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pondělí 6. února od 19.30 hod.       DIVADLO - dárkový balíček

Závěrečným představením letošního Dárkového balíčku KDJS je 
velice úspěšný muzikál světového věhlasu

KABARET
Mnohdy je uváděn jako jeden z nejslavnějších muzikálů, jaký byl 

kdy napsán. Kromě fantastické hudby sledujeme netradiční jevi-
štní dílo, které neustále konfrontuje dvě roviny: berlínské zážitky 
spisovatele Clifforda Bradshawa, především jeho milostný román 
s kabaretní zpěvačkou Sally Bowles a nadsazenou rovinu kabaretu, 
kde se ve víru nespoutanosti odhalují vzestupy a pády lidských 
osudů, pocitů a vášní.

Představení výborně charakterizují krátká hodnocení diváků 
MdMB – výborné herecké výkony, skvělá kapela, atraktivní taneč-
nice, citlivé režijní zpracování. To mluví za vše a je to ta nejlepší 
pozvánka!

Účinkují: členové Městského divadla Mladá Boleslav. V hlav-
ních rolích A. Bazalová, P. Prokeš, E.Reiterová, P. Mikeska 
a další. Hraje „živý“ orchestr pod vedením Jakuba Šafra a tančí 
„Kit-Kat girls“.

pondělí 13. února od 19.30 hod.                       TRAVESTI SHOW

Travesti skupiny Screamers a Techtle Mechtle opět přijíždí do 
Sedlčan s pořadem

 VIDEOPŮJČOVNA
Tentokrát připravili nový zábavný pořad plný známých hudeb-

ních hitů z českých i zahraničních filmů. 

Přijďte si společně za-
vzpomínat na dobu, kdy fr-
čely půjčovny video kazet, 
filmy Pomáda, Hříšný tanec, 
Club 54, Agent 007 nebo Ti-
tanic. To vše můžete vidět 
v tomto pořadu. 

Těší se na Vás mode-
rátor Láďa a spolu s ním 
slečny Dolores, Paula, 
Stacey, Lili a Halina. 

Vstupenky je možné si za-
koupit v předprodeji na rad-
nici nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupenky 
je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 280 
Kč v předprodeji, 300 Kč v den akce na místě konání. Délka před-
stavení cca 110 minut + přestávka.

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. Vstupné: 
350 Kč. Délka představení: 150 minut + přestávka.
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sobota 18. února od 14 hod.    MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI
 
Do Společenského sálu Vás i v letošním roce zveme ve spolu-

práci s KLUBEM VELKÁ KOBRA na tradiční

VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
Letos se koná již 24. ročník. 
A jako již tradičně Vás čekají soutěže a hry, mnoho hudby a tan-

ce, občerstvení, volba nejhezčí a nejkurióznější masky a hlavně 
hodně pěkné zábavy.

Vstupenky je možné si zakoupit pouze před začátkem karnevalu 
v pokladně KDJS (v předprodeji nebudou). Vstupné: děti v masce 
zdarma, děti bez masky 20 Kč a dospělí 30 Kč. Akce trvá do 17 
hodin.

neděle 19. února od 15 hod. 
středa 22. února od 16 hod.
čtvrtek 23. února od 19.30 hod.
středa 8. března od 18 hod.
                                           DIVADLO NEJEN PRO DĚTI A RODIČE

Do divadla v Sedlčanech zavítají známé hudební pohádky Šípko-
vá Růženka, Červená Karkulka a O dvanácti měsíčkách. Předsta-
vení je uváděno pod názvem

TŘI HUDEBNÍ POHÁDKY
a jedná se o představení, inspirované filmovou předlohou Tři 

bratři, autorů Jana a Zdeňka Svěrákových a Jaroslava Uhlíře. 
Tentokrát se nastudování ujali žáci a učitelé všech oborů Základ-
ní umělecké školy Sedlčany: J. Marhoul – režie, úprava hudební 
předlohy a vedení akordeonového souboru, J. Trojanová – lite-
rární zpracování, V. Severová - sborový zpěv, M. Veselá – tanec, 
V. Křenková – výtvarné zpracování. Toto hudební představení je 
určeno nejširší veřejnosti, vítáni jsou rodiče s dětmi, ale i důchodci 
a všichni, kteří mají rádi hudbu a texty zmíněných autorů.

