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Úterý 1. března v 19.30 hod.
DIVADLO / SOUČÁST DÁRKOVÉHO BALÍČKU 2022

Pro příznivce divadelních představení 
je připravena komedie Karla Janáka

TŘI LETUŠKY V POSTELI
Divadlo Radka Brzobohatého bezesporu patří mezi špičková di-
vadla. Ve svém repertoáru má i tuto komedii o tom, co všech-
no se může stát na křižovatkách letových tras …
Když už si myslíte, že máte tak dokonalý plán, kdy se nemůže 
nic hrozného stát, stane se něco ještě mnohem, mnohem hor-
šího. Jeden pilot, jeden byt a příliš mnoho milenek na jednu 
postel. Tohle ani letecký mechanik neopraví. Milostné pletky 
napříč zeměkoulí vás pak mohou dostat do ráje, ale také do 
blázince. 
V režii L. Buriana hrají: Anna Kulovaná / Vladimíra Benoni, Ka-
teřina Peřinová, Denisa Nesvačilová, Pavlína Mourková, Miro-
slav Hrabě, Milan Enčev, Petr Franěk

Vstupné: 390,- Kč.  
Délka představení cca 90 minut + přestávka.

Pátek 4. března v 19 hod.
KONCERT / SOUČÁST DARKOVÉHO BALÍČKU 2022

Srdečně vás zveme na přesunutý koncert /původní vstupenky 
na 2. 2. 2022 zůstávají v platnosti/, kde budou znít nejen veli-
ce populární melodie z divadla SEMAFOR, ale i další skladby.

POCTA DIVADLU SEMAFOR
Je to koncertní pro-
gram SWING BAN-
DU TÁBOR, který 
hraje v klasickém 
big bandovém ob-
sazení pod vedením 
Jakuba Valeše a do-
provází své zpěváky 
a hudební sólisty. 
Program je složený z 
písní a povídání Divadla Semafor. Zazní písně z muzikálů - Kdyby 
tisíc klarinetů či Dobře placené procházky, takže uslyšíme hity 
Zčervená, Oliver Twist, Zdvořilý Woody, Ach ta láska nebeská, 
Černá Jessie, Labutí píseň, Nashledanou, ale i Vyvěste fangle 
a Pramínek vlasů.
Zazní i ne semaforské skladby z CD Swing Bandu – Do pyžam, 
Holka z Opočna, Ragbista …
Pořad je součástí Dárkového balíčku KDJS 2022, ale je možné 
zakoupit i vstupenku na tento samostatný koncert. 

Vstupné: 200,- Kč.  
 Délka představení je cca 85 minut + přestávka.

Sobota 12. března ve 14 hod.
MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI

Do Společenského sálu Vás v letošním roce 
opět zveme ve spolupráci s KLUBEM VELKÁ KOBRA na tradiční

VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL 
Letos se koná již 28. ročník. A jako již tradičně Vás čekají sou-
těže a hry, mnoho hudby a tance, občerstvení, volba nejhezčí 
a nejkurióznější masky a hlavně hodně pěkné zábavy.

Vstupenky je možné si zakoupit pouze před začátkem 
karnevalu v pokladně KDJS. Akce trvá do 17.00 hodin.

Klub Velká Kobra Sedlèany, z.s. vás zve na 28. roèník
Co vás èeká: tancování • soutìže a hry • obèerstvení • volba nejhezèí a 
nejkurioznìjší masky • 
Vstupné dospìlí 50,- / dìti bez masky 30,- / dìti s maskou 20,-

Pojïte dìti všechny sem,
budem tanèit celý den.
Hrát si, smát se, soutìžit,
veselo tu musí být.

Princezny i loupežníci,
vodníci a tajtrlíci,
strašidla i dvorní dámy
budou všichni tanèit s námi

12.bøezen 2022 14.00
Kulturní dùm

Sedlèany
Internet: http://velka-kobra.webnode.cz • e-mail: velkakobrasedlcany@gmail.com

1985 1985

1985

Poøádá Kdy? Od kolika? Kde?

