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Čvrtek 16. ledna od 19.30 hod.
DIVADLO (DÁRKOVÝ BALÍČEK)

Prvním dárkem z letošního Dárkového balíčku, který letos 
rozbalíme, bude divadelní představení, kterým autor Jakub 

Zindulka navázal na úspěšnou hru „Zmýlená platí“. Je to zcela 
nová komedie

VZHŮRU DOLŮ!
Co se stane, když se slavná francouzská herečka českého pů-
vodu rozhodne hledat téma a velkou roli pro svůj comeback 
na filmové plátno? Pomůže jí její sestra, žijící ve skromné cha-
loupce na kopci? Je větší mrcha hereččina asistentka nebo její 
producent (a milenec), kteří s ní na samotu v lesích přijíždějí? 
Zblázní se z bláznění naší divy všichni přítomní? Koho vystře-
lí vzhůru a koho srazí 
dolů? Odpovědi a po-
řádnou dávku humoru 
najdou diváci v této 
nejnovější inscenaci!
Hrají: Dana Homolová, 
Milena Steinmasslová, 
Aneta Krejčíková a Ja-
kub Zindulka.

Vstupné: 290,- Kč.  
Délka představení 

cca 90 minut 
+ přestávka

Úterý 7. ledna od 19.30 hod.
PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

Do koncertního sálu Vás zveme na další pořad z Předplatitel-
ského cyklu slova, hudby a poezie

MISTŘE, O ČEM SE NEVÍ?
Tento pořad je koncipován jako zábavný a poučný dialog 
z atraktivního hereckého prostředí. V pořadu vystupují po-
pulární herci, kteří se s diváky podělí o své zážitky a historky. 
K nám do Sedlčan má přijet zkušený a oblíbený herec s velkou 
zkušeností –  JAN KAČER. Partnerem na jevišti mu bude produ-
cent a herec KAREL SOUKUP. Pořad existuje ve více personál-
ních obsazeních – takže možná bude v budoucnu i pokračovaní 
– např. s Ivanem VYSKOČILEM, Valerií ZAWADSKOU či Ernesto 
ČEKANEM.

Vstupné: 220,- Kč. 
Délka představení cca 75 minut bez přestávky.

ZÁBAVNÁ SHOW

V divadelním sále se uskuteční – a to hned dvakrát – úspěšná show

PARTIČKA
A bude to moc krutě přísná show! Ale hlavně hromada legrace. Jak scénky této pove-
dené „partičky“ dopadnou, nikdo dopředu neví, je vždy velkou neznámou nejen pro 
samotné aktéry, ale i pro publikum. Bez něj by to prostě nebyla Partička! A jak takové 
trápení bavičů vypadá? Nevěříte, že se jedná o opravdovou improvizaci? Chcete se 
i Vy stát součástí některé z her? Na geniální Geňovu párty však může přijít i Váš ná-
pad! A nebo se někdo z přítomných diváků stane našim spojencem a pohlídá třeba 
právě Ríšu v zákulisí před párty! Kdo bude nespokojený režisér? Na to vše a mnoho 
dalšího najdete odpověď na vystoupení Partičky!
Skvělá improvizační show tak jak ji všichni známe. Michal Suchánek, Richard Gen-
zer, Igor Chmela, Michal Novotný, Marián Čurko, Dano Dangl nebo Dalibor Gondík 
vždy všechny rozesmějí.

Vstupenky prodává výhradně TICKETSTREAM – cena je 480,- Kč. 
Délka představení cca 90 minut bez přestávky.

Pondělí 20. ledna od 17.30 hod. a 20 hod.
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PŘEDPLATNÉ - DIVADLO

V divadelním sále se uskuteční další představení z předplati-
telského cyklu divadla. Tentokráte uvádíme hru Johna Mista

MADAME RUBINSTEIN
Malovali ji Salvador Dalí i Picasso. Zdobila se šperky, které pa-
třily Kateřině Veliké a sňatkem získala titul kněžny. Helena Ru-
binstein byla královnou kosmetického impéria, které vystavěla 
na dvanácti kelímcích obyčejného krému. Nesnášela prázdné 
tlachání, byla prostoře-
ká a firmu řídila pevnou 
rukou do posledního 
dechu. Jediné oslovení, 
které připouštěla, bylo 
Madame.
Osoby a obsazení: He-
lena Rubinstein - Dana 
Syslová, Elizabeth Arden 
- Milena Steinmasslová, 
Patrick O’Higgins - Jiří 
Hána

Vstupné: 320,- Kč.
Délka představení je 
cca 95 minut + pře-

stávka.

