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Úterý 2. února v 19.30 hod.   DIVADLO - SHOW - dárkový balíček

Jako v pořadí druhý dárek z Dárkového balíčku 2016 uvádíme 
celovečerní interaktivní divadelní představení

VČERA, DNES A ZÍTRA 
aneb NOVÉ SCÉNKY 
FELIXE HOLZMANNA

V Nových scénkách Felixe Holzmanna uvádíme průřez Holzman-
novou celoživotní kariérou. Kompletní holzmannovský repertoár je 
představen na jevišti v jednom jediném představení, které nabízí 
skutečně to NEJLEPŠÍ z jeho kompletní tvorby. Též dosud nepub-
likované scénky, které stačil Felix Holzmann ještě napsat. Dcera 
Felixe Holzmanna je předala Davidu Šírovi, aby je uvedl do života 
pro radost diváků. David Šír NENÍ IMITÁTOR! Umění profesio-
nálních imitátorů uznává a sám se mu rád věnuje, ale tohle před-
staveni není imitace. Pan Holzmann totiž nikdy nevystupoval sám 
za sebe. Sám si vymýšlel malá krátká představeníčka a do nich si 
vytvářel postavičky jako pana Joudu, pana Carboka, pana Prokou-
ka atd.

David Šír nehraje “Felixe Holzmanna”, hraje jeho postavy podle 
jeho textů a jeho přesných rukopisů. Ano, snaží se je hrát tak, jak 
je hrával on - Brejličky, tralaláček, pruhované tričko, šátek kolem 
krku - humor Felixe Holzmanna se nedá hrát jinak, než tak jak jej 
hrával sám Mistr. 

Hrají: David Šír a Miroslav Reil

Středa 10. února v 19.30 hod.                   TRAVESTI SHOW

I přesto, že Paní Zima je u moci, travesti skupiny Screamers 
a Techtle Mechtle přivážejí nový zábavný pořad plný letních melo-
dií a prázdninové nálady

ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Společně s nimi se můžete vypravit na pravou a nefalšovanou 

letní dovolenou do bývalé Jugoslávie, kde mimo jiné potkáte i řadu 
známých zpěváků, zpěvaček, herců ale i hereček. Těšit se můžete 
kromě krásné delegátky Pamely samozřejmě také na řidiče auto-
busu Karla a Karla, kteří se postarají především o to, abyste vraceli 
zpět hnědé podšálky. 

Kromě nich se ovšem zájezdu zúčastní také hvězdy, jako 
jsou: 

Helena Vondráčková, Heidi Janků, Pavel Vítek, Shakira, 
Madonna ale dokonce i Mařena Škopková, doktor Kája anebo 
Konopnice ze známe trilogie Slunce, seno... 

Nezapomeňte si včas rezervovat své místenky na palubě naše-
ho autobusu!

Účinkují travesti skupiny Screamers a Techtle Mechtle.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupenky lze zakou-
pit i on-line na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 250 Kč. Délka 
představení cca 110 minut + přestávka.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupenky lze zakou-
pit i on-line na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 270 Kč v předpro-
deji a 290 Kč na místě konání. Délka představení cca 100 minut 
+ přestávka.
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Čtvrtek 11. února od 19.30 hod.  DIVADLO - dárkový balíček

Rozbalování Dárkového balíčku KDJS 2016 letos zakončíme 
komediálním divadelním představením z pera Jaroslav Sypala

KŠANDA
(„Nelétej příliš vysoko, všimnou si toho…“)

Magda Olezlá a Jindřich Klíště jsou milenci. Plánují společný 
život, ale ještě předtím se snaží získat hodně peněz a přitom zůstat 
čistí. 

Vymyslí ďábelský plán. K jeho realizaci zneužijí manžela Olezlé 
– Huberta Kšandu. Pomůžou mu postupně vystoupat až na samý 
vrchol kariéry a pak jimi nastražená past sklapne. Teď Olezlé s Klíš-
tětem už nic nebrání k dosažení vytouženého cíle. Jejich růžové 
sny o bohatství se začínají plnit. Ale všechno je nakonec úplně 
jinak… Příběh o lidské hrabivosti má nečekané rozuzlení. Komedie 
„Kšanda“ je nabitá dějem a originálním humorem. Dialogy ostré 
jako bič a strhující tempo nenechají diváky ani na chvíli vydech-
nout. Přijďte se o tom přesvědčit, že láska ke „Kšandovi“ kvete 
v každém věku.