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: 
80 Kč, děti do 15 let 40 Kč. Délka představení cca 65 minut bez 
přestávky.

středa 15. února v 19.30 hod.                   KONCERT

V divadelním sále uvítáme velice výraznou a nesporně zajíma-
vou osobnost české hudební scény – zpěvačku, skladatelku, mno-
hostrannou hudebnici, která 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 týd-
nů později zde pak triumfovala jako „předskokanka“ slavné ame-
rické 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 fanoušky, 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 dojemné příběhy. Příkladem jsou 
nádherná Madeleine nebo Jeannine. Tyto balady se staly novým 
skvostem v jejím repertoáru.

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: 290 Kč. Délka 
představení cca 90 minut bez přestávky.
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Plánované akce na březen 2017
ST 8. 3. TŘI HUDEBNÍ POHÁDKY   DIVADLO mimo předplatné
ČT 9. 3. HUDBA V MYŠLENKÁCH MASARYKOVÝCH   
(změna titulu – na místo původního pořadu B. Martinů, jeho uči-
telé a žáci)                      PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE
ÚT 14. 3. VŠE O ŽENÁCH                 DIVADLO mimo předplatné
ČT 16. 3.  VĚRA ŠPINAROVÁ                  KONCERT
ST 22. 3.  POUTNÍCI                                 KONCERT
PÁ 24. 3. STEP-A-TÓN TS Caramelka 
       TANEČNĚ-HUDEBNÍ PŘEDSTAVENÍ
PO 27. 3. PYGMALION                         PŘEDPLATNÉ DIVADLA
PÁ 31. 3. PATRIK STOUPA                   KONCERT

VÝSTAVA
      

V Koncertním sále KDJS je do 10. února instalována první výsta-
va letošního roku, která je sestavena z děl mladé regionální autorky 
Jany KREJČOVÉ a nese název

ZAOSTŘENO (nejen na Cholín)

Výstava je prodejní.

VÝSTAVA

Od 14. února bude pro naše návštěvníky připravena výstava 
vztahující se k uváděnému představení „Tři hudební pohádky“, 
která nese název 

POHÁDKY OČIMA DĚTÍ
Je to zpracování třech muzikálových pohádek v pásmu Tři hu-

dební pohádky, očima mladších žáků výtvarného oboru ZUŠ Sedl-
čany pod vedením V. Křenkové, D. Pinkasové a M. Míkové. 

Výstava bude dotvářet celkovou atmosféru světa pohádek a po-
hledů dětí na hlavní hrdiny, na prostředí, kulisy a na ilustraci. Ro-
diče, děti i žáci, kteří se chystají na představení, které od 19. února 
mohou diváci zhlédnout v divadelním sále KDJS tak současně na-
vštívit doprovodnou výstavu v koncertním sále KDJS.

Výstavy jsou přístupné v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlča-
nech – v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin a při každé večerní 
kulturní akci.

pondělí 27. února od 19 hod.         PŘEDPLATNÉ DIVADLA
 
Zahájení 54. ročníku Hudebního festivalu Sukovy Sedlčany 

proběhne tentokrát představením 

KOUZELNÁ FLÉTNA
v provedení sólistů, sboru a orchestru opery Divadla F. X. Šal-

dy z Liberce. 

Kouzelná flétna skladatele Wolfganga Amadea Mozarta patří 
k nejmilovanějším titulům hudebního divadla. 

Opera byla napsána na libreto známého divadelníka Emanuela 
Schikanedera a svou premiéru měla 30. září 1791 ve vídeňském 
divadle Na Vídeňce, pouhé tři měsíce před skladatelovou smrtí. 

