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Neděle 11. července od 14 hod.
KONCERT

Na nedělní odpolední koncert věnovaný country a folkové 
hudbě Vás zveme do oblíbené lokality – do Areálu u chovatelů 
v Sedlčanech v Nádražní ulici. K poslechu a případně i tanci 
zahraje oblíbená regionální kapela

FANDA TOMÁŠEK A PŘÁTELÉ
Mimo příjemné muziky bude připraveno v areálu i občerstve-
ní. Takže pokud počasí a epidemiologická situace nezpůsobí 
komplikace, čeká návštěvníky příjemné pohodové odpoledne 
na čerstvém vzduchu … a to vše zcela zdarma. 

SEDLČANSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2020SEDLČANSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2020

 LETNÍ KINO
Pátek 6. srpna 2021 od 21.00 hod. (po setmění)  

FRIDA
U Háječku - LETNÍ KINO

Pochopitelně pokud počasí dovolí – bude promítat v areálu 
U Háječku /vedle minigolfu/ kanadsko-americké životopisné drama

FRIDA
Fridu už od mladých let fascinovalo umění a oplývala výtvarným 
talentem. Byla plná života a zamilovaná do svého přítele Alexe. 
Jednoho dne ale přišla obrovská tragédie. Autobus, ve kterém 
cestovala Frida s Alexem havaroval a vypadalo to, že Frida už ni-
kdy nebude chodit. Po návratu z nemocnice byla velmi dlouhou 
dobu upoutána na lůžko. Následovala další rána, Alex odjel stu-
dovat do Evropy. Frida se ale přes ohromnou bolest rozhodla, že 
nepříznivý osud zvrátí. Začala velmi intenzivně malovat, její ob-
razy byly jedinečné a originální. Fridina léčba je velmi nákladná 
a rodina se začíná dostávat do nepříznivé finanční situace. Dívka 
nechce být pro rodiče břemenem a poté, co se znovu postaví na 
nohy, se vydá za vyhlášeným mexickým malířem Diegem Riverou, 
aby její práci ohodnotil. Hrají Salma Hayek, Mía Maestro, Alfred 
Molina, Antonio Banderas, Valeria Golino, Diego Luna, Edward 
Norton, Saffron Burrows. Režie J. Taymour, délka 123 min.

 Přístupné mládeži od 12 let. Vstup zdarma.

Pátek 27. srpna 2021 od 20.30 hod. (po setmění)

BÁBOVKY
U Háječku - LETNÍ KINO

Letní kino – opět pokud počasí dovolí – bude promítat v areálu 
U Háječku /vedle minigolfu/ české komediální drama

BÁBOVKY
Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží na-
věky změnit život. Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, prací, ná-
hodami, nenávistí nebo láskou. Jsme součástí té nejsložitější sítě, 
která je utkána z emocí, mezi nimiž nechybí humor, ironie, bolest, 
napětí a pochopitelně i láska a vášeň. Bábovky mapují součas-
né partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace 
z každodenního života, které zná každý z nás. V hlavních posta-
vách příběhu se představí Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková, Jana 
Plodková, Marek Taclík, Barbora Poláková, Táňa Pauhofová, Ros-
tislav Novák ml., Jiří Langmajer a další. Režie R. Havlík, délka 97 
minut.                                Přístupné mládeži od 12 let. Vstup zdarma. 

Rok plný omezení a zákazů utekl jako voda a doufejme, že le-
tošní léto bude již bez výrazných omezení a bude nakloněno po-
řádání kulturních akcí. Několik akcí menšího rozsahu připravilo 

město Sedlčany ve spolupráci s KDJS Sedlčany a touto cestou 
Vás na ně srdečně zveme. Konat se budou podle pravidel a ome-
zení platících aktuálně v době konání. 

Při projekci Letního kina bude realizovaná dobrovolná 
sbírka pro Domácí hospic KŘÍDLA Sedlčany.
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 V termínu tradiční sedlčanské pouti 
ožije areál U Chovatelů – v Nádražní ulici.

Sobota 14. srpna 2021 
od 10 do 12 hodin zahraje k poslechu a tanci country kapela
FANDA TOMÁŠEK A PŘÁTELÉ
od 14 do 16 hodin je vystřídá 
SEDLČANKA vedená Martinem Caltou

Neděle 15. srpna 2021
od 10 do 12 hodin zahraje 
DECHOVKA MÍLY NOVÁKA vedená Václavem Zelenkou
od 14 do 16 hodin v rytmu country a folku zahraje kapela
FANDA TOMÁŠEK A PŘÁTELÉ

Sobota 21. srpna od 10 hod. do 20 hod.
GASTRO FESTIVAL

Na sedlčanském náměstí  T.G.Masaryka
se poprvé v historii uskuteční

FOOD FESTIVAL SEDLČANY
Tato akce je již podle názvu zejména pro příznivce gastrono-
mie, jídla a pití. 
Akce bude obohacena i o kulturní doprovodný program. 
V době tohoto vydání se program ještě připravuje. Proto 
sledujte aktuální propagaci této akce v průběhu prázdnin.

