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Čt 1. 11. od 19.30 hod.   PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

První listopadový pořad je určen nejen pro majitele předplatného slova, 
hudby a poezie, ale i pro ostatní příznivce tohoto žánru.

LÁSKA TO (NE)JSOU JEN PÍSMENA
je komorní recitál, v kterém se propojuje šanson s osobitým humorem 

a poezií. Účinkují:

JITKA MOLAVCOVÁ – zpěv, poezie
PETR OŽANA – klavírní doprovod

Vstupné: 250 Kč. Délka představení cca 100 minut + přestávka.

Neděle 4. listopadu od 15 hod.    POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

Do Divadelního sálu KDJS Vás zveme na pohádkové představení upra-
vené L. Jeníkem na motivy večerníčků ČT, s kterým k nám přijíždí Divadlo 
D5 Praha. 

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK

Hubert, Hodan - dva krysáci, Eda - laboratorní potkan z Prahy a Ludvíček 
- sádrový  trpaslík. Tak to je nerozlučná parta, která zažívá na malém smeti-
šti poblíž Vizovic jedno dobrodružství za druhý m. Zrovna teď je čeká jedno 
opravdu veliké. Totiž, Ludvík se ztratil! Začíná nebezpečná pátrací akce. 
Nejdřív se všichni vypraví za moudrý m a všeznalý m pavoukem Pechem, 
který  si z nich ovšem dělá jenom samá šprťouchlata a legrácky! Dál putují 
celý m smetištěm a musí se vypořádat s hladový m a trochu přihlouplý m 
kocourem Brunem, s ospalou a popletenou můrou Agátou a s vychytralou 
zmijí Klotyldou, která si dělá zálusk na ubohého Edáčka. Skončí potkan 
v žaludku lstivé Klotyldy? A co Ludvík? Shledají se s ním ještě vůbec? Vrátí 
se všichni šťastně domů? To se dozvíte, když příjdete na naši pohádku.

Vstupné: 90 Kč. Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

Pondělí 5. 11. od 18 hod.         SETKÁNÍ SE SLOVEM A HUDBOU

Na poměrně netradiční pořad Vás zveme do Koncertního sálu KDJS. 
Vznikl z iniciativy účinkujících ve spolupráci se sedlčanskou knihovnou.

VZPOMÍNKY NA SEDLČANSKO SLOVEM A HUDBOU

Neformální setkání věnované Sedlčansku – jeho krajině a lidem. Klavírní 
improvizace inspirované sedlčanskou krajinou proložené lyrickými vzpo-
mínkami slavných rodáků i prostých občanů. O tom, jak viděli rodný kraj 
a život ve svém městě či vesnici Josef Suk, spisovatel Zdeněk Kratochvíl, 
kněží, malíři, lékaři, turisté, redaktoři či učitelé. Vzpomínkami a hudbou 
se tak naladíme na vyzařování našeho krásného kraje a vzdáme mu poctu.

Účinkující:  Stanislav Kadlec – klavír, Helena Pejšová s přá-
teli - mluvené slovo

Vstupné dobrovolné. Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

Středa 7. listopadu v 19.30 hod.                     DIVADLO

Divadelní soubor KRUH Dobříš byl založen Miroslavem Procházkou 
v 50. letech minulého století. Věnoval se nejen ochotnickému divadlu, ale 
také divadlu loutkovému a pomáhal při různých kulturních akcích v obci. 
V posledních 13 letech pořádá festival ochotnických souborů na Dobříši 
a zde také vznikl nápad hostovat v Sedlčanech. Soubor letos v novém pojetí 
nastudoval svou verzi slavného příběhu z českých dějin obohacenou i ně-
kolika hudebně-zpěvními vsuvkami.

PŘEMYSLŮV SOUD
Jak to vlastně všechno bylo v době bájného knížete Přemysla? To se 

přesně dozvíme z divadelní komedie Ervína Hrycha. Hru, kterou zrežíroval 
Oldřich Kníže, hrají členové ochotnického divadla v Dobříši. V jejich podání 
se diváci mohou zasmát, pobavit a „poučit“ při zhlédnutí této hry.

Vstupné: 100 Kč. Délka představení cca 120 minut + přestávka.
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Čtvrtek 8. listopadu od 19.30 hod.                               KONCERT

Do Společenského sálu KDJS Vás zveme na koncert legendy českého 
písničkářství. Se svými písněmi vystoupí

VOJTA „Kiďák“ TOMÁŠKO
Tento trampský a folkový písničkář z Lokte nad Ohří je významnou osob-

ností české folkové scény. Je zakladatel a dlouholetý člen skupiny Roháči 
a také držitel několika Port. V současnosti vystupuje na koncertech sólově 
a do Sedlčan přiváží spoustu svých krásných písní. Např. uslyšíme skladby 
Toulavej, Padá šedá do mejch vlasů, Svět se zbláznil a mnoho dalších. To 
vše při stolové úpravě sálu.

