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Září 2020
TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE, Darmot Canavan
Hra je o blízkosti, bezpodmínečné lásce, tanci a naději na od-
puštění. Neobyčejný příběh obyčejné irské rodiny. Dvě sestry, 
které si bývaly velmi blízké, se dnes už téměř nevídají. Neče-
kaná událost je však jednoho dne znovu svede dohromady. 
S notnou dávkou odvahy, lásky i svérázného humoru se ve 
vzpomínkách vydávají do dob svého dětství a dospívání, aby si 
k sobě znovu našly cestu.
Hru uvádí ADF Agentura Praha a v režii Martina Vokouna 
a Adély Šotolové. Hrají: Grace – Iva PAZDERKOVÁ, Niamh – 
Martina RANDOVÁ

PŘEDPLATNÉ DIVADLA  2020-2021PŘEDPLATNÉ 2020 - 2021
Blíží se čas zahájení nové KULTURNÍ SEZONY 2020 - 
2021 a doufejme, že bude lepší nežli ta uplynulá – koro-
navirem zkrácená sezona 2019-2020. Majitelé perma-
nentek na zkrácenou sezonu mohou proti odevzdání 
průkazky na sezonu 2019-2020 uplatnit slevu ve výši 
400,- Kč u předplatného divadla, a také u předplatného 
slova, hudby a poezie je možno uplatnit slevu ve výši 
140,- Kč. 
Tradičně máme pro Vás -  návštěvníky KDJS Sedlčany - 
připraveny naše dva předplatitelské cykly. 
Prvním je „PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2020 – 2021“ 
a v tomto cyklu Vám nabízíme celkem sedm divadel-
ních představení za velice výhodnou cenu 1.400,- Kč. 
Takže jedno divadelní představení vychází průměrně na 
200,- Kč. 
Druhým předplatitelským cyklem je „PŘEDPLATNÉ 
POEZIE, SLOVA A HUDBY 2020 - 2021“. V nové sezo-
ně Vám nabízíme opět čtyři pořady za velice příznivou 
cenu 600,- Kč. V tomto případě vychází cena za jedno 
představení na 150,- Kč. 
Cena předplatného je oproti samostatně nakupovaným 
vstupenkám na jednotlivá představení zvýhodněna 
o více než 35%, takže předplatné je skutečně výhodné.

Důležitá informace zejména pro majitele permanen-
tek z minulé sezony:
Prodej průkazů předplatného probíhá od 1. června 
2020 výhradně v předprodeji vstupenek v TIC na ná-
městí TGM v Sedlčanech. Telefonní kontakt je 318 821 
158, kde si lze i dohodnout rezervaci. Pro letošní rok 
opět platí rezervace stávajících míst majitelům před-
platitelských průkazů pro sezonu 2019 - 2020, ale 
pouze těm, kteří dali souhlas ke zpracování osobních 
údajů dle směrnice GDPR. Kdo má zájem o „své mís-
to“, tak si může zakoupit novou permanentku v před-
prodeji v TIC, kde bude místo rezervováno pouze do 
4. července 2020. Po tomto datu bude místo uvolněno 
do prodeje ostatním zájemcům.

Letošní rok začal velice hezky a zažili jsme v KDJS ve-
lice pěkná představení, ale 10.3.2020 došlo k dosud 
nevídanému a dlouhodobému zastavení kulturního 
života. Nicméně s potěšením můžeme konstatovat, že 
dochází k tzv. uvolnění a i proto jsme dokázali zajistit 
pestrou programovou nabídku za velmi příznivé ceny 
předplatného. Tímto se snažíme zajistit předplatitelům 
výrazně výhodnější ceny oproti jednotlivě pořizovaným 
vstupenkám. Budeme se těšit na Vaši návštěvu, resp. 
návštěvy v nové kulturní sezoně 2020 - 2021.