Čtvrtek 18. února v 19.30 hod.                               KONCERT

Pro vyznavače dobré muziky jsme připravili koncert… a dokon-
ce PREMIÉRU!!! Na prkna jeviště našeho divadelního sálu zavítá 
dlouholetý „člen české pěvecké špičky“

PETR KOLÁŘ
Spolu s doprovodnou skupinou uvede svůj nový – komorněji 

laděný koncertní pořad VYZNÁNÍ. 
Kromě osvědčených Petrových hitů jako je např. Jednou nebe 

zavolá, Den, kdy se vrátí láska či snad nejznámější Ještě, že Tě 
lásko mám, uslyšíme i nové skladby z čerstvě vydaného alba A 
PROČ NE. 

Součástí večera je i autogramiáda a samozřejmě bude možno 
zakoupit nové CD.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupenky lze zakou-
pit i on-line na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 250 Kč. Délka 
představení cca 105 minut + přestávka.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky lze zakou-
pit i on-line na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 280 Kč. Délka 
představení cca 75 minut bez přestávky.
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Plánované akce na březen 2016

ST 9. 3. Zdeněk IZER a Šárka VAŇKOVÁ 
 FURTLUFTDURCH TOUR  HUDEBNĚ ZÁBAVNÉ SHOW
NE 13. 3. TAJEMSTVÍ LESNÍ TŮNĚ  POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE
ST 16. 3.  Laďa KERNDL a Roman HORKÝ + KAMELOT KONCERT
PO 21. 3. TAK TROCHU SVÁTEČNÍ SHAKESPEAROVSKÁ POŠTA 
(Prof. M. HILSKÝ)        PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE
ÚT 22. 3. CARMEN – zahájení 52. SUKOVÝCH SEDLČAN 

DIVADLO - předplatné
ČT 31. 3. ÚSTŘEDNÍ HUDBA AČR se sólisty a hosty KONCERT

Sobota 27. února od 14 hod.                   MAŠKARNÍ PRO DĚTI

Do Společenského sálu Vás zveme ve spolupráci s KLUBEM 
VELKÁ KOBRA na tradiční

VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
Letos se koná již 23. ročník. A jako již tradičně Vás čekají soutěže 

a hry, mnoho hudby a tance, občerstvení, volba nejhezčí a nejkuri-
óznější masky a hlavně hodně pěkné zábavy.

Vstupenky je možné si zakoupit pouze před začátkem karnevalu 
v pokladně KDJS (v předprodeji nebudou). Vstupné: děti v masce 
10 Kč, děti bez masky 20 Kč a dospělí 30 Kč. Akce trvá do 17 
hod.

 VÝSTAVA

V koncertním sále bude instalována zajímavá výstava fotografií, 
z nichž každá je doplněna autorovým textem. Výstava je nazvána 
stejně jako její knižní podoba vydaná v roce 2015

CO MNE KDY NAPADLO 
aneb ŽE BY EPIGRAM

Jejím autorem je JAN SLABÝ (*1953) - jak sám píše: „…pří-
slušný do Pyšel, původním povoláním zemědělský inženýr – zoo-
technik, t.č. starosta města Neveklova. 
Muzikant a leader ve třech formacích, 
Farmáři – country, Český šraml – lidov-
ka v tradičním provedení a Benešovské 
horny – lovecká hudba. Myslivec se vším 
co k tomu patří a milovník přírody. P.S. 
Necítím se být psavcem ani fotografem. 
Jenom trochu muzikantem a myslivcem. 
Co bych si však přál je, abych byl nadále 
člověkem, který miluje své bližní, nádhe-
ru naší přírody, hodnoty lidského ducha 
a zůstal nesmlouvavý ke špatnostem.“ 

Výstava bude přístupná od 10. února v pracovní dny v době 
od 8 do 16 hod. a při každé večerní kulturní akci.  

Neděle 28. února v 15 hod.       
RODINNÁ HUDEBNÍ KOMEDIE PRO DĚTI A RODIČE

Letos nastudoval Spolek divadelních ochotníků Sedlčany ve 
spolupráci se ZUŠ Sedlčany rodinnou hudební komedii Zdeňka 
Svěráka, Jaroslava Uhlíře, Jiřího Melíška a Oldřicha Lipského

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Hrdiny dětské komedie jsou chlapci a děvčata, kteří za vydatné 

pomoci duchů vytáhnou do boje proti některým dospělým, když 
chtějí proměnit starý hrad v zemědělský objekt. Hrad se jim podaří 
opravit a získat do své péče…