 
Vstupné: 150 Kč.  Délka představení cca 90 minut + přestávka.

Středa 14. listopadu v 19.30 hod.                               KONCERT

Svůj koncert odehraje opět ve Společenském sále, který bude připraven 
v klubové úpravě s možností mírné konzumace, legenda nejen českoslo-
venského, ale i světového jazzu.

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 emigrace v roce 1985. Po 
několika měsících strávených v Západním Německu nakonec definitivně 
zakotvil ve Spojených státech, kde žije doteď. Od roku 1990 Laco pravi-
delně dvakrát do roka jezdí tour po České republice a Slovensku a jedno 
z letošních zastavení se koná i v Sedlčanech.

Vstupné: 280 Kč.  Délka představení cca 100 minut + přestávka.

Čtvrtek 15. listopadu od 19.30 hod.      DIVADLO
Neděle 18. listopadu od 17.00 hod.    DIVADLO
Pondělí 19. listopadu od 16.00 hod.      vyhrazeno pro důchodce
Pondělí 19. listopadu od 19.30 hod.         DIVADLO - předplatné
Středa 21. listopadu od 19.30 hod.                                DIVADLO
Čtvrtek 22. listopadu od 19.30 hod.                    DIVADLO

Spolek divadelních ochotníků Sedlčany uvádí tragikomedii Jiřího 
Hubače

DŮM NA NEBESÍCH
Stárnoucí žena Klára, pracující v bufetu na nádraží, sní svůj sen, že si 

odkoupí dům, kde bydlí v nájmu - pojmenovala si ho Dům na nebesích. 
Stará se o majitelku, starší nemocnou paní - ta jí přislíbila, že jí dům prodá, 
pokud se o ni bude starat. Klára vzorně pečuje i o svoji rodinu - bratra Fan-
du, který si nečekaně přivádí nevěstu, dívku která si nese životem ošklivý 
zážitek, a otce, kterého dohánějí hříchy v podobě bývalých milenek a dětí… 

V režii Petra Svobody hrají:  
Klára - Renata Pejchlová, 
Fanda - Martin Pešek, 
otec - Jan Náhoda, 
paní domácí - Renata Vinařová, 
Karel - Jiří Bosák, 
Erika - Zuzana Trojanová, 
Carda - Radek Chyla, 
Květa - Renata Volková   

Vstupné: 120 Kč. Vstupné na představení pro důchodce: 80 Kč. 
Délka představení cca 130 minut + přestávka.
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Plánované akce na prosinec 2018
ÚT 4. 12. ŘEDITELSKÁ LÓŽE       Předplatné cyklu divadla
ČT 6. 12. BLUE ORCHESTRA                     KONCERT
ČT 13. 12. ADVENTNÍ ŤUKÁNÍ                    KONCERT
NE 16. 12. VÁNOČNÍ MYSLIVECKÉ TROUBENÍ   KONCERT
ST 26. 12. TŘI TENOŘI–OPERA GENTLEMEN VÁNOČNÍ KONCERT

Úterý 27. listopadu v 19 hod.                   KONCERT

Jako první „vánočně“ zaměřený pořad přinášíme letos koncert

JANEK LEDECKÝ - VÁNOČNÍ TURNÉ 2018

Janek Ledecký připravuje každoročně koncerty s pravou sváteční atmo-
sférou. Ani letošní rok se tradice nezmění. Letos navíc přivítá speciálního 
hosta v podobě smyčcového kvartetu M. Nostitz Quartet za společného 
doprovodu baskytaristy Davea Mendéze, bubeníka Hanze Sedláře 
a klávesisty Pavla Muchy, které dále doplní dívčí vokály. Lidé uslyší ne-
jen písně Ryba rybě, Sliby se maj plnit o Vánocích, ale také Na ptáky jsme 
krátký a další. Na sklonku letošního roku se Janek s populárním progra-
mem vrací do českých měst již po dvaadvacáté.

Vstupné: 490 Kč. Délka představení cca 120 minut + přestávka.

VÝSTAVA

Do 8. listopadu můžete vidět výstavu CO VYDAL ARCHIV KDJS. 
Jedná se o historické fotografie z představení realizovaných v Sedlčanech.