Čvrtek 23. ledna od 19.30 hod.

Neděle 26. ledna od 15 hod.
PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky jsme připravili klasickou pohádku 
na motivy K.J.Erbena, ale tentokrát v muzikálovém podání

OBUŠKU Z PYTLE VEN
Co svět světem stojí, někteří lidé touží jen po bezpracném 
životě, bohatství a moci. Napravit všechny špatnosti je velká 
práce i pro kouzelné bytosti. Buďme proto rozvážní a opatrní. 
Když chudý švec Matěj dostane zázračný ubrousek a beránka 
snášejícího zlaťáky, v krčmě už na něj čeká vykutálená dvojička 
hostinských, která ho nestydatě okrade. Tentokrát ji však stih-
ne zasloužený výprask. Teprve když je po starostech, mohou si 
všichni oddechnout. Příběh plný písniček a komických situací 
je určen pro dětské diváky od 3 do 10 let i pro dospělé.
Vstupné: 90 Kč. Délka představení cca 65 minut bez přestávky.

Úterý 28. ledna od 19.30 hod.
KONCERT

Po delší době se na sedlčanské jeviště vrací
úspěšný a populární zpěvák

PETR KOLÁŘ
Tentokrát máme tu čest uvést premiéru koncertu - Akustický 
komorní recitál  “ACOUSTICS“. Zpěvák vystoupí za doprovodu 
malé hudební skupiny – tria. Uslyšíme jeho starší osvědčené 
hity a také novější skladby, které na svoji slávu teprve čekají.

Vstupné: 290 Kč. 
Délka představení cca 80 minut bez přestávky.

Středa 29. ledna od 18 hod.
BESEDA, PROJEKCE, SHOW

V sále sedlčanského divadla se uskuteční již téměř tradiční 
sportovně a motoristicky laděná akce 

POSEDLÍ DAKAREM
Zažijte Dakar 2020 s Martinem Macíkem a Janem Brabcem 
z týmu Big Shock Racing. Neuvěřitelné příhody, nezveřejněné 
„onboardy“ z kritických míst, informace ze zákulisí. Připravte 
se na pořádnou dávku adrenalinu, svérázný humor a záběry, 
ze kterých mrazí. Bezprostředně po návratu českých jezdců 
z nejnáročnějšího motoristického závodu na světě.   

Vstupné: 50 Kč. 
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DÁLE PŘIPRAVUJEME NA ROK 2020
POKÁČ (koncert), RIGOLETTO (divadlo), DURHAM ORCHESTRA - USA (koncert), KRÁS(K)A NA SCÉ-
NĚ (divadlo), PETRA ŠPALKOVÁ (večer poezie), VESELÉ VELIKONOCE (pohádka), CAVEMAN (divadlo), 
SAMSON A JEHO PARTA (koncert), J.A.NÁHLOVSKÝ + P. ŠTROS (zábavný pořad), HOUSLE (divadlo UNGELT), 
VĚRA MARTINOVÁ (koncert)...

PLÁNOVANÉ AKCE
NA ÚNOR 2020

ST 5.2. TALK SHOW JOSEFA DVOŘÁKA
 Zábavný pořad - Dárkový balíček KDJS 

ÚT 11.2. DVA NAHATÝ CHLAPI 
Divadlo – Dárkový balíček KDJS 

NE 16.2. O SNĚHURCE                  Pořad pro děti a rodiče

ÚT 18.2. MISS DIETRICH LITUJE                Divadlo  (UNGELT)

NE 23.2. MALINA BROTHERS  
                – 10 let na podiu Tour 2020                   Koncert

PO 24.2. TANČÍRNA                    Travesti show

První výstava roku 2020 se jmenuje

OBRAZY ČESKÉ KRAJINY
Svá díla bude vystavovat sedlčanský amatérský výtvarník

ZDENĚK ŠŤOVÍČEK.
Po deseti letech se opět představí se svými obrazy a výtvarný-
mi díly návštěvníkům KDJS. Je to jeho pátá samostatná výstava 
a všechny byly zrealizovány právě v KDJS. Vystavoval i na něko-
lika společných výstavách malířů, a také jako „host“ svých přá-
tel - výtvarníků. Přijďte se potěšit krásou české krajiny – tak jak 
o obsahu výstavy napovídá její název. Výstava bude zájemcům 
k dispozici od 7. ledna 2020.

