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Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741
www.kdjs-sedlcany.cz , e-mail: kdjs@sedlcany.cz
Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty:
Městský úřad Sedlčany, Turistické informační centrum, náměstí TGM 34, Sedlčany,
tel.: 318 821 158 nebo on-line na www.kdjs-sedlcany.cz

Středa 3. listopadu od 19.30 hod.

PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

V divadelním sále se uskuteční druhý pořad letošního
předplatitelského cyklu, ale je určen nejen držitelům
předplatného, ale i pro ostatní zájemce jsou připravené
vstupenky v předprodeji. Pořad byl pojmenován

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: Martina Konvalinková, Pavel Němec - herci DS Svatopluk Benešov, Tomáš Víšek - klavír
Vstupné: 200,- Kč.
Délka představení je cca 70 minut bez přestávky.

Čtvrtek 4. listopadu od 19.00 hod.

KONCERT

Do společenského sálu KDJS Vás zveme na další benefiční akci

KONCERT PRO KŘÍDLA

V průběhu večera, který bude moderovat Šimon Bilina, vystoupí populární sedlčanská kapela The Beautifuls. Součástí večera
bude Benefiční aukce uměleckých děl a jako doprovodná akce
bude ve vestibulu instalována výstava výtvarných děl místních
škol.
Vstupné: 250,- Kč.
Délka akce cca 140 minut včetně přestávky.

Na úterý 9. listopadu byl plánovaný zábavný pořad

JOSEF NÁHLOVSKÝ
A PEPA ŠTROSS.

Bohužel ze zdravotních důvodů se akce nemůže konat
a realizace bude přesunuta na rok 2022.
Vstupenky zůstávají v platnosti.

Úterý 16. listopadu od 19.30 hod.

KONCERT

Do společenského sálu KDJS – při klubové stolové úpravě
s možností konzumace - Vás zveme na velice zajímavý koncert.
Pro znalce a pamětníky je kapela FLAMENGO jistě pojem. Tato
původní kapela založená v roce 1966 již neexistuje, ale vznikla
na jejích základech kapela nová

FLAMENGO REUNION SESSION.

Ta se opírá o dvojici původních členů Flamenga, Pavla Fořta
(kytara) a Vladimíra „Gumu“ Kulhánka (baskytara), kteří oba
pamatují zlatou éru Flamenga. Doplní je Jan Holeček (Hammond B3, zpěv), Vladimír Boryš Secký (saxofon, flétna) a Jiří
„Zelí“ Zelenka (bicí, vokály). Kapela navazuje na období let
1970– 1971, kdy za mikrofonem zněl hlas Ivana Khunta. Program nesoucí název Stále dál… se bude opírat právě o pecky,
které Flamengo v tuto dobu hrálo. Samozřejmě kapela nezapomene ani na ‚Kuře‘ ze kterého zazní kultovní píseň Stále dál,
korespondující s názvem celého programu. V něm se příznivci starého bigbítu mohou těšit na pecky jako Too Much Love
is Bad Thing, Vím, že pláčem to skončí, Každou chvíli či Týden
v elektrickém městě a chybět nebudou ani kultovní covery,
které Flamengo v daném období hrálo. Jde například o Whole
lotta love nebo Oye Como Va. FLAMENGO reunion session tak
návštěvníkům slibuje jedinečný, autentický a hlavně originální
zážitek legendárního FLAMENGA s jeho původními členy a původním repertoárem.
Vstupné: 250,- Kč. Délka koncertu cca 90 minut + přestávka.
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Úterý 23. listopadu od 19.30 hod.

Do divadelního sálu Vás zve
Spolek divadelních ochotníků Sedlčany na divadelní hru
nastudovanou podle stejnojmenného filmu
Martina Friče, Otakara Vávry a Huga Haase

MRAVNOST NADE VŠE
Ve hře 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!
V režii Lidmily Sunegové hrají Jiří Bosák, Martina Štemberková, Růžena Zoulová (roz. Šachová), Jan Štemberk, Barbora Kolářová, Jakub Chaloupecký, Miroslav Bouček, Pavel Heran, Petra Daňková, Hana Novotná, Jana Šimková, Petra Pohnánová,
Miloslava Kelichová, Irena Čedíková, Dominik Tomášek, Zuzana
Chudarková, Blanka Holoubková.
Vstupné: 130,- Kč
(představení pro důchodce 15. 11. 2021 od 16.00 hod. 80,- Kč)
Délka představení: 90 minut + přestávka
Představení je uváděno i jako součást předplatitelského
cyklu divadla v termínu 15. 11. 2021 od 19.30 hod.