Režie:    HOLOUBKOVÁ Renata
Asistent režie:   OTRADOVEC Richard
Hudební úprava:  MARHOUL Jan 
Choreografie:    CHÁBOVÁ Tereza 

Hrají:
Rytíř Brtník z Brtníku:  DUNDR Jiří
Leontýna, jeho dcera:  KUPKOVÁ Marika
Dlouhý Jenda:   TOMÁŠEK Dominik
Vávra, ředitel školy:  REPETNÝ Jaroslav
Jouza, prodavač:  BLOCH Sláva
Pilátová, jeho švagrová:  SMRTOVÁ Jana
Předseda ONV:   BOSÁK Jiří
Hajný Kalina:   KOLSKÝ Jaroslav

Dále hrají a účinkují:
Štěpán Kváča, Jan Štemberk, Vilém Schindl, Monika Kupková, 

Lukáš Budka, Barbora Kolářová, Aneta Novotná, David Skalník, 
Miloslava Kelichová, Akordeonový soubor pod vedením Jana 
Marhoula, Dětský pěvecký sbor Zábojáček pod vedením Vladimíry 
Severové, děti z tanečního oddělení pod vedením Anny Benhákové.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupenky lze zakou-
pit i on-line na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 80 Kč. Délka pořa-
du je cca 90 minut bez přestávky.

Cyklus těchto představení pokračuje ještě v březnu !!!:
Úterý 1. 3. od 16 hod. PRO DŮCHODCE. Vstupné: 50 Kč
Úterý 1. 3. od 19.30 hod. MIMO PŘEDPLATNÉ. Vstupné: 100 Kč
Pátek 4. 3. od 19.30 hod. MIMO PŘEDPLATNÉ. Vstupné: 100 Kč
Neděle 6. 3. od 15 hod. MIMO PŘEDPLATNÉ. Vstupné: 80 Kč

Vstupenky na tato představení je možné si zakoupit v předpro-
deji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. 
Vstupenky lze zakoupit i on-line na www.kdjs-sedlcany.cz



pátek 5. února ve 20 hod.
film Thajsko, GB, F, D, Malajsie – magický (2015), 122 min. 

LÁSKA Z KHON KAEN
Film, který uzdravuje. V bývalé škole vznikla nemocnice pro vojáky 
trpící spavou nemocí. Lékaři zkoušejí různé terapie... Do nemocni-
ce dochází také dobrovolnice Jenjira a dohlíží na mladého vojáka 
Itta. Jenjira objeví Ittův zápisník plný zvláštních zápisků a náčrtků. 
Existuje spojení mezi nemocí a starodávným místem, na kterém 
nemocnice stojí? Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 6. února ve 20 hod.    DVD prem. 27. 1. 16
film USA – mysteriózní (2016), 96 min.      IRACIONÁLNÍ MUŽ
Uznávaný profesor filozofie Abe Lucas je emocionálně na dně. Jedi-
ným přítelem je alkohol. Abe přijíždí učit na fakultu, kde se zaplétá 
se dvěma ženami. Osamělá profesorka Rita očekává záchranu ze 
svého nešťastného manželství. Pro studentku Jill je Abova rozerva-
ná duše a exotická minulost přímo neodolatelná... Hrají J. Phoenix, 
E. Stone a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

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)

PROGRAM KINA - ÚNOR 2016

pátek 19. února ve 20 hod.   DVD prem. 24. 2.16
český film – romantický,drama (2015), 93 min.              LAPUTA 
Johanka tráví veškerý čas ve své kavárně Laputa. Má tolik možnos-
tí, jak prožít život, ale přesto jí tato svoboda přináší pocit úzkosti 
a osamocení. Johanka je všech a se všemi, a přece v nejistotě. Co 
si má počít v děsivě velkém prostoru dospělého života? Stačí jí její 
ostrov Laputa ke štěstí? Hraje T. Voříšková, M. Šoposká, I. Ozoro-
vič, P. Stach a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

