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čtvrtek 2. dubna v 19 hod.               DIVADLO - mimo předplatné

Zveme Vás na jednu z nejúspěšnějších a nejhranějších divadel-
ních her F. R. Čecha 

DÍVČÍ VÁLKA
Její atraktivnost se skrývá především v lehkosti žánru, nadsáz-

ce, využitých tématech a také v hereckém obsazení. Autor sám o 
této komedii říká: „Dívčí válku jsem psal – tak říkajíc – českému 
národu na míru. Jde především o jemu blízký styl humoru a oblas-
ti, kterých se dotýká (erotika, politika). Navíc jde o odpočinkový 
žánr, v jehož rámci přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, 
kterými naše zubožená vlast disponuje. Já vždy s trochou nadsáz-
ky říkám – tak bůh vynahrazuje svým milým Čechům neúspěchy 
v tržní ekonomice. O úspěchu Dívčí války svědčí naplněné sály po 
celé naší republice.“ Hrají: Sandra Pogodová, František Ringo 
Čech, Mojmír Maděrič, Jiří Štědroň, Miluše Bittnerová, Roman 
Skamene, Petr Jablonský, Petr Martinák, Evžen Hájek, Tereza 
Šefrnová, Bedřich Maruštík, Martina Šťastná a další.

středa 8. dubna od 19.30 hod.               KONCERTNÍ SHOW

Po delší době se na jeviště divadelního sálu vrací původem míst-
ní skupina

MARIMBA LIVE DRUMS
DrumCorová kapela MLD je parta mladých muzikantů, kteří ke 

své produkci používají hlavně bubny. Jde o tříčlennou energic-
kou kapelu, která vznikla již před 10 lety a po tu dobu se snaží 
nešidit posluchače svou vlastní hudbou. MLD si zakládá na živém 
vystupování a energii při koncertech. Jak sama kapela říká: „Máme 
sound, který si zapamatuješ a rytmus, který tě vtáhne.“

Vstupenky je možné si zakoupit před začátkem koncertu 
v pokladně KDJS. Vstupné: 150 Kč přízemí, 120 Kč balkon. Délka 
koncertu cca 60 minut bez přestávky.

pátek 10. dubna od 20 hod.      ZÁBAVNÝ VEČER

Na zábavný večer při klubovém uspořádání stolů Vás zveme do 
společenského – tanečního sálu.

SMĚSICE HUMORU A POPULÁRNÍCH 
COUNTRY & WESTERN PÍSNÍ

je název pořadu, ve kterém účinku-
je komik a moderátor Milan PITKIN 
(horní snímek) a o hudební složku 
večera se stará country skupina FAR-
MÁŘI (spodní snímek). Během večera 
uslyšíme nejen veselé komické výstu-
py, výborně vyprávěné vtipy, známé 
i méně známe písně, ale možná dojde 
i na tanec … a to vše při dobré kávě, 
dobrém víně atd.

Neváhejte a přijďte na příjem-
ný zábavný večer – bude-li se Vám 
líbit, rádi uspořádáme další podobný 
a možná vznikne nová tradice večerů 
v country-folk-western stylu.  

Vstupenky je možné si zakoupit 
v předprodeji na radnici nebo před 
začátkem představení v pokladně 
KDJS. Vstupné: 120 Kč.

Vstupenky zakoupíte v předprodeji na radnici nebo před začát-
kem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 349 Kč přízemí, 329 
Kč balkon. Délka představení cca 105 minut + přestávka.
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pátek 17. dubna       SPECIÁLNÍ RETRO VEČER V KDJS

Nabízíme ojedinělou kulturní akci věnovanou 30. až 40. létům 
minulého století. Na pořadu dne bude zábavný večer „o třech cho-
dech“. Skuteční labužníci – ctitelé tohoto období mohou „konzu-
movat“ všechny tři chody, lze pochopitelně využít pouze dva nebo 
vybrat jen jednu lahůdku. Celá akce nese název

RETRO VEČER
První chod se podává v 18.30 hod.
Na zahájení večera vystoupí v divadelním sále populární pěvecké 

seskupení

SESTRY HAVELKOVY
V současné době tato výjimečná formace zpívá své hity ve 

složení Anna Vávrová, Petra Kohoutová, Olga Bímová a Zuzana 
Grosmanová. O hudební doprovod se postará fenomenální klaví-
rista Jakub Šafr. V pořadu zazní známé hity, které jistě navodí tu 
správnou atmosféru. 

