
KVĚTEN 2017

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

PROGRAM KDJS - KVĚTEN 2017

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

ůterý 9. května od 18 hod.                                      RŮZNÉ

ZUŠ Sedlčany a literárně – dramatický obor Vás zvou na jarní 
představení v duchu tradiční lidové tvorby

JDI TAM, NEVÍM KAM, PŘINES TO, NEVÍM CO

Učitelka J. Trojanová Vás zve těmito slovy: „S nejmladšími šes-
tiletými dětmi se podíváme, jak to bylo v pohádce O nezvedených 
kůzlatech, s desetiletými půjdeme do neznáma v pásmu Rok má 
krok a také se dozvíme, jak to dopadlo v pohádce O řípce. S nej-
staršími dvanáctiletými zhlédneme kramářskou hru. Přijďte s námi 
prožít známé i neznámé, blízké i vzdálené lidové pohádky a příběhy“.
  Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici, na www.
kdjs-sedlcany.cz nebo před začátkem představení (pokud budou) 
na místě konání. Vstupné: 40 Kč, děti do 15 let a důchodci 20 Kč.

středa 10. května od 19 hod.            SHOW - zábavný večer 

Do divadelního sálu Vás zveme na nový pořad ve stylu talkshow, 
či chcete-li na zábavný večer plný veselého mluveného slova a písní

HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE
Pořad uvádí moderátor Václav D. Kosík a do Sedlčan přijede 

s novými a skutečně atraktivními hosty JAKUBEM KOHÁKEM 
a DAVIDEM KRAUSEM, které dobře známe z úspěšných televiz-
ních pořadů a soutěží.  Zažijte „naživo“ svérázný humor Jakuba 
Koháka a písně v podání Davida Krause, který v průběhu večera 
zazpívá mimo svých tradičních hitů i populární songy z pořadu 
Tvoje tvář má známý hlas či Show Jana Krause.

Diváci se budou moci aktivně zapojit do programu, neboť dojde 
i na dotazy diváků – odvážnější mohou otázky pokládat „ústně“ 
a k dispozici bude i „putující sešit na písemné dotazy“. 

Vstupenky 
je možné si za-
koupit v před-
prodeji na rad-
nici, na www.
kdjs-sedlcany.
cz nebo před 
z a č á t k e m 
p ředs t aven í 
(pokud budou) 
na místě koná-
ní. Vstupné: 
250 Kč. Délka 
p ředs t aven í 
cca 110 minut 
bez přestávky.

sobota 13. května v 19.30 hod.      Divadlo mimo předplatné
     

V divadelním sále uvítáme Ochotnický divadelní spolek „deFor-
mace“ z Benešova, který k nám přijíždí s detektivní komedií

CHLADNĚJŠÍ NEŽ OBVYKLE
Jedná se o autorskou komedií tohoto souboru. Jsou třicátá léta 

minulého století a detektiv Holdok přijíždí do jednoho panského 
sídla vyšetřovat úmrtí paní domu. Manžel, spisovatel detektivních 
příběhů, chamtivá sestra, záletná služebná, zmatený majordomus 
nebo přihlouplá přítelkyně - kdo z nich je vrah? Detektiv Holdok, 
který si libuje v rýmování, popisuje průběh vyšetřování elévům 
a učí je tak tajům detektivního řemesla. 

V režii Martiny Vašákové hrají: David Zamrazil, Gabriela Zpě-
váčková, Michal Žaba, Monika Bartůšková, Vojtěch Gavenda, 
Klára Šimáková a Vanda Doskočilová. Hudba: Vojtěch Gavenda. 
Zvuk a světla: Tomáš Skála

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici, na 
www.kdjs-sedlcany.cz nebo před začátkem představení (pokud 
budou) na místě konání. Vstupné: 80 Kč. Délka představení cca 95 
minut + přestávka.

středa 17. května v 18 hod.                                 KONCERT 

Tradiční jarní součástí Hudebního festivalu SUKOVY SEDLČA-
NY je koncert nazvaný

SEDLČANSKÁ VONIČKA 
Je to přehlídka souborů a sborů žáků Základní umělecké školy 

Sedlčany a smíšeného pěveckého sboru ZÁBOJ. Letos bude znít 
jak v lidovém tónu, tak i v modernějších rytmech. Za hudební obor 
se představí malí zpěváci ve sboru ZÁBOJÁČEK i komorní pěvec-
ké sdružení a chybět nebude ani Lidový dudácký soubor. K němu 
se připojí žáci z tanečního oboru, kteří si připravili i samostatné 
choreografie. Se svým programem se představí také žáci literárně 
– dramatického oboru. V závěru představení se posluchači mohou 
těšit na společnou skladbu všech pěveckých sborů a také Lidové-
ho dudáckého souboru.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici, na 
www.kdjs-sedlcany.cz nebo před začátkem představení (pokud 
budou) na místě konání. Vstupné: dospělí 80 Kč, děti do 15 let 20 
Kč. Délka představení cca 80 minut bez přestávky.
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pátek 19. května od 19 hod.      Divadlo mimo předplatné