Od 12. listopadu bude v Koncertním sále pro návštěvníky připravena 
velice oblíbená předvánoční výstava

MAJKA BLAŽEJOVÁ – KERAMIKA
PETR SŮSA – OBRAZY

M. Blažejová: „Keramikou se zabývám od roku 1992  až doposud. Vždy to 
byla moje hlavní  pracovní činnost a v hlíně stále  nacházím nové možnosti 
vyjádřit své pocity a hlavně radosti. Doufám, že v předvánočním shonu 
potěším i vás všechny, kteří se přijdete podívat. Jsem moc ráda, že se mnou 
vystavuje Petr Sůsa, který je skvělý malíř a návštěvníci tak budou mít sil-
nější zážitek z výstavy. Vracím se do Sedlčan celkem pravidelně, po čtyřech 
letech jsem zase u vás a velmi se na vás těším.“

P. Sůsa: „S keramičkou Majkou Blažejovou jsem se seznámil na spo-
lečné výstavě ve Vlašimi v roce 1997. Od té doby jsme se párkrát potka-
li, ona má moje obrázky a já zase její díla. A vždy ji rád vidím. Je mi ctí 
a potěšením doplnit její výstavu. V předsálí Koncertního sálu vystavím no-
vější i starší obrazy, na kterých se střídají motivy krajiny, květin, zátiší i aktů.“
   Vernisáž se koná v pondělí 12. listopadu od 18 hod. a svým 
klavírním uměním ji obohatí Stanislav Kadlec. Výstava je přístupna 
v pracovní dny v době od 8 do 16 hod. a při každé večerní kulturní akci.

Neděle 25. listopadu od 15 hod.                      PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky jsme připravili oblíbenou pohádku Liduščina 
divadla

POJĎTE PANE, BUDEME SI HRÁT
aneb POTKALI SE U KOLÍNA

Scénář je nabitý úžasnými humornými příběhy dvou medvědích brášků, 
kteří si hrají napůl mezi skutečností a fantazií. Velký medvěd má vypečené 
hry a malý medvěd neztrácí důvěru v nové nápady. Když se nedaří, pomůže 
hromada výborných bonbónů. V pestrém představení uvidíte tři příběhy: 
Potkali se u Kolína, Nazdar kedlubny a Držte si klobouk! Kromě malého 
medvídka a jeho vypečeného brášky můžete obdivovat opravdového kou-
zelníka Grina a artistu Evžena Hájka. 

Vstupné: 90 Kč. Délka představení cca 60 minut bez přestávky.



pátek 2. listopadu ve 20 hod.
film USA – komedie (2018), 102 min.                            KAZIŠUCI
Komedie o holkách, které chtějí přijít o panenství, a o rodičích, 
kteří jim v tom chtějí zabránit za každou cenu. Když si budete chtít 
prvně zasexovat a ještě nejste úplně dospělí, asi byste to neměli 
troubit ani do světa, ani na internet. Záměr svých dětí odhalí rodi-
če, kteří se vydávají na válečnou stezku s cílem zachovat panenství 
svých dcer. Hrají J. Cena, L. Mann, I. Barinholtz, K. Newton, G. Vis-
wanathan a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

Kino KDJS Sedlčany
tel.: 318 821 741, vedoucí 

M. Čekal (kino@sedlcany.cz) 
kancelář kina 8-14 hod.

pokladna kina 19-20 hod. 
(v den promítání)

PROGRAM KINA - LISTOPAD

pátek 30. listopadu ve 20 hod.
film ČR, SR – thriller (2018), 108 min.     DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
Andrej pracuje jako programátor u nadnárodní firmy, která se za-
bývá vývojem tzv. inteligentního domu. Dům je ovládaný pouhým 
hlasem a má obyvatelům zajišťovat maximální luxus i stoprocentní 
bezpečnost. Spolu se svojí čerstvou manželkou Zuzanou  se na-
stěhují do prototypu luxusního domu. To, co se ze začátku jevilo 
jako pohádka, se však pomalu ale jistě mění v noční můru. Hraje 
V. Dyk, G. Marcinková. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

LISTOPAD 2018

sobota 24. listopadu ve 20 hod.                      DVD prem 1.10.18
film ČR, SR, PL, Slovinsko – road movie (2018), 85 min. 