Druhý chod následuje ve 20 hod.
V sále kina bude z původního filmového pásu promítána skuteč-

ně pamětnická klasika – film Martina Friče z roku 1941 

HOTEL MODRÁ HVĚZDA
Hrají Nataša Gollová, Adina Mandlová, K. V. Černý, Oldřich 

Nový, Theodor Pištěk, Ladislav Pešek, Jan Pivec, Antonín 
Novotný, Ferenc Futurista, Jára Kohout.

Film trvá 85 minut a promítaný filmový pás je prý dlouhý 2459 m.

neděle 12. dubna od 15 hod.        PRO DĚTI A RODIČE

Nejpopulárnější dětská kniha autorky Astrid Lindgrenové Pipi 
Dlouhá Punčocha na jevišti! Divadlo Apllause Praha bude hrát 
pohádkovou divadelní hru 

PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Zavedeme Vás do Vili Vilekuly, kam se nastěhuje Pipi se svým 

koněm a opičkou – panem Wilsonem. Brzy se skamarádí s Tonim 
a Anikou a zavede je do svého světa fantazie a dokonce i do cir-
kusu. Malé i velké diváky fascinuje nejen dobrodružství zrzavého 
děvčátka, ale taky její touha po svobodě, spravedlnosti a samo-
statnosti. Vhodné od 3 do 99 let. Na motivy knihy Astrid Lindgre-
nové napsala Vlasta Krutmanová a v režii Rity Jasinské hrají: 
Eliška Dohnalová, Tereza Kaucká, Martin Čarný, Karel Pokorný, 
Lucie Šmejkalová / Martina Balážová, Patrik Šimůnek, Lucie 
Albrecht.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 80 Kč. Dél-
ka představení cca 55-60 minut bez přestávky.

Třetí chod bude podáván od 22 do cca 24 hod.:
V koncertním sále se uskuteční AFTERPARTY. Po úspěšném 

koncertě v roce 2013 jsme pozvali na zakončení tohoto večera 
osvědčené jihočeské 

SWING TRIO AVALON
Tento soubor hraje „největší swingo-

vé a jazzové pecky 30. a 40. let.“ a díky 
své kvalitě, kvalitě repertoáru a díky 
svému šarmu je jedinečným průvodcem 
hudbou tohoto období. Soubor hraje 
ve složení Jakub Šafr – klavír, Martin 
Voříšek – klarinet a Jan Kubeš – bicí.

Vstupenky je možné zakoupit v před-
prodeji na radnici nebo před začátkem 
představení v pokladně. 

Vstupné na jednotlivé akce: Sestry Havelkovy 180 Kč, kino 80 
Kč, Swing trio Avalon 180 Kč.

Zvýhodněné vstupné: 
a/ Při zakoupení vstupenky na Sestry Havelkovy nebo na Swing 

trio Avalon platí tato vstupenka i pro bezplatný vstup na projekci 
kina „Hotel Modrá hvězda“

b/ Při zakoupení vstupenky na Sestry Havelkovy a současně i na 
Swing trio Avalon zaplatíte zvýhodněnou cenu – pouhých 300 Kč 
za oba koncerty a navíc platí tato vstupenka i pro bezplatný vstup 
na projekci kina „Hotel Modrá hvězda“.

Sestry Havelkovy
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úterý 21. dubna od 18 hod.  KONCERT mimo předplatné

V Divadelním sále se uskuteční koncert stále velice oblíbené 
pěvecké i manželské dvojice

EVA A VAŠEK
V pestrém programu uslyšíte krásné melodie z domácí i zahra-

niční produkce v podání těchto oblíbených zpěváků a muzikantů. 
Hudební zážitek bude tradičně doplněn průvodním slovem a krás-
nou obrazovou projekcí, která umocní celkový vjem a prožitek. 
V pořadu zazní písně nově zařazené do repertoáru dnes již legen-
dární dvojice, ale pochopitelně i starší osvědčené hity.

