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Neděle 2. června v 18 hod.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

V Divadelním sále poprvé v historii uvítáme  
Ochotnický divadelní spolek Nechvalice, 

který si Vás dovoluje pozvat na francouzskou komedii

TIK ŤAK  
ANEB SKUPINOVÁ TERAPIE

Čekárna u uznávaného lékaře se promění v debatní kroužek 
postupně přicházejících „pacientů“, kteří si navzájem sdělují 
své pocity a prožitky s jejich tikem.
V režii Ludmily Zrůbkové hrají: Josef Zelenka, Jiří Lalák, Marek 
Procházka, Ludmila Burdová, Ivana Zelenková, Stanislav Král 
a Zdeněk Hobzek.
Sami účinkující Vás zvou: „Podívejte se na /ne/normální kome-
dii o nás všech /ne/normálních pacientech. Třeba zahlédne-
te sami sebe nebo někoho ze svých blízkých. Samozřejmě ale 
víme, že Vy osobně jste naprosto v pořádku …“
Vstupné: 100 Kč.  Délka představení cca 100 minut + přestávka.

ZÁBAVNÝ POŘAD

Zveme Vás ve spolupráci s Agenturou MAMUT AGENCY  
na zábavný pořad

CESTOU NECESTOU,
v kterém se nám předsta-
ví populární herec, bavič 
a vynikající vypravěč

MIROSLAV 
DONUTIL

Vstupné: 390 Kč.  
Délka představení cca 

90 minut bez přestávky.

Úterý 4. června v 19 hod. 

Neděle 9. června v 15 hod.
PRO DĚTI A RODIČE

Nezapomínáme ani na naše mladé diváky a právě pro ně jsme 
připravili zábavný pořad

A BUDE LEGRACE
Jedná se o dětský pořad, v němž účinkuje

VÁCLAV UPÍR KREJČÍ
Kdo by neznal tuto nepřehlédnutelnou osobnost české zábavy, 
která tančí, zpívá, hraje ... a hlavně baví návštěvníky. 
Jeho vystoupení s MimTriem jsou dnes již legendou, ale „Upír“ 
vystupuje s úspěchem dále a velice oblíben je i v dětských 
pořadech.

Vstupné: 100 Kč. 
Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

Sobota 22. června 9 - 12 hod.
DĚTSKÝ DEN V KDJS

Pořad věnovaný našim nejmenším se v rámci letošních  
Městských slavností ROSA  

opět uskuteční v prostorách KDJS a jmenuje se

DĚTSKÝ DEN ROSA
V pestrém programu bude dětem (a nejen jim) umožněno za-
pojit se do různých soutěží, které pro ně ve spolupráci připraví 
KDJS, Městská knihovna Sedlčany a Klub Velká Kobra Sedl-
čany. Tradičně si své vystoupení – tj. ukázky svých dovedností, 
výstavku výstroje a také možnost vyzkoušení šermířských sou-
bojů – připravila Skupina historického šermu CORPUS BELLA-
TORES. 
Mediální partnerství ČRo REGION se projeví v nabídce tohoto 
dne. ČRo REGION přiveze pro děti zajímavou herní novinku - 
„Kuličkový stůl“.
Pochopitelně jsou připravena i pohádková představení pro 
návštěvníky této akce, která budou prokládána soutěžemi:
začátek v 9.00 hodin       O TŘECH BRATRECH 
začátek v 10.00 hodin     ZTRACENÁ KRÁLOVSKÁ KORUNA 
začátek v 11.00 hodin     MLSNÁ PRINCEZNA

Vstup na tuto akci je volný!
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VÝSTAVA

Čtvrtek 27. června v 19 hod.
ZÁBAVNÝ POŘAD

V Divadelním sále se uskuteční zábavný pořad

VANDRÁCI
Herci Pavel Liška, Honza Révai a kameraman Hynek Bernard 
– VANDRÁCI VAGAMUNDOS - tři měsíce vandrovali po střední 
Americe. Nejdříve byli viděni v Panamě, pak mířili do džunglí 
Kostariky, vandrovali po velké Nikaragui, přes varování projeli 
Honduras, pak i zemi plnou vulkánů El Salvádor, nádhernou 
Guatemalu, maličké Belize a obrovské Mexiko. Vybavili se ka-
merami, foťáky a dronem. Chtěli poznat místní kulturu, indián-
ské legendy a zažít i nečekané.
Cestopisný večer s Vandráky Pavlem Liškou a Honzou Révaiem, 
kteří na své přednášce představí i to, co se nevešlo do jejich 
cestovatelsko-zábavného pořadu na Prima COOL. Čas bude 
i na dotazy diváků a autogramiádu.