VŠECHNO BUDE
Road movie o klučičím přátelství, dobrodružství a velké svobo-
dě. Příběh dvou kluků, kterým ještě nebylo ani patnáct a kteří se 
společně vydávají v ukradeném autě na cestu přes celou republi-
ku. Cílem jejich útěku je pocit svobody a touha něco zažít. Hrají 
T. Mrvík, J. F. Uher, E. Křenková, L. Vlasáková a další. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 10. listopadu ve 20 hod.                    DVD prem. 1.10.18
film Česko – komedie, drama (2018), 77 min. CHATA NA PRODEJ
Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití. Před 
předáním chaty novému majiteli se však matka rozhodne uspo-
řádat poslední pořádnou rodinnou slezinu... Komedie o tom, co 
všechno se může stát, když se o víkendu sejde svérázná rodina na 
poslední rozlučce s chatou. Hraje I. Chýlková, D. Vávra, T. Voříško-
vá, J. Synková a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 3. listopadu ve 20 hod.
film Česko – dokument (2018), 82 min.                   KING SKATE
Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít to všechno v pohy-
bu. Skateboard! V šedi ČSSR 70.  a 80. let něco úplně jiného, úpl-
ně nového. Láska na první pohled. Nekonečnej mejdan. Adrenalin. 
Kultovní postavy českého a světového skateboardingu v příbězích 
zlámaných kostí, nezlomných přátelství a divoké jízdy za svobodou 
uprostřed komunismu. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 17. listopadu ve 20 hod.
film Francie – drama/horor (2018), 95 min.                      CLIMAX
Poslední noc v chatě uprostřed lesů, zima 1996. Třicítce taneč-
níků a tanečnic končí intenzivní trénink na turné v USA, zbývá 
už jen závěrečná party. Na vinylech Daft Punk nebo Aphex Twin. 
A k tomu jedna velká nádoba sangrie, která na chvilku zmizela 
z očí... Drogový muzikál či taneční horor. Život je pomíjivé potěše-
ní.Vstupné 80 Kč. Mládeži do 18 let nepřístupné.

čtvrtek 22. listopadu ve 20 hod.
film Německo – režije Fatih Akin (2017), 106 min.        ODNIKUD
Život Katji se otřese v základech, když při bombovém útoku při-
chází o syna a manžela. Rodina a přátelé se jí snaží být oporou. 
Katja ovšem nemůže jít dál s vědomím, že vrazi její rodiny chodí 
beztrestně po svobodě. V hlavní roli thrilleru o pomstě a spravedl-
nosti exceluje Diane Kruger.

čtvrtek 8.listopadu ve 20 hod.
film Československo – režie Drahomíra Vihanová (1969), 78 min. 

ZABITÁ NEDĚLE
Hraný debut neprávem opomíjené české režisérky Vihanové čekal 
na své uvedení dvacet let. Komorní příběh armádního důstojníka 
v malém městě během jedné letní neděle natočila Vihanová s dů-
razem na atmosféru a evokaci pocitu marnosti a banality okamžiků 
neužitečného, promarněného života. Přijďte si vychutnat další roz-
měr české nové vlny.

pátek 16. listopadu ve 20 hod.
film USA – horor (2018), 103 min.                        VADÍ NEVADÍ
Vadí nevadí je poměrně nevinná hra, při které hráči, když na ně při-
jde řada, volí, zda pravdivě odpoví na nějakou choulostivou otázku, 
nebo splní obtížný/nepříjemný/ponižující úkol. Spojení „poměrně 
nevinná“přestává platit ve chvíli, kdy v případě lži nebo nesplněné-
ho úkolu zemřete. Hrají L. Hale, T. Posey, V. Beane a další. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 9. listopadu ve 20 hod. 
film Česko – dokument (2018), 90 min.                     KRKONOŠE
Film Vás zavede do nejkrásnějších míst Krkonoš, nejvyšších če-
kých hor, a pojednává o jejich geologickém a geomorfologickém 
vývoji, flóře, fauně, historických i kulturních souvislostech,  čin-
nosti člověka a dalším. Film je komplexní výpovědí o Krkonoších. 
Projdeme téměř celé Krkonoše. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 23.listopadu ve 20 hod.
film USA – komedie, romantický (2018), 110 min. JSEM BOŽSKÁ
Být sexy je nejvíc a každá žena je tak krásná, jak se sama cítí. V ko-
medii  hraje  Amy Schumer úplně obyčejnou holku, která po ráně 
do hlavy začne sama sebe vidět a vnímat jako super kočku. Stala 
se z ní totiž neodolatelná krasavice, najednou vypadá jako božská 
supermodelka. Celý život se jí od základu změní...  
Vstupné 80 Kč.  Mládeži do 12 let nevhodné.

neděle 18 listopadu v 15 hod.
film D – dobrodružný, fantasy, rodinný (2018), 110 min.

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA
Jim je malý kluk, který se jako miminko octl v Jasmánii, ostrovním 
královstvíčku, jemuž vládne král Alfons. Lukáš je Jimův nejlepší 
kamarád. Také je strojvůdcem a hrdým vlastníkem lokomotivy 
Emy. Jednoho dne se Jim, Lukáš a Ema rozhodnou vydat do světa. 
Jejich cesta se stává obrovským dobrodružstvím. Vstupné 90 Kč.