Říjen 2020 
COMMEDIA FINITA, Viktorie Hradská
Ema Destinová - mimořádně nadaná operní pěvkyně světové-
ho formátu, která v Čechách neobstála. Viktorie Hradská mis-
trně vykreslila poslední léta života velké pěvkyně, která trávila 
v Čechách, očima čtyř žen - učitelky hudby, uklízečky, placené 
společnice a komorné.
Velice úsměvné setkání s autentickými ukázkami světových árií 
operní zpěvačky. Tak trochu nastavené zrcadlo české  povahy. 
Čtyři monology plné závisti, žárlivosti, nepochopení, v podání 
známých hereček, nám vtipnou formou ukazují stále přítom-
nou českou malost, která potírá velké talenty...
Hru uvádí Divadelní společnost Karel Soukup a v režii Reného 
Příbila hrají: učitelka zpěvu - Kateřina MACHÁČKOVÁ, uklízeč-
ka - Lucie KOŽINOVÁ, kamarádka - Valerie ZAWADSKÁ, komor-
ná - Anna KULOVANÁ, pořadatel - Karel SOUKUP

Prosinec 2020   
BOSÉ NOHY V PARKU, Neil Simon
Líbánky skončily a mladí novomanželé Pavel a Viktorie si za-
čínají budovat společné hnízdečko lásky. Jde o to, jak pře-
žít první společnou noc v nezařízeném maličkém bytě. Jak 
vůbec přežít vztah a život ve dvou, když protiklady se, jak 
známo, přitahují? Do příběhu mladých novomanželů brzy 
vstupuje jejich soused, exotický sukničkář Hektor, a Vik-
toriina konzervativní matka Ester, která znovu zahoří ma-
teřskou láskou. Manželství zažívá opravdový křest ohněm. 
Bosé nohy v parku nabízí úžasnou podívanou na první no-
vomanželské trable, které jsou podány s vtipem a nadhle-
dem a divák se baví od začátku až do konce. Mezi Pavlem 
a Viktorií to zkrátka správně jiskří, ať už se hádají, či milují.
Hru uvádí Agentura HARLEKÝN Praha a v režii Kateřiny Ivá-
kové hrají: Viktorie Bratterová - Anna KAMENÍKOVÁ (Linhar-
tová)/ Karolína VÁGNEROVÁ, Pavel Bratter - Radúz MÁCHA, 
Ester Banksová - Veronika FREIMANOVÁ, Hektor Velasco - Ru-
dolf HRUŠÍNSKÝ 
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PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY  
2020-2021

PŘEDPLATNÉ DIVADLA  2020-2021
Únor 2021
SPLAŠENÉ NŮŽKY, Paul Portner
Komedie Splašené nůžky má kouzlo jako žádná jiná. Dokazují 
to stovky repríz po celém světě. Přijďte s námi vyřešit zločin, 
který se stal v jednom příbramském kadeřnictví!
Byla to vražda přímo v domě, kde žila slavná klavíristka a kde 
působí velmi originální kadeřník. Jak už to tak bývá, přicházejí 
sem lidé různí a všichni mají své osudy a problémy, s nimiž se 
přišli svěřit nebo je naopak utajit…? Jeden z nich je vrah. A je 
na vás, divácích, abyste ho pomohli odhalit.
Hru uvádí Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a v režii Mila-
na Schejbala hrají: 
Barbara Marková  - Eliška NEJEDLÁ, Matěj Veverka  - Robert 
TYLEČEK, Antonín „Tony“ Řezníček - Martin DUSBABA, Eda Lo-
renc  - Vladimír SENIČ, Pankrác Rosický  - Petr FLORIÁN, Paní 
Schubertová  - Helena KAROCHOVÁ

Březen 2021
RIGOLETTO, G. Verdi
Jedna z nejslavnějších stálic operního repertoáru, výrazně in-
spirovaná slavnou hrou Victora Huga „Král se baví“. Samotná 
hra, stejně jako její pozdější hudební zpracování, je kromě ji-
ného především kritickou sondou nekompromisně dokládají-
cí 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 
Divadla F. X. Šaldy Liberec

Duben 2021 
PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST
V MAPÁCH,  Allan a Barbara Peasovi, Miroslav Hanuš 
Hudební komedie, která vám poradí, jak předcházet partner-
ským krizím, vychází z knihy manželů Peasových, které zkou-
mají rozdíly 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 
ochotníků Sedlčany.

