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Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty: Městský úřad Sedlčany 
informační středisko, náměstí TGM, Sedlčany, tel.: 318 821 158

úterý 19. července v 18 hod.    KONCERT MIMO PŘEDPLATNÉ

Středočeská společnost pro múzické vzdělávání o.p.s. ve spo-
lupráci s Obcí Petrovice a Kulturním domem Josefa Suka v Sedl-
čanech Vás zve do koncertního sálu na 

SLAVNOSTNÍ KONCERT
studentů a pedagogů Středočeské mezinárodní pěvecké dílny.

Již tradičně se schází mladí umělci – zpěváci z Čech, Evropy 
i zámoří, aby si předávali své zkušenosti na svém pobytu v Petro-
vicích. Každoročně se konají jejich koncerty v Petrovicích a dal-
ších městech středních a jižních Čech. V letošním roce po loňské 
premiéře v Sedlčanech budeme moci jejich umění vidět a hlavně 
slyšet znovu. Zazní skladby našich i světových hudebních sklada-
telů – A. Michny z Otradovic, G. F. Handela, W. A. Mozarta, Ch. 
Gounoda, G. Pucciniho, A. Dvořáka a dalších.

Využijte této možnosti navštívit tuto kulturní akci i v době prázd-
nin a dovolených. Vstupné dobrovolné.

S nastávajícím létem se opět přiblížil čas zahájení nové KUL-
TURNÍ SEZONY 2016 - 2017. Na tuto sezonu se již dlouho připra-
vujeme a pro návštěvníky KDJS Sedlčany jsme připravili opět 
dva předplatitelské cykly. 

Předplatitelský cyklus „PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2016 
– 2017“ v této sezoně nabídne jak soubory známé a osvědčené 
z minulých sezon, tak i nově účinkující soubory, které v Sedl-
čanech dosud nevystupovaly. Pochopitelně se představí i naši 
úspěšní ochotníci.

Dalším cyklem je „PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA  A HUDBY“. 
V nové sezoně Vám nabízíme opět čtyři pořady. Připomeneme si 
významné výročí Karla IV., zavítáme do Paříže, zavzpomínáme na 
Dobrá jitra ČR a tak nám poezie, slovo a hudba ve vzájemné sym-
bióze poskytnou hezké večerní zážitky. 

Doufáme, že naše nabídka je žánrově pestrá, vystupujícími 
umělci atraktivní a i když každý návštěvník má svůj vkus, tak si 
v naší nabídce najde „ten svůj titul“. 

Předplatitelské průkazy jsou cenově výhodné, a proto nevá-
hejte s jejich zakoupením. 

Vzhledem k velkému předstihu plánovaní jednotlivých pořadů 
neuvádíme přesné datum, ale pouze měsíc konání představení. 

Změna programu je vyhrazena.

Důležitá informace:
Prodej průkazů předplatného probíhá od 1. června 2016 v před-

prodeji vstupenek v přízemí radnice v RIS na náměstí TGM v Sedl-
čanech. Telefonní kontakt je 318 821 158. Majitelům letošních 
předplatitelských průkazů budou rezervována stávající místa pou-
ze do 30. června 2016. Po tomto datu budou rezervace uvolněny 
a nabídnuty dalším zájemcům. 

Ceny předplatitelských průkazů zůstávají na velice příznivé úrov-
ni. Předplatné divadla stojí 1100 Kč za 7 představení a předplatné 
poezie, slova a hudby stojí 500 Kč za 4 představení (tj. ceny jsou 
stejné jako v minulé sezoně). Jsme rádi, že jsme dokázali zajistit 
zajímavé pořady a současně i zachovat velmi příznivé ceny. Tím 
se snažíme zajistit předplatitelům výrazně výhodnější ceny oproti 
jednotlivě pořizovaným vstupenkám. Budeme se těšit na Vaši ná-
vštěvu.

Pokud máte zájem o zasílání informací o akcích konaných 
v KDJS mailem, stačí napsat ze svého mailu na naši mailovou 
adresu kdjs@sedlcany.cz a do předmětu či textu mailové zprávy 
napsat slovo “kultura” a my Vám budeme informace rádi a bezplat-
ně posílat. O tuto službu je možné požádat v kanceláři předprodeje 
v RIS na náměstí TGM v Sedlčanech a také v KDJS osobně nebo 
vhozením žádosti s kontaktem do schránky umístěné ve vestibulu. 

