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středa 2. května od 19 hod.  DIVADLO - mimo předplatné

Agentura Mamut uvádí divadelní společnost Háta, která k nám 
přijíždí s komedií

DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ

I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může 
být náhle těsná... Přesně takové „převýšení poptávky nad kapaci-
tou“ nastane v bláznivé komedii známých anglických dramatiků 
(Ray Cooney / John Chapman). Šéfredaktor a spolumajitel nepříliš 
prosperujícího nakladatelství dětské literatury Philip Markham se 
svou ženou Joanou původně plánovali strávit večer mimo domov. 
Byt proto hodlá k jednomu ze svých četných mimomanželských 
záletů využít Philipův obchodní společník Henry Lodge… Netuší 
ale, že za stejným cílem k Markhamovým směřuje jeho žena a Joa-
nina kamarádka Linda, která se rozhodla nevěru Henrymu oplatit. 
Tatáž ložnice má také posloužit k milostným hrátkám mladému 
bytovému architektovi Spenlowovi, který v současné době sídlo 
Markhamových zvelebuje…

čtvrtek 10. května v 16 hod.                                KONCERT

V Koncertním sále KDJS uvádíme poměrně netradiční multižán-
rový koncert studentů klavírního oddělení konzervatoře Jaroslava 
Ježka a jejich hostů nazvaný

OD KLASIKY PO JAZZ
V první polovině programu uslyšíte skladby velikánů klasické 

světové hudby (Liszt, Rachmaninov a jiní), ve druhé polovině se 
hráči představí jako jazzoví pianisté za doprovodu kapely. 

Vstup volný. Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

neděle 13. května v 15 hod.              PRO DĚTI A RODIČE

Soubor Metropolitního divadla Praha uvede v Divadelním sále 
muzikálovou pohádku

AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA
...vysoko nad jedním strašidelným údolím, na jednom straši-

delném vršku se tyčí ten nejpodivnější dům, jaký si jen dovedete 
představit! Všichni mu říkají: „Strašidelný zámek“. Povídá se, že 
na zámku bydlí strašidla a vyděsí každého, kdo by rušil jejich klid. 
Jednoho dne se do zámku před bouřkou schová Hermínka, které 
zemřeli oba rodiče a zůstala tak na světě sama. Nikde u lidí kolem 
sebe nenašla pomocnou ruku, a tak se sama vydá do světa hledat 
své štěstí. Setkání se strašidly jí přinese do života radost, domov 
a naději. Netuší, že chamtivý starosta se chystá strašidelný zámek 
zbourat a vyhnat jejich obyvatele…

V režie a dramaturgii Dany Bartůňkové hrají:
Hrabě Dragostroun / dráb: Daniel Koťan
Hraběnka Mormónie: Dana Bartůňková
Kryšpule: Milena Soukupová
Starosta / Maxmilián: Jiří Sequens / Petr Stehlík
Hermínka: Nikola Ďuricová
Bludouni: Milena Soukupová / Jiří Sequens
Vozembouch: Petr Stehlík
Po skončení představení proběhne na jevišti „setkání herců 

s dětmi“.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém in-

formačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlca-
ny.cz a nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 
100 Kč. Délka představení cca 65 minut + přestávka.

Hrají:
Joanna Markhamová - Mahulena Bočanová / Kamila Špráchalová
Philip Markham - Lukáš Vaculík, Henry Lodge - Pavel Nečas / 
Martin Zounar, Linda Lodgová - Monika Absolonová / Adéla Gon-
díková / Kateřina Lojdová, Silke Hauserová - Jana Birgusová 
/ Sandra Černodrinská / Radka Pavlovčinová / Hana Kusnjerová
Alistair Spenlow - Filip Tomsa, Walter Pangbourne - Zbyšek Pan-
tůček / Martin Sobotka, Olivie Harriet Smithová - Ivana Andrlová 
/ Olga „Háta“ Želenská, Slečna Wilkinsová - Vlasta Žehrová