Květen 2021 
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ, 
J. Verne & M .Vačkář & O. Havelka
Kdyby nebylo sázky v Reformním klubu, těžko by se anglický 
džentlmen Phileas Fogg rozhodl objet za osmdesát dní celý 
svět. Na cestě ho doprovází jeho věrný sluha Passepartout, se 
kterým zažívá četná dobrodružství a která mu přinesou nejen 
slávu, ale i štěstí v lásce. Přijměte pozvání na hudební výlet po 
železnici, lodí i pěšky s osvědčeným uměleckým týmem Měst-
ského divadla Mladá Boleslav.
V režii Ondřeje Havelky hrají:
Phileas Fogg - Martin ZBROŽEK, Passepartout - Vojtěch HAVEL-
KA, Auda - Rozálie HAVELKOVÁ, Chandra, párský vůdce slonů 
- Václav WORTNER, Člen Reformního klubu  - Petr BUCHÁČEK, 
2. člen Reformního klubu  - Radim MADEJA, Žena  - Eva REITE-
ROVÁ, 3. člen Reformního klubu  - Jakub ŠAFR 

Září 2020 
LÍSTKY DO PAMÁTNÍKU
Program je sestaven z citací z knih známé herečky, spisovatel-
ky a malířky Ivy Hüttnerové, jíž doba počátku minulého století 
přímo učarovala a také je plný krásné hudby našich klasiků po-
čínaje F. Škroupem, B. Smetanou či A. Dvořákem. Kromě skvos-
tů české hudby (zazní Smetanova Vltava nebo Luisina polka, 
Dvořákovy písně, či známý Valčík A Dur, si také vyslechneme 
i nádherný Fibichův Poem, Blodkovo Andante cantabile, písně 
L. Janáčka a B. Martinů), ale též skladby tvůrců minulého sto-
letí (Novák, Folprecht, Schneider – Trnavský).
Účinkují: MUSICA DOLCE VITA – Daniela DEMUTHOVÁ, Žofie 
VOKÁLKOVÁ, Zbyňka ŠOLCOVÁ

Listopad 2020
ŽIVÁ SLOVA JOSEFA SUKA
Tento hudebně – literární večer vznikl cíleně jako pocta 
k 85. výročí úmrtí mistra Josefa Suka. Zazní například úryvky 
z mistrových vzpomínek na Antonína Dvořáka, z přednášky ke 
100. výročí úmrtí L. Beethovena či z rozhlasových pořadů. Vše 
doprovodí krásná hudba Josefa Suka v podání vynikajícího kla-
víristy Tomáše Víška.
Účinkují: Martina KONVALINKOVÁ a Pavel NĚMEC – mluvené 
slovo, umělecký přednes, Tomáš VÍŠEK – klavír

Leden 2021 
BLÍZKÉ SETKÁNÍ
…TENTOKRÁT S HANOU MACIUCHOVOU
 Pozvání moderátora a hudebníka Jiřího Holoubka do Sedlčan 
přijala herečka a pedagožka Hana Maciuchová. Srdečně Vás 
zveme na večer s povídáním o divadle, filmu i poezii, ale také 
o životě, který byl k paní Haně někdy nemilosrdný, ale jehož 
nástrahy vždy zvládala s noblesou a elegancí. Jiří Holoubek pak 
doplní setkání písničkami z repertoáru svého domovského Spi-
rituál kvintetu i vlastními. A samozřejmě bude prostor i pro 
dotazy diváků.
Účinkují: Hana MACIUCHOVÁ a Jiří HOLOUBEK

Březen 2021
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 – violoncello 
Vítězslav PODRAZIL – klavír
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PLÁNOVANÉ AKCE KDJS NA PODZIM 2020

LÁSKA A INTRIKY /koncert/, POKÁČ /koncert/, OSM ŽEN /divadlo/, ANDREA KALIVODOVÁ /koncert/, LÍSTKY DO PAMÁTNÍKU /hudeb-
ně-poetický večer/, TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE /divadlo/, SAMSON A JEHO PARTA /koncert/, VĚRA MARTINOVÁ – JUBILEUM TOUR 
2020 /koncert/, MRAVNOST NADE VŠE /divadlo/, LUKÁŠ PAVLÁSEK /show/, LOTRANDO A ZUBEJDA /pro děti a rodiče/, RADŮZA 
/koncert/, NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY /travesti show/, HANA ZAGOROVÁ /koncert/, COMEDIA FINITA /divadlo/, O KLUKOVI 
Z PLAKÁTU /pro děti a rodiče/, 4-TET /koncert/, ŽIVÁ SLOVA JOSEFA SUKA /hudebně-poetický večer/, ŽEBRÁCKÁ OPERA /divadlo/, 
ÚSMĚVY PEPY NÁHLOVSKÉHO S PÍSNIČKAMI PEPY ŠTROSSE /zábavný večer/, SNĚHOVÁ KRÁLOVNA /pro děti a rodiče/, POHÁDKY NA 
VÁNOCE /pro děti a rodiče/, VÁNOČNÍ KONCERT – LEONA MACHÁLKOVÁ /koncert/, ŠTÍSTKO A POUPĚNKA /show pro děti/, HOUSLE 
/divadlo/, …