Informace rovněž najdete na naší webové stránce www.kdjs-
sedlcany.cz. Informace lze najít i na našem Facebooku: www.fa-
cebook.com/kdjssedlcany, kde s námi můžete i komunikovat.

                         PŘEDPLATNÉ 2016 - 2017

Pracovníci KULTURNÍHO DOMU 
JOSEFA SUKA v Sedlčanech 

přejí čtenářům Kulturního kalendáře 
a svým návštěvníkům 

KRÁSNÉ PROŽITÍ PRÁZDNIN 
A DOVOLENÝCH 2016.

Plánované akce na září 2016
SO 3. 9. Hudební klenoty na zámku Červený Hrádek
            SWINGOVÝ KVARTET JÁRY BÁRTY   JAZZOVÝ KONCERT
ÚT 10. 9. TŘI V HÁJI                         DIVADLO - předplatné
NE 18. 9. JŮ A HELE                DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE
ÚT 20. 9. MARCEL ZMOŽEK              KONCERT mimo předplatné
ČT 22. 9.  RNDr. V. VĚTVIČKA + J. RYCHTEROVÁ a spol. 
                                 PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE
ČT 29. 9.  Travesti skupina TECHTLE MECHTLE 
                     SHOW - KONCERT
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Duben 2017: SVĚTÁCI, Z. Podskalský
Spolek divadelních ochotníků uvede své nastudování tohoto díla známé-

ho zejména díky filmovému zpracování. Známý příběh party tří fasádníků od 
Velhartic pracujících v Praze, v tom velikém hlavním městě plném lákadel, 
zábavy a bujarého nočního života. Po dramatickém zážitku v grilbaru Di-
plomat, kde způsobí požár, se rozhodnou vzdělat v oblasti společenského 
chování. Doufají, že si napříště v takovém „lepším podniku“ zaslouží, jako 
opravdoví světáci, společnost dam na úrovni. Odevzdají se do rukou zku-
šeného emeritního profesora tance a společenské výchovy. Kdo mohl tušit, 
že nakonec natrefí na trojici podobně „dobře vyškolených“ lehkých dam?

V režii L. Sunegové uvidíte členy sedlčanského ochotnického spolku.

Březen 2017: PYGMALION, G. B. Shaw
Kdo by neznal antický mýtus o sochaři Pygmalionovi, který vyřezal ze 

slonovinové kosti tak krásnou dívku, že se do ní zamiloval a uprosil bohy-
ni lásky Afroditu, aby jí vdechla život? Co se však stane, když dívka není 
ze slonovinové kosti, ale z masa a lidských kostí, je květinářkou z ulice 
a nestává se sochou, ale dámou z vyšší společnosti? Když stvořitel není 
zamilovaný sochař, ale londýnský profesor fonetiky? Komedie G. B. Shawa 
nenechá v klidu vaše bránice – střet světa ulice a světa smetánky nabízí 
mnoho komických situací. V režii Petra Mikesky hrají: Carmen Mayerová, 
Roman Teprt/Petr Mikeska, Lucie Matoušková, Martin Hrubý, Eva Reitero-
vá, Karolina Frydecká a další. Městské divadlo Mladá Boleslav.

Leden 2017: POD STŘECHAMI PAŘÍŽE
Pohled do duše člověka cestou francouzské poezie a chansonu. V příbě-

hu, kde se ON a ONA setkávají kdesi v čase na neurčitém místě a prožívají 
spolu „věci lásky“ povznášející i beznadějné, osudové i nezávazné, naplně-
né i neuspokojené – tak, jak je život přináší. Budete provedeni nejkrásněj-
šími básněmi francouzských básníků (P. Verlaine, V. Hugo, G. Apollinaire, 
J. Prévert...) a francouzským chansonem od středověkých trubadúrských 
písní přes „Zpěvy sladké Francie“, písně a texty konce 19. století z prostředí 
kabaretů pařížského Montmartru až ke známým chansoniérům – E. Piaf, J. 
Brel. Okusíte tak jedinečnou atmosféru francouzského každodenního života 
plného šarmu, lásky a vášně. Účinkují: Petr MIKESKA, Jarmila VLČKOVÁ / 
Michaela SAJLEROVÁ – mluvené slovo, zpěv, Linda WINTEROVÁ - klavír.