Na čtvrtek 10. března byl připraven koncert 
oblíbené stálice českého popu, kterou bezesporu je

HANA ZAGOROVÁ.
Pořad se z rozhodnutí agentury zastupující umělce 

s ohledem na zdravotní situaci 
přesouvá na pozdější termín,

který bude ještě upřesněn.
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Středa 16. března v 19.30 hod.
VEČER SLOVA, HUDBY A POEZIE - PŘEDPLATNÉ

Do Koncertního sálu KDJS Vás zveme na další pořad 
z předplatitelského cyklu slova, hudby a poezie nazvaný

TAK TROCHU SVÁTEČNÍ 
SHAKESPEAROVSKÁ POŠTA

Na sedlčanské podium se po delší době vrací vynikající zna-
lec, překladatel a interpret Shakespearova díla – Prof. Martin 
HILSKÝ. Pořad je zajímavým střídáním mluveného slova a písní 
v podání mladé zpěvačky -  členky Státní opery v Praze Kristiny 
Kubové a pianisty Daniela Dobiáše.
účinkují: Prof. Martin Hilský  - umělecký přednes, Kristina Ku-
bová – zpěv, flétna, Daniel Dobiáš – klavír

Vstupné: 200,- Kč.
Délka představení je cca 75 minut + přestávka.

Úterý 15. března v 17 hod.
KONCERT

Koncerty, které připravujeme ve spolupráci 
se ZUŠ Sedlčany, se staly nedílnou součástí nabídky KDJS. 
Po oblíbených koncertech učitelů či vánočních pořadech 

vznikl nový typ koncertu. Je jím

RODINNÝ KONCERT ZUŠ 
Jak z názvu vyplývá, tak tentokrát nebudou vystupovat jen děti 
a učitelé, ale vystoupí rodinná seskupení – dua, tria a možná 
i početnější soubory. Takže těšit se můžeme na vystoupení ro-
dičů či prarodičů se svými dětmi či vnoučaty, ale také na tety, 
strýčky, sourozence a možná i početnější seskupení. Nenechte 
si ujít tento nevšední koncert …

Vstupné: 80,- Kč dospělí a 20,- Kč děti do 15 let.  
Délka představení je cca 75 minut bez přestávky.

Čtvrtek 24. března v 19.30 hod.
KONCERT

Do Společenského sálu při klubové 
– stolové úpravě s možností mírné konzumace 

Vás zveme na koncert poměrně nové a skvěle hrající kapely

LIVIN FREE 
Skupina byla založena na konci roku 2018 Honzou Holečkem 
(zpěv, klávesy) jako vlastní autorský projekt. Jako první byl ke 
spolupráci požádán jeho dlouholetý spoluhráč z kapely Ener-
git, baskytarová legenda Vladimír "Guma" Kulhánek. S ním 
začal Honza Holeček postupně aranžovat materiál k připravo-
vanému prvnímu albu. Následně, po delší úvaze, byli ke spo-
lupráci přizváni velice talentovaní, byť velice mladí muzikanti 
zdejší klubové scény, kytarista Tomáš Frolík a bubeník Michal 
Nosek. Oba působící ve vynikající skupině The Bladder Stones. 
Stylově lze kapelu zařadit do rocku, ale je výhradně ovlivněná 
americkou hudbou, zejména bluesem a gospelem. Livin Free 
je kapela, kde se setkávají zkušenosti s dravou energií, kde se 
potkávají tři generace muzikantů, které pojí láska k hudbě. 

Vstupné: 200,- Kč. 
Délka představení je cca 90 minut + přestávka.