Výstava je přístupná 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.

VÝSTAVA

 
 
 

     Taneční škola 
Vás zve na kurz 

 

Začínáme 19. 1. 2020 
v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech 

Kurz navazuje na výuku latinsko-amerických tanců  
ze základní úrovně kurzu Lady Latino.  

Je tedy určen všem slečnám a dámám, které se chtějí naučit nové 
pokročilejší figury a zdokonalit svůj taneční projev. 

Termín konání: neděle 17:00 – 18:00 hodin 
Cena kurzovného za osobu: 1.000,- Kč 

Kurz obsahuje 10 lekcí. 

Pro přihlášení do kurzu a další informace nás kontaktuje  
na emailové adrese: tanecniskolars@gmail.com 

Neváhejte, a přijďte si užít skvělou atmosféru a radost z pohybu. 

Těšíme se na Vás! 

 

 

 

       Taneční škola 
Vás zve na 

 

 
Začínáme 19. 1. 2020 

v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech 

Kurz je určen absolventům základního kurzu a všem mírně pokročilým 
tanečníkům bez rozdílu věku. 

Budeme se věnovat zdokonalování techniky, výuce nových tanců 
a pokročilejších variací. 

Termín konání: neděle 19:00 – 20:45 hodin 
Cena kurzovného za celý pár: 2.000,- Kč 

Kurz obsahuje 10 lekcí. 

Pro přihlášení do kurzu a další informace nás kontaktuje  
na emailové adrese: tanecniskolars@gmail.com 

Neváhejte, a přijďte se přesvědčit, že tančit může opravdu každý. 

Těšíme se na Vás! 
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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

pátek 10. ledna ve 20 hod.

THE PERFECT KISS 
film USA – romantická komedie (2019), rež., T. Adams, 83 min. 

Jediný polibek může změnit celý váš život... Každý člověk hle-
dá štěstí, ale když už vám táhne na třicet  a pořád žijete u ro-
dičů, kteří s vámi jednají  jako s dítětem, ztratili jste práci 
pak hledáte ještě intenzivněji. Hrají L. Vondráčková, L. Komorowska, 
S. Gendrom, S. Osman a další.      Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.  

sobota 11. ledna ve 20 hod.

RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW 
film USA/GB – akční (2019), rež. D. Leitch, 136 min. 

Co spojuje americkou mlátičku Hobbse a elegantního brit-
ského zabijáka Shawa? Jeden všehoschopný gauner, kte-
rého by sami zastavit nedokázali. D. Johnson a J. Statham 
řádí v akční jízdě, která je o poznání rychlejší a zběsilejší.  
                                      Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 31. ledna ve 20 hod. 

YAO 
film Francie – drama (2019), rež P. Godeau, 104 min.  

Třináctiletý Yao žije ve vesnici na severu Senegalu a je ochotný 
udělat vše pro to, aby se mohl setkat se svým hrdinou, kterým 
je Seydou Tall, slavný francouzský herec, pozvaný do Dakaru, aby 
představil svou novou knihu a po prvé navštívil zemi, ze které 
pochází. Aby si mladý Yao splnil svůj sen, naplánuje útěk a sám 
překoná 387 kilometrů, které ho dělí od hlavního města. Herec je 
dojatý jeho odhodlaností a rozhodne se doprovodit chlapce zpět 
domů. Na prašných a nejistých senegalských cestách však Seydou 
pochopí, že se přibližuje nejen k chlapcově vesnici, ale zároveň ke 
svým kořenům...        Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 17. ledna ve 20 hod. 

BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ 
film Německo – komedie (2019), rež. F.D. Fitz, 111 min. 