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY

Listopad 2016: BEDŘICH SMETANA: THE GREATEST HITS, 
Jiří Janků, Petr Svojtka

Osm a půl opery za jeden večer! Zábavná podívaná s živou kapelou, 
písničkami, tanci i šermy. Komický muzikál pro činoherce vypráví o di-
vadelním souboru, který musí pro finanční záchranu urychleně nazkoušet 
představení ze všech Smetanových oper. V režii Richarda Otradovce hrají 
členové sedlčanského ochotnického spolku.

Leden 2017: domaci@stesti.hned, Jiří JUST
Hlavní hrdinka této svěží komedie, Vilemína Gruntorádová, přijde jako 

hospodyně z agentury Domácí štěstí udělat pořádek do moderní rodiny. 
Rázná žena s prořízlou pusou, která čmouhy umývá slivovicí, koberce čis-
tí hovězí žlučí a umí uvařit pořádnou dršťkovou. Okamžitě ale vycítí, že 
v tomto manželství není něco v pořádku a začne dávat rozklíženou dvojici 
(Diana - marketingová ředitelka, Hugo - bohémský umělec na volné noze) 
dohromady. Pro Ivu Hüttnerovou je to po letech nová zajímavá role, která 
v mnohém připomíná nezapomenutelného strýce Pepina v dramatizaci 
Hrabalových Postřižin v Rubínu. Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová, 
David Suchařípa. Fanny agentura Dany Homolové.

Únor 2017: KOUZELNÁ FLÉTNA, Wolfgang Amadeus Mozart
Jako zahajovací představení 53. Sukových Sedlčan uvedeme tuto svě-

toznámou operu, která byla napsána na libreto E. Schikanedera. Dílo bylo 
koncipováno jako zpěvohra pro lidové vrstvy a stala se jedním z nejfrekven-
tovanějších titulů, které se objevují na repertoáru světových divadel. Pří-
běh nám dovoluje nahlédnout do propasti rozdílných postojů, rozdílných 
filozofií, do otázek síly a svobody. Právě díky své rozmanitosti a možnosti 
výkladu v sobě Kouzelná flétna nosí potenciál oslovit rozdílně smýšlející 
diváky. Vyprávění je zarámováno milostnou dvojicí Tamina a Paminy, kteří 
musejí obstát při hledání své cesty za štěstím, v kontrastu s roztomilým pá-
rečkem Papagena a Papageny. Další výrazná postava, Královna noci, nabízí 
fenomenální hudební zážitky. Opera je nastudována v německém originále 
s českými titulky. Dirigent: František Babický, režie: Luděk Golat, účinkují: 
sólisté, orchestr a sbor Divadla F. X. Šaldy Liberec.

Září 2016: RNDr. Václav VĚTVIČKA, Jana RYCHTEROVÁ a spol.
Pořad, ve kterém je poutavé vyprávění a čtení populárního botanika 

RNDr. Václava Větvičky prokládáno písněmi J. Rychterové. Václav Větvička 
čte ze svých knih, které jsou vzpomínkami na jeho rozhlasová Dobrá jitra na 
ČRo2 Praha. Jeho vyprávění o cestování, zajímavostech i lidech je vtipné, 
odlehčené a hluboce lidské. Hudební seskupení J. Rychterová a spol. pak 
pořad dotváří písničkami o životě, jídle i pití, o lidských radostech i stras-
tech. Divácky velmi úspěšný pořad pohladí po duši i rozveselí. Účinkují: 
RNDr. Václav VĚTVIČKA – mluvené slovo, autorské čtení, Jana RYCHTE-
ROVÁ a spol. - hudební doprovod.

Listopad 2016: VIVAT CAROLUS QUARTUS
Koncertní hold Otci vlasti, římskému císaři a českému králi Karlu IV. 