 
PLÁNOVANÉ AKCE 

NA DUBEN 2022
NE 3.4. VESELÉ VELIKONOCE   Pohádka pro děti a rodiče
ST 6.4.  ZÁBOJ – VÝROČNÍ KONCERT                    Koncert
ČT 7.4. ÚSTŘEDNÍ HUDBA ARMÁDY ČR + DASHA 
              a L. SILKENOVÁ                              Koncert
PÁ 8.4. TRAVESTI SHOW                                               Show 
ST 13.4. MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM           Show
ČT 21.4. SWING TRIO AVALON                   Koncert
NE 24.4. KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK         
                                                     Pohádka pro děti a rodiče
… OPERNÍ PŘEDSTAVENÍ /RIGOLETTO/
  Divadlo - předplatné

 

INTIMITY - ŠTEFAN MARGITA (koncert), KAREL PLÍHAL (koncert),  
MUŽI V OFFSIDU (divadlo), MICHAL NESVADBA (představení pro děti),  

JARNÍ ŤUKÁNÍ (koncert), LUCIE BÍLÁ a PETR MALÁSEK (koncert), 
SVATBA BEZ OBŘADU (divadlo), ŠTĚPÁN KOJAN (koncert), 

METROPOLITAN JAZZ BAND a Eva EMINGEROVÁ (koncert), 
THE BEATLES REVIVAL (koncert), PLAVCI - VYPLOUVÁME (koncert), 

HANA ZAGOROVÁ (koncert), OLYMPIC (koncert), 
FLAMENGO – KUŘE V HODINÁCH (koncert), ...
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VÝSTAVA
Výstavy se po dlouhé době jiného využití prostor vrací 

do Koncertního sálu KDJS a v měsíci březnu bude možnost 
zhlédnout celkem dvě výstavy. 

DIVADLO
Spolek divadelních ochotníků Sedlčany si i v letošním roce 

připravil svá představení.

Pondělí 28. 3. od 16.00 hod.      
  Rezervováno pro důchodce
Pondělí 28. 3. od 19.30 hod.      
  Divadlo - předplatné
Úterý 29. 3. od 19.30 hod.     
  Divadlo mimo předplatné
Čtvrtek 31. 3. od 19.30 hod.      
  Divadlo mimo předplatné
Pátek 1. 4. od 19.30 hod     
  Divadlo mimo předplatné

Barbara a Allan Peasovi, Miroslav Hanuš

PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ 
A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH
Hudební komedie, která vám poradí, jak předcházet partner-
ským krizím. Knihy manželů Peasových, které zkoumají rozdíly 
mezi myšlením žen a mužů, se staly světovým bestsellerem. 
Autoři kvůli nim procestovali celý svět a shromáždili nejnověj-
ší poznatky z oboru výzkumu mozku, z evoluční biologie, psy-
chologie a sociologie. Čtenářům pak předkládají lehce kontro-
verzní výsledek, který možná překvapivým, avšak humorným 
způsobem vysvětluje důvod existence napětí a rozepří mezi 
příslušníky obou pohlaví a pokouší se najít způsoby, jak se 
s nimi vypořádat. Režisér Miroslav Hanuš si jejich dílo vzal jako 
základ své hudební komedie, která vznikla takříkajíc na míru 
hereckému souboru Divadla ABC. Originální nápady předlohy 
divadelně upravil a převedl do jevištního tvaru, ve kterém ne-
budou chybět písně a spousta humoru, který se často dotýká 
věcí, jež ve skutečnosti příliš veselé nejsou.
V režii Richarda Otradovce hrají: Jaroslav Repetný, Sláva Bloch, 
Jiří Dundr, Miloslava Kelichová, Petra Daňková, Miroslav 
Bouček, Jana Smrtová, Tereza Boučková, Renata Volková, Jiří 
Bosák, Pavel Heran a Renata Holoubková.