KONCERT

Na jeviště sedlčanského divadelního sálu
se vrací oblíbená zpěvačka, skladatelka a muzikantka

RADŮZA
Její umělecká dráha připomíná některé „pohádkové“ životopisy. Na ulici ji v roce 1993 objevila Zuzana Navarová a již tři dny
na to zpívala ve svatyni českých zpěváků, v pražské Lucerně.
O pár týdnů později zde pak triumfovala jako „předskokanka“
slavné americké písničkářky Susanne Vega, o šest let později
měla stejnou čest při koncertě Mikea Oldfielda. Od té doby vydala několik velmi úspěšných sólových alb, která bez jakékoliv
reklamy lámou rekordy v prodejnosti, získala několik zlatých
Andělů a bodovala také v anketě Zlatý slavík.
Díky své jedinečnosti a originálním písním, čerpajících především z české tradice, zaujala i publikum v zahraničí, například
Polsku a ve Francii.
Tentokrát nám představí se svou kapelou průřez dosavadní tvorbou. Zazní nejen písně z posledního alba Muž s bílým
psem (říjen 2018), ale i písničky z prvních desek. Radůza se
zvládne doprovodit na několik hudebních nástrojů, její zpěv
hřmí, ale i jemně vypráví dojemné příběhy.
Vstupné: 290,- Kč.
Délka představení cca 90 minut bez přestávky.
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Středa 24. listopadu od 19.30 hod.

DIVADLO

Spolek Našlose ze Sedlčan
si již potřetí vybral divadelní předlohy od Václava Havla,
tentokrát jeho dvě nejkratší a nehranější hry.
Absurdní komedie

VÝSTAVA
Výstava v měsíci listopadu nebude pro naše návštěvníky
připravena, protože v prostorách určených pro instalaci
výstav v současné době působí Očkovací centrum.

ELA, HELA A STOP

je o iniciační cestě dvou dam, které si přejí poznat autostop na
vlastní kůži. Hraje Renata Řezaninová Pejchlová, Petra Belková
a Patrik Chmel.
Druhá jednoaktovka je tragédie o jednom dějství s názvem

RODINNÝ VEČER,

kde hraje Jana Durďáková, Eva Kloudová, Zuzana Trojanová,
Petr Svoboda, Filip Špale, Patrik Chmel a Jan Zdeněk.
Vstupné: 150,- Kč. Délka představení cca 60 minut.

PLÁNOVANÉ AKCE
NA PROSINEC 2021
ST 1.12. BLUE ORCHESTRA			
ČT 9.12. DVOJKA – VÁNOČNÍ AKADEMIE

Koncert
Aerobic show

ST 15.12. J. J. Ryba – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
NE 19.12. POHÁDKY NA VÁNOCE

Koncert

Divadlo pro děti a rodiče

NE 26.12. Vánoční koncert
– L. MACHÁLKOVÁ a Orchestr Václava Marka

Koncert

Havlovy aktovky

Ela, Hela a stop
Rodinný večer
24. 11. 2021 od 19:30
v KDJS
Úterý 30. listopadu od 18
hod. Sedlčany
Divadlo Našlose Sedlčany hraje
v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech
dvě jednoaktovky Václava Havla
k příležitosti jeho 85. narozenin
a desátého výročí
jeho úmrtí.