Pořad je z repertoáru Divadla Lyra Pragensis a připomíná letošní 700. vý-
ročí narození Karla IV. Dvě výjimečné osobnosti současné české kultury 
v něm připomenou opět výjimečnou osobnost českých dějin. Účinkují: Alfred 
STREJČEK -  umělecký přednes, Štěpán RAK - hudební doprovod - kytara.

Březen 2017: BOHUSLAV MARTINŮ, JEHO UČITELÉ A ŽÁCI
Jak název napovídá, pořad je věnován tomuto velikánovi české hudby 

a jeho „pracovně blízkým osobám“. V pořadu uslyšíme texty o Josefu Suko-
vi, Vítězslavě Kaprálové, Janu Novákovi a také i o zahraničních umělcích. 
Mluvené slovo doplňují skladby zmiňovaných autorů pro klavír a flétnu.

Účinkují: Tomáš VÍŠEK – klavír, Lucie BROTBEK-PROCHÁSKOVÁ (Švý-
carsko) – flétna, Roman JANOUŠEK - umělecký přednes.

PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2016/2017
Září 2016: TŘI V HÁJI, Michal Viewegh, 

Halina Pawlowská, Iva Hercíková 
Tato nenáročná hra přibližuje s humorem i ironií v dnešní době tak roz-

šířenou krizi středního věku. Hlavními hrdiny této hry, ve které má nejdů-
ležitější roli láska a sex, jsou tři osoby – Albert, Kristýna a Olga. Albert, 
jemuž bude čtyřicet, byl vždy třídní premiant, přesto má jen čtyři seme-
stry medicíny a nyní pracuje jako recepční v Centru plastické a estetické 
chirurgie. Se svou manželkou Kristýnou, kterou si bral ve svých dvaceti 
jedna letech, má dvě děti. Do jejich vztahu, který pomalu přestává fungovat 
vstupuje Olga, jen o dva roky mladší hlavní manažerka Centra, ve kterém 
Albert pracuje. Hlavní postavy se vzájemně opouštějí, pak se k sobě zase 
navracejí, ale je toto ten pravý recept na spokojený život? Hra “Tři v háji” 
pokračuje v tradici divácky úspěšných adaptací knih našeho nejprodáva-
nějšího spisovatele Michala Viewegha. V režii Karla Janáka hrají: Veroni-
ka Petrová, Genny Ciatti,  Ivana Jirešová/Kateřina Petrová, Jindra Kriegel 
a Marcel Rošetzký. Divadlo ARTUR Praha.

Říjen 2016: MARTIN EDEN, Jack London
Dramatizace jednoho z největších románů světové literatury. Životní 

příběh námořníka, který chtěl změnit svůj osud. Příběh starý přes 100 let 
a přece víc než současný. Komorní činoherní představení pro jednoho her-
ce a jednoho hudebníka se dá považovat téměř za autobiografii samotného 
spisovatele a hlavní postava za jeho alter ego. Představení Martin Eden je 
vzrušujícím dobrodružstvím, které láme přirozenou bariéru jeviště a hledi-
ště, protože tento příběh se dotýká nás všech. Hrají: František Kreuzmann 
a Zdeněk Dočekal. Divadelní společnost F. Kreuzmanna.
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pátek 1. července ve 20 hod.
film DK, N, S, IS, ČR – dobrodružný, fantasy (2016), 96 min. 

DCERA ČARODĚJKY
Dina po matce zdědila nadpřirozené schop-
nosti: umí se podívat člověku do duše a vyvo-
lat v něm pocity studu za jeho činy. Když je její 
matka neprávem obviněna z hrůzných vražd, 
Dina se rozhodne odhalit pravdu... Středo-
věká fantasy plná draků a magických praktik. 
Hrají S. Malling, M. Bonevie, S. Ekblad a dal-
ší. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 2. července ve 20 hod.           DVD premiéra červen 2016
český film – pohádka, komedie (2016), 104 min.      ŘACHANDA
Řachanda je příběh plný akce, napětí, humoru, kouzel i ponaučení 
a nechybí samozřejmě ani láska. Film o jedné rozmazlené prin-
cezně a dvou ka-
marádech, kteří se 
neživí vždycky úpl-
ně poctivě. Když 
se ocitnou shodou 
okolností v Čer-
ném lese, kde žijí 
podivné lesní by-
tosti, kterým vlád-
ne Paní lesa, naučí 
se od nich to, co je 
nenaučili lidé. Naučí se to, jak se chováme k ostatním, tak se cho-
vají oni k nám. Hrají D. Pfauserová, V. Polívka, A. Bilík, B. Polívka, 
V. Cibulková, O. Kaiser, D. Novotný, J. Hrušínský, Š. Vaculíková 
a další. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupné.

