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Neděle 9. ledna od 15 hod.
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky je připravena muzikálová pohádka 
Dany Bartůňkové

O PEJSKOVI A KOČIČCE 
JAK ZACHRÁNILI HRAD

Jednoho dne se pejsek a kočička rozhodnou ze svého domečku 
vydat na výlet. Najednou se zničehonic zatáhne a přižene se 
silná bouřka s deštěm a kroupami. Pejsek s kočičkou se pro-
to rychle schovají v nedaleké zřícenině hradu, aby se usušili. 
Bouřka však stále nepřestává, a tak se rozhodnou v hradu pře-
nocovat. V noci je probudí prapodivné zvuky, které je tak tro-
chu vyděsí. Zjistí, že na hradě bydlí strašidýlko Bubulínek, které 
je smutné, protože mu někdo celý hrad podhrabává a ničí. Bojí 
se, že hrad spadne a on nebude mít kde bydlet. Pejsek a ko-
čička se tedy se strašidýlkem Bubulínkem pouštějí do pátrání, 
které je přivede na stopu zlomyslného myšáka Kulišáka. A tak 
všechny čeká dobrodružství, na které jen tak nezapomenou ...

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

Středa 12. ledna v 19.30 hod.
KONCERT

Srdečně vás zveme na koncert
kde budou znít velice populární  

PÍSNIČKY BRATŘÍ NEDVĚDŮ 
Je to nový program  VOJTY NEDVĚDA a kapely Tie Break. Vojta 
– syn legendárního zpěváka, písničkáře, skladatele a muzikanta 
za doprovodu kapely svého otce Františka zahraje nejoblíbe-
nější písně obou bratří Nedvědů – Františka a Jana. Zazní na-
příklad Kočovní herci, Devatenáct, Chce to jenom čas, Jsi mým 
osudem, Loch Lomond, Růže z papíru, Skládanka, Stánky, Igelit, 
Kytka atd.

Pořad je součástí Dárkového balíčku KDJS 2022, ale je možné 
zakoupit i vstupenku na tento samostatný koncert.

Vstupné: 280,- Kč.  
Délka představení je cca 90 minut bez přestávky.
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Čtvrtek 27. ledna 2022
SHOW

V divadelním sále je plánován oblíbený pořad 
věnovaný sedlčanským závodníkům, 

kteří se zúčastní letošního ročníku DAKAR.
Pořad se jmenuje

POSEDLÍ DAKAREM.
Bližší informace o pořadu a prodeji vstupenek naleznete prů-
běžně na našich webových stránkách a také na stránkách 
www.bigshockracing.cz.

Úterý 18. ledna v 19.30 hod.
VEČER SLOVA, HUDBY A POEZIE - PŘEDPLATNÉ   

Do divadelního sálu KDJS 
Vás zveme na další pořad z předplatitelského cyklu 

nazvaný

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

Vstupné: 180,- Kč.  
Délka představení je cca 75 minut + přestávka.

Na čtvrtek 20. ledna od 19.00 hodin 
byl připraven koncert

INTIMITY – ŠTEFAN MARGITA.
Pořad se z rozhodnutí agentury zastupující umělce 

přesouvá na termín 1. května 2022.

Na pondělí 24. ledna od 19.00 hodin byl připraven 
zábavný pořad – talk show

KAFE U OSMANYHO.
Pořad se z rozhodnutí agentury zastupující umělce 

přesouvá na pozdější termín,  
který bude ještě upřesněn..



 PLÁNOVANÉ AKCE NA ÚNOR 2022
ST 2.2. POCTA DIVADLU SEMAFOR – Swing Band Tábor     
                                                                                                Koncert

ČT 10.2. JAROSLAV SAMSON LENK - RECITÁL    Koncert

PO 14.2. SPLAŠENÉ NŮŽKY               Divadlo - předplatné 

ČT 17.2. RODINNÝ KONCERT ZUŠ Sedlčany     Koncert

 

DĚTSKÝ KARNEVAL (pro děti a mládež)
TŘI LETUŠKY V POSTELI (divadlo)
HANA ZAGOROVÁ (koncert)
VESELÉ VELIKONOCE (pohádka)
LIVIN FREE  (koncert)
KAREL ŠÍP – VŠECHNOPÁRTY (zábavný pořad)
ÚSTŘEDNÍ HUDBA AČR  (koncert)
KAREL PLÍHAL  (koncert)
RIGOLETTO (divadlo)
SWING TRIO AVALON  (koncert)
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VÝSTAVA

Výstava v měsíci lednu opět nebude pro naše 
návštěvníky připravena, protože v prostorách 
určených pro instalaci výstav působí Očkovací 
centrum.

Neděle 30. ledna od 18 hod.
DIVADLO

Dva neúspěšní shakespearovští herci Jack a Leo rozhodnou 
vydávat se za dávno zmizelé příbuzné milionářky Florence, 
aby získali dědictví. Jaké je ale jejich překvapení, když zjistí, že 
ony příbuzné jsou ženy a že jejich tetička Florence je stále živá 
a plná energie?

DÁLE PŘIPRAVUJEME NA SEZONU 2022
KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK (pohádka)
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)
TECHTLE MECHTLE A KOČKY (travesti show)
METROPOLITAN JAZZ BAND a Eva EMINGEROVÁ  (koncert)
SVATBA BEZ OBŘADU (divadlo)  …

Pro příznivce divadelních představení je připravena komedie Kena Ludwiga

POD PRAPOREM NĚŽNÝCH DAM
V režii Jaroslava Klouda hrají: Pavel Kubíček, Jirka Rybař, Hana 
Šťastná, Veronika Bílková, Marie Křížová, Petr Štěpánek, Ri-
chard Kolín, Jan Zdeněk / Matouš Bílek, Jaroslav Paták.
 