INFORMACE PRO POŘADY NOVÉ SEZONY 2021/2022

V červnu 2021
byl zahájen prodej obou našich zvýhodněných

předplatitelských cyklů 

- PŘEDPLATNÉHO DIVADLA 
a PŘEDPLATNÉHO SLOVA, HUDBY 

A POEZIE. 
Platnost předplatitelských průkazů minulé sezo-
ny 2020/2021 bude automaticky prodloužena na 
novou sezonu a jako poděkování Vám – majitelům 

Do nové sezony 2021/2022 připravujeme mnoho pořadů. Ně-
které jsou přesunuty z období covidových omezení a některé 

jsou nově zařazené do dramaturgie KDJS. Původní vstupenky 
 u přesunutých představení platí i pro nové termíny.

 

Čt 9. září NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY   
 Travesti show

Ne 12. září SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V LEDOVÉM 
                    KRÁLOVSTVÍ                           Pohádka pro děti

Čt 16. září VĚRA MARTINOVÁ – JUBILEUM TOUR  
                                                                          Koncert

St 22. září GALAKONCERT – ANDREA KALIVODOVÁ  
 Koncert

Čt 23. září BLÍZKÁ SETKÁNÍ – C. HÖSCHL a J.HOLOUBEK  
Večer slova a hudby  /předplatné/

St 29. září BOSÉ NOHY V PARKU Divadlo /předplatné/

St 6. října HANA ZAGOROVÁ   Koncert

Út 12. října LUKÁŠ PAVLÁSEK                                  Show

těchto permanentek – doplníme za obě odehraná 
představení zdarma nové tituly, abyste si mohli užít 
kompletní předplatné. Tj. bude na programu sedm 
divadelních představení a čtyři hudebně-poetické 
večery. Kompletní přehled obou cyklů v aktualizova-
né nabídce pořadů uvádíme na další stránce Kultur-
ního kalendáře. 
Majitelům letošních permanentek budou průkazy 
vyměněny zdarma za nové a noví zájemci o před-
platné si je budou moci zakoupit od června v před-
prodeji vstupenek v TIC na náměstí TGM v Sedlča-
nech.

PRO INFORMACI UVÁDÍME STRUČNÝ PŘEHLED 
NEJBLIŽŠÍCH NABÍZENÝCH POŘADŮ NOVÉ KULTURNÍ SEZONY.

Ne 17. října ŠTÍSTKO A POUPĚNKA     Pořad pro děti

Út 19. října COMMEDIA FINITA      Divadlo /předplatné/

Út 26. října 4TET                               Koncert

Út 2. listopadu KONCERT UČITELŮ ZUŠ  Koncert

St 3.listopadu ŽIVÁ SLOVA JOSEFA SUKA  
Večer slova a hudby /předplatné/

Út 9. listopadu JOSEF NÁHLOVSKÝ a PEPA ŠTROSS  
Zábavný pořad

15. - 20. listopad MRAVNOST NADE VŠE 
                              – sedlčanští ochotníci                  Divadlo

Út 23. listopadu RADŮZA                    Koncert



Říjen 2021

Listopad 2021

Únor 2022

Březen 2022

Duben 2022

Květen 2022

Září 2021

Více informací o pořadech naleznete na www.kdjs-sedlcany.cz
Prodej v TIC na Náměstí TGM 34 v Sedlčanech. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

PŘEDPLATITELSKÉ PRŮKAZY ze sezony 2020-2021 platí i pro celou sezonu 2021-2022 a lze je vyměnit 
v předprodeji vstupenek TIC na Náměstí TGM 34 v Sedlčanech.

Září 2021

Listopad 2021

Leden 2022

Březen 2022

BLÍZKÉ SETKÁNÍ…TENTOKRÁT S CYRILEM HÖSCHLEM 
Pozvání moderátora a hudebníka Jiřího Holoubka do Sedlčan přijal psychiatr Cyril Höschl. Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. 
patří k předním českým odborníkům v oblasti psychiatrie, je ale také vysokoškolským pedagogem, popularizátorem vědy 
a spoluzakladatelem a dlouholetým ředitelem Národního ústavu duševního zdraví. Účinkují: C. Höschl a J. Holoubek

ŽIVÁ SLOVA JOSEFA SUKA
Tento hudebně – literární večer vznikl cíleně jako pocta k 85. výročí úmrtí mistra Josefa Suka. Zazní úryvky z mistrových vzpomínek 
na Antonína Dvořáka či z rozhlasových pořadů. Vše doprovodí krásná hudba Josefa Suka v podání vynikajícího klavíristy Tomáše Víška.
Účinkují: M. Konvalinková a P. Němec – mluvené slovo, umělecký přednes, T. Víšek - klavír

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: P. Špalková – umělecký přednes, J. Sládeček – violoncello, V. Podrazil – klavír

Večer s MARTINEM HILSKÝM
Martin Hilský je profesor anglické literatury na Filozofické fakultě UK a Filozofické fakultě JU v Českých Budějovicích, oceňovaný 
překladatel a shakespearolog. Čeká nás krásný večer věnovaný literatuře a mluvenému slovu.