Před koncertem i po jeho skončení proběhne autogramiáda obou 
umělců a již tradičně bude možné zakoupit MK, CD a DVD.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 200 Kč. Dél-
ka představení cca 120 minut + přestávka.

sobota 18. dubna v 19.30 hod.       DIVADLO - mimo předplatné

Kamýcký divadelní spolek KADIS uvede v divadelním sále své 
představení  

BABIČKA
aneb netradiční zpracování tradiční předlohy B. Němcové

Režie. Petr Halada. Hrají: 
V titulní roli Olga Poslušná, 
dále hrají Marcela Žemlič-
ková, Tereza Fadějevová, 
Lukáš Galko, Anna Němco-
vá, Matěj Kubánek, Vojtěch 
Švagr, Irena Růžičková, 
Žaneta Štefanová, Ilona 
Kubánková, Tomáš Postawa 
a další.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 100 Kč. Dél-
ka představení cca 60 minut bez přestávky.

čtvrtek 23. dubna od 18 hod.  KONCERT mimo předplatné

V Koncertním sále se uskuteční po úspěšné premiéře v roce 
2014 v pořadí již druhý ročník koncertů žáků Konzervatoře Jaro-
slava Ježka, Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy nazvaný  

KONCERT ŽÁKŮ IRINY KONDRATĚNKO

Je velice milé, že zde účinkuje i sedlčanský rodák – bývalý žák 
ZUŠ Sedlčany – Karel Marek. Účinkují: Anna Kostina, Jana Otá-
halová, David Novotný, Rozálie Stoklasová, Sofiya Subbotina, 
Kristine Ayvazyan, Maura Cosnefroy, Sára Smoliarová, Kristýna 
Schumová, Jakub Jirásek, Karel Marek.

Na programu: J. S. Bach, S. Bortkiewicz, J. Suk, A. Dvořák, F. 
Schubert, F. Chopin, F. Liszt, S. Rachmaninov, A. Grečaninov.

Vstup na koncert je volný.

pondělí 27. dubna od 16.00 hod.        DIVADLO - pro důchodce
pondělí 27. dubna od 19.30 hod.   DIVADLO - mimo předplatné
úterý 28. dubna od 19.30 hod.                  DIVADLO - předplatné
středa 29. dubna od 19.30 hod.     DIVADLO - mimo předplatné
pátek 1. května od 19.30 hod.        DIVADLO - mimo předplatné
sobota 2. května od 17.00 hod.      DIVADLO - mimo předplatné

Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech připravil na jarní 
období další představení 

PAROHATÉ POVĚSTI
Ochotníci zvou k návštěvě těmito slovy: „Jedná se o úsměvnou 

parodii autorky Marie Janíčkové, která již napsala většinu scének 
v předchozím kabaretu. Tentokrát se jedná o hru na motivy „Sta-
rých pověstí českých“, kde vystupují známé postavy našich dějin. 
Krokovy dcery, udatný Bivoj nebo Přemysl se ve hře objeví poně-
kud v jiném světle. Ve hře nechybí veselé zápletky, plno písniček 
a nečekaný konec příběhu.“ 

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem divadla na místě konání. Vstupné: 100 Kč, předsta-
vení pro důchodce 50 Kč. Délka cca 120 minut + přestávka.

VÝSTAVA
Do 17. dubna je v Koncertním sále nainstalována výstava nazva-

ná 

BRDSKÁ ZÁKOUTÍ A MOTÝLI
Představuje se nám výtvarnice VĚRA MAČKOVÁ. 

