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neděle 3. listopadu v 15 hod.                    KOUZELNICKÁ SHOW
                                                     NEJEN PRO DĚTI

Do Sedlčan zavítá vynikající světově proslulý kouzelník - iluzio-
nista PAVEL KOŽÍŠEK s velmi oblíbeným pořadem 

ŠKOLA KOUZEL 
PAVLA KOŽÍŠKA

Pojďte si hrát na kouzelnickou školu a v roli kouzelnických učňů 
čarujte společně s Pavlem Kožíškem. Každý kouzelnický učeň na 
jevišti dostane pravé kouzelnické vysvědčení a děti v sále budou 
zapojeny do většiny kouzel a soutěží. V roli kouzelnice se představí 
modelka Hana Mašlíková nebo Martina Dvořáková.

úterý 5. listopadu v 19.30 hod.          PŘEDPLATNÉ DIVADLA

V rámci cyklu předplatného divadla došlo ke změně. Na místo 
plánované hry AGNES BELLADONE, kterou divadelní společnost 
Sophia Art z důvodů indispozice umělce musela stáhnout z reper-
toáru, uvidíme francouzskou komedii autora Luca Chaumara:

Čtvrtek 7. listopadu v 19.30 hod.   KONCERT - mimo předplatné

Do divadelního sálu KDJS vás zveme na koncert stálice českého 
showbyznysu. Do Sedlčan zavítá:

MARCELA HOLANOVÁ s kapelou

Marcela má ojedinělou a nezaměnitelnou barvu hlasu a velice 
široký repertoár. Mezi nejúspěšnější hity patří skladby Ráno, Cesty 
lásek, Jestli je na nebi Bůh, Žárlím, s Karlem Gottem nazpívala 
duety Čau lásko, Náš song. Některé z těchto hitů a další její nové 
i starší písně uslyšíme v Sedlčanech. Účinkují: Marcela Holanová 
– zpěv, Radek Neumann – kytara, Pavel Novák – kytara, Michal 
Voldán- baskytara, Mika Ronos – bicí.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 210 Kč. Dél-
ka koncertu cca 100 minut + přestávka.

Přiznat svému nejlepšímu příteli, že jsem milencem jeho dcery, 
to je záležitost mimořádně delikátní. Zejména pak, je-li on kmot-
rem mafie! Co myslíte, jak byste reagovali na skutečnost, že chodí 
s vaší dcerou o dost starší muž? Jaké myslíte, že jsou praktiky 
sicilské mafie při řešení těchto zamotaných rodinných záležitostí? 
To vše uvidíme v této komedii. 

V režii Ivana Vyskočila hrají: 
Josef Laufer, Veronika Nová, Lukáš Langmajer a Karel Zima.
Vstupenky je 

možné zakoupit 
v předprodeji na 
radnici nebo před 
začátkem před-
stavení v KDJS. 
Vstupné: 200 Kč. 
Délka cca 105 
min. + přestávka.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání za 125 Kč. Délka před-
stavení cca 60 minut bez přestávky.
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pondělí 18. 11. v 16 hod.            PŘEDSTAVENÍ - pro důchodce
pondělí 18. 11. v 19.30 hod.   PŘEDSTAVENÍ - mimo předplatné
středa 20. 11. v 19.30 hod.     PŘEDSTAVENÍ - mimo předplatné
čtvrtek 21. 11. v 19.30 hod.   PŘEDSTAVENÍ - mimo předplatné
neděle 24. 11. v 15 hod.      PŘEDSTAVENÍ - mimo předplatné

Již potřetí uvádí Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech 
podzimní kabaret. Tentokrát je obsah celého kabaretu zaměřen na 
naše město Sedlčany a od toho se také odvíjí jeho název. 

KABARET ANEB SEDLČANSKÉ HARAŠENÍ

Jedná se o směs scének, písní, veršovaných skečů a nebude 
chybět ani parodie na dávno minulé spartakiádní cvičení. Vše se 
zaměřuje na město Sedlčany. Doufáme, že satira spojená se zába-
vou a legrací naše sedlčanské diváky pobaví.

V režii Jaroslavy Bulínové hrají členové Spolku divadelních 
ochotníků Sedlčany.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 100 Kč, 
důchodci na odpolední představení 50 Kč. Délka představení cca 
110 minut + přestávka.

úterý 12. listopadu v 19.30 hod.                 PŘEDPLATNÉ POEZIE

Jako druhé představení Cyklu slova, hudby a poezie jsme připra-
vili večer s pořadem nazvaným

DEKAMERON
V zajímavém pořadu uslyšíme Milostné listy portugalské jeptiš-

ky Mariany a zazní středověká i renesanční milostná poezie, kterou 
zhudebnil a interpretuje Daniel Dobiáš. Překladu textů se zhostil 
prof. Vladimír Mikeš - držitel Státní ceny za překlad 2012.