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 - ČERVENEC

pátek 15. července ve 20 hod.                   Premiéra 14. 7. 2016
film Francie – komedie (2016), 102 min.       BLÁZNIVÁ PĚTKA
Jeden za všechny, všichni za jednoho... Třeskutá francouzská ko-
medie plná neočekávaných zvratů. Pět kamarádů si užívá ve spo-
lečném bytě v Paříži díky Samuelovi. Jeho otec mu však nečekaně 
zastaví přísun peněz a Samuel, ve snaze neprozradit nepříjemnou 
situaci, se pouští do riskantních projektů s mafií a dealery drog. 
Štěstí mu však nepřeje a nakonec ho začíná hledat i policie. Nezbý-
vá mu než přiznat pravdu spolubydlícím a požádat je o pomoc... 
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 8. července ve 20 hod.
film ČR, SR – drama (2016), 98 min. 

TAJEMSTVÍ POUZE SLUŽEBNÍ
Povídkový film podle knihy Pavla Zeleňáka. Ve čtyřech tragiko-
micky laděných povídkách: tajemství bankovní, zpovědní, lékařské 
a státní se divák dozví, co všechno se může stát, když bankovní 
úředníci, farář, lékař a ministr vyzradí, nebo zneužijí služební ta-
jemství. Hrají P. Zeleňák, J. Přeučil, J. Krampol, R. Rázlová a další. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 9. července ve 20 hod.              DVD premiéra 9. 6. 2016
český film – komedie (2016), 103 min.                        DVOJNÍCI
Každý člověk prý má někde na světě dvojníka. Potkat ho se může 
docela hodit, ale také nemusí. Záleží na úhlu pohledu... Honza je 
sympatický podvodník, šikovný zloděj a nenapravitelný sukničkář. 
Do cesty se mu připlete dobrácký a stydlivý profesor Richard, 
který je mu podobný jako vejce vejci. Komedie plná překvapivých 
a vtipných situací, nečekaných zvratů a zapeklitých konfliktů může 
začít. Hrají O. Sokol, J. Kohák, J. Schneiderová. Vstupné 90 Kč. 
Mládeži přístupné.

sobota 16. července ve 20 hod.         DVD premiéra 26. 6. 2016
film Rak – dobrodružný, rodinný (2016), 97 min.   KRÁLOVÉ HOR
Příběh o silném přátelství chlapce a orla. Osud svádí dohromady 
Lucase a orlí mládě vyhozené z hnízda. Chlapec ptáče zachrání 
a pojmenuje ho Abel. Tajně se o něj stará. Ve společnosti dravce 
nachází lásku a přátelství, které mu doma tolik chybí. Za pomoci 
starého lovce Danzela učí Abela létat a lovit. Přichází však i den, kdy 
bude muset svého přítele vypustit zpět do divočiny... Hrají M. Ama-
cho, T. Moretti, J. Reno a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 22. července ve 20 hod.
film B, F – animovaný, dobrodružný, komedie (2016), 90 min. 

ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK
Na malém exotickém ostrově žije 
velmi přátelský papoušek Úterý ve 
společnosti svých zvířecích přátel. 
Po strašlivé bouři najde Úterý na 
pláži stvoření, které nikdy neviděl: 
člověka jménem  Robinson Cru-
soe. Zvířata a Robinson se pomalu 
stávají přáteli. Jejich klid však na-
ruší dvě divoké kočky, které chtě-
jí všechny na ostrově zotročit... 
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 23. července ve 20 hod.                   Premiéra 9. 6. 2016
film TWN, HKG, CHN, F – historický, drama (2016), 105 min. 