Plánované akce v KDJS na květen
ÚT 5. 5. KOMICI s.r.o. – Ruda z Ostravy, Miloš Knor, Karel Hynek
         SHOW mimo předplatné
ČT 14. 5. SEDLČASKÁ VONIČKA KONCERT mimo předplatné
NE 17. 5. ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA      POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 22. 5. MLADOTA ANSAMBLE PRAGUE 

KONCERT na Červeném Hrádku
SO 23. 5. SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR  

KONCERT na Červeném Hrádku
PÁ 29 .5. 4TET   KONCERT mimo předplatné

VÝSTAVA
Další výstava, která zde bude v Koncertním sále KDJS k vidění 

od 20. dubna se jmenuje 

POZDNÍ SYMBOLISMUS V GRAFICKÉ TVORBĚ 
1. POLOVINY 20. STOLETÍ

Vystavovány budou práce významných českých autorů, např. 
M. Švabinského, J. Váchala, F. Koblihy, F. Bílka a dalších. Všechna 
díla jsou z významné sbírky nesoucí název „Pražská grafická sbírka 
DRIT“. Vernisáž se koná v pondělí 20. dubna od 18 hod. Uvede 
ji významný český malíř, grafik a současně kustod Pavel Hlavatý, 
jehož práce jsme měli tu čest vystavovat letos v rámci jeho samo-
statné výstavy v KDJS.
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pátek 3. dubna ve 20 hod.
český film – akční, thriller (2015), 104 min.       LOVCI A OBĚTI
Hlavním hrdinou je Jakub, který se rozhoduje, co udělá se svým 
životem. Jeho start do života není jednoduchý a hned na začát-
ku se dostane do finančních problémů. Co máte dělat, když se 
ocitnete v nekonečné spirále? Jak se zbavit exekutora, jak vyřešit 
podraz drsného lichváře s pekelnými úroky? Hrají M. Kraus, T. 
Hanák, J. Nosek, V. Freimanová. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let 
nevhodné. 

sobota 4. dubna ve 20 hod.
film F, CH – komediální drama, thriller (2015), 111 min. 

LÁSKA JE DOKONALÝ ZLOČIN
Profesor Marc má pověst proutníka, kterému podlehne i studentka 
Barbara. Po společně strávené  noci dívka záhadně zmizí... Do měs-
ta přijíždí nevlastní matka Barbary, Anna, která se na vlastní pěst 
snaží zjistit, co se oné noci stalo. Hrají M. Amalric, K. Maiwenn, 
S. Forestier 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 - DUBEN 2015

neděle 19. dubna v 15 hod.
film D – animovaná pohádka (2015), 88 min.       7 TRPASLÍKŮ
Pohádkový příběh jak ho neznáte. Špunta, nejmladší ze sedmi 
trpaslíků nešťastnou náhodou píchnul princeznu Růženku do prstu 
a tak naplnil kletbu zlé čarodějnice Dellamerty. A jak to bude dál se 
záchranou Růženky na to se přijďte podívat. Vstupné 80 Kč.

čtvrtek 9. dubna ve 20 hod.
film F, USA, Chile – režie P. Larrain, (2012), 118 min.              NO
Gael García Bernal (Amorres Perros, Špatná výchova) v hlavní roli 
filmu o síle moderního marketingu v politických kampaních. Píše 
se rok 1988 a René se vrací ze stáže v USA, kde se učil, jak dob-
ře prodat coca colu, a hned se zapojuje do dění v rodném Chile. 
Povede totiž kampaň demokratických stran proti stárnoucímu des-
potickému generálovi. Snímek nominovaný na Oscara za nejlepší 
neanglicky mluvený film je lehkým, místy až groteskním pohledem 
na osmdesátá léta a především na to, že pravda je sice jenom jed-
na, ale abychom ji dokázali prodat, nesmíme jí lidem říkat úplně 
celou. Mládeži přístupné.

pátek 17. dubna ve 20 hod.
český film – režie Martin Frič (1941), 85 min.

