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sobota 2. září od 18 hod.        KONCERT NA ČERVENÉM HRÁDKU

Zahájení nové kulturní sezony 2017-2018 proběhne již téměř 
tradičně koncertem, který uvádíme pod názvem „Hudební klenoty 
na Zámku Červený Hrádek“. Tyto každoroční koncerty jsou vě-
novány památce barona Jana Mladoty a jsou věnovány swingové 
a jazzové hudbě. Letos uvítáme v tomto krásném prostředí zámec-
kého sálu pražskou dixielandovou kapelu

JAZZ BLUFFERS
Je to kapela, která hraje radostnou, optimistickou a pohodovou 

muziku v duchu amerických orchestrů z první třetiny minulého 
století k tanci, poslechu a dobré náladě. 

Je složená z pěti profesionálních hudebníků, kteří vystupovali 
na různých jazzových scénách nejen v České republice, ale také 
v Německu, Rakousku, Španělsku, Holandsku, Americe a už její 
nástrojové obsazení - trubka, klarinet, bicí, banjo a suzafon - navo-
zuje atmosféru starého jazzu.

Účinkují:
Bicí:              Petr Zimák
Trumpeta:  Ladislav Koucký
Suzafon:      Václav Dědina
Banjo:           Jiří Šícha
Zpěv:             Lucie Zemanová
Klarinet / saxofon:  Petr Kroutil

středa 13. září v 19.30 hod.       TRAVESTI SHOW

V divadelním sále se uskuteční show travesti skupin Screamers 
a Techtle Mechtle v novém zábavném pořadu

20 LET S VÁMI
Screamers & Techtle Mechtle

Happy birthday to you, happy birthday to you.... ano, je to tady 
a je to neuvěřitelné!!! Skupina Screamers slaví v roce 2017 již 20. 
narozeniny!!! 

Slečny Dolores, Paula, Saša, Lili, Halina a Láďa připravili další 
nezapomenutelné program. 20 let - to je přece ten nejkrásnější 
věk, v životě každého člověka. Otevírá se nám svět nových mož-
ností, zkušeností, radostí.:-) 

A tak i Vy všichni se staňte součástí našeho velkého narozenino-
vého turné. Zavzpomínáme na nejzábavnější a Vámi nejoblíbenější 
scénky a písničky, které jste mohli vidět za celou dobu působení 
skupiny Screamers, a samozřejmě se můžete těšit i na spoustu 
nového, co jste ještě neviděli, o čem jste ještě neslyšeli... Bude to 
něco velkolepého, nezapomenutelného, krásného. 

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení (pokud budou) na místě konání. Vstu-
penky je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz.Vstupné: 
180 Kč. Délka představení cca 100 minut + přestávka.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 280 Kč 
v předprodeji a 300 Kč na místě konání. Vstupenky je možno po-
řídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Délka představení cca 100 
minut + přestávka.
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pondělí 18. září v 19.30 hod.                    KONCERT

Jako první koncert nové sezony v KDJS uvádíme skutečnou 
hudební lahůdku a velice si vážíme toho, že tento světový umě-
lec zrealizuje jeden z mála letošních koncertů na území ČR právě 
u nás v Sedlčanech.

GALAKONCERT

ŠTEFAN MARGITA 

čtvrtek 21. září od 19.30 hod.         PŘEDPLATNÉ DIVADLA

Do divadelního sálu KDJS Vás zveme na první představení letoš-
ního předplatitelského cyklu divadla na hru

BLÁZINEC
Hlavní roli (jako i všechny další) ztělesňuje jediný herec, kterým 

je skvělý Miroslav Táborský.

Hra BLÁZINEC Jaroslava Gillara 
je napínavou groteskou o světě, ve 
kterém se vlády zmocní blázni z jed-
noho psychiatrického ústavu. Téma 
ovládnutí společnosti šílencem je 
stále aktuální. Nečekané zvraty 
a konflikty jsou doprovázeny crazy 
situacemi jako z němého filmu. Vý-
stupy často připomínají dramatiku 
absurdního divadla. Hra je inspiro-
vána mimo jiné motivy E. A. Poea, 
sugestivní scény strachu a hrůzy 
jsou protkány typickým Poeovským 
humorem a vytvářejí tak pro diváka velký jevištní zážitek.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky je možno 
pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 250 Kč. Délka 
představení cca 90 minut bez přestávky.

Je to koncert našeho nejznámějšího tenoristy Štefana Margi-
ty za doprovodu renomovaného brněnského ansámblu Moravské 
klavírní trio (doprovodné těleso Evy Urbanové, Andrey Kalivodo-
vé, Miki Isochi a jiných významných pěvců). Toto špičkové hudeb-
ní seskupení účinkuje ve složení:

Jana Ryšánková – klavír
Jiří Jahoda – housle
Miroslav Zicha – violoncello

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky je možno 
pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 480, 540 a 590 
Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka.
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VÝSTAVA

První výstavu nové kulturní sezony uspořádala vnučka autora 
Luciána Křížová, která se pokouší zprostředkovat pro návštěvníky 
co nejvíce snímků z autorova bohatého fondu.