PŘEDPLATNÉ DIVADLA  2021/2022
7 představení – cena 1.400,- Kč

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY 2021/2022
4 představení – cena 600,- Kč

BOSÉ NOHY V PARKU, Neil Simon
Líbánky skončily a mladí novomanželé Pavel a Viktorie si začínají budovat společné hnízdečko lásky. Jde o to, jak přežít první 
společnou noc v nezařízeném maličkém bytě. Jak vůbec přežít vztah a život ve dvou, když protiklady se, jak známo, přitahují? … 
Mezi Pavlem a Viktorií to zkrátka správně jiskří, ať už se hádají, či milují. Hru uvádí Agentura HARLEKÝN Praha a v režii K. Ivákové hrají: 
A. Kameníková (linhartová)/ K. Vágnerová, R. Mácha, V. Freimanová, R. Hrušínský 

COMMEDIA FINITA, Viktorie Hradská
Ema Destinová - mimořádně nadaná operní pěvkyně světového formátu, která v Čechách neobstála. V. Hradská mistrně vykreslila 
poslední léta života velké pěvkyně, které trávila v Čechách, očima čtyř žen - učitelky hudby, uklízečky, placené společnice 
a komorné. Tak trochu nastavené zrcadlo české povahy. Čtyři monology plné závisti, žárlivosti, nepochopení, v podání známých 
hereček nám vtipnou formou ukazují stále přítomnou českou malost, která potírá velké talenty... Hru uvádí Divadelní společnost 
Karel Soukup a v režii R. Příbila hrají: K. Macháčková, L. Kožinová, V. Zawadská, A. Kulovaná, K. Soukup

MRAVNOST NADE VŠE, Martin Frič, Otakar Vávra a Hugo Haas
Ve hře inspirované stejnojmenným filmem je profesor Karas příkladem muže pevných zásad a mravného života, ale jen do okamžiku, 
než se objeví jeho prohřešek z mládí... Jde o typickou komedii se všemi atributy tohoto žánru. Za úsměvnými scénkami vyplouvá na 
povrch podstata hlouposti, snobismu a pokrytectví a kdy vnímavý divák ocení pravdivý přístup k životu - skutečnou mravnost! 
Představení uvádí Spolek divadelních ochotníků Sedlčany v režii Lidmily Sunegové

SPLAŠENÉ NŮŽKY, Paul Portner
Komedie Splašené nůžky má kouzlo jako žádná jiná. 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. 
Hru uvádí Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a v režii Milana Schejbala hrají: E. Nejedlá, R. Tyleček, Martin Dusbaba, V. Senič, 
P. Florián, H. Karochová
 
PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH, Allan a Barbara Peasovi, Miroslav Hanuš 
Hudební komedie, která vám poradí, jak předcházet partnerským krizím vychází z knihy manželů Peasových, které zkoumají 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.

RIGOLETTO, G. Verdi
Jedna z nejslavnějších stálic operního repertoáru, výrazně inspirovaná slavnou hrou Victora Huga „Král se baví“. Samotná hra je 
kritickou sondou nekompromisně dokládající obraz vulgární, obscénní, marnivé společnosti, jež se ocitá v zářném kontrastu s citem 
bez otazníků, s křehkým vztahem otce a dcery. 
V režii O. Kříže hrají: operní soubor, orchestr a sólisté Divadla F. X. Šaldy Liberec

MUŽI V OFFSIDU, J. Poláček & M .Vačkář & O. Havelka
Hudební komedie o to, že kdo zradí svůj klub, nemá štěstí v životě. Dozvíte se, co učiní vášeň fotbalová z pana Načeradce, majitele 
obchodu s konfekcí a gumáky a kterak otec a syn Habáskovi skrze lásku k žižkovské Viktorce dojdou rodinného štěstí. Přitom se 
bude vaše bránice třepetat jako míč ve svatyni soupeřova brankáře.
V nejúspěšnější komedii v historii Městského divadla Mladá Boleslav v režii Ondřeje Havelky hrají: R. Teprt, M. Zbrožek, P. Bucháček,  
P. Nakládalová, E. Reiterová, M. Hrubý, K. Frydecká, V. Havelka, J. Šafr a M. Pachlová 
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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 3. července ve 20 hod.