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

V Koncertním sále je instalována výstava olejomaleb  
na plátně, která je uváděna pod názvem,  

který nám prozradí i jméno autorky - 

OBRAZY JARKY TRPKOVÉ
Výstava je přístupná v Kulturním domě Josefa Suka v Sedl-
čanech – v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin 
a při každé kulturní akci.  

PŘEDPLATNÉ 
2019 - 2020

Blíží se čas zahájení nové KULTURNÍ SEZONY 2019 
- 2020, a tak jako každoročně, také letos máme pro 
návštěvníky KDJS Sedlčany připraveny dva tradiční 
předplatitelské cykly. 
Prvním je „PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2019 – 2020“ 
a v tomto cyklu Vám nabízíme celkem sedm divadel-
ních představení za velice výhodnou cenu 1.300,- 
Kč. Takže jedno divadelní představení vychází při-
bližně na 185,- Kč. 
Druhým předplatitelským cyklem je „PŘEDPLATNÉ 
POEZIE, SLOVA A HUDBY 2019 - 2020“. V nové se-
zoně Vám nabízíme opět čtyři pořady za velice příz-
nivou cenu 550,- Kč. V tomto případě vychází cena 
za jedno představení na 138,- Kč. 
Cena předplatného je oproti samostatně nakupova-
ným vstupenkám na jednotlivá představení zvýhod-
něna o více než 35%!

Důležitá informace:
Prodej průkazů předplatného probíhá od 3. červ-
na 2019 výhradně v předprodeji vstupenek v TIC 
na náměstí TGM v Sedlčanech. Telefonní kontakt je 
318 821 158, kde si lze i dohodnout rezervaci. 
Pro letošní rok opět platí rezervace stávajících 
míst majitelům předplatitelských průkazů pro se-
zonu 2018 -2019, ale pouze těm, kteří dali souhlas 
ke zpracování osobních údajů dle směrnice GDPR 
v roce 2018. 
Kdo má zájem o „své místo“, tak si může zakoupit 
novou permanentku v předprodeji v TIC, kde bude 
místo rezervováno pouze do 4. července 2019. 
Po tomto datu bude místo uvolněno do prodeje 
ostatním zájemcům.

Jsme rádi, že jsme dokázali zajistit zajímavé pořady 
za velmi příznivé ceny předplatného shodné s mi-
nulou sezonou. Tímto se snažíme zajistit předpla-
titelům výrazně výhodnější ceny oproti jednotlivě 
pořizovaným vstupenkám. 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu, resp. návštěvy 
v nové kulturní sezoně 2019 - 2020.

 
DÁLE PŘIPRAVUJEME

OLDTIMERS JAZZ BAND (koncert) 
DAGMAR PECKOVÁ a Moravské klavírní trio (koncert)
JAKUB SMOLÍK s kapelou (koncert)
ČARODĚJKY V KUCHYNI (divadlo) 
ČTENÍ KE KAFI (poetický večer) 
BIG BAND ÚH AČR (koncert) 
PARDÁL (divadlo) 
KONCERT UČITELŮ ZUŠ (koncert) 
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY (divadlo pro děti) 
KAREL KAHOVEC a G&B (koncert) 
DOPISY OLZE (poetický večer) 
STRAHOVANKA (koncert)
SPIRITUÁL KVINTET (koncert) 
MICHAL NESVADBA (pořad pro děti) 
NEZMAŘI (koncert)...
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Září 2019
ČARODĚJKY V KUCHYNI, Caroline Smith
Co se stane, když osud svede dvě zralé 
ženy, které se dlouhá léta nenávidí, do 
televizní kuchařské show? Urážky jsou 
pikantnější než připravované pokrmy, 
výpady ostřejší než chilli paprika, at-
mosféra hustější než bešamelová 
omáčka... Kdo koho utáhne na vařené 
nudli? Je špikovací jehla dobrá zbraň? 
Co „dobrého“ si dámy naservírují? To všechno zjistíte v brilantní ko-
medii kanadské autorky.
V režii Romana Štolpy hrají: Veronika Žilková / Sandra Pogodo-
vá, Michaela Dolinová, Vincent Navrátil / Ladislav Ondřej, Milan 
Duchek
Uvádí MDA Agentura Praha

