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

Neděle 5. října v 19.30 hod.           DIVADLO - mimo předplatné

Spolek divadelních ochotníků Petrovice zavítá do Sedlčan 
a uvede hru Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka

LOCHNESKA
Sami ochotníci z Petrovic Vás zvou následujícími slovy:

Vážení a milí,
Spolek divadelních ochotníků Petrovice za Vámi již poněkolikáté 

zavítá do Sedlčan a srdečně Vás zve do divadla! 
Tentokrát jsme si pro naše příznivce připravili divadelní hru 

Lochneska od slavné autorské dvojice Smoljak – Svěrák! Loch-
neska vznikla jako první společný divadelní počin obou přátel už 
v roce 1966, a započala tak jejich dlouholetou spolupráci. Přijďte 
se podívat na začátky této dvojice, která stála za zrodem fiktivní 
postavy zapomenutého génia Járy Cimrmana, vdechla život jedno-
mu fenomenálnímu divadlu a napsala scénáře k takovým trhákům, 
jako je Trhák, Jáchyme hoď ho do stroje, Na samotě u lesa, Mareč-
ku podejte mi pero aj.

Zajímá vás, co se stane, když se u doktora v čekárně sejde vese-
lý funebrák, uplakaná rozhlasová moderátorka, drzá Andula, neši-
kovný opravář, punková kapela a… drak? Máte rádi typický humor 
slavné dvojice? Zajímá vás, jak jsme si s ním poradili my? Tak 
přijďte do divadla! Slibujeme velkou švandu pro celou rodinnou 
bandu!

Za Spolek divadelních ochotníků Petrovice Pavel Kubíček

Čtvrtek 9. října v 19.30 hod. KONCERT - mimo předplatné

Do divadelního sálu KDJS  v rámci koncertního turné CONCER-
TINO PODZIM 2014 zavítá vynikající zpěvačka, kytaristka a skla-
datelka

LENKA FILIPOVÁ 
a její hosté

V programu zazní největší hity této stylové a osobité hvězdy čes-
kého showbyznysu. Uslyšíme však také skladby nové a zpěvačka 
připomene i dlouholetou spolupráci s Karlem Zichem.  

Zpěvačka a kytaristka Lenka Filipová studovala na pražské kon-
zervatoři a poté na Mezinárodní hudební akademii v Paříži obor 
klasická kytara. Dosud vydala více než 20 alb různých stylových 
žánrů. Většina z nich byla oceněna jako zlatá nebo platinová. Půso-
bí také jako autorka hudby a řada jejích skladeb se stala velkými 
a trvalými hity. Koncertovala ve většině zemích Evropy, v Japon-
sku, USA, Kanadě a Austrálii, získala Grand Prix na kytarovém fes-
tivalu v Nizozemských Antilách a českou Cenu Grammy. Podnikla 
koncertní turné s Francisem Cabrelem a byla hudebním hostem 
koncertu Céline Dion při jejím turné v Čechách. 

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 399 Kč. 
Délka pořadu je cca 90 minut bez přestávky.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 80 Kč.  Dél-
ka představení cca 90 minut + přestávka.



ŘÍJEN 2014

Neděle 12. října v 15 hod.              POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

Nedělním představením pro děti tentokrát bude pohádkový 
muzikál 

JAK SE HONZA UČIL 
ČAROVAT 

Vypráví o Honzovi, kouzelníkovi, rozpustilé princezně Ofélii 
a o tom, že bez práce nejsou buchty. Vychází z klasické postavy 
českých pohádek vystupující s méně lichotivým přízviskem Hlou-
pý, které bylo takřka vždy překonáno skutky, jichž byl daný Honza 
schopen. 

V pohádkovém muzikálu dle námětu Jaroslava Pustky s hudbou 
Romana Krebse se setkává pohádkový Honza s kouzelníkem, aby 
tentokrát společně prošli příběhem, kde Honza opět poznává, že 
bez práce nejsou buchty a že kouzla nejsou žádné čáry. 