Na jevišti sedlčanského divadla uvítáme ve velice úspěšném 
představení velké hvězdy současnosti, neboť Agentura VM ART 
zde uvádí inscenaci

BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK
V této hře na motivy filmu legendy francouzské kinematogra-

fie Jeana Luka Godarda dvě hlavní postavy hrají VOJTĚCH DYK
a TATIANA VILHELMOVÁ.

Inscenace vychází ze zmíněného stejnojmenného francouzského 
filmu z roku 1965, 
ve kterém hlavní 
role ztvárnili Jean 
Paul Belmondo 
a Ana Karina. „Mně 
se ten film na popr-
vé nelíbil, ale vrátil 
jsem se k němu, 
protože ve mně za-
nechal neklid. Je to 
příběh čisté lásky namočené ve špíně, to mě při psaní scénáře 
přitahovalo,“ vysvětlil výběr námětu režisér a autor scénáře Peter 
Serge Butko.

Výprava představení, kterou připravil scénograf Adam Novák, 
je koncipována jako starý filmový ateliér, kterému dominuje auto-
mobil. Scénu doplní ještě zadní retro projekce, které Butko natáčel 
v Maroku. 

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici, na 
www.kdjs-sedlcany.cz nebo před začátkem představení (pokud 
budou) na místě konání. Vstupné: 390 Kč. Délka představení cca 
100 minut bez přestávky.

středa 24. května od 19 hod.                                  KONCERT

Další lahůdkou v naší nabídce je koncert nazvaný

LUCIE BÍLÁ – TURNÉ HANA
Zatímco minulý rok Lucie Bílá slavila 30 let svojí kariéry, letos 

se kromě největších hitů vrací s písněmi, které nikdy před tím živě 
nezpívala. Lucie na turné HANA poskládala s kapelou Petra Malás-
ka zcela nový repertoár. K oblíbeným hitům se tak vůbec poprvé 
přidají další skladby z desky Hana a rovněž úspěšného alba Modi. 
Naše nejpopulárnější zpěvačka znovu přepisuje zvyklosti toho, 
co si žádá široké publikum, a odvážně ho zve do druhé poloviny 
své hudební kariéry. Jsme si jistí, že už tak dokonalé studiové na-
hrávky dostanou s muzikantskou špičkou v zádech to nejlepší živé 
aranžmá. Pouze pro návštěvníky koncertů si zlatá slavice připravila 
speciální, ručně vyrobenou limitovanou edici andílků z modrého 
hematitu. Výtěžek z prodeje půjde na charitativní účely. Návrat Lu-
cie Bílé k sobě samé, tedy Haně, právě začíná. Nenechte si ujít 
jedinečnou příležitost, kdy Lucie projíždí Českou i Slovenskou re-
publikou, záměrně vybírá menší města a je vám blíž.

Agentura VDN promo, která pořádá koncerty po České republi-
ce, dává do prodeje i vstupenky Meet and Greet, jenž Vás opravňují 
k setkání s Lucií Bílou a k fotografii s ní.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici, na 
www.kdjs-sedlcany.cz nebo před začátkem představení (pokud 
budou) na místě konání. Vstupné: 790, 890, 990 Kč a vstupenka 
„Meet and Greet“ 2990 Kč. Délka představení cca 120 minut bez 
přestávky.
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VÝSTAVA
    
Od 12. dubna je pro návštěvníky instalována výstava „téměř do-

mácí autorky“ Michaely BURDOVÉ nazvaná

OČIMA ZVÍŘAT, OČIMA PŘÍRODY

Výstava je přístupná v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin 
a při každé večerní kulturní akci.  

pátek 26. května v 18 hod.        Zámek Červený Hrádek KONCERT

53. 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 W. A. Mozarta, A. Kammela, 

J. Suka a D. Pejaceviče.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstu-

penky je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 
180 Kč. Délka pořadu je cca 100 minut + přestávka.

sobota 27. května v 18 hod.      Zámek Červený Hrádek KONCERT

53. ročník Hudebního festivalu Sukovy Sedlčany - koncert 
proběhne v krásném prostředí rytířského sálu na zámku Červený 
Hrádek. Vystoupí 

SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR
Na programu budou skladby F. Mendelssohna-Bartholdyho, 

H. Beckera, Z. Lukáše a A. Dvořáka.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstu-

penky je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 
180 Kč. Délka pořadu je cca 100 minut + přestávka.

neděle 28. května v 10.30 hod.   Křečovice - kostel KONCERT

Tradiční koncert v kostele a pietní akt u hrobu Josefa Suka 
v Křečovicích proběhne i v letošním roce. 