Výstava fotografií novináře a redaktora ŠTĚPÁNA STIBORA 
(*1932, †1997), rodáka z Počepic, mapuje sedmdesátá léta mi-
nulého století. Žurnalistické snímky zachycují zejména život na 
vsi („Setí jetele v JZD Petrovice (1960)“, „Žně Dublovice (1962)“,  
„Přehlídka zemědělské práce Sedlčany“). Dobové fotografie za-
chycují „Staré chalupy“, záznamy ze schůzí, ale také například „Zá-
jezd do ND v Praze“. Archiv Štěpána Stibora obsahuje fotografie 
budování silnice z Nechvalic do Libčic, nebo také „ Vybírání jablek 
u Krechtů“. Rokem 1961 končí redaktorské práce Štěpána Stibora, 
pro své politické postoje byl vyhozen z práce a do roku 1989 pra-
coval jako stavební dělník. 

Vernisáž proběhne v pondělí 11. září 2017 v 18 hodin.

Výstava je přístupná v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlča-
nech – v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin a při každé 
večerní kulturní akci do 6. října 2017.

Plánované akce na říjen 2017
NE 1. 10. TŘI PŘADLENY                 PRO DĚTI A RODIČE
ÚT 10. 10. MARTA KUBIŠOVÁ                                KONCERT 
ÚT 17. 10. BLUES SESSION                                KONCERT 
ÚT 24. 10. KONCERT UČITELŮ ZUŠ                                KONCERT
ČT 26. 10. CHAPLIN          PŘEDPLATNÉ DIVADLA
NE 29. 10. O STATEČNÉM MIKEŠOVI            PRO DĚTI A RODIČE 

úterý 26. září od 19.30 hod. 
             PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

Předplatitelský cyklus slova, hudby a poezie zahájíme poeticko
-hudebním pořadem 

JAK SE HLADÍ DUŠE

Je to úsměvné poetické setkání s básničkami Františka Novot-
ného, písničkami Jiřího Holoubka a profesním vzpomínáním obou 
osobností spojeným nejen s Českým rozhlasem, na jehož vlnách 
oba už léta plují. 

František Novotný je společně s Luďkem Munzarem autorem 
velice populárního nedělního pořadu ČR Dvojka „Okouzlení slo-
vem“, ale také velice úspěšným básníkem. 

Jiří Holoubek je také úspěšný a oblíbený moderátor (např. po-
řad „O původu příjmení“ nebo „Dopoledne s Dvojkou“) a současně 
je znám jako zpěvák a kytarista populárního Spirituál kvintetu.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupenky je možno 
pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 180 Kč. Délka 
představení cca 90 minut + přestávka.



pátek 1. září ve 20 hod.                                DVD prem. 2.8.2017
film USA – sci-fi thriller (2017), 104 min.                            ŽIVOT
Film vypráví příběh posádky vesmírné stanice, která se ocitá na 
pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů: prvního důkazu o exi-
stenci mimozemského života na Marsu. Forma života, kterou po-
sádka zkoumá, se ukazuje být mnohem inteligentnější, než kdokoli 
očekával. Hrají J. Gyllenhaal, R. Fergusonová, R. Reynolds a další. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

sobota 2. září ve 20 hod. 
film Německo – drama (2017), 94 min.     AXOLOTL OVERKILL
Šestnáctiletá Mifti žije v Berlíně, kde vymetá večírky, experimentu-
je s drogami a sexem a kašle na školu. Dospělí jí přijdou zoufalí. 
Ti si o ní myslí, že je moc drzá a bezhlavě zamilovaná. Mifti ví, že 
je na všechno na celém světě sama. Film je natočen podle knižní-
ho bestselleru H. Hegemanové. Hrají J. F. Bauer, A. Jover a další.  
Vstupné 80 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

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 - ZÁŘÍ

sobota 9. září ve 20 hod. 
film USA -  akční (2017), 136 min.         RYCHLE A ZBĚSILE 8
Dominic Toretto zradil svou rodinu. V jedné z nejúspěšnějších fil-
mových sérií všech dob je možné cokoliv, ale tohle je víc než auto-
mobilové seskoky padákem, průlety aut mezi mrakodrapy. Rychle 
a zběsile 8 rozhodně nejede na neutrál, ale naopak. Hrají V. Diesel, 
D. Johnson, Ch. Theron, H. Mirren, S. Eastwood, K. Russell a dal-
ší. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 15. září ve 20 hod.
film Francie – drama (2017), 107 min.         DVOJITÝ MILENEC
Chloé, mladá žena se sklony k depresím, začne docházet na psy-
choterapii a bezhlavě se zamiluje do svého psychologa Paula. Poté 
co se milenci sestěhují, začne Chloé zjišťovat, že v Paulově minu-
losti něco nehraje. Proč skrývá, že má... Hrají M. Vacth, J. Renier 
a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 18 let nepřístupné.