Příběhu nechybí opravdová kouzla, rozmazlená princezna, 
výpravná malovaná scéna a kostýmy. 

Celou inscenaci umocňuje černodivadelní a luminiscenční pro-
středí, vtipné dialogy a řada melodických písniček.

 
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 

před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 80 Kč. Dél-
ka představení cca 60 minut bez přestávky.

Pondělí 13. října v 19.30 hod.          KONCERT - mimo předplatné

Ve společenském sále při stolové úpravě přivítáme světovou 
legendu jazzové hudby včetně jeho vlastní doprovodné kapely. 
Po dlouhé době do Sedlčan přijede

LACO DECZI 
a

CELULA NEW YORK
Muzikantská legenda se vrací do Sedlčan a jistě nás potěší svým 

muzikantským uměním, osobitým projevem a při výborné hudbě 
skvělých muzikantů, kteří procestovali téměř celý svět, si užijeme 
atmosféru „jako v americkém klubu“.

Zveme všechny příznivce jazzu a dobré muziky na tento „super-
koncert“. 

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 200 Kč. 
Délka pořadu je cca 120 minut + přestávka.

Neděle 12. října v 15 hod. 
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Plánované akce na listopad

Středa 22. října v 19.30 hod.  PŘEDSTAVENÍ - mimo předplatné

Agentura VM ART ve spolupráci s KDJS uvádí v divadelním sále 
nový pořad Karla Šípa 

MINIPÁRTY
Je to zcela nová zábavná TALK SHOW baviče, moderátora 

a textaře KARLA ŠÍPA na motivy televizního pořadu Všechnopárty, 
tentokrát s jediným hostem: J. A. NÁHLOVSKÝM. Pořad je vol-
né pokračování velice úspěšného pořadu Všechnopartička, který 
jsme v Sedlčanech před lety rovněž mohli vidět. Prostor dostanou 
i dotazy diváků a o veselé historky a vyprávění jistě nebude nou-
ze. Oba protagonisté patří ke stálicím televizní a klubové scény 
a dokáží potěšit publikum všech věkových kategorií.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 250 Kč. 
Délka pořadu je cca 100 minut bez přestávky.

ÚT 4. 11. BLUE ORCHESTRA - 10 let   KONCERT mimo předplatné
ST 5. 11. BLUE ORCHESTRA - 10 let   KONCERT mimo předplatné
ST 12.11. KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS  
    KONCERT mimo předplatné
ÚT 18.11. JEPTIŠKY          DIVADLO - předplatné
ČT 20.11. JOSEF SUK, JEHO ŽÁCI A PŘÁTELÉ 
   (T. Víšek - klavír)         KONCERT - mimo předplatné
ÚT 25.11. TWO VOICES  PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE
ČT 27.11. ZÍTRA TO ROZTOČÍME DRAHOUŠKU  
                      DIVADLO - mimo předplatné
NE 30. 11. ZÍTRA TO ROZTOČÍME DRAHOUŠKU  
                      DIVADLO - mimo předplatné

Do 20. října                                                            VÝSTAVA

V koncertním sále je do 20. října nainstalována výstava 

LETECKÉ FOTO SEDLČANSKA
Sedlčanský rodák Zdeněk VLČEK představuje letecké fotografie 

zejména Sedlčan a okolí, ale také snímky vybraných českých hradů 
a zámků.

Od 22. října                                                            VÝSTAVA

Od 22. října bude v koncertním sále 

Výstava, připomínající letošní 
60. výročí otevření 

Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech

Středa 15. října v 19.30 hodin          DIVADLO - předplatné

Další představení předplatitelského cyklu divadla nese název

DALŠÍ ROKY VE STEJNOU DOBU
Divadlo BEZ ZÁBRADLÍ uvádí toto volné pokračování hry Každý 

rok ve stejnou dobu (V KDJS jsme ji měli možnost vidět v roce 
2012). Autor - pan Slade si nechal dvacet let odstup od té první hry 
a pomalu střádal a šetřil hezké chvilky. 