KONCERT

Václav Havel
rodinná tragédie o jednom dějství
Jevištní technik: Patrik Chmel, Filip Špale
Babička: Jana Durďáková
Pokorná: ZuzanaTrojanová
Pokorný: Petr Svoboda
Alena: Eva Kloudová
Ivan: Jan Zdeněk

Divadelní sál KDJS bude hostit tradiční pořad ZUŠ Sedlčany

ADVENTNÍ ŤUKÁNÍ

Ivan Vyskočil, Václav Havel
absurdní komedie o touze poznat
autostop na vlastní kůži
Ela: Renata Řezaninová Pejchlová
Hela: Petra Belková
Řidič: Patrik Chmel

DÁLE PŘIPRAVUJEME
NA SEZONU 2021/2022
KAFE U OSMANYHO

(zábavný pořad)

ŠTEFAN MARGITA

(koncert)

HOUSLE

(Divadlo UNGELT)

VOJTA NEDVĚD s kapelou

(koncert)

PLESY, PRODLOUŽENÉ A VĚNEČKY TANEČNÍCH
PETRA ŠPALKOVÁ

(hudebně-poetický pořad)

JAROSLAV SAMSON LENK

(sólový recitál)

RODINNÝ KONCERT ZUŠ

(koncert)

nápověda: Jitka Jandová, Jarmila Vlčková
hudba: Dominik Sosnovec
režie: Jaroslava Trojanová

SPLAŠENÉ NŮŽKY

(divadlo)

Vstupné 150 Kč

HANA ZAGOROVÁ

(koncert)

V pestrém pořadu, který je věnovaný zejména adventním i vánočním a převážně lidovým tradicím a koledám, vystoupí žáci
a někteří učitelé školy. Zapojí se žáci hudebního, tanečního
a literárně-dramatického oboru. Dýchne na nás adventní atmosféra, která neodmyslitelně patří k tomuto období.
Děkujeme Nadačnímu fondu Patronát
Sedlčansko za ﬁnanční podporu

Vstupné: 120,- Kč dospělí, děti do 15 let 80,- Kč.
Délka koncertu cca 70 minut bez přestávky.

VESELÉ VELIKONOCE

(pohádka)

KAREL PLÍHAL

(koncert)

RIGOLETTO

(divadlo)

LUCIE BÍLÁ a PETR MALÁSEK

(koncert)

MUŽI V OFFSIDU

(divadlo)

ŠTEPÁN KOJAN

(koncert)

PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ
ČÍST V MAPÁCH
(divadlo)
MICHAL NESVADBA

(představení pro děti)

METROPOLITAN JAZZ BAND a Eva EMINGEROVÁ
(koncert)
MUŽI V OFFSIDU

(divadlo) …

KINO

SEDLČANY
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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.

pátek 5. listopadu ve 20 hod.

pátek 26. listopadu ve 20 hod.

film Česko – dokument (2021), rež. Adéla Komrzý, 76 min.

film Česko – komedie, drama (2021), rež. P. Kolečko, 99 min.

JEDNOTKA INTENZIVNÍHO ŽIVOTA

Režisérka v průběhu tří let dokumentovala Oddělení paliativní péče
ve VFN na Karlově náměstí v Praze. To vzniklo jako pilotní projekt,
jenž má sloužit jako modelový příklad ostatním nemocnicím. Tým
odborníků pomáhá pacientům nalézt řešení a učinit rozhodnutí,
které pro ně v době nekonečných možností umělého prodlužování
života může být dobré ... Po ukončení filmu proběhne beseda s režiserkou filmu Adélou Komrzý.
Vstupné 100 Kč. Přístupné.
sobota 6. listopadu ve 20 hod.

ATLAS PTÁKŮ

film ČR, SR, Slovinsko – drama (2021), rež. O. Omerzu, 90 min.

Film proplétá komplikované rodinné vztahy se světem moderních
komunikačních technologií, které dokáží využít naše slabá místa.
Ve válce, která se ve filmu pokradmu rozpoutává, ale není vůbec
jasné, kdo stojí proti komu, natož kdo z ní vyjde jako vítěz. Hraje M.
Donutil, A. Mihulová a další. Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.

ZBOŽŇOVANÝ

Uznávaný a oblíbený pediatr Zdeněk (J. Bartoška) jde do důchodu
a těší se na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho rodina – manželka Olga (Z. Kronerová), která se už nemůže dočkat,
až o něj bude pečovat, stejně tak jako jeho dcera Zuzana, jejíž
manželství s Karlem (J. Langmajer) se rozpadlo. Zdeněk má však
jedno velké tajemství ...
Vstupné 100 Kč. Od 12 let přístupné.
sobota 27. listopadu ve 20 hod.