ZÁŘÍ 2017

čtvrtek 14. září 2017 ve 20 hod.
film Finsko (2017), 98 min.              DRUHÁ STRANA NADĚJE
Další sezonu filmového klubu zahájí nejnovější film finského génia 
Aki Kaurismäkiho Druhá strana naděje. Stárnoucí podomní ob-
chodník s košilemi Wilkström zakoupí restauraci na zapomenu-
tém helsinském dvorku a nabídne práci o poznání mladšímu muži 
v těžké životní situaci. Jak bývá u filmů Akiho Kaurismäkiho zvy-
kem, lidskost, přátelství a smysl pro humor probleskují ponurostí 
a dodávají této hořkosladké komedii příchuť optimismu.

pátek 8. září ve 20 hod.                               DVD prem. 30.8.2017
film USA – historický, drama (2017), 127 min.    ÚKRYT V ZOO
Udělali, co měli, aby zachránili, co mohli. Druhá světová válka na-
bízí mnoho podobně paradoxních příběhů, jako je ten o uprchlících 
z varšavského ghetta, kteří našli útočiště v tamní ZOO. Šílený plán 
se zrodil v hlavě manželky ředitele ZOO a výsledkem bylo přes 
300 zachráněných lidských životů. Hrají J. Chastain, M. Issová, 
J. Smutná a další. Film byl natáčen z velké části v ČR. Vstupné 90 
Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 16 září ve 20 hod.                                 DVD prem. 5.9.2017
akční, dobrodruž. USA (2017), 141 min.  ZTRACENÉ MĚSTO Z
V roce 1906 se britský badatel Fawcett poprvé vydává do Amazo-
nie, aby během několika expedic pod záštitou královské geografic-
ké společnosti zmapoval dosud neznámé území v Bolívii. Hlubo-
ko v pralese nachází důkazy o existenci neznámé, velmi vyspělé 
civilizace. V roce 1925 se Fawcett společně s přítelem Costinem 
znovu vydávají do hluboké džungle... Hrají Ch. Hunnan, T. Holland, 
R. Pattison a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 22. září ve 20 hod.                              DVD prem. 1.9.2017
film USA – akční, dobrodružný, sci-fi (2017), 137 min. 

VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
Valerian a Laureline jsou zvláštní agenti, kteří mají na starost udr-
žovat pořádek v lidských vesmírných teritoriích. Na rozkaz velite-
le se vydávají na misi do intergalaktické stanice Alfa. Po staletích 
míru a prosperity chce neznámá síla zničit vše, co bylo stvořeno 
a tak musí temnou hrozbu najít a zneškodnit... Hrají D. DeHaan, 
C. Delevingne a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

neděle 17. září v 15 hod.
film USA – animovaný (2017), 88 min. 

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými 
kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a napína-
vou pouť Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření, aby nalezli 
tajemnou dávno ztracenou vesnici... Vstupné 90 Kč. 

sobota 23. září ve 20 hod.
film USA – akční, thriller (2017), 91 min.    LOVCOVA MODLITBA
Lucas je osamělý nájemný vrah, najatý, aby zabil Ellu, dceru klien-
tova právníka. Ella netuší, že její otec zaplatil životem za ukrytí pe-
něz pocházejících z pochybných obchodů s drogami. Když se ale 
Lucas seznámí s Ellou a odveze ji na skryté místo, zjištuje, že tváří 
v tvář půvabné a vyděšené dívce nedokáže stisknout spoušť.Hraje 
S. Worthington, O. Rush a další. Vstup 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 29. září ve 20 hod.
film USA, D – mysteriózní thriller (2017), 146 min. LÉK NA ŽIVOT
Mladý ambiciózní manažer Lockhart dostane od nadřízených jed-
noduchý úkol. Přivézt ze sanatoria ve švýcarských Alpách pana 
Pembrokea, nepostradatelnou hlavu jejich společnosti. Personál 
zde boháčům poskytuje speciální očistnou léčbu a pobyt zde není 
až tak úplně dobrovolný... Hrají D. DeHaan, J. Isaacs, M. Goth 
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

sobota 30. září ve 20 hod.
film USA – akční sci-fi (2017), 106 min.  GHOST IN THE SHELL
Příběh se odehrává v blízké budoucnosti, kdy je svět závislý na 
moderních technologiích a každé narušení může mít nedozírné 
následky. Major, velitelka Sekce 9, speciální policejní jednotky, 
dohlíží a bojuje proti těm nejhorším kyberzločincům, kteří chtějí 
zničit společnost pro vývoj umělé inteligence. Hraje S. Johansson, 
M. Pitt, J. Binoche. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.  