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém in-
formačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlca-
ny.cz a nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 
320 - 380 Kč. Délka představení cca 105 minut + přestávka.
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čtvrtek 24. května v 18 hod.                                 KONCERT

Tradiční jarní součástí Hudebního festivalu SUKOVY SEDLČA-
NY je koncert nazvaný

SEDLČANSKÁ VONIČKA 
Je to přehlídka souborů a žáků Základní umělecké školy Sedl-

čany a smíšeného pěveckého sboru ZÁBOJ. Letos bude znít jak 
v lidovém tónu, tak i v modernějších rytmech. Za hudební obor se 
představí malí zpěváci ve sboru ZÁBOJÁČEK i komorní pěvecké 
sdružení a chybět nebude ani Lidový dudácký soubor. K němu se 
připojí žáci z tanečního oboru a do programu se zapojí také žáci 
literárně – dramatického oboru. 

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupenky lze za-
koupit i on-line na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: dospělí 80 Kč, 
děti do 15 let 20 Kč. Délka představení cca 75 minut bez přestávky.

úterý 15. května od 17 hod.                               KONCERT

Na zajímavý koncert, či chcete-li přehlídku mladých talentů, Vás 
zve pořadatel akce – ZUŠ Sedlčany.

AKORDEONOVÝ KONCERT 
ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL

Z OKRESU PŘÍBRAM

Přijďte si poslechnout skladby klasické i populární hudby v sólo-
vém a v souborovém podání dětských akordeonistů. Na koncertě 
vystoupí žáci ze ZUŠ Sedlčany, ZUŠ Příbram, ZUŠ Dobříš, ZUŠ 
Rožmitál pod Třemšínem a ZUŠ Březnice.

Délka představení cca 65 minut. Vstup volný!

středa 16. května od 19 hod.                   KONCERT

Agentura VM ART uvádí koncert

ČECHOMOR KOOPERATIVA TOUR 2018

Koncert kapely, která se téměř třicet let pohybuje na výsluní 
tuzemské world music. České a moravské lidovky v originálních 
folkrockových aranžích nepřestávají chytat za srdce – autorské 
úpravy Karla Holase a Franty Černého zní, jako by do naší lidové 
tvorby patřily od nepaměti. Kapela, která je jako doma na nádra-
žích i ve vyprodaných halách, vystoupí v Sedlčanech v rámci svého 
jarního turné. 

Hostem koncertu bude zpěvačka Martina Pártlová.

Vstupenky jsou již vyprodány.

čtvrtek 17. května od 16 hod. DIVADLO - vyhrazeno pro důchodce
čtvrtek 17. května od 19.30 hod.    DIVADLO mimo předplatné
neděle 20. května od 17 hod.    DIVADLO mimo předplatné
pondělí 21. května od 19.30 hod.    DIVADLO mimo předplatné

I v měsíci květnu se můžete těšit na sérii představení Spolku 
divadelních ochotníků Sedlčany. Tentokrát se na domácí scéně 
představí s divadelní adaptací prvního dílu legendárního komediál-
ního seriálu Fan Vavřincové

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA

Tato původně samostatná mikrokomedie, která v mnohém před-
jala dnes populární žánr sitcomu, patří dodnes k nejoblíbenějším 
a nejčastěji reprízovaným televizním seriálům.