Vstupné: 150 Kč (představení pro důchodce 100 Kč). 
Délka představení cca 100 min. + přestávka

DÁLE PŘIPRAVUJEME NA ROK 2022

Do 16. března 2022 budou vystaveny práce žáků ZUŠ Sedlča-
ny, protože pokračuje v únoru zahájená 

VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU 
1. STUPNĚ ZUŠ

Instalované exponáty představují rozpracované projekty žáků. 
Témata prací se týkají Ptáků, Světa kolem nás, Řeckých dějin 
a Robinsona Crusoa.

Od 21. března 2022 bude připravena ke zhlédnutí výstava 
věnovaná významnému výročí jednoho z kulturních spolků 
dlouhodobě působícího v Sedlčanech. V roce 2022 slavíme 
160. výročí založení pěveckého sboru ZÁBOJ. Mimo napláno-
vaného výročního koncertu, který je připraven na duben 2022, 
bude součástí oslav i výstava 

ZÁBOJ – 160 LET
Je věnována nejen dávno minulé historii, ale také současnosti 
a plánům tohoto sboru.
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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 4. března ve 20 hod.

HEAVY TRIP
film Finsko, Norsko, Belgie – komedie, hudební (2022), rež.J. Laa-
tio, J. Vidgren , 92 min.

Film sleduje neznámou kapelu z Finska, která se vydá na jeden 
z nejbrutálnějších metalových festivalů v Norsku. Začíná divoká 
jízda, na které je čeká spousta heavy metalu, vykrádání hrobů 
a ozbrojený konflikt mezi Finskem a Norskem... 

Vstupné 110 Kč. Do 12 let nevhodné.

sobota 5. března ve 20 hod.

NINJABABY
film Norsko – drama, komedie (2021), rež. Y.S. Flikke, 103 min.

Když třiadvacetiletá Rakel příliš pozdě po nepříliš romantickém 
vztahu na jednu noc zjistí, že je v šestém měsíci těhotenství, její 
svět se změní. Její přítel, který není otcem, je s tím, že čeká dítě, 
v pohodě. Ale Rakel není vůbec připravená být matkou. 

Vstupné 110 Kč. Do 15 let nevhodné.

Film je roadmovie plná snů, lásky a bezpráví. Když se Isak a Em 
setkají jedné noci ve Stockholmu, nechají všechno za sebou a vy-
dají se na roadtrip lesy severního Švédska. Peníze jim brzy dojdou 
a oni jsou nuceni páchat zločiny, aby přežili. To, co začíná jako 
bláznivé dobrodružství, se brzy změní v nebezpečnou hru. 

Vstupné 110 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 11. března ve 20 hod.

NEKONEČNÉ LÉTO
film Švédsko – drama, romantický (2022), rež. A.Öhman, 106 min. 

Osobní drama, které se změní v politický thriller plný manipu-
lace, fanatismu a aktuálních společenských otázek. Název filmu 
odkazuje na heslo Je suis Charlie, jež se stalo symbolem solidarity 
a protestů po teroristickém útoku na francouzský časopis Charlie 
Hebdo v roce 2015.                    Vstupné 100 Kč. Do 15 let nevhodné.

sobota 12. března ve 20 hod.

JE SUIS KARL
film Německo, Česko – drama, thriller ( 2022), rež. Ch. Schwochow, 
126 min.

FILMOVÝ KLUB

Strhující příběh mladé vdovy, která se snaží dosáhnout spravedl-
nosti pro svého neprávem odsouzeného manžela. Minin život se 
obrátí vzhůru nohama, když se dozví, že její manžel Babak nespá-
chal zločin, za který byl odsouzen a popraven. Úřady se za chybu 
omluví, vdově slíbí finanční odškodnění a tím pro ně záležitost 
končí. Ne tak pro Minu, která kvůli sobě i své malé dcerce zahájí 
tichý boj s cynickým systémem...             Vstupné 130 Kč. Přístupné.

pátek 18. března ve 20 hod.