Říjen 2019 
1 + 1 = 3 … aneb Jak to tedy bylo Antoníne?, Miluše Dreiseit-
lová a Zuzana Kožinová
Hra nám přibližuje dvě osudové ženy Antonína Dvořáka, milující 
ženu Annu a milovanou tajnou lásku Josefinu. Obě ženy vedou 
imaginární dialog o svém osudovém muži, rozdělený do klíčových 
epizod jejich pozoruhodného společného života od Dvořákových 
hudebních začátků a prvních úspěchů v Praze, přes turné Evro-
pou až k slavné premiéře Novosvětské symfonie v New Yorku. 
Ústřední myšlenkou hry je věčná pravda filosofů života, že žít 
s bytostí milující je větší štěstí, než snít o životě s bytostí milova-
nou, protože štěstí nelze vysnít, jen prožít.
V režii Libora Hrušky hrají : Kateřina Seidlová, Lucie Kožinová 
a Zuzana Kožinová
Uvádí Divadelní společnost Karel Soukup

Listopad 2019
„ … A NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR“, Jaroslav Gillar, Vladimír Škutina
 Hra je groteskou o světě, v němž žijeme. Je to hra o konfrontaci 
světů, myšlenek a názorů. V neznámé zemi, 
na neznámém místě se ocitá unesený diktá-
tor. Teroristka zjišťuje, že plán únosu selhal. 
Co teď s diktátorem? Není na prodej ani na 
výměnu. Zbývá jen lidské sblížení. Výborná 
komedie s hvězdným hereckým obsazením.
V režii Jaroslava Gillara hrají : Miroslav Tá-
borský a Jitka Ježková
Uvádí Agentura GP-Art Praha

Leden 2020
MADAME RUBINSTEIN, John Misto  
Malovali ji Salvador Dalí i Picasso. Zdobila se šperky, které patřily 
Kateřině Veliké a sňatkem získala titul kněžny. Helena Rubinstein 
byla královnou kosmetického impéria, které vystavěla na dvanác-
ti kelímcích obyčejného krému. Nesnášela prázdné tlachání, byla 
prostořeká a firmu řídila pevnou rukou do posledního dechu. Jedi-
né oslovení, které připouštěla, bylo Madame.
V režii Petra Svojtky hrají: Milena Steinmasslová, Dana Syslová a Jiří Háma
Uvádí umělecká agentura ADF Praha

Únor 2020
KRÁS(K)A NA SCÉNĚ, Jeffrey Hatcher
Londýn. Rok 1662. Král Karel II. vydává zákaz hraní ženských postav 
mužskými herci. Edward Kynaston, herec, který je na vrcholu díky 
svým ženským hrdinkám, začíná hrát zásadní hru svého života. Co 
když žije skutečný život jen na prknech s vůní divadelních šminek 
a v reálném životě je jen bezradným pozorovatelem? To vše ve 
světě, který se stal navíc nelítostným a bez náznaku soucitu či po-
chopení. „Jako žena mohu být i tím, čím nemohu být jako muž“. 
Historická freska s aktuálním tématem lidské identity.
V režii Petra Mikesky hru uvádí Městské divadla Mladá Boleslav.

Duben 2020 
PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MA-
PÁCH,  Allan a Barbara Peasovi, Miroslav Hanuš 
Hudební komedie, která vám poradí, jak předcházet partnerským 
krizím, vychází z knihy manželů Peasových, ve které zkoumají roz-
díly mezi myšlením žen a mužů a staly se světovým bestsellerem. 
Miroslav Hanuš si jejich dílo vzal jako základ své hudební komedie. 
V režii Richarda Otradovce hru uvádí Spolek divadelních ochotní-
ků Sedlčany.