Město Sedlčany připravilo pro občany města a také pro jeho návštěvníky 
na období prázdnin několik OPEN-AIR AKCÍ. Jedná se o veřejné akce s volným vstupem.

Pátek 17. července 2020 od 21.00 hod.   

BOHEMIAN RHAPSODY
U Háječku - LETNÍ KINO

Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, je-
jich hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou 
i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž 
se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě. Snímek mapuje 
raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich re-
volučního zvuku a ikonických písní, jako jsou „We Will Rock You“, 
„We Are the Champions“ nebo právě „Bohemian Rhapsody“. Je-
jich příběh začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou život-
ní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením 
na koncertu Live Aid v roce 1985. Na jeho pódiu Queen v čele se 
rtuťovitým Freddiem předvedli jednu z největších show v historii 
rocku. Jejich hudba byla a stále je ohromnou inspirací pro celý 
svět.

SEDLČANSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2020SEDLČANSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2020

 LETNÍ KINO

Sobota 18. července 2020 od 21.00 hod.

PŘES PRSTY
U Háječku - LETNÍ KINO

Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach volejbalových hři-
štích, ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa 
Nesvačilová) jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všech-
no. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají tikat bio-
logické hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) chce co nejdříve 
otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, 
když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy… Všechno 
ale stejně nakonec zamotá svérázný správce hřiště se zajímavou 
minulostí Jíra (Jiří Langmajer).

Pátek 21. srpna 2020 od 20.00 hod.

ŽENY V BĚHU
U Háječku - LETNÍ KINO

Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je 
pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout ma-
raton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný 
problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více 
než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud 
neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér 
Vojta (Vladimír Polívka) připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen 
začít. Důležité je vydržet a nevzdávat se, když cíl je na dosah…

Sobota 22. srpna 2020 od 20.00 hod.

NA SAMOTĚ U LESA
U Háječku - LETNÍ KINO

Hrdiny jsou manželé Oldřich a Věra Lavičkovi, kteří se svými dět-
mi Petříkem a Zuzankou odjíždějí do Loukova na chalupu svého 
známého, inženýra Radima Zvona. Chtějí také koupit chalupu 
a doufají, že jim Zvon pomůže. Nakonec si vyhlédnou malebnou 
chalupu dědy Komárka, který souhlasí, že ji prodá a zatím prona-
jme Lavičkovým jednu místnost. Lavičkovi se rozhodnou strávit 
na chalupě dovolenou. Zatímco Olda považuje pobyt na venko-
vě za nejen zdraví prospěšný a děti se spřátelí s dobrosrdečným 
dědou Komárkem, Věra je stále rozčilenější. Vadí jí spousta věcí 
a tak stále důrazněji naléhá na manžela, aby s dědou, který jí zce-
la zjevně překáží, promluvil o prodeji. V zimě však děda onemocní 
a přes veškeré odmlouvání jej lékař pošle do nemocnice. Když 
se však celá rodina o něco později vypraví do vsi s notářem, aby 
projednali prodej, najdou dědu opět doma, zdravého a čilého...

 KONCERTY - AREÁL U CHOVATELŮ
Neděle 12. července 2020 od 14.00 hod.
Koncert Country kapely

FANDA TOMÁŠEK A PŘÁTELÉ

Sobota 15. srpna 2020 od 14.00 hod.
Koncert 

DECHOVÉ HUDBY SEDLČANKA

Neděle 16. srpna 2020 od 10.00 hod.
Koncert 

DECHOVÉ HUDBY MÍLY NOVÁKA

Neděle 9. srpna 2020 od 14.00 hod. 
Koncert kapely 

COUNTRY & FOLK WW – STANDA MAREČEK
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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

sobota 4. července ve 20 hod.

CATS 
film USA, GB – muzikál (2020), rež. T. Hooper, 110 min. 