LÉTO V KREUZBERGU
film N – drama, romantický (2020), rež. Krippendorff, 95 min. 

Čtrnáctiletá Nora je tichá dívka, která se o prázdninách poflakuje 
po Berlíně se svou starší sestrou a kamarádkami. Pomalé tempo 
líných letních dnů nabourá až setkání s osobitou Romy. Díky ní 
totiž Nora pozná velkou první lásku, ale i trápení. Přijďte spolu 
s nimi zažít žhavé léto v Kreuzbergu, které všechno změnilo. 

Vstupné 100 Kč. Mládeži od 12 let nevhodné.

sobota 10. července ve 20 hod.

NEBE 
film Česko/Čína – dokument(2020), rež. T.Etzler, A. Špajlová, 71 min.  

Nebe je celovečerní dokumentární snímek Tomáše Etzlera. Kaž-
dodenní syrová realita, kterou Tomáš v Číně sedm let na vlastní 
kůži zažíval, ve filmu silně kontrastuje s mikrosvětem, který obje-
vil v malé vesnici na severovýchodě Číny. 

Vstupné 110 Kč. Mládeži od 12 let nevhodné.

Je začátek roku 1439 a ve Francii zuří Stoletá válka. Do bitvy s An-
gličany o francouzský trůn vstupuje mladá dívka Jana, která věří, 
že si ji Bůh vyvolil, a postaví se do čela armády. Když je zajata, cír-
kev ji posílá k soudu na základě obvinění z kacířství. Jana odmítne 
přijmout obvinění a zůstane věrná svému poslání. 

Vstupné 100 Kč. Mládeži od 12 let nevhodné.

sobota 17. července ve 20 hod.

JANIČKA Z ARKU
film F – drama(2020), rež. B. Dumont, 124 min. 

sobota 14. srpna ve 20 hod.

PŘÍPITEK 
film F – komedie (2020), rež. L. Tirad, 87 min. 

Adrien trčí na otravné rodinné večeři. Otcovy historky se opakují 
posté, matka se vyžívá v nudných konverzacích a sestřin snou-
benec je jako vždy přechytralý. Adrienova expřítelkyně mu navíc 
neodpovídá na zprávu. Naděje, že ji získá zpátky, se zmenšuje. 
Minuty se vlečou a Adrien má jasno – horší už to být nemůže. 
Pak ale přijde poslední rána.     Vstupné 100 Kč. Mládeži od 12 let.

sobota 21. srpna ve 20 hod.

CHCI TĚ, JESLI TO DOKÁŽEŠ
film ČR – dokument(2020), rež. D. Smržová, 84 min. 

Osud k Janě nebyl dvakrát laskavý. Obrna ji připoutala na lůžko 
a dívka je zdánlivě zcela závislá na pomoci svých blízkých, kteří 
mají ale sami dost starostí. Matka Martina se potýká se složitou 
sociální situací a alkoholem, sestra Kateřina je nevidomá.  

Vstupné 130 Kč. Mládeži od 12 let.

Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou 
na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v den El-
leniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak ve 
chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, 
princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase. Hraje N. Germani, 
E. Křenková a další.                                      Vstupné 90 Kč. Přístupné.

sobota 31. července v 19 hod.

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
film Česko – dobrodružný, rodinný, pohádka (2020), rež. P. Kubík, 
112 min.

Nasazený voják Markus se vrací domů ke své dospívající dceři 
poté, co jeho manželka zemřela při tragické nehodě vlaku. Zdá 
se, že to byla pouze nešťastná shoda náhod, dokud se neobje-
ví matematický geek Otto se svými dvěma excentrickými kolegy 
Lennartem a Emmenthalerem. Otto také cestoval ve zničeném 
vlaku. A je přesvědčený, že za tím někdo musel být. 

Vstupné 110 Kč. Mládeži od 15 let.

sobota 7. srpna ve 20 hod.

RYTÍŘI SPRAVEDLNOSTI 
film D – komedie,drama,thriller (2020), r. A.T.Jensen, 115 min. 

sobota 28. srpna ve 20 hod.

PRVNÍ KRÁVA 
film USA – drama (2020), rež. K. Reichard, 121 min. 

Tichý a samotářský kuchař Cookie putuje se skupinou lovců kože-
šin americkým Oregonem. Spřátelí se s podnikavým Číňanem Kin-
g-Luem a společně rozjedou nečekaně úspěšný byznys se smaže-
nými koblížky. Důležitou ingredienci ovšem musí krást. Tajně za 
tmy chodí dojit první krávu, jedinou v širokém okolí, kterou do 
Oregonu přivezl bohatý Angličan. 

Vstupné 100 Kč. Mládeži od 12 let.