Program zajišťují organizátoři Hudebního festivalu Pražské jaro 
2017 a letošní ročník nese název

SUKOVY KŘEČOVICE
Účinkuje: Aleš Bárta - varhany

KDJS vypravuje autobus na tuto událost. Odjezd je plánován 
28. 5. v 10 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.)

pondělí 29. května ve 20 hod.                     ZÁBAVNÁ SHOW 

Televizní PARTIČKA 
míří do Sedlčan!

… a rozesměje sál Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech. 
Šestice známých šílenců, které dobře znáte z televizní obrazov-
ky. Každá Partička je stoprocentní improvizace, nikdy se tedy nic 
nebude opakovat. O tom Vás přesvědčí Richard Genzer, Ondra 
Sokol, Michal Suchánek, Igor Chmela, Marián Čurko a Dano 
Dangl a nebo také nějaký speciální host…?

Nic není připraveno, témata a děj určují sami diváci, kteří bývají 
také často vtáhnuti do děje jednotlivých her. Navíc Partička Live je 
úplně „jiné kafe“, než kterou znáte z televize, kde se musí občas 
i něco vystřihnout. Kluci „naživo jedou za hranice“.

Vstupenky jsou k dostání pouze na pobočkách Ticketstream 
a on-line na www.ticketstream.cz. Jednotná cena vstupenky je 430 
Kč vč. poplatku.

KURZY TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 2017

Zápis se koná v pondělí 15. května ve 14 hodin ve vestibulu 
Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech.

Kurzy budou probíhat od 8. 9. do 15. 12. každý pátek:
odpolední: 17.30 - 19.30 hodin – cena 1500 Kč
večerní: 20.00 - 22.00 hodin – cena 1700 Kč 
Prodloužené a věneček odpoledního kurzu – pátek
Prodloužené a věneček večerního kurzu – sobota
Podrobný rozpis obdrží každý účastník.
Lektorkou je paní Květa Horváthová.



čtvrtek 4. května ve 20 hod.
film GB – záznam koncertu (2017), 130 min. 

DEPECHE MODE: LIVE IN BERLIN
Další unikátním  koncertem uvedeným v rámci akce  JEDEN VE-
ČER STO KIN bude záznam z posledního turné skupiny Depeche 
Mode pod názvem Depeche Mode: Live in Berlin. Vstupné 150 Kč. 
Mládeži přístupné.

pátek 5. května ve 20 hod.
film GB – drama (2017), 89 min.                     LADY MACBETH
Viktoriánská doba nepředstavuje jen rozum a cit nebo pýchu 
a předsudek, ale i zničující vášně. Lady Macbeth nás přivádí na 
zdánlivě poklidný anglický venkov. Katherine stojí před oltářem 
vedle Alexandra, svého budoucího manžela. Vikář je prohlásí za 
muže a ženu. Alexandr však musí na několik týdnů odcestovat do 
rodinných dolů... Hraje F. Pugh, C. Javis. 

Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

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

pátek 12. května ve 20 hod.                     DVD prem. 11. 5. 2017
drama SRB, MEX, USA (2017), 25 min.     NA MLÉČNÉ DRÁZE
Klikař Kosťa, který za války převáží na oslu mléko přes frontovou 
linii, se zamiluje do krásné Italky. Zakázaná láska jim uprostřed 
války přinese řadu nečekaných a nebezpečných dobrodružství. 
Hrají M. Bellucci, E. Kusturica a další. 

Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 13. května ve 20 hod.                       DVD prem. 5. 5. 2017
drama, komedie Itálie (2017), 93 min.          NAPROSTÍ CIZINCI
Víš, s kým jíš? Je dobrý nápad sdílet se svými nejbližšími obsah 
mobilního telefonu? Skupina přátel se schází k pohodové večeři. 
Znají se důvěrně celé roky, ale zrodí se nápad: dát mobilní telefony 
na stůl a sdílet každou SMS i každý příchozí hovor... Hrají A. Rohr-
wacher, K. Smutniak, M. Giallini a další. 

Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
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čtvrtek 11. května ve 20 hod.
film N, PL – režie Christian Petzold (2014), 98 min.            FÉNIX
Ve vizuálně působivém snímku se zraněná a zjizvená Nelly vra-
cí v roce 1945 z Osvětimi domů do Berlína. Nelly se ještě zcela 
nezotavila po rozsáhlé operaci tváře, ale vydává se hledat svého 
manžela Johnnyho, životní lásku, který ji dlouho  chránil před na-
cistickým pronásledováním. Manžel však po setkání odmítá uvěřit, 
že Nelly je skutečně jeho ztracenou ženou..

sobota 6. května ve 20 hod.
film Česko – romantická komedie (2017), 90 min. 

MILUJI TĚ MODŘE
Malíř David Bárta je čerstvě vyhozen z Národní galerie. Cestou ve 
výloze klenotnictví spatří Terezu, krásnou bytost, do které se na 
první pohled zamiluje. Jenže Tereza má přítele Igora, artistu, rapla 
a žárlivce, který to zatraceně dobře umí s noži. Hraje V. Jílek, D. 
Nesvačilová, V. Kratina, R. Novák a další. 

Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 19. května ve 20 hod.
film GB, F, HK, USA – akční, dobrodružný, sci-fi (2017), 115 min. 

ASSASSIN‘S CREED
Vrah Lynch je nedobrovolně vysvobozen z cely smrti, aby se stal 
součástí staletého boje mezi asasiny, templáři a španělskými in-
kvizitory. Jeho novým vězením se stává tajné zařízení Abstergo 
vybavené revoluční technologií Animus, kde pomocí genetických 
vzpomínek je možné propojit se s prapředky v 15. stol... Hraje M. 
Fassbender a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 20. května ve 20 hod.                    DVD prem. 19. 4. 2017    
film USA – komedie (2017), 92 min. 

SANTA JE POŘÁD ÚCHYL!
Kasař Willie je stále alkoholik, děvkař a už zase na dně. Jednoho 
dne ho vyhledá jeho bývalý parťák Markus. Spolu ještě s další-
mi dvěma parťáky chtějí vykrást na Štědrý den napěchovaný sejf 
chicagské charity... Hrají B.B. Thornton, T. Cox, K. Bates, B. Kelly 
a další.                        Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

neděle 14. května v 15 hod.
film Česko – romantický příběh (2017), 112 min. 

POHÁDKY PRO EMU
Petru Milerovi pracujícímu v Londýně naruší rytmus jeho života 
podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě svo-
bodná matka, která ho v případě nouze uvedla jako opatrovníka 
svého dítěte. Ema je totiž jeho dcera. Petr je naprosto šokován 
a soužití s osmiletou holčičkou mu život doslova obrátí vzhůru 
nohama... Hraje A. Geislerová, O. Vetchý, E. Švábenská, V. Cibul-
ková, A. Polívková a další.                                      Vstupné 90 Kč.

pátek 26. května ve 20 hod.
film Francie – horor, thriller ( 2017), 91 min.                  V PASTI
Dětská psycholožka Mary při autonehodě ztratí manžela a syn 
Stephen zůstane upoután na lůžku. Život se Mary změní v nepřetr-
žitou péči o syna, ale narůstá v ní pocit samoty a izolace. Vše má 
změnit příchod nového pacienta Toma, který se po smrti matky 
uzavřel do sebe. Uprostřed sněhové bouře však hoch z domu zmi-
zí... Hraje N. Watts a další. Vstup 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

sobota 27. května ve 20 hod.                    DVD prem. 13. 4. 2017
film GB – drama (2017), 98 min.            PROTI VLASTNÍ KRVI
Tři generace nechvalně známé rodiny Cutlerů žijí jako psanci upro-
střed krásného anglického hrabství v karavanovém táboře a svůj 
čas vyplňují pytláctvím, zlodějnami a loupežemi. V čele klanu stojí 
Colby, který pevnou rukou udržuje rodinu, ale zároveň by rád své 
vůdcovství předal synovi Chadovi. Ten však z toho není nadšený, 
neboť se na svět dívá jinou perspektivou. Hraje M. Fassbender, 
B. Gleeson.              Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

čtvrtek 25. května ve 20 hod.
film Československo (1929), 63 min.           TAKOVÝ JE ŽIVOT
Realisticky natočené psychologické drama je jakousi sondou do 
života chudých obyvatel Prahy, kde se i natáčelo. Hlavními hrdiny 
jsou pradlena a její manžel uhlíř, který přijde o práci a většinu času 
tráví v hospodě s kamarády a milenkou, kde utrácí ženiny tvrdě 
vydřené úspory. Film s věkem neztratil nic ze své působivosti.


