUNGLÍ
Hrdinou animovaného filmu je chlapec Mauglí. Je člověčí mládě 
vychovávané vlčí smečkou v džungli. Zde se potkává i s dalšími 
zvířaty, což je medvěd Balů, pardál Baghíra, krajta Ká a další. Film 
v sobě snoubí výkony herců s fotorealistickou počítačovou anima-
cí zvířat a prostředí. Vstupné 90 Kč.

sobota 26. listopadu ve 20 hod.
film Česko – drama (2016), 90 + 15 min. 

ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ
Nikdy nevíš, co vyhrabeš. Afrika má diamanty a zlatokopy, my tady 
máme vltavíny a jejich ilegální kopáče. Student geologie Pavel 
a zemědělec Kačmar se živí jako nelegální kopáči vltavínů. Exis-
tence na hraně zákona jim dává peníze, svobodu a nezávislost, 
ale také dřinu... Hrají P. Liška, M. Adamczyk, J. Boková a další. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 24. listopadu ve 20 hod.
film Irán – režie Jafar Panahi, (2015), 82 min.   TAXI TEHERÁN
Renomovaný íránský tvůrce se ve svém druhém snímku natoče-
ném v rámci nuceného domácího vězení proměnil v taxikáře, který 
prostřednictvím rozhovorů s rozličnými klienty nabízí vytříbeně 
kritický pohled na íránskou společnost. Panahí tu bez jakékoli se-
belítosti a s odzbrojujícím humorem nastoluje otázku, jak se má 
chovat umělec v zemi, která mu neumožňuje svobodu projevu. 
S kamerou připevněnou za předním sklem svého vozu natočil 
Panahí film výmluvnější než mnohé sociopolitické studie.