Březen 2020
RIGOLETTO, G. Verdi
Jedna z nejslavnějších stálic operního repertoáru, výrazně inspi-
rovaná slavnou hrou Victora Huga „Král se baví“. Samotná hra, 
stejně jako její pozdější hudební zpracování, je kromě jiného 
především kritickou sondou nekompromisně dokládající obraz 
vulgární, obscénní, marnivé společnosti, jež se ocitá v zářném 
kontrastu s citem bezvýhradným, samozřejmým, s citem bez 
otazníků, s křehkým vztahem otce a dcery. 
V režii Oldřicha Kříže hrají: operní soubor, orchestr a sólisté Diva-
dla F. X. Šaldy Liberec

PŘEDPLATNÉ DIVADLO 2019-2020

Říjen 2019 
ČTENÍ KE KAFI
Chvilky pohody a zajímavých po-
hledů na obyčejný život kolem nás. 
Scénické čtení z rukopisů Daniely 
Zbytovské v podání hereček divadla 
„Maléhry“ z Brna.
Účinkují:  
Daniela ZBYTOVSKÁ, Barbora SEIDLOVÁ, Nikola ZBYTOVSKÁ

Listopad 2019
DOPISY OLZE
Tento pořad vznikl cíleně k oslavám 30. výročí sametové revo-
luce. V rámci tohoto jedinečného programu zazní hudba svě-
tových i českých autorů, která bude prokládána četbou kore-
spondence bývalého prezidenta Václava Havla.
Účinkují:  Valérie ZAWADSKÁ – umělecký přednes, Eva GARA-
JOVÁ – zpěv, Kateřina ENGLICHOVÁ - harfa

Leden 2020 
MISTŘE, O ČEM SE NEVÍ?
Divadelní společnost Karel Soukup uvádí nový pořad - poučný 
a zábavný dialog z atraktivního hereckého prostředí. V pořadu 
vystupují populární herci, kteří se s diváky podělí o své zážitky, 
zkušenosti, zajímavé historky a předvedou divákům své umění.
Účinkují: Ivan VYSKOČIL / Jan KAČER, Karel SOUKUP

Březen 2020
VEČER HUDBY A POEZIE
Tradiční hudebně-poetický pořad, v němž se spojuje krása 
mluveného slova a hudby. Zazní poezie J. Seiferta, V. Nezvala, 
V. Renče a dalších a skladby českých i světových autorů G. B. 
Cervetta, A. Dvořáka, A. Arutjunjaa a dalších.
Účinkují: 
Petra ŠPALKOVÁ – umělecký přednes, Jan SLÁDEČEK – violon-
cello, Vítězslav PODRAZIL – klavír

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY 2019-2020
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Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741 
Vedoucí kina: Marcel Čekal (kino@sedlcany.cz) 
Kancelář kina je otevřena v pracovní dny od 8 - 14 hodin 
Pokladna kina je otevřena v den promítání hodinu před začátkem představení.

KINO
SEDLČANY

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

FILMOVÝ KLUB

sobota 1. června ve 20 hod.

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
film F, B – komedie (2019), režie P. de Chauveron, 98 min. 

Verneuilovi čelí nové krizi. Jejich čtyři dcery a jejich manželé, 
David, Rachid, Chao a Charles, se rozhodli opustit Francii. Každý 
z nich k tomu má dobrý důvod. Ale co rodiče? Ti udělají všechno 
pro to, aby jim mladí neodjeli někam na druhý konec světa. Po-
kračování úspěšné francouzské komedie vás opět zaručeně roze-
směje.                          Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 7. června ve 20 hod.                         DVD prem.1.6.19

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
film Česko – cestopis (2019), režie D. Pribáň, 114 min. 

pátek 14. června ve 20 hod.

MODLITBA 
film F – drama (2019), režie C. Kahn, 107 min. 

sobota 29. června ve 20 hod.

VDOVY 
film USA – thriller, drama (2019), režie S. McQueen, 129 min.

neděle 2. června v 15 hod.                                        

LEO DA VINCI: MISE MONA LISA
film I – animovaný (2019) rež.S. Manfio, 85 min. 
Leonardo je kreativní odvážný chlapec, který svými vynálezy 
neustále překonává zákony fyziky. Při jejich testování v praxi 
mu trpělivě pomáhají věrný kamarád Lorenzo a Leova tajná 
láska Lisa. Když však požár zničí všechen majetek Lisina otce, 
vydává se Leo s přáteli na tajemný ostrov hledat ztracený po-
klad, jímž by uhradil vzniklé dluhy.                        Vstupné 90 Kč

Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava uzavírá cesty žlu-
tých trabantů napříč kontinenty ve velkém stylu. V týmu tento-
krát není žádná žena a putování smečky mužů v čele s  Danem 
Přibáněm nabírá často divoké obrátky. Žlutý cirkus jede z Indie až 
domů.                                         Vstupné 100 Kč. Přístupný od 12 let.