Legendární muzikál Cats se dočkal filmového zpracování a slibuje 
nezapomenutelný divácký zážitek. Příběh se odehrává na legen-
dárním kočičím bále, který se odehrává jednou ročně, a jedna 
vybraná kočka na něm vždy dostane šanci na nový život. Volbu 
provádí ta nejstarší z nich, pravidla zná snad jen ona, ale všichni 
se snaží, co jim schopnosti a síly stačí, aby se právě oni stali těmi 
vyvolenými.               Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
sobota 1. srpna v 18 hod.         
CESTA ZA ŽIVOU VODOU 
film Norsko – fantasy pohádka (2020), rež. B. Sandemose, 99 min. 

Espenovo nové dobrodružství začíná poněkud nešťastně. Kris-
tinini rodiče, král Erik a královna Viktorie, jsou otráveni a z to-
hoto hrozného činu jsou falešně obviněni oba Espenovi bratři. 
Oba nešťastníci jsou ihned uvrženi do nejhlubšího vězení a če-
kají na popravu. To by ale nebyl Espen, aby nenašel způsob, jak 
chytře a mazaně situaci vyřešit! Přesvědčí princeznu Kristin, 
aby se s ním vydala hledat bájný zámek Soria Moria, který je 
prý celý postaven z ryzího zlata. Zde se podle dávných pověstí 
ukrývá pramen zázračné živé vody a s její pomocí chce Espen 
zachránit život krále i královny i svých bratrů. 

Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 11. července ve 20 hod.

MODELÁŘ
film ČR – psychologický, thriller (2020), P. Zelenka, 110 min. 

Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu dro-
nů, se odehrává v současné Praze. Majitel firmy přezdívaný Plech (J. 
Mádl), ve volném čase rapper, sní o velkých penězích a neochvěj-
ných jistotách. Chemik a vynikající letecký navigátor Pavel (K. Há-
dek), který se právě vrátil ze zahraničí, sní o spravedlnosti a osob-
ním angažmá v nápravě světa. Drony jsou pro bývalé spolužáky ze 
střední školy propustkou do mnoha oblastí lidského konání, kam by 
se jinak nepodívali.       Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných morav-
ských vinic.  Po mnoha sklizních… Honza (K.Hádek) a Klára (T. Voříš-
ková) se stali majiteli vinařství a rodiči rozpustilých dvojčat. Jenže 
všední starosti dokáží být občas úmorné, takže v manželství jim to 
právě teď moc neklape.Navíc nastává rozhodující čas vinařského 
roku – vinobraní. Honza s Klárou mají problémů nad hlavu – vedle 
manželství řeší krádeže na vinicích. Klára bojuje s předsudky okolí, 
které nevěří, že žena může dělat kvalitní víno a překročit stín své-
ho otce (V. Postránecký). Ještě, že ten ji provází jadrně vtipnými 
a moudrými radami coby na slovo vzatý vinařský i životní guru. 

Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 25. červenec ve 20 hod.

3BOBULE 
film ČR – komedie (2020), rež. M. Kopp, 103 min.  

sobota 8. srpna ve 20 hod.

V SÍTI
film ČR – komedie, dokument (2020), rež. Vít Klusák, 100 min. 

Tři herečky, tři pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predá-
torů. Radikální experiment otevírá tabuizované téma zne-
užívání dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dětskými 
rysy se vydávají na sociální sítě, aby v přímém přenosu pro-
žily zkušenost dvanáctiletých dívek online. Ve věrných ko-
piích dětských pokojů chatují a skypují s muži, kteří je na 
netu aktivně vyhledali a oslovili. Drtivá většina těchto mužů 
požaduje sex přes webkameru, posílá fotky svých peni-
sů a odkazy na porno. Děti jsou dokonce vystaveny vydírání.  
                                                Vstupné 100 Kč. Do 15 let nepřístupné.

sobota  29. srpna ve 20 hod.

VLASTNÍCI 
film ČR/SR – komedie/drama (2019), rež.J. Havelka, 96 min. 

Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové fil-
mu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, patří jim byty v jednom po-
starším činžovním domě a právě mají společnou schůzi, na které 
se musí  společně domluvit na správě domu, ve kterém mají své 
byty. Hrají V. Kotek, D. Havlová,  J. Lábus, K. Hádek a další. 

Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.