Dílo bylo koncipováno jako singspiel - zpěvohra, pro lidové vrst-
vy a i proto se v ní setkáváme s německým jazykem, který byl ve 
své době pro operu spíše neobvyklý. 

Kompozice se však stala jedním z nejfrekventovanějších titulů, 
které se objevují na repertoáru světových divadel a za svůj život 
rozdmýchala mnohé polemiky o pravém významu a poselství sa-
motného díla. 

Příběh nám dovoluje nahlédnout do propasti rozdílných posto-
jů, rozdílných filozofií, do otázek a mantinelů síly a svobody, kde 
se objevuje i symbolika zednářského hnutí, jehož sám byl Mozart 
členem. 

Právě díky své rozmanitosti a možnosti výkladu v sobě Kouzelná 
flétna nosí potenciál oslovit rozdílně smýšlející diváky, obecenstvo 
s nejednotným soudem. 

Vyprávění je zarámováno milostnou dvojicí Tamina a Paminy, 
kteří musejí obstát při hledání své cesty za štěstím, v kontrastu 
s roztomilým párečkem Papagena a Papageny. 

Další výrazná postava -  Královna noci - nabízí fenomenální hu-
dební čísla.

Dirigent: František Babický
Režie: Luděk Golat

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: 
350 Kč. Délka představení cca 150 minut + přestávka.



pátek 3. února ve 20 hod.                                     prem. 19. 1. 17
film F, B, ČR – romantické drama (2017), 108 min.  

TANEČNICE
Někdejší farmářskou dcerku z amerického Středozápadu nic ne-
předurčovalo k tomu, že jednou bude tančit v pařížské Opeře. Ale 
stalo se. Skryta v metrech hedvábí uchvacuje Loie publikum každý 
večer o trochu víc svým revolučním Serpentinovým tancem. Oslní 
celé město a stane se ikonou... Hrají Soko, G, Ulliel, M. Thierry 
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 4. února ve 20 hod.
film Česko – rodinná pohádková komedie (2017), 113 min. 

STRAŠIDLA
Nová rodinná komedie Zdeňka Trošky je úsměvným příběhem ze 
současnosti s pohádkovým motivem, v němž se potkává moder-
ní současnost se světem nadpřirozených bytostí. Rodina hejka-
la Huga obývá starou vilu na pokraji města. Sladký strašidelný 
život změní vpád úředníka Patočky, který zjistil, že za dům nikdo 
už dlouho neplatí nájem, ač ho obývá...  Hrají B. Kotiš, T. Kostková, 
J. Dvořák, C. Mayerová, T. Bebarová, M. Hádek a další. Vstupné 
100 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 - ÚNOR 2017

sobota 11. února ve 20 hod.                            prem. 12. 1. 2017
film Francie – biografie, drama (2017), 122 min.            

ODYSEA
Skutečný příběh rodiny podmořských dobrodruhů. Výpravná 
a hvězdně obsazená biografie rodiny Cousteau, která před našima 
očima otevřela tichý svět pod mořskou hladinou. Kapitán Cousteau 
své syny Philipa a Michela zasvěcuje do tajů potápění a zázračného 
světa ticha. Hrají A. Tautou, P. Niney, L. Wilson, Ch. Hirschman 
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 17. února ve 20 hod.                              prem. 19. 1. 2017
film Norsko – výpravné historické drama (2017), 100 min. 