ASSASSIN
Epická vizuální báseň zasazená do Číny 9. století, s prvky bojového 
umění, jaké tu ještě nebylo. Jeho hrdinkou je profesiální vražedky-
ně Nie Yinniang, která poté, co selže ve svém úkolu, dostává od 
své paní rozkaz vrátit se do svého kraje a zabít muže, jemuž byla 
přislíbena – svého bratrance, který velí největší vojenské oblasti 
v severní Číně. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.



pátek 12. srpna ve 20 hod.                           Premiéra 7. 7. 2016
film Itálie – komedie (2016), 86 min.                      SHORT SKIN
Film je křehkým příběhem o dospívání a hledání lásky. Hrdinou je 
sedmnáctiletý citlivý mladík Edoardo, který má problém s fimózou. 
Tato skutečnost ho výrazně limituje v sexuálních dobrodružstvích, 
která ho momentálně zajímají zdaleka nejvíc. Snímek nabízí vy-
lehčenou prázdninovou zábavu, ale zároveň nás učí cosi podstat-
ného o odvaze, improvizaci a překonávání vlastní nejistoty. Hraje 
M. Creatini a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 13. srpna ve 20 hod.                          Premiéra 29. 7. 2016
film SR, ČR – drama (2016), 102 min.                        UČITELKA
Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje pro-
střednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního oboha-
cení, ať už materiálního, či dokonce vidiny milostného poměru. 
Z obavy o prospěch dětí většina rodičů učitelce podléhá a poskytuje 
jí nejrůznější služby a jiné pozornosti. Najdou se i tři rodiny, které se 
učitelce vzepřou a řeší situaci s ředitekou školy. Děj filmu je inspiro-
ván skutečnou událostí na konci 80. let Hraje Z. Mauréry, P. Babjak, 
M. Havelka, R. Labuda a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

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 - SRPEN

pátek 26. srpna ve 20 hod. 
film USA – akční komedie (2016), 101 min.     POLDŮV ŠVAGR
Když jste nejdrsnější polda ve městě, je pro vás představa, že se 
vám do rodiny coby švagr nakvartýruje prťavý a užvaněný idiot, 
něco jako oživlá noční můra. Jenže jak nazvat situaci, když se ten 
samý člověk má stát vaším kolegou? Na něco tak strašlivého už 
ani v pekle nemají slovník. Hrají I. Cube, K. Hart, O. Munn, B. Bratt. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 19. srpna ve 20 hod.
film Be, C, NL  - komedie (2016), 90 min.      PARADISE TRIPS
Hlavním hrdinou komedie je Mario, věčně zachmuřený a nevrlý 
řidič dálkového autobusu, který vozí důchodce k moři a teď se sám 
chystá na odpočinek. Jako poslední zakázku veze partičku mládeže 
směřující na hudební festival.Tahle poslední jízda dá Mariovi šan-
ci vzpomenout si, jaké to je radovat se, užívat života, oprostit se 
starostí a také najít cestu ke svému synovi, kterého roky neviděl 
a kterému nikdy neřekl, že ho má rád. Hraje G. Bervoets, J. Perce-
val a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

sobota 20. srpna ve 20 hod.
film ČR, D, SLO, F, SR – drama (2016), 95 min. RODINNÝ FILM
Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dva teenageři, jejichž ro-
diče se vydali na plavbu jachtou po oceánu? Co udělá odloučení 
s dosud perfektně fungující rodinou? A co když do tohoto ro-
dinného „testu“ vstoupí další, nečekaně dramatická událost. Na 
tyto otázky hledejte odpovědi v Rodinném filmu. Hrají K. Roden, 
V. Hybnerová a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

LÉTO 2016

sobota 27. srpna ve 20 hod.                 DVD premiéra 1. 8. 2016
český film – tragikomedie (2016), 101 min.       TEORIE TYGRA 
Veterinář Jan už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána. 
Babička vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, nakonec i o tom, jak 
a kde bude pohřbený. Nerespektovala žádné jeho přání a touhu 
v dobré víře, že ona sama nejlépe ví, co je pro něj správné. Podob-
né to je i s Janem a jeho ženou Olgou. Je přesvědčena, že za štěstí 
svého muže je odpovědná ona. Janovi dojde, že takhle to dál nejde, 
a proto začíná s revoltou za osvobození sebe sama. Hrají J. Barto-
ška, E. Balzerová, I. Janžurová, J. Havelka, J. Kohák, P. Beretová 
a další. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupné.