V divadelní úpravě a v režii Richarda Otradovce účinkují:
Babička:  Jana SMRTOVÁ
Maminka: Miloslava KELICHOVÁ
Tatínek: Miroslav BOUČEK / Jiří DUNDR
Pavla:  Renata HOLOUBKOVÁ
Petr:  Jaroslav REPETNÝ
Káča:  Kateřina SKALSKÁ
Zdeněk: Tomáš RAUSCHER
Raubíři: Sláva BLOCH a Jiří BOSÁK
Kolegyně: Petra DAŇKOVÁ
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém in-

formačním centru na nám. TGM 34, dále na www.kdjs-sedlcany.
cz, nebo před začátkem představení v místě konání. Vstupné: 120 
Kč (představení pro důchodce 60 Kč). Délka 60 minut + přestávka.
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Plánované akce na červen 2018
ÚT 5. 5. BLANKA ŠRŮMOVÁ a JAN SAHARA HEDL 
s kapelou NĚŽNÁ NOC     KONCERT
SO 26. 5. DĚTSKÝ DEN ROSA 2018              PRO DĚTI A RODIČE

VÝSTAVY

V koncertním sále bude do 11. května instalována výstava prací 
žáků ZUŠ Sedlčany „Daisy Mrázková - malé knihy o velkých vě-
cech“. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
úterý 15. května od 18 hod.                                VERNISÁŽ VÝSTAVY
       

V Koncertním sále bude nainstalována společná výstava. Tento-
krát Vám svoje obrazy představí

Jiří Habarta, Magdalena Machovská 
a Petr Filip i.m.

Jiří Habarta se narodil v únoru 1959. V současné době bydlí 
v Sedlčanech. V posledních letech nejraději maluje krajinky olejem. 

Magdalena Machovská se narodila v březnu 2003. Ve své tvorbě 
využívá všechny dostupné techniky. Navštěvuje sedlčanské gym-
názium a výtvarný kroužek při ZUŠ.

Petr Filip již není mezi námi. Jeho tvorba vyjadřuje životní pocity.
Martin  Komárek se narodil v prosinci 1976. V současné době 

žije v Milevsku. Je držitelem několika rekordů ve vyřezávání mo-
torovou pilou, které jsou zapsány v Guinessově knize. Jak sám 
říká - Je to práce s nejistou budoucností, ale skvělou současností.

Vernisáž zpříjemní mladí hudebníci Jana Křížková - klavír, Jan 
Mašek - kytara.

Výtěžek celé akce bude věnován pořadateli akce (tj. výše uvede-
nými autory) chlapci s pohybovým handicapem.

Výstavy jsou přístupné v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlča-
nech – v pracovní dny v době od 8 do 16 hod. a při každé večerní 
kulturní akci. 

sobota 26. května v 18 hod.      KONCERT - zámek Červený Hrádek

54. ročník Hudebního festivalu Sukovy Sedlčany - koncert 
proběhne v krásném prostředí rytířského sálu na zámku Červený 
Hrádek. Vystoupí

SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR
Na programu budou skladby těchto autorů: 
G. Rossini, G. P. Telemann, S. Bodorová, J. Suk a O. Respighi.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstu-
penky je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 
180 Kč. Délka pořadu je cca 100 minut + přestávka. 

neděle 27. května v 10.30 hod. KONCERT - kostel Křečovice

Tradiční koncert v kostele a pietní akt u hrobu Josefa Suka 
v Křečovicích proběhne i v letošním roce. Program zajišťují orga-
nizátoři Hudebního festivalu Pražské jaro 2018 a letošní ročník 
nese název

SUKOVY KŘEČOVICE
KDJS vypravuje autobus na tuto událost. Odjezd je plánován na 

27. 5. v 10 hodin z parkoviště u Kina Sedlčany. Cestovné zdarma. 
Návrat ihned po skončení akce, tj. po 12. hodině. 

(Změna programu vyhrazena – případná změna odjezdu autobu-
su bude oznámena na vývěskách a webu KDJS.)