Příběh dvaadvacetiletého Thomase, který přijíždí do katolického 
rehabilitačního centra ve francouzských Alpách, aby se popral 
se svou závislostí na heroinu. Modlitba je nenápadný, ale pro-
nikavý a nesentimentální snímek o víře, různých podobách zá-
vislosti a obtížné volbě mezi láskou k člověku a láskou k Bohu.  
                                     Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

sobota 15. června ve 20 hod.

VŠICHNI TO  VĚDÍ
film E – drama, thriller (2019), režie A. Farhadi, 132 min. 

Krásná Laura přijíždí do rodného Španělska na svatbu své sest-
ry. Bujarou oslavu však naruší zmizení jednoho z hostů. Brzy se 
ukáže, že pod povrchem dřímají staré křivdy a tajemství, která 
měla zůstat zapomenuta. Penélope Cruz a Javier Bardem excelují 
v hlavních rolích dávných milenců, mezi kterými to nikdy nepře-
stalo jiskřit.                  Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

Vdovy jsou příběhem žen, které nemají téměř nic společné-
ho. S výjimkou mrtvých manželů a velkých dluhů, které jim 
zanechali ze své nezdařené trestné činnosti. A tak musí hodně 
přitvrdit a bojovat za své přežití. Hrají V. Davis, M.Rodriguez.   
                                                  Vstupné 90 Kč.  Do 12 let nevhodné.

sobota 8. června ve 20 hod.                   DVD prem. 11.6.19

KURSK 
film B, L – akční, drama (2019), režie T. Vinterberg, 117 min. 

Film vypráví o skutečné katastrofické události, ke které došlo 
v roce 2000 na palubě jaderné ponorky K-141 Kursk. 12. srpna 
otřesou trupem Kursku mohutné exploze, které plavidlo pošlou 
do hloubky 108 metrů, na dno arktických vod Barentsova moře. 
Začíná zoufalý boj s časem.  Záchrannou operaci komplikuje zchá-
tralé vybavení a odmítavý postoj ruské vlády přijmout zahraniční 
pomoc…                      Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný. 

čtvrtek 20. června ve 20 hod.

PÁSMO KRÁTKÝCH FILMŮ
(výběr v režii Ondřeje Kymly, cca 120 min.)
O konec sezony se už tradičně postará Ondřej Kymla se svým 
výběrem studentských krátkých filmů. Nechte se opět překva-
pit, co vás čeká.

pátek 28. června ve 20 hod.                                                                                                     

GENESIS                                                                                         
film Kanada – drama (2019), rež. P. Lesage, 130 min.   

V soukromé chlapecké škole se šestnáctiletý Guillaume tajně za-
miluje do svého nejlepšího kamaráda. Jeho osmnáctiletá sestra 
Charlotte je zaskočena svým přítelem, který ji navrhuje, aby měli 
otevřený vztah. Na letním prázdninovém táboře najde dvanácti-
letý Félix zalíbení v Béatrice. Všechno se mění... Hraje N. Nabita, 
T. Pellegrin.             Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

sobota 22. června ve 20 hod.                          Prem. 30.5.19

TŘI BLÍZCÍ NEZNÁMÍ
film USA – dokument, drama, životopis (2019), rež. T. Wardie, 96 min. 

Bobby, Eddy a David přišli na svět  na začátku 60. let jako jed-
novaječná trojčata. Hned po narození ale byli rozděleni a adop-
továni různými rodinami. Po necelých dvaceti letech se souh-
rou šťastných náhod setkali a jejich neuvěřitelný příběh se stal 
senzací Ameriky. Kdo a proč je rozdělil? Jak ovlivnilo mnohaleté 
odloučení jejich životy? 
                                      Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 21. června ve 20 hod.                             Prem. 13.6.19

BRANKÁŘ
D, GB – životopis, drama, romantický (2019), M.H. Rosenmüller, 120 min. 

Fascinující životní příběh legendárního brankáře Manchester City 
Berta Trautmanna, který se v poválečné Anglii prosadil navzdory 
svému německému původu a svůj přelomový zápas dohrál na-
vzdory život ohrožujícímu zranění.  Hrají D. Kross, F. Mavor a další.   
                                     Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.