Vstupné: 100,- Kč.Délka představení cca 80 minut + přestávka.
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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 8. ledna ve 20 hod.

MINUTA VĚČNOSTI
film Česko – drama (2021), rež. R. Havlík, 81 min.

Špičkový kardiochirurg Petr (J. Langmajer) je velmi uzavřený a in-
trovertní muž. Jeho jednadvacetiletá dcera Lucie (M. Babišová) 
má vrozenou srdeční vadu a Petr se ji rozhodne operovat při plá-
nované operaci sám. Po ní se společně vydají na dobrodružnou 
výpravu na Island.                      Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 14. ledna ve 20 hod.

DOKUD NÁS BŮH NEROZDĚLIL
film Itálie – komedie, drama (2021), rež. P. Costela, 101 min.

„Dokud vás Bůh nerozdělí...“ A kdyby vás místo Boha rozdělil 
soudce, který prohlásí vaše manželství za neplatné, protože vás 
oddal kněz, který nebyl skutečným knězem. Co uděláte, pokud po 
letech ve vztahu zjistíte, že jste nikdy nebyli oddáni a že budete 
moci znovu říct své „ANO“ (nebo taky „NE“) tomu samému člo-
věku?                                        Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevhodné.

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 ote-
vřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavné-
ho zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním 
příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled 
a humor.                                                            Vstupné 120 Kč. Přístupné. 

sobota 15. ledna ve 20 hod.

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

Většina z nás se bojí stárnutí. Představa, že bychom se ocitli na 
místě, kde čas běží mnohem rychleji, než je obvyklé, by proto asi 
každého vyděsila k smrti. Vítejte v noční můře servírované ho-
rorovým mágem Shyamalanem. Hraje G. García, R. Sewell ad.   
                                                        Vstupné 100 Kč. Přístupné od 15 let.

pátek 21. ledna ve 20 hod.

ČAS
film USA – horor (2021), rež. M.N. Shyamalan, 110 min.

FILMOVÝ KLUB

Tři mladé ženy a jeden muž. Jejich životy se na chvíli protnou ve 
čtvrti Les Olympiades, v pařížském 13. obvodě.  Dynamicky nato-
čený snímek J. Audiarda citlivě a s porozuměním sleduje krátké 
období v životě současných třicátníků, kteří se vyhýbají závazkům 
a samotu zahánějí večírky, povrchními známostmi a náhodným se
xem.                                                Vstupné 100 Kč. Přístupné od 15 let.

sobota 22. ledna ve 20 hod.

PAŘÍŽ, 13. OBVOD
film Francie- drama (2021), rež. J. Audiard, 105 min.

čtvrtek 13. ledna ve 20 hod.

SÍLA
film Česko -  2021, rež. Martin Mareček, 92 minut

Nový rok zahájí sedlčanský filmový klub čerstvou novinkou re-
žiséra Martina Marečka Síla. Film zachycuje pět obtížných let 
v životě mediálně známého filmového publicisty Kamila Fily, 
během kterých se potýká s partnerskými problémy, depresí 
i hraničním fyzickým experimentem na vlastním těle. Výsled-
kem je nejen drtivě upřímná výpověď o vnitřním konfliktu 
a krizi středního věku, ale i obecnější reflexe proměn a podob 
mužství v novém tisíciletí. Martin Mareček tematicky navazuje 
na film Dálava, který jsme za účasti režiséra uvedli v listopadu 
2019. Pokud vše vyjde, měl by Martin Mareček přijet i na sedl-
čanskou projekci svého nejnovějšího snímku.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 23. ledna v 15 hod.

DRAČÍ PRINCEZNA
film Norsko, Holandsko, Česko – rodinný, fantasy (2021), rež. 
K. Launig, 85 min.
Jsou Vánoce, všude znějí koledy a ve městě se objevil drak. 
Vlastně spíš malý vystrašený dráček, který sem zabloudil 
z bájné dračí země. Spřátelí se s ním devítiletá Sára, do party 
přiberou kamaráda Mortimera a všichni společně převrátí le-
tošní svátky klidu a míru vzhůru nohama.

pátek 28. ledna ve 20 hod.

SOUSED
film USA – komedie (2021), rež. D. Bruhl, 92 min.

Během zdánlivě náhodného setkání je filmová hvězda Daniel kon-
frontována s Brunem, jedním z poražených po znovusjednocení 
bývalého východního Berlína. Ví o Danielovi všechno – a chce se 
pomstít.                                       Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevhodné.

sobota 29. ledna ve 20 hod.

MILENCI
film Francie – drama, thriller (2021), rež. N. Garcia, 102 min.

Příběh sleduje Lisu na dovolené se svým manželem, kde potkává 
svého bývalého přítele, a oživuje s ním vášnivý poměr. Lisa před 
manželem zatají svého ex a začne řešit dvojitý život, ve kterém se 
rozhoduje mezi luxusem a pohodlím a vášní, ale nejistotou. Reži-
sérka Nicole Garcia přináší moderní pohled na téma milostného 
trojúhelníku s pravidly filmu noir. 
                                                      Vstupné 100 Kč. Do 15 let nevhodné.