pátek 12. února ve 20 hod.   Prem. 21. 1. 16
film Island, Dánsko – černá komedie (2016), 94 min.           FÚSI
Fúsi, zavalitý čtyřicátník dosud procházel životem jako náměsíčný. 
Pracuje na letišti a staví papírové modely tanků. Ale do jeho živo-
ta nečekaně vtrhne temperamentní žena a osmileté děvče a Fúsi 
je donucen to risknout. Životu se nelze vyhýbat věčně... Hrají G. 
Jónsson, F. U. Dagsdóttir a další. Vstup 100 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 13. února ve 20 hod.
český film – komedie (2015), 103 min.        CELEBRITY s.r.o.
Děj filmu nás zavede do studia se všemi typickými postavičkami 
tohoto světa. Mladí herci se zde potkávají s hereckými legendami. 
Režisér Tomáš chce zvednout sledovanost a do děje vloží reálnou 
postavu lobisty – mafiána. Ten se však v seriálu pozná... Hrají J. 
Mádl, M. Horvátová, V. Cibulková, F. Kaňkovský, Z. Bydžovská, L. 
Mrkvička, L. Noha a další. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 20. února ve 20 hod.    DVD prem. 5. 2. 16
film USA – akční komedie (2015), 106 min.                     PIXELY
Když si mimozemšťané chybně vyloží videozáznamy videoher 
jako vyhlášení války, zaútočí na Zemi s armádou jednotek, která 
je inspirována objekty ze zmíněných videoher. Prezident je nucen 
vyzvat na pomoc nepřekonatelného hráče videoher, aby se ujal 
vedení týmu s cílem vetřelce porazit. Hrají A. Sandler, K. James, 
M. Monaghan, B. Cox a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
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neděle 7. února v 15 hod.
film USA – animovaný (2015), 102 min.                        V HLAVĚ
Jedenáctiletá Riley se musí přestěhovat z amerického středozá-
padu do San Francisca, kde její tatínek dostal novou práci. Stejně 
jako nás všechny, i Riley ovlivňují její emoce – Radost, Strach, 
Vztek, Nechuť a Smutek. Emoce žijí na Hlavním velitelství, což 
je řídící centrum uvnitř Rileyiny mysli a pomáhají vypořádat se 
s nástrahami všedních dní... Vstupné 90 Kč.

čtvrtek 4. února ve 20 hod.
film Maďarsko – režie Károly Ujj Mészáros (2015), 98 min. 

LÍZA, LIŠČÍ VÍLA
Pohádka pro dospělé je zvláštní směsicí několika vizuálních 
i žánrových přístupů. Režiséru Károly Ujj Mészárosovi se povedlo 
skloubit prostředí Maďarska 60. let a japonské mytologie, která 
do příběhu zasahuje. Osamělá Liza totiž zdědila po bývalé manžel-
ce japonského ambasadora v Maďarsku její starý byt. V něm ale 
přebývá také duch japonského popového zpěváka, jenž se stará 
o to, aby se Liza nikdy nezamilovala. Její nápadníky tak postihují 
smrtelné nehody a žena považuje sama sebe za prokletou. 
Film uvádíme v české premiéře.

pátek 26. února ve 20 hod.
film Brazilie – dokumentární (2015), 79 min.            GREY CITY
Brazilský film přibližuje tvorbu nyní již světově proslulých tvůr-
ců graffiti ze Sao Paula, které se právě díky street artu probudilo 
k životu. V ulicích Sao Paula se zrodila nová forma graffiti. Tvorba 
umělců jako Os, Nunca a Nina rozsvítila jako ohňostroj betonové 
město, aby se následně dostala do galerií a muzeí na celém světě. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 27. února ve 20 hod.
film Francie – akční thriller (2015), 90 min.         NEMILOSRDNÍ
Buren je legendární polda, noční můra všech kriminálníků. Jeho 
policejní tým vyznává trochu nevšední vyšetřovací postupy. Na 
pařížské scéně se objevuje gang lupičů, který neuvěřitelnou rych-
lostí vykrádá banky a klenotnictví. Buren s jednotkou musejí použít 
veškerou vynalézavost, aby šílené zločince zastavili. Hraje J. Reno, 
A. Lenoir, C. Murino, T. Neuvic a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 
12 let nevhodné.

čtvrtek 25. února ve 20 hod.
český film – režie Helena Třeštíková, Jakub Hejna, (2015), 94 min. 
                                                                         ZKÁZA KRÁSOU
Dokumentární film Heleny Třeštíkové a Jakuba Hejny o Lídě Baa-
rové, herečce, pro kterou byla její krása největším darem i pro-
kletím zároveň. Příběh sebedestruktivní lovestory s proporcemi 
antické tragédie je fatálně spjat s evropskými dějinami a ukazu-
je mimořádně upřímný portrét ženy, jíž na vrcholu kariéry ležel 
svět u nohou. O to monumentálnější byl pak její pád do zapomnění 
a samoty. 
Projekce se osobně zúčastní Helena Třeštíková a Jakub Hejna.