Účinkují: 
TÁŇA FISCHEROVÁ 
- recitace a zpěv 
DANIEL DOBIÁŠ 
- hudební doprovod a zpěv 

Vstupenky je možné si 
zakoupit v předprodeji na 

radnici nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 
150 Kč. Délka představení cca 80 minut + přestávka.

čtvrtek 14. listopadu v 18 hod.          VERNISÁŽ VÝSTAVY

V koncertním sále KDJS bude nainstalována výstava sedlčan-
ského výtvarníka STANISLAVA KADLECE, kterou autor nazval 

KRAJINY VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ

Autor sám říká: „Maluji krajiny reál-
né a abstraktní. V reálných krajinách 
mne zajímá hlavně příroda, les, ryb-
níky a všechno kolem nás. Vystavím 
i několik kreseb města Sedlčan. Když 
maluji krajinu, musím se do ní vcítit 
a nalézt vzájemný vztah. V abstrak-
cích se snažím vyjádřit vnitřní pod-
statu jevů. Chci říci, že vše je vlastně 
energie - někdy je viditelná, jindy 
není - záleží to na rychlosti pohybu.“
Stanislav Kadlec se narodil 7. října 1951 v Příbrami, 22 let byd-
lel v Jincích a od roku 1973 žije v Sedlčanech. „Maluji asi od 15 
let. Velice mi pomohlo setkání s akad. malířkou paní Hölzelovou. 
Naučil jsem se techniku kresby a malby a začal jsem více pře-
mýšlet o smyslu tvorby. Nejbližší je mi technika tvorby suchými 
pastely - mohu velmi dobře reagovat na náladu, v přírodě nebo 
v abstraktní malbě vyjádřit jemné odstíny v přechodových liniích. 

Zatím jsem zrealizoval asi 30 samo-
statných výstav.“

Vernisáž proběhne v koncert-
ním sále ve čtvrtek 14. listopadu 
a zasvěcené jistě nepřekvapí fakt, že 
o hudební složku se postará autor 
sám, neboť zahraje na klavír. Prů-
vodní slovo přednese jeho manželka 
Jitka Kadlecová.

Výstava bude přístupná v pracov-
ní dny v době od 8 do 16 hodin a při 
každé akci konané v KDJS. 

čtvrtek 28. listopadu v 19.30 hod.   KONCERT - mimo předplatné

V divadelním sále se uskuteční koncert k 35. výročí založení 
legendární populární skupiny NEZMAŘI. Název koncertu je sym-
bolický

NEZMAŘI - 35 let na cestě
Jak sami muzikanti říkají: „… protože v tomto roce slavíme další 

kulaté výročí, jezdíme po vlastech českých i moravských se spe-
ciálním koncertem. Kromě písniček můžete vidět i originální videa 
z našeho archívu. To všechno v pořadu Nezmaři - 35 let na cestě.“ 
  Přijďte strávit pohodový večer plný písniček, humoru a tentokrát 
obrazové a filmové projekce do společnosti této kapely. A jak o 
sobě říkají NEZMAŘI: Každý z vás jistě ví, že nejdůležitější věci 
se neodehrávají ve vládě či v parlamentu, ale v hospodě. Ta byla 
vždy zdrojem informací i místem, kde se scházeli lidé, kteří měli 
společné zájmy a chtěli se družit. Hospoda vždy neobyčejnou silou 
přitahovala různá individua, mezi něž rovněž patří muzikanti:

Šárka BENETKOVÁ - zpěv, klavír
Pavel ZAJÍC - zpěv, kytara
Tonda HLAVÁČ - zpěv, kytara
Pavel Jim DRENGUBÁG - kontrabas, průvodní slovo.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 170 Kč.  
Délka představení cca 110 minut + přestávka.



Pondělí 10. února 2014

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
S tímto legendár-

ním titulem – laska-
vou komedií Geraldi-
ne Aronové – k nám 
přijede vynikající 
česká herečka Eliška 
Balzerová. Autorka 
hru věnovala všem, 
kteří nikoli vlastní 
vinou zůstali sami. 
Všechny postavy 
vytváří E. Balzerová 
a její podání je str-
hující. O tom svědčí 
nejen slova chvály 
samotné autorky, 
která shlédla české 
provedení, ale i již 10 
let beznadějně vypro-
daná představení. 

