
ÚNOR 2018

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

PROGRAM KDJS - ÚNOR 2018

Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty: Městský úřad Sedlčany 
Turistické informační centrum, náměstí TGM 34, Sedlčany, 

tel.: 318 821 158 nebo on-line na www.kdjs-sedlcany.cz

POZOR!!! – ZMĚNA TERMÍNU PŘEDSTAVENÍ!!!

Divadelní představení MILOVAT K SMRTI, které bylo na-
plánováno na úterý 6. února 2018, musí být z vážných důvodů 
PŘESUNUTO na pondělí 12. března 2018. 

Jedná se o představení předplatného divadla. Vstupenky zakou-
pené na toto jednotlivé představení zůstávají v platnosti i pro nový 
termín, případně je lze vrátit v kanceláři prodeje v informačním 
centru na náměstí TGM v Sedlčanech.

čtvrtek 15. února v 19.30 hod.                               KONCERT

Do našeho Divadelního sálu zavítají hudebníci a zpěváci známí 
zejména z velice populární TV stanice ŠLÁGR. V dvouhodinovém 
pořadu kapely

ŠLÁGR BAND
vystoupí někteří z oblíbených hudebníků a zpěváků. 
Kdo z fanoušků této televize by je neznal?
MÁRA, FRANKIE ZHYRNOV, KAREL PETERKA 
a manželé VERONIKA a VÁCLAV ŘIHÁKOVI.

Repertoár koncertu tvoří oblíbené skladby, například Rená-
ta, Dva, Lásky jedné tmavovlásky, Babička, To je ten náš život, 
Hraj, Harmonikář, Proč ta vojna zlá, ale i Pretty Woman, Hrníčky 
s puntíčky a další. 

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém in-
formačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlca-
ny.cz nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 
250 Kč. Délka představení cca 120 minut bez přestávky.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém infor-
mačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlcany.cz
nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 80 Kč.
Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

neděle 11. února od 15 hod.                             PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky a jejich doprovody je připraveno 
pohádkové představení

NA SALAŠI ZASE STRAŠÍ

Juru a Ondru už možná znáte. V pohádce „Na salaši draci jsou“ 
ukázali, jak jsou stateční, když se za pomoci víly zbavili zlého čer-
nokněžníka a poradili si i s drakem. Také jste mohli vidět, jak slavili 
Vánoce, Velikonoce, masopust i to, jak jim pomohlo zlaté kapradí, 
které má čarovnou moc. Ale rok ještě neskončil a Jura s Ondrou 
stojí před dalším nesnadným úkolem. Na salaši se totiž objeví zlá 
a prohnaná divoženka. Jura s Ondrou budou mít co dělat, aby se 
jí zbavili. Zvláště, když jejich kamarádka víla ztratí všechna svá 
kouzla. 

Jak to všechno dopadne, se dozvíte v pohádce „Na salaši zase 
straší“. A co víc, poznáte další lidové zvyky a tradice. Uvidíte, jak 
Jura s Ondrou budou připravovat posvícení, péct brambory, jakou 
práci jim dá sehnat na svátek svatého Martina husu i to, proč se 
převléknou za Mikuláše a čerta.

Hrají:
Ondra   Ivan Remta
Jura  František Kreuzmann
Divoženka Milada Čechová
Víla  Hana Benešová
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úterý 20. února v 19.30 hod.               HUDEBNĚ-ZÁBAVNÝ POŘAD 
             (dárkový balíček KDJS)

Posledním představením aktuálního Dárkového balíčku KDJS 
je pořad

KOŽÍŠEK JE JAKO HRON! 

Celovečerní zábavný pořad našeho vynikajícího kouzelníka 
PAVLA KOŽÍŠKA s všestranným bavičem, populárním imitátorem 
a zpěvákem VLADIMÍREM HRONEM, který jako kouzelník bude 
i čarovat. Těžký útok na vaši bránici! 

Spojení dvou bavičů, které zaručuje skvělou zábavu a strhující 
kouzelnickou show. 

Účinkují:

Pavel Kožíšek
Vladimír Hron
Martina Poulíčková

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém 
informačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedl-
cany.cz a nebo před začátkem představení na místě konání. Vstup-
né: 250 Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka.

čtvrtek 22. února v 19.30 hod.      KONCERT - travesti show

Travesti skupina Techtle Mechtle společně se skupinou 
Screamers se představí v novém zábavném pořadu „112“.

TECHTLE MECHTLE
& SCREAMERS

112
Známá travesti skupina opět přijíždí s nový pořadem, který ten-

tokrát nazvali tak trochu tajemně „112“. Těšit se opět můžete na 
slečny Dolores, Paulu, Halinu, Lili, Sašu a Láďu, který Vás pro-
vede celým pořadem. 