HOTEL MODRÁ HVĚZDA
Veselohra o mladé majitelce neprosperujícího hotelu a jejích přáte-
lích. Zuzanka po vzdálené tetě zdědila hotel Modrá Hvězda. Pyšně 
nakráčí do luxusního hotelu v centru města a začne hned s perso-
nálními změnami. Zjistí se však, že tento hotel nezdědila. Ukáže se, 
že jejím dědictvím je malý omšelý hotýlek stejného jména v jiném 
městském okresu. Prvním skutečným hostem je bohatý Vladimír 
Rychta Rohan, jehož rodiče zde strávili své líbánky a on zde chce osla-
vit svatbu, s čímž nesouhlasí snoubenka Milada... Hrají N. Golová,  
A. Mandlová, K. V. Černý, O. Nový, T. Pištěk, L. Pešek, F. Futurista, 
J. Pivec a další. Vstupné 80 Kč.

pátek 10. dubna ve 20 hod.
český film – drama (2014), 103 min.                        CESTA VEN
Film režisera Petra Václava vzbudil velkou vlnu zájmu doma i v 
zahraničí a byl oceněn sedmi Českými lvy. Cesta ven je příběhem 
silné mladé matky, která se odmítá smířit s nepříznivým společen-
ským statusem a snaží se vybojovat lepší život pro sebe a svou 
dceru. Cesta ven z obtížné situace je lemována zklamáním, ale také 
nadějí. Hrají K. Dudová, D. Ištok, N. Hlaváčová a další. Přijďte se 
podívat za zvýhodněné vstupné 40 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 11. dubna ve 20 hod.
český film – komedie, drama (2015) 97 min. 

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Film A. Nelis podle románu M. Viewegha. Našimi hrdiny jsou lidé, 
kteří si nechávají život proklouznout mezi prsty. Neměli by. A pro-
to se v jejich blízkosti objevili andělé. Jejich podoba a názory vás 
zaskočí. Lidskému oku neviditelní strážci našich osudů bývají pře-
kvapeni překážkami, které  sobě i jim dobrovolně stavíme do ces-
ty.. Hrají M. Labuda, V. Dyk, V. Javorský, E. Křenková, B. Polívka, 
Z. Bydžovská a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 24. dubna ve 20 hod.
český film – moderní lovestory (2015), 90 min.       POHÁDKÁŘ
Film vypráví jedinečný, ale mnohými z nás zažívaný příběh o touze, 
podvodu a věčném odpouštění. Příběh lidí ztracených v bludišti 
lásky, z kterého nemohou a možná ani nechtějí najít cestu. Pro-
tože láska podobně jako lež bývají slepé. Pohádkář si vybudoval 
dva souběžné životy se dvěma krásnými ženami. Ženy jsou pro 
něj výzvou, vášní, inspirací i objektem lásky a lži. Hrají M. Hádek, 
J. Macháček, E. Herzigová, A. Geislerová. Vstupné 90 Kč. Mládeži 
do 15 let nevhodné.

sobota 25. dubna ve 20 hod.
film F – drama (2015), 120 min.                                       SAMBA
Samba se do Francie přistěhoval ze Senegalu. Pracuje načerno 
a doufá, že brzy dostane povolení k trvalému pobytu. Jeho nera-
dostná rutina se změní, když potká Alice – manažerku, která trpí 
syndromem vyhoření a dobrovolnickou prací se snaží dát svůj 
život zpátky dohromady. Brzy mezi nimi vznikne křehké pouto... 
Hraje O. Sy, Ch. Gainsbourg a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 
12 let nevhodné.

čtvrtek 23. dubna ve 20 hod.
film Polsko – režie D. Kedzierzawska, (2007), 104 min. 

ČAS UMÍRAT
Komorní drama polské režisérky je burcujícím snímkem o lidské 
důstojnosti, vzepření se osudu, intrikách a bezmoci. Hlavní hrdinka 
Aniela v podání excelentní třiadevadesátileté Danuty Szaflarské se 
rozhodne vzkřísit slávu svého rozpadajícího se honosného domu 
navzdory vlastní rodině i zlovolným sousedům. O svém černobí-
lém komorním dramatu říká sama režisérka: „Diváci by se neměli 
nechat zaskočit názvem. Je to totiž film hlavně o životě - o únavě 
z něj, ale také o vášni a radosti, které, ač si to málokdo uvědomuje, 
jsou zasety v každém z nás.“ Mládeži přístupné.