úterý 29. května od 19.30 hod. DIVADLO - mimo předplatné

Komorní Studio Áčko z Benešova se poprvé představilo sedl-
čanskému publiku se svojí velice úspěšnou adaptací „Balady pro 
banditu“ nazvanou „Zabili, zabili“ v roce 2016. Tentokrát na jeviště 
divadelního sálu přichází s novým nastudováním muzikálu 

ROKENROL PRO BEJBYHO
Kdo předpokládá podle názvu inspirací filmem Šakalí léta, tak 

se nemýlí. Přijďte si poslechnout skvělý rokenrol od skvělé kape-
ly. Přijďte si zazpívat notoricky známé songy, které vás nenechají 
klidnými. „Áčko“ pod taktovkou své principálky a režisérky Anny 
Balatové bude opět tančit, zpívat a hrát pro všechny, co se chtějí 
bavit. Pojďte rozehřát své srdce rokenrolem.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém in-
formačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlca-
ny.cz a nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 
100 Kč. Délka představení cca 75 minut bez přestávky.

pátek 25. května v 18 hod.      KONCERT - zámek Červený Hrádek

54. ročník Hudebního festivalu Sukovy Sedlčany - tradiční 
koncert v rytířském sále na zámku Červený Hrádek. 

V programu vystoupí

MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE
Repertoár je složen z děl skladatelů zvučných jmen: 
W. A. Mozart, J. Haydn a A. Dvořák...

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstu-
penky je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 
180 Kč. Délka pořadu je cca 100 minut + přestávka.



pátek 4. května ve 20 hod.
film Francie – drama (2018), 114 min.    ISMAELOVY PŘÍZRAKY
Ismael je filmový režisér, který o sobě prohlašuje, že je vdovec. 
Kdysi se oženil s Charlotou, která však několik let nato beze stopy 
zmizela. Po dvaceti letech potkává Ismael na večírku Sylvii, s níž se 
sblíží. Náhle se však objeví žena, která tvrdí, že je Ismaelovou man-
želkou... Hraje M. Cottilard, L. Garrel, H. Girardot a další. Vstupné 
90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

pátek 11. května ve 20 hod.                           DVD prem. 10.5.18
film USA – hudební komedie (2018), 93 min.              LADÍME 3
Všechny pěvkyně z Barden Bellas jsou zpět a znovu úžasně zpívají 
coververze těch největších současných hitparádových tahounů. 
Holky touží po jakékoliv zámince, která by jim pomohla alespoň 
k jednomu společnému vystoupení.Tou záminkou  se stane nabíd-
ka turné po amerických vojenských základnách v Evropě. Vstupné 
90 Kč. Mládeži do 12 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 - KVĚTEN

pátek 18. května ve 20 hod.                                   Prem. 17.5.18
film Česko – dokument (2018), 86 min.                       BOHU ŽEL
Autorský dokumentární film Saši Dlouhého sleduje šest uprchlic-
kých příběhů prožívaných po dobu několika let v České republice.
Ta jako součást Evropské unie vykazuje z celoevropského pohledu 
téměř největší odpor vůči uprchlíkům… Vstupné 80 Kč. Mládeži 
přístupné.

KVĚTEN 2018

sobota 12. května ve 20 hod.                            DVD prem.1.5.18
film Česko – komedie (2018), 92 min.    VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Josef a Miluška jsou manželé už snad celou věčnost. Josef svou 
ženu miluje, ale má slabost i pro mladší a krásnější. Jejich man-
želství spolu s Josefovým krachujícím nakladatelstvím se pomalu 
řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí teta Marta... Hrají S. Rašilov, L. 
Vlasáková, V. Cibulková, J. Lábus, S, Sandeva a další. Vstupné 80 
Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

neděle 20. května v 15 hod.                             DVD prem. 7.5.18
film Česko – pohádka (2018), 101 min.                     ČERTOVINY
Po čertech hezká pohádka. Hlavními hrdiny jsou dva nešikovní 
čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou vládcem pekel posláni za trest do 
světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši. Jejich úkol 
se jim však od počátku nedaří, a spíše než aby lidi sváděli k hříchu, 
tak jim pomáhají. Hrají J. Prachař, D. Benedikt, S. Sandeva a další. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 5. května v 18 hod. 
film USA – dobrodružný, akční, komedie (2018),119 min. 