                    POSLEDNÍ KRÁL
Píše se rok 1206 a Norsko je rozervané občanskou válkou. 
Ve víru intrik umírá král a těsně před svou smrtí odhaluje, že má 
nemanželského syna Häkona, dědice trůnu. Loajální služební-
ci trůnu se snaží svého budoucího krále udržet naživu a dostat 
do bezpečí... Hrají J. Oftebro, K. Hivju, T. Harr, T. Sofie, P. S. 
Hagen a další. Vstupné 90 Kč. Tento film je mládeži do 12 let ne-
vhodný.
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čtvrtek 9. února ve 20 hod.
film Polsko – režie Krzystof Zanussi (1980), 108 min. KONTRAKT
Polské snímky z období 70. a 80. let jsou geniálními sondami 
do tehdejší společnost. Jedním z těchto snímků je i Kontrakt vý-
znamného polského režiséra Krzysztofa Zanussiho. Odehrává se 
ve dvou dnech a popisuje svatbu syna vlivného primáře varšav-
ské kliniky. V drobných epizodách ze svatebního obřadu a oslav 
jsou velmi přesvědčivě zachyceny charaktery mnoha postav. Kr-
zysztof Zanussi tu divácky přístupnou formou odhaluje pokrytec-
tví, kariérismus a snobismus, ukrývající se za zdánlivou poctivostí 
a bezúhonností.  Ve snímku, který kombinuje komedii i drama, 
hrají přední polští herci.

pátek 10. února ve 20 hod.
film Česko – komedie (2017), 95 min. 
                                                PRÁZDNINY V PROVENCE
Tři kamarádi a členové kapely se z minuty na minutu rozhodnou 
utéct z koloběhu práce a před svou přísnou manažerkou do slunné 
Francie k tetě jednoho z nich. Trochu se  poflakují a hodně si uží-
vají nečekanou volnost v přímořském městečku... Hrají V. Kotek, 
J. Prachař, K. Hádek, D. Pfauserová, J. Krausová a další. Vstupné 
100 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 18. února ve 20 hod.            Prem. 8.2.2017
film USA – komedie, drama, romance (2017), 96 min. 

CAFÉ SOCIETY 
Woody Allen se filmem Café Society ponořil do světa třpytivého 
pozlátka hollywoodské smetánky i gangsterského nočního života 
New Yorku třicátých let. Bobby a Ben pochází z Bronxu, kde žijí 
s rodiči. Ben je čistokrevný amorální gangster. Bobby odlétá do 
Hollywodu, kde se zamiluje, ale jeho láska není opětována. Po čase 
se vrací zpět do New Yorku, kde pracuje s Benem, který si otevřel 
noční klub... Hrají J. Eisenberg, C. Stoll. Vstupné 90 Kč. Mládeži 
do 15 let nevhodné.

pátek 24. února ve 20 hod.                              prem. 23. 2. 2017
film PL,S – portrét milostných vztahů (2017), 104 min. 

SPOJENÉ STÁTY LÁSKY
Láska, sex, intimita. Polsko 1990. Čtyři ženy a jejich bolestně ne-
naplněné touhy. Začátek 90. let přinesl do Polska řadu změn. Čtyři 
zdánlivě šťastné ženy různého věku se rozhodují, že je čas změnit 
své životy, bojovat za štěstí a splnit si své touhy. Hrají J. Kijowska, 
M. Cielecka, D. Kolak, M. Nieradkiewicz a další. Vstupné 90 Kč. 
Mládeži do 18 let nevhodné.

neděle 12. února v 15 hod.
film USA – animovaný (2017), 103 min.           HLEDÁ SE DORY
Modrá rybka Dory společně s Marlinem a Nemem se vydává na 
strhující dobrodružství napříč oceánem hledat své rodiče. Při hle-
dání rodičů potkává další přátele a zjišťuje, že to nejdůležitější na 
světě je přátelství a rodina. Vstupné 90 Kč.

sobota 25. února ve 20 hod.
film GB – komedie, životopisný (2016), 110 min. 

BOŽSKÁ FLORENCE
Fascinující pravdivý příběh o nejhorší zpěvačce na světě. Hříš-
ně bohatá Florence se v roce 1944 sluní na vrcholu newyorské 
společnosti. S manželem a zároveň manažerem oblažují měst-
skou smetánku výběrem slavných operních árií v podání samotné 
božské Florence. Nedostatkem jejích vystoupení je skutečnost, že 
Florence nedokáže udržet melodii, ale její hudební nadání i hlas 
jsou prostě příšerné... Hraje M. Streep, H. Grant. Vstupné 90 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.