Jak samotný název napovídá, v rámci večera se objeví nejrůz-
nější záchranné složky. Vtipy o policistech, hasičích a lékařích jsou 
přeci věčné. Samozřejmě nebude chybět spousta známých písni-
ček, scének a krásných kostýmů.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém in-
formačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlca-
ny.cz a nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 
280 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě v den konání. Délka před-
stavení cca 120 minut + přestávka.



ÚNOR 2018

VÝSTAVY

V Koncertním sále bude do 7. února 2018 instalována 

VÝSTAVA OBRAZŮ 
KAROLINY STRAKOVÉ, 

které jsou tvořeny technikou „enkaustika“, tj. autorka je maluje – 
žehlí. Objevila ji v roce 2004 a našla v ní ideální způsob, jak vyjádřit 
svůj bohatý vnitřní svět. Enkaustika jí vyhovuje především tím, že jí 
dává prostor volně projevit emoce. Spojení horkého vosku, sytých 
barev a hry světla umožňuje velice tvořivé malování. Každý obraz 
je dílem určitého rozpoložení a aktuálního stavu mysli, těla, duše 
i ducha.

V pondělí 12. února proběhne od 17 hodin v Koncertním sále 
KDJS vernisáž výstavy výtvarných prací žáků 2. ZŠ Propojení 
Sedlčany, která je uváděna pod názvem 

SVĚT KOLEM NÁS
Vystaveny budou práce mladších i starších žáků školy. Vernisáží 

nás provede paní Vlaďka Křenková, vedoucí výtvarného kabinetu 
školy. Během vernisáže zazní také hudební vystoupení včetně škol-
ní hymny.

Plánované akce na březen 2018
PO 12. 3. MILOVAT K SMRTI          DIVADLO  - předplatné
ČT 15. 3.  NETOPÝR           DIVADLO  - předplatné
NE 18. 3. POHÁDKA                 PRO DĚTI A RODIČE
ÚT 20. 3. HALINA PAWLOWSKÁ     ZÁBAVNÝ POŘAD
ÚT 27. 3. PETRA ŠPALKOVÁ a ATLANTIS 
            PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE
ČT 29. 3.  TANČÍRNA – BLUE ORCHETRA
    TANEČNÍ VEČER - KONCERT

úterý 27. února v 19.30 hod.                 KONCERT

Měsíc únor zakončíme speciálním koncertem populární jihočes-
ké skupiny NEZMAŘI, která v únoru 2018 zahajuje turné ke svému 
40. výročí založení. Pořad se jmenuje jednoduše a výstižně

NEZMAŘI 
40 let na cestě

Během tohoto koncertu zazní písně z počátků skupiny až po žha-
vou současnost. Diváci uslyší například písničky Ráno bylo stejný, 
Bodláky ve vlasech, Musíš jít dál, Písek, Růže a samozřejmě nebu-
dou chybět ani další písně ze všech 13 CD, které kapela doposud 
vydala. Díky videoprojekci posluchači uvidí i spoustu fotografií 
spojených s historií Nezmarů a jak už to u této partičky chodí… 
o zábavu nebude nouze!

Výstavy jsou přístupné v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlča-
nech – v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin a při každé 
večerní kulturní akci.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém in-
formačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlca-
ny.cz a nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 
200 Kč. Délka představení cca 110 minut bez přestávky.



pátek 2. února ve 20 hod.                                    Prem. 25. 1. 18
film GB – drama (2018), 104 min.                 NA KONCI SVĚTA
Johny pracuje na farmě svých rodičů. Frustraci z osamělosti si 
vybíjí destruktivní konzumací alkoholu v hospodě a příležitostným 
sexem. Na farmu přichází rumunský pomocník Gheorge. Oba dva 
spolu začínají pracovat a stejně intenzivně se začíná vyvíjet jejich 
osudový vztah, který může oběma navždy změnit život. Hraje 
J. O‘Connor a A. Secareanu. 
Vstupné 80 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné. 

pátek 9. února ve 20 hod.
film Itálie – drama, mysteriózní, fantasy (2017) 105 min. 

MÍSTO SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Film se zaměřuje na tajemného hrdinu, stálého zákazníka restau-
race The Place, který je připraven vyslyšet a vyplnit jakékoli přání 
osmi návštěvníků. Na oplátku však požaduje splnění jistých úkolů.
Kam až budou lidé ochotni zajít, aby splnili své sny? 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 - ÚNOR

pátek 16. února ve 20 hod.
film MK, RKS – psychologický thriller, drama (2016), 90 min. 