Nejedná se o slabý odvar první hry, dokonce jsou v ní někte-
rá místa hlubší i zábavnější. Doris i George jsou v ní ještě starší 
a pořád jim to funguje, v tom je to krásné. Je to moudrá a laskavá 
hra nejen o stáří, hrdinové jsou ostatně velmi čilí, ale o smrti se 
v ní také mluví.” 

režie: Jiří Menzel
účinkují: Veronika Freimanová, Zdeněk Žák 

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 250 Kč. 
Délka pořadu je cca 130 minut + přestávka.
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pátek 3. října ve 20 hod.
film Itálie – komedie (2014), 105 min. 

ZORAN, MŮJ SYNOVEC IDIOT
Paolo je cynický čtyřicátník, kterému není nic cizí. Jeho život se ale změní 
příchodem Zorana, šestnáctiletého kluka, kterého „zdědí“ po své slovinské 
příbuzné. Zoran sice vypadá jako nekňuba,ale umí perfektně házet šipky 
a toho chce Paolo náležitě využít ke svému prospěchu. Hrají G. Battison, 
T. Celio, R. Prašnikar a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 4. října ve 20 hod.
český film – komedie (2014), 100 min. 

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
Hlavní hrdina Marek je typickým příkladem mladého mimoně žijícího ve 
vlastním vesmíru. Je chytrý a milý student astrofyziky, jehož láskou jsou 
hvězdy a horoskopy. Jeho dráhu mu však jednoho dne překříží dívka snů 
a Marek se beznadějně zamiluje... Hraje M. Ruml, M. Donutil, J. Prachař, 
K. Svarinská, T. Nvotová a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 10. října ve 20 hod.
film USA, Francie – šílená komedie (2014), 83 min. 

FÍZLOVÉ, HAJZLOVÉ
I v tomto filmu rozehraje režiser Quentin Dupieux hru gagů, naschválů 
a parodických situací, které připomenou dávnou Policejní akademii, ale 
zároveň si „ legraci z poldů“ dělá dost nekorektním způsobem, ze kterého 
chvílemi až mrazí. Hrají E. Judor, S. Little, M. Manson, G. Zabriskie, E. 
Wareheim, D. Quinn a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

sobota 11. října ve 20 hod. 
film Švédsko – dobrodružný, komedie (2014), 114 min. 

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
Allanu Karlssonovi je 100 let. V domově důchodců mu chystají oslavu, ale 
vitální stařík má docela jiné plány.Rozhodne se pro útěk. Poté co vyleze 
z okna, se vydává na úžasný a naprosto nepředvídatelný výlet... Shodou 
náhod se mu do rukou dostane kufr plný peněz. Než se naděje, má však 
v patách zločinecký gang... Hraje R. Gustafson a další. Vstupné 90 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 18. října ve 20 hod. 
film USA – romantický (2014), 104 min.          NEKONEČNÁ LÁSKA
Rozluč se s nevinností. První láska je nezapomenutelná. Připomíná jízdu na 
horské dráze, kdy člověka ovládají síly, proti nimž je bezmocný. Davidovi 
a Jade se právě tohle přihodilo. Film je natočen podle stejnojmenného romá-
nu S. Spencera. Hrají A. Pettyfer, G. Wilde, B. Greenwood, J. Richrdson, 
R. Patrik a další. 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 - ŘÍJEN 2014

pátek 24. října ve 20 hod.
český film – komedie (2014), 106 min. 

DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
Vlastička umřela. Vesnický kostel, pohřební kočár tažený koňmi, farář, oby-
vatelé Olšan a souputníci zvláštního života Bohumila Stejskala, multimili-
onáře z vůle Boží z Dědictví I. trochu zestárli. Bohumil také trochu zestárl. 
Přibyly mu majetek, starosti, kilogramy a děti. Ztratil ženu svého života... 
Hrají B. Polívka, D. Havlová, A. Goldflam, A. Polívková, J. Čvančarová, 
I. Chýlková a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 25. října ve 20 hod.
český film – drama (2014), 108 min.                                        MÍSTA
Být mladý je nebezpečné. Příběh o lásce, ztrátě a pomstě. Dvěma 19letým 
klukům je jejich rodiště těsné, zároveň ale nevědí, co si se svými životy 
počít. V tu chvíli do jejich světa vstupuje dcera místního prominenta a vnáší 
do něj tajemství, napětí a touhu. Vstup 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný.

neděle 19. října v 15 hod.
animovaný film USA (2014), dabing, 78 min.    ZVONILKA A PIRÁTI
Velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciózní víle, která je ohrome-
na neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného prášku. Když se kvůli 
svým odvážným nápadům dostane do potíží, uteče ze země víl a spojí své 
síly s piráty, kteří z ní udělají kapitánku své lodi... Vstupné 80 Kč.

čtvrtek 2. října ve 20 hod.
film ČR – režie Martin Holý ml., 84 min.                SIGNUM LAUDIS
Psychologické drama Signum laudis je vrcholným dílem slovenského 
režiséra Martina Hollého a uvádíme jej u příležitostí sta let od začátku první 
světové války. Příběh se odehrává na ruské frontě na sklonku první světové 
války. Fanatický kaprál Hoferik v podání Vlado Müllera dobude a dočasně 
udrží nevýznamnou kótu, i když v těžké bitvě téměř celá jeho jednotka pad-
ne. Za to obdrží vysoké vyznamenání Signum laudis. Situace se ale mění, 
přichází nepřátelský protiútok a ukazuje se, že Hoferik je vojenskému vede-
ní najednou na obtíž. Vstupné 80 Kč (členové klubu 70 Kč).

čtvrtek 23. října ve 20 hod.
film GB – (2014), režie Iain Forsyth, Jane Pollard, 96 min. 

NICK CAVE: 20000 DNÍ NA ZEMI 
Snímek Nick Cave: 20 000 dní na Zemi je důmyslnou a lyrickou ódou 
opěvující lidskou tvořivost v hlavní roli s hudebníkem a kulturní ikonou 
Nickem Cavem. Záznam dvaceti čtyř hodin v životě rockové hvězdy přináší 
důvěrné zachycení procesu umělecké tvorby na pozadí kombinace reality 
a fikce. Celovečerním režisérským debutem navazuje dvojice vizuálních 
umělců Iaina Forsytha a Jane Pollardové na sedmiletou intenzivní spolu-
práci s Nickem Cavem. Snímkem provází originální hudba z dílny Nicka 
Cavea a Warrena Ellise. Vstupné 80 Kč (členové klubu 70 Kč).

pátek 17. října ve 20 hod.
film Dánsko – drama (2013), 118 min.    NYMFOMANKA, část 1.
Otevřená studie ženské sexuality podle dánského režiséra Larse von Trie-
ra.. Všechno, kvůli čemu Triera milujeme i nesnášíme, je v tomhle filmu 
v kondenzované a čisté podobě. Nymfomanka se vám může líbit a nemusí, 
ale musíte ji vidět... Hraje Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgard, Uma 
Thurman a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 18 let nevhodné.

pátek 31. října ve 20 hod.
film Kanada – příběh (2014), 139 min.               MAMI! (MOMMY)
Film je příběhem dospívajícího Stevena s diagnózou ADHD a jeho mámy, 
která i přes doporučení odborníků trvá na tom, že svého syna dokáže zvlád-
nout a že její syn dokáže zvládnout školu... Nejvyzrálejší a nejemocionálnější 
film od režisera Imaginárních lásek X. Dolana. Hrají A. Dorval, A. O. Pilon, 
S. Clément, A. Goyette. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.