Účinkuje: Eliška Balzerová
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Plánované akce na prosinec
PO 2. 12. ČOCHTAN (Divotvorný hrnec)  PŘEDPLATNÉ DIVADLA
ST 4. 12. Cimbálová muzika KAPURA KONCERT mimo předplatné
ST 11. 12. ADVENTNÍ ŤUKÁNÍ       KONCERT mimo předplatné
NE 15. 12. BOB A BOBEK            DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE
ČT 26. 12. YVETTA BLANAROVIČOVÁ s kapelou  KONCERT

DÁRKOVÝ BALÍČEK KDJS
Pro sezonu 2014 jsme připravili oblíbený „Dárkový balíček 

KDJS 2014“. Pevně věříme, že vybrané pořady potěší vás či vaše 
blízké, pokud je tímto balíčkem podarujete.

Tento dárek je možno zakoupit v kanceláři předprodeje na 
náměstí TGM v Sedlčanech, telefonní číslo 318 821 158. Cena za 
tuto trojici kulturních zážitků je letos 600 Kč. Došlo oproti loňské-
mu roku k navýšení o 100 Kč, ale i tak je tento „komplet“ podstat-
ně výhodnější oproti nákupu jednotlivých titulů samostatně. Navíc 
při pohledu na jména účinkujících lze konstatovat, že se jedná 
o skutečně známé a tzv. „prvoligové“ umělce. Těšíme se na vaši 
návštěvu.

                                                                                                  
Úterý 14. ledna 2014 

Z LOUŽE POD OKAP
Nová česká komedie z pera Z. Kostkové se zabývá věčnou pro-

blematikou společnosti. Od pradávna se šidilo, kradlo, podvádělo 
a upláceno… a není tomu jinak ani dnes. Jak dopadne majitelka 
pozemků Anděla ve svém boji se zastupitelem Korýtkem? V realitě 
je každá zlodějna k pláči. Jak to dopade to Vám neprozradíme, ale 
slibujeme, že to bude hlavně k smíchu.

Účinkují: V. Kratina, D. Homolová, M. Dolinová a F. Tomsa

Pondělí 27. ledna 2014 

MIROSLAV DONUTIL - „CESTOU NECESTOU“
Zábavný pořad - one man show - jednoho z nejpopulárnějších 

herců současnosti je plný historek o cestování, kamarádech, ryba-
ření a je proložen písničkami v podání M. Donutila. Zazní písně 
z filmu Balada pro banditu, Písničky z provázku či Ten báječnej 
mužskej svět. 

Účinkuje: Miroslav Donutil 
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Kino KDJS Sedlčany
tel.: 318 822 620, vedoucí 

M. Čekal (kino@sedlcany.cz) 
kancelář kina 8-14 hod.

pokladna kina 19-20 hod. 
(v den promítání)

pátek 1. listopadu ve 20 hod.
film Slovensko – hudebně-taneční film (2013), 79 min. 

TANEC MEZI ČREPINAMI
- Dramatický příběh o lidském bytí, lásce, vzletech a pádech ve 
strhujícím a fascinujícím tanci života. Příběh je postavený na před-
stavách hlavního hrdiny, vynořujících se z hloubky paměti, který 
prožívá své silné životní situace a zážitky prostřednictvím tance, 
hudby a síly básnického slova. Jeho putování je poskládané z jed-
notlivých střepin života, které spolu vytvářejí fascinující mozaiku 
obrazů, pohybujících se v čase a v prostoru. 

Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 9. listopadu ve 20 hod. 
film SR, ČR – tragikomedie (2013), 77 min.           NOVÝ ŽIVOT
- Tragikomický film o trapnosti, rodině, vztazích a únavě ze zodpo-
vědnosti. Otec Adama Olhy, známý slovenský pedagog a filmař, se 
po letech společného života rozhodl opustit svou ženu a šest dětí 
a začít znova. Adam tak přejímá jeho místo a pouští se do zazna-
menávání rodinných peripetií.   Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.

PROGRAM KINA - LISTOPAD 2013

neděle 10. listopadu v 15 hod.
film Česko – pohádka (2013), 85 min.        KOVÁŘ Z PODLESÍ
- Stěžejním tématem filmu je pohádkový souboj dobra se zlem, 
snaha o získání pravé lásky a objevení opravdového přátelství. Na 
městečko Podlesí je uvržena kletba, kterou může zlomit synovec 
místního kováře. Hrají B. Polívka, J. Somr, I. Chýlková, B. Seidlová...

sobota 2. listopadu ve 20 hod.
film Dánsko – dokument (2013), 77 min.       LIDSKÝ ROZMĚR
- Lidský rozměr přispívá do diskuze, která je mimořádně aktuální 
i u nás. Jak docílit, aby se ve městech žilo lépe? Na příkladech 
několika metropolí film velmi sugestivně ukazuje, v jak živoucí 
a inspirativní organismus lze města citlivými zásahy proměnit, 
či naopak jak lze ignorantským přístupem veškerý život v ulicích 
zabít. Krása těch nejlepších nápadů spočívá v jednoduchosti...

 Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 8. listopadu ve 20 hod.
film Francie – komedie (2013), 87 min.     
               HAŠIŠBÁBA
- Paulette je zapšklá stará babka žijící sama 
v paneláku na předměstí Paříže. Jednoho veče-
ra se stane náhodným svědkem pochybného 
obchodu. Vidí v tom znamení osudu a rozhodne 
se, že začne prodávat hašiš. Přesto ale není jed-
noduché stát se ze dne na den dealerem! Hrají B. 
Lafontová, C. Maura, D. Lavanant a další. 

Vstupné 80 Kč. 
Mládeži do 15 let nevhodné.

pátek 15. listopadu ve 20 hod.
film GB, USA, Irsko – fantasy, thriller, drama (2013), 118 min. 

BYZANTINUM – UPÍŘÍ PŘÍBĚH
- Eleanor a Clara, dvě tajemné mladé ženy, hledají útočiště v chát-
rajícím pobřežním letovisku. Clara si začne vydělávat jako prosti-
tutka a brzy se seznámí s osamělým Noelem, který jim poskytne 
útočiště v penzionu Byzantinum. Eleanor se seznámí s Frankem, 
kterému se přizná, že potřebují lidskou krev, aby zůstali naživu... 
Hrají G. Arterton, S. Ronan, D. Mays, S. Riley a další. 

Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 7. listopadu ve 20 hod.
dokument, režie D. Vondráček (2013), 79 min.   LÁSKA V HROBĚ
- Hrdiny oceňovaného dokumentu jsou Jan a Jana, kteří našli 
domov na opuštěném hřbitově v pražských Strašnicích. Na začát-
ku natáčení oba mluví o tom, že si obstarají doklady a zlepší svůj 
život, ale úměrně s tím, jak se ve skutečnosti jejich situace zhoršu-
je, pokračují na cestě k sebedestrukci. Dokument nezavírá oči před 
nepříjemnými aspekty bezdomovectví a ukazuje, kam až člověka 
může dovést nefunkční rodinné zázemí či osobní tragédie.

sobota 16. listopadu ve 20 hod.
film Česko – komedie (2013), 116 min.                         REVIVAL
- Komedie A. Nelis nabitá hudbou a humorem o jednom podvodu, 
který báječně vyšel tím, že se vůbec nepovedl. Smoke, to byli čeští 
Rolling Stones. Za nejasných okolností se v roce 1972 rozpad-
li. Každý z muzikantů má teď za sebou svůj život i vlastní příběh. 
A také jejich pohnutky k oživení kapely Smoke jsou různé – peníze, 
touha po ztracené slávě anebo se ještě jednou pořádně odvázat.
Hrají B. Polívka, M. Krobot, K. Heřmánek, M. Geišberg, Z. Bydžov-
ská, L. Žáčková a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek a sobota 22. a 23. listopadu ve 20 hod.
film Česko – crazy komedie (2013), 90 min.              MATURITA
- Nová česká crazy komedie od autora filmu Gympl. Partička stu-
dentů se po svém vypořádává se školou, se svými učiteli, i se 
stupidními úředníky nebo místními politiky. Je to film, kde nikdo 
neřeší problémy s identitou ani orientací, není tu ani jeden esté-
bák nebo nácek. Jenom parta maturantů, která chce odmaturovat 
bez zbytečného učení. Hrají T. Polák, M. Doubravová, K. Krausová, 
L. Bakešová, O. Malý a další.    Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 30. listopadu ve 20 hod.
film Česko – komedie (2013), 102 min.     MARTIN A VENUŠE
- Výtvarnice Vendula se seznámí s Martinem. Založí rodinu. Každý 
dělá pro rodinu maximum, ale zároveň se cítí nedoceněný tím dru-
hým. Martin uzavře sázku, že se postará o děti a domácnost během 
jednoho měsíce. Nastane kolotoč humorných a nečekaných udá-
lostí, které dvojici pomyslně vrátí na začátek jejich vztahu a začnou 
si vážit jeden druhého.          Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 29. listopadu ve 20 hod.
film Francie – romance, drama (2013), 179 min.  ŽIVOT ADÉLE
- Do života dvou mladých žen vtrhne láska. Nečekaně a vášnivě... 
Režiser Kechiche šokoval na MFF v Canes filmové kritiky svým 
detailním vykreslením sexuálních scén a zároveň uchvátil výji-
mečným příběhem dvou žen, které hledají cestu k sobě samým 
i k okolnímu světu. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.