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI
Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou, 
o které nikdy předtím neslyšeli – zvanou Jumanji – ocitají se 
všichni vzápětí v džungli, v níž se hra odehrává, a zcela doslova se 
stávají postavami, které pro hru zvolili... Vstupné 90 Kč. Mládeži 
přístupné.

sobota 19. května ve 20 hod.                                 Prem. 26.4.18
Film CH - komedie, drama (2018), 96 min.   

ŽENOU Z BOŽÍ VŮLE
Nora je žena v domácnosti. Žije se svým mužem a dvěma syny ve 
švýcarské vesnici. Vesnický i rodinný mír je narušen, když se Nora 
začne zasazovat o hlasovací právo pro ženy a jejich právo na za-
městnání. Bude moci muž i nadále rozhodovat o penězích i o tom, 
zda jeho manželka smí, nebo nesmí pracovat? Hraje M. Leuenber-
ger a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 nevhodné.

čtvrtek 10. května ve 20 hod.
film ČR – režie Gustav Machatý (1929), 68 min.         EROTIKON
Světově proslulý, nejvýznamnější film němé éry české kinema-
tografie Erotikon nabízí „banální zápletku v mistrovském balení“. 
Němé „drama lásky o sedmi dílech“ Erotikon, jež natočil Gustav 
Machatý v letech 1928–29, mělo tvůrci dopomoci k mezinárodní-
mu věhlasu. Skandální pověstí opředený film byl očekáván s tako-
vým zájmem, že byl ještě před dokončením prodán do zahraničí. 
Výlučnost Erotikonu spočívá především v modernistické formě. Ta 
z příběhu, jakoby vypůjčeného z červené knihovny, dodnes činí 
výjimečné dílo.

pátek 25. května ve 20 hod.                            DVD prem.20.5.18
film D, F, Es, USA – drama (2018), 11 min.                AŽ NA DNO
Britský agent James a podmořská bioložka Daniele se setkají na 
pláži v Normandii a zamilují se do sebe. Po několika dnech je však 
jejich práce od sebe oddělí a osamoceni čelí smrtícím hrozbám. 
On  zajetí džihádistů, ona mořským hlubinám. Hrají J. McAvoy, 
A. Viklander, A. Siddig a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let 
nevhodné.

sobota 26. května ve 20 hod.
film Česko – komedie (2018), 83 min. 

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Není to vůbec jednoduché, možná proto, že ani Olga není jednodu-
chá. Má se svým milostným životem velké plány a má přebujelou 
fantazii. Městečko, kde se narodila, jí ale pro realizace milostných 
záměrů nestačí. A tak se přemístí do velkoměsta. Zoufalé ženy dě-
lají zoufalé věci je komedie, ze které vyplývá, že co se týče lásky, 
tak... i když je vám hrozně, i když jste k smíchu, tak to prostě ne-
smíte vzdát. Hrají K. Issová, L. Vlasáková, J. Dvořák a další. Vstup-
né 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 31. května ve 20 hod.
film Německo – režie Maren Ade (2016), 162 min. TONI ERDMANN
Komediální senzace z festivalu v Cannes o vztahu výstředního otce 
a ambiciózní dcery, která ohromuje kritiku i diváky. Život učitele 
Winfrieda Conradiho plyne v naprosté rutině, kterou mohutný muž 
jen občas naruší svou pubertální vášní – drobným žertovným pře-
vlekem. Poté, co mu zemře jediný věrný druh, slepý pes, se Win-
fried rozhodne investovat veškerou pozornost do své dcery Ines, 
která vše podřídila kariéře. Po neúspěšném pokusu o kontakt mění 
Winfried strategii. Čeho nemůže dosáhnout jako neúspěšný otec, 
toho může docílit jeho neforemné alter-ego, německý ambasador 
a životní kouč Toni Erdmann.