BALADA O BÍLÉ KRÁVĚ
film Irák, Francie – drama (2022), rež. B. Sanaeeka, M. Moghad-
dam, 102 min.

čtvrtek 3. března ve 20 hod.

MIMO ZÁKON
film USA, Německo – (1986), rež. J. Jarmusch, 107 min. 
Třetí film jednoho z nejvýznamnějších představitelů americké-
ho nezávislého filmu Jima Jarmusche se po čase opět dostává 
do českých kin. Nabízí vše, co od nejlepších Jarmuschových 
filmů můžete očekávat. Ve vězeňské cele se díky nečekaným 
okolnostem setkávají nezaměstnaný dýdžej Zack (Tom Waits), 
příležitostný pasák Jack (John Lurie) a excentricky popletený 
italský turista Roberto (Roberto Benigni). Jim Jarmusch vzdává 
osobitou poctu vězeňským filmům a s obdivem paroduje kon-
vence klasických kriminálních příběhů a jejich hrdinů.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 20. března v 15 hod.

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
film Česko – pohádka (2022), rež. I. Macharáček, 100 min.
V království vládne král Jakub (T. Klus), královna Anička (K. Ja-
novičová) a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku 
(V. Bečková). Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka Karaby 
(O. Vetchý), který se rozhodl věnovat už jenom hrnčířskému 
řemeslu.                                                                    Vstupné 100 Kč.

pátek 25. března ve 20 hod.

ZLATO
film Austrálie – thriller (2022), rež. A. Hayes, P. Smyth, 97 min.

Uprostřed rozlehlé, jedinečné a nelítostné australské pouště se 
odehrává drsný thriller o chamtivosti, která dokáže zatemnit lid-
skou mysl. Jak daleko dokáží lidé zajít při cestě za nesmírným bohat-
stvím? Hrají Z. Efron, S. Porter ad. Vstupné 110 Kč. Do 15 nevhodné.

sobota 26. března ve 20 hod. 

PARALELNÍ MATKY
film Španělsko – drama (2022), rež. P. Almodóvar, 120 min.

Dvě nastávající matky, Janis a Ana, se potkávají v nemocničním 
pokoji, kde se připravují na porod.  Janis (P. Cruz), která je ve 
středním věku, je z náhodného početí nadšená a na miminko se 
těší. Puberťačka Ana (M.Smit) je vyděšená, kajícná a traumatizo-
vaná.                                                              Vstupné 120 Kč. Od 15 let.

sobota 19. března ve 20 hod.

HAUTE COUTURE
film Francie – drama (2022), rež. S. Ohayon, 101 min.

Esther je na konci své kariéry hlavní švadleny módního domu 
DIOR. Když se jednoho dne vrací z práce, v metru jí asi dvacetiletá 
dívka ukradne kabelku. Místo aby Esther zavolala policii, rozhod-
ne se s Jade pracovat. Všimne si totiž jejího neobyčejného talentu 
a vidí v ní svou možnou nástupkyni u Diora. 

Vstupné 110 Kč. Přístupné.

čtvrtek 17. března ve 20 hod.

NA CESTĚ
film Írán – (2022), rež. P. Panahi, 93 min. 
Debut íránského režiséra Panaha Panahi mistrovsky kombinuje 
klasickou roadmovie s tichým, ale naléhavým společenským 
poselstvím o zemi, kde svoboda často končí hned za okny auta. 
V intimním portrétu jedné rodiny se spojuje humor, naléha-
vost, nevtíravá tragika a neobyčejně silné i uvěřitelné charak-
tery. Na první pohled se to zdá jako obyčejný rodinný výlet. 
Mrzutý otec má nohu v sádře, starší syn neobratně řídí, mladší 
dělá neúnavně rozruch a matka se snaží rozdílné energie vy-
balancovat.  Cesta plná rozmíšek, vtípků a úsměvů má zneklid-
ňující směr, o kterém se dozvídáme jen z drobných náznaků. 