Jaký by byl váš život, kdybyste se ze dne na den vzdali všech věcí. 
Nejlepší přátelé Toni a Paul se na 100 dnů vzdají díky sázce vše-
ho, co vlastní. Během této výzvy si možná uvědomí, že jediné, 
bez čeho nelze žít, je přátelství. Hrají F. D. Fitz,  M. Schweighöfer, 
M. Stein a další.              Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

FILMOVÝ KLUB

neděle 12. ledna v 15 hod.

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK 
film USA – animovaný, rodinný (2019), , 100 min.  

Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho živo-
ta. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chla-
peček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese 
do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se 
Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.  
                                                                                   Vstupné 90 Kč. 

čtvrtek 9. ledna ve 20 hod.

PORTRÉT DÍVKY V PLAMENECH 
film Francie – (2019) rež. C. Sciamma,  120 min. 
Filmový klub zahájí rok 2020 novinkou v českých kinech, fran-
couzským snímkem Portrét dívky v plamenech oceněným za 
scénář na MFF v Cannes. Bretaň, Francie, rok 1760. Talentovaná 
malířka Marianne dostane zadání odjet do panského domu na 
izolovaném ostrově a namalovat tam svatební portrét Héloise 
– mladé dívky z bohaté rodiny, která na přání své matky právě 
opustila klášter, aby se provdala do Milána. Héloise domluvené-
mu manželství vzdoruje tím, že se odmítá nechat portrétovat, 
Marianne proto hraje roli najaté společnice a maluje svůj objekt 
po večerech zpaměti. Mezi oběma dívkami postupně roste vzá-
jemná přitažlivost umocněná blížícím se koncem svobody.

čtvrtek 30. ledna ve 20 hod. 

ANTROPOCÉN: EPOCHA  ČLOVĚKA 
film Kanada – (2018), r. J. Baichwal, E. Burtynsky, N. de Pencier, 87 min.
Dosáhli jsme bezprecedentního okamžiku v historii naší planety. 
Lidé v současnosti ovlivňují Zemi a geologické procesy více než 
všechny přírodní síly dohromady. Film je dokumentárním sním-
kem, který čtyři roky natáčel oceňovaný tým ve složení Jennifer 
Baichwalová, Nicholas de Pencier a Edward Burtynsky. Jedná se 
o dokument, který kombinuje umění a vědu a přináší empiric-
ký, neučebnicový náhled na klíčový moment v historii geologie. 
Dechberoucí snímky přináší provokativní a nezapomenutelný 
zážitek a názorně ukazují dopad lidstva na naši planetu.

sobota 18. ledna ve 20 hod.

BEZSTAROSTNÁ DÍVKA 
film Francie – komedie (2019), rež. R. Zolotowski, 92 min. 

Naïmě je rovných 16 a letos v létě se bude muset rozhodnout, co 
chce od života, pokud ho nechce prošvihnout. Když se objeví její 
o pár let starší sestřenice Sofie s úžasným tělem a nebezpečně 
svůdným životním stylem, Naïma se vrhá vstříc létu plnému ne-
zapomenutelných setkání… Hrají C. Coureau, M. Farid, N. Lopes a 
další.                              Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

pátek 24. ledna ve 20 hod.

REBELKY 
film Francie – komedie (2019), rež. A. Mauduit, 87 min. 

Bývalá královna krásy Sandra nemá práci ani vzdělání. Začne pra-
covat v místní konzervárně, kde ale nešťastnou náhodou způsobí 
smrt nadřízeného. Do klína jí přitom doslova spadně pytel pe-
něz… Komedie Rebelky v hlavních rolích s C. De France a Y. More-
au, vypráví o smolařkách snažících se konečně urvat ze života to, 
co si zaslouží.               Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

sobota 25. ledna ve 20 hod.

PRAŽSKÉ ORGIE
film Česko – drama, komedie (2019), rež. I. Pavlásková, 112 min. 

Příběh filmu Pražské orgie nás zavádí do poloviny 70. let. Slav-
ný americký spisovatel Nathan Zuckerman přijíždí do Prahy, aby 
zachránil a odvezl rukopis nevydané knihy. Na své pražské misi 
pronikne na vyhlášené večírky, na nichž každý hledá únik ke krát-
ké  svobodě po svém. Hrají P. Kříž, K. Issová, J. Chernick a další.   
                                       Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný.