ZTRACENI V RÁJI

film Česko, Švýcarsko – komedie, road movie (2021), rež. F. Ziegler,
75 min.

Evžen se sice narodil a vyrostl ve Švýcarsku, ale protože byl vždy
tak trochu bohém, rozhodl se opustit tamější buržoazní svět, kam
příliš nezapadal. Po třicítce se přestěhoval do Prahy, odkud jeho
otec naopak v roce 1968 emigroval a už se tam pak nikdy nevrátil.
Vstupné 100 Kč. Od 12 let přístupné.

pátek 12. listopadu ve 20 hod.

RODINU SI NEVYBEREŠ

film Francie – komedie (2021), rež. J. P. Benes, 92 min.

Jednoho krásného letního rána se totiž Morelovi probudí s obrovským problémem. Jejich těla a duše prošly opravdu hodně zvláštní proměnou. Šestiletá holčička je najednou v těle svého táty,
který je teď svým pubertálním synem a ten je zase v těle své starší
sestry… Kdo je teď v těle matky a šestileté Chachy? Hlava vám to
nebere? No, to ani jim. Jenže tím to vše teprve začíná.
Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevodné.
sobota 13. listopadu ve 20 hod.

KAREL

film Česko – dokument (2021), rež. O. Malířová Špátová, 127 min.

Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do
soukromí a do duše Karla Gotta. Režisérka natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného
zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl.
Vstupné 120 Kč. Přístupné.
pátek 19. listopadu ve 20 hod.

TICHÉ MÍSTO: ČÁST II

film USA – thriller, horor (2021), rež. J. Krasinski, 97 min.

Přežijete, jen když budete potichu. Díky respektování jednoduchého, ale životně důležitého pravidla dokázali Abbottovi (tedy
skoro všichni) přežít Tiché místo I. Pokračování úspěšného hororu
jim do cesty postaví nové, mnohem náročnější výzvy.
Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.
sobota 20. listopadu ve 20 hod.

JEDINĚ TEREZA

film Česko – romantická komedie (2021), rež. J. Fuit, 102 min.

Příběh lásky, která se ocitla v nejkritičtějším bodě. Co udělá zamilovaný člověk, aby ji zachránil? Úplně všechno. Navzdory tomu, že ho
čekají četné nástrahy, omyly a fatální nedorozumění. Hrají I. Orozovič, V. K. Kubařová a další. Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 7. listopadu v 15 hod.

AINBO: HRDINKA Z PRALESA

film Peru, Nizozemsko – animovaný (2021), rež. J. Zelada, 85 min.

Narodila se hluboko v amazonském pralese a bude statečně
bojovat za záchranu svého vzácného domova!
Vstupné 100 Kč.
neděle 21. listopadu v 15 hod.

MOŘE KOUZEL

film Rusko – animovaný, komedie (2021), 82 min.

Mladý delfín Delfi je odjakživa strašpytlík a hodně velký stydlivka. V moři náhodou objeví kouzelnou klenbu, která dokáže
každou rybu proměnit v to, čím si přeje být. Vstupné 100 Kč.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 11. listopadu ve 20 hod.

JABLKA

film Řecko/Polsko/Slovinsko - 2020, r. Christos Nikou, 90 min.

Absurdní tragikomedie o náhlých ztrátách paměti a trvalé potřebě být někomu nablízku.
Svět zasáhla záhadná pandemie. Lidé bez důvodu ztrácejí paměť. Nezbývá, než si pod bedlivým dohledem lékařů a psychologů znovu budovat novou identitu. Amnézie postihne i Arise,
muže ve středním věku. Apatický muž začíná podstupovat absurdní terapii, která mu má otevřít novou životní perspektivu.
Debutující Christos Nikou svým stylem patří k řecké divné vlně,
ale do známé receptury přidává osvěžující prvky něžného melodramatu a hořké komedie o touze zapomenout.