TŘI DNY V ZÁŘÍ
Při náhodném setkání Jany a Mariky se rozehrává příběh plný ta-
jemství a pochybností. Jeho pokračování se uskuteční na dlouho 
neobývané chatě. Ve třech dnech se postupně odhalují důvody 
a skutečné záměry jednání obou žen. Jana je vražedkyně na útěku 
a Marika je na misi, kterou chce zúčtovat se svou minulostí. Film 
se zabývá důsledky sexuálního násilí a utrpením, kterým ženy na 
Balkáně procházejí. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
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sobota 10. února ve 20 hod.                             DVD prem.10.1.18
film ČR, SR, PL – tragikomedie (2017), 115 min. 

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Druhý film trilogie Zahradnictví je příběhem mužů, kteří nasazovali 
životy v boji za svobodu. Přežili vlastní smrt, aby opětovně čelili 
ztrátě nadějí, ve které věřili a ke kterým se upínali. Každý z nich se 
snaží znovu nalézt „ domov“. Dezertér je tragikomickým dramatem 
těžce zkoušené lásky manželské, sourozenecké a lásky mezi rodiči 
a dětmi. Hrají J. Macháček, G. Míčová, K. Melíšková, A. Geislerová, 
M. Finger a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

neděle 4. února v 15 hod.
film ČR – animovaná komedie (2017), 85 min. 

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Je čas se odvázat! Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí 
v animované komedii pro celou rodinu. Filmový příběh nabízí zcela 
nové, původní dobrodružství Hurvínka a dalších. Vstupné 90 Kč.

sobota 3. února ve 20 hod.                              DVD prem. 1.2.18
film USA – akční drama (2017), 114 min. 

BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER
Barry je pilot dopravního letadla, ale rutina vnitrostátních letů ho 
ubíjí. Proto skočí po nabídce od agenta CIA, aby létal pod záštitou 
tajných služeb. Barryho  čekají přelety nad základnami kolumbij-
ských narkobaronů, ze kterých pořizuje fotodokumentaci pro další 
boj s kartely. Jenže proč se však nespojit s protistranou a nevozit 
drogy do Ameriky? A proč se zároveň nestát i informátorem DEA? 
Barry hraje na všechny strany... Hraje Tom Cruise. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 17. února ve 20 hod.
film USA – akční komedie (2017), 140 min. 

KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
S tajnými agenty tajné organizace Kingsman jsme se rozloučili 
v poněkud rozpačité situaci. Sice na poslední chvíli zachránili svět, 
ale sami na tom nebyli nejlépe. A nyní čelí zbylí hrdinové nové vý-
zvě. Tajnou centrálu totiž zničil kdosi s pořádným arzenálem a celý 
svět se stává rukojmím dalšího šíleného padoucha... Hraje C. Firth, 
J. Moore. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

čtvrtek 22. února ve 20 hod.
film Maďarsko – režie Béla Tarr, Ágnes Hranitzky (2011), 155 min.  

TURÍNSKÝ KŮŇ
„Matko, jsem hlupák!“ Poslední slova filosofa Friedricha Ni-
etzscheho, jehož setkání s týraným koněm vyústilo ve svérázné 
prozření, uvozují sérii výjevů z vyprahlého života otce, dcery a je-
jich koně v bezčasé pustině. Chátrající statek, vysychající studna, 
vzdorovitý kůň, nečekané návštěvy a potulní honáci. Uhrančivé 
podobenství o samotě, tíživém lidském osudu natočil legendární 
maďarský režisér Béla Tarr jako své poslední opus magnum. Ne-
nechte si ujít tento divácky náročný, ale výjimečný snímek evrop-
ské kinematografie. 

pátek 23. února ve 20 hod.
film Francie – drama (2017), 120 min.                               RODIN
V roce 1880 získává revoluční sochař Auguste Rodin svou první 
státní zakázku: Bránu pekel. Následně poznává mladou nadanou 
žačku Camile, která se stává jeho asistentkou i milenkou. Po jejich 
rozchodu, z něhož se Camile nikdy nevzpamatuje, pokračuje so-
chař ve svém díle. Snímek objevuje Rodina jako erotikou nabitého 
senzualistu... Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

sobota 24. února ve 20 hod.
film DK – drama (2017), 86 min.                     POTVORA
Rasmus a Maria se poznají na párty a prvotní flirt nabere rychlé 
grády. Maria se nastěhuje do Rasmusova bytu a po malých krůč-
cích si podmaňuje jeho životní prostor. Maria je cílevědomá, domi-
nantní, Rasmus jako by tápal mezi pubertou a dospělostí. Ve filmu 
se rýsuje přesný portrét dvou zcela rozdílných lidí, jejichž vzájem-
ná přitažlivost má destruktivní následky. Hrají A. Juul, A. Collin, 
R. Hammerich a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 nepřístupné.


