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čtvrtek 6. dubna v 19 hod.            DIVADLO mimo předplatné

Agentura Mamut Agency uvádí v provedení Intimního divadla 
Dáši Bláhové světoznámou hru Eve Enslerové

MONOLOGY VAGÍNY
Není to obvyklý dramatický kus, nýbrž v našich podmínkách 

zatím běžně nevídané publicistické divadlo, a proto režisér nevy-
stačí s obvyklou metodou výstavby situací, postav a vztahů. Zde 
je vystaven nahé a holé realitě, která se neschovává za vymyšlený 
příběh, a o to nebezpečnější je se s ní utkat. Monology, které di-
váci uslyší, jsou zhutněnými, víceméně doslovně ze života opsa-
nými soukromými dějinami žen. Různých žen typově i povahově, 
žen s různými osudy a různou schopností čelit osudu. Některé 
z příběhů jsou na první pohled banální, jiné tančí na vratkém laně 
nad propastí citového kýče. Jiné zase přicházejí jakoby z onoho 
světa násilí, brutality, sprostoty, bezcitnosti, světa, kde lidský život 
obecně má pramalou cenu a ženský život skoro žádnou. Oba póly 
patří k sobě jako noc a den, setkávají se v nekonečné a bezedné 
vagíně vesmíru jako v útočišti, polední vidině naděje pro tonou-
cí a bludné. A přitom to není feministický nářek, ani intelektuální 
cvičení pro pátý semestr katedry komunikace. Být militantní fe-
ministkou znamená mít svého nepřítele, maskulinního netvora, 
proti němuž je třeba bojovat. Ale je to boj bez smyslu, protože je 
to boj s nedílnou polovinou ženy. A žena to ví. Ví to její vagína.

V režii Ireny Žantovské hrají: Dáša Bláhová, Míša 
Sajlerová, Jitka Asterová.

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: 
přízemí 350 Kč, balkon 320 Kč. Délka představení cca 90 minut 
bez přestávky.

sobota 8. dubna od 18 hod.          SPECIÁLNÍ RETRO VEČER KDJS

Lze říci, že v tomto období se tento pořad stává již tradiční akcí. 
Na pořadu dne bude 

RETRO VEČER KDJS 2017
aneb „Zábavný večer o třech chodech“

Skuteční labužníci mohou „konzumovat“ všechny tři chody, lze 
pochopitelně využít pouze dva nebo vybrat jen jednu lahůdku. Celá 
akce je letos věnována velké osobnosti české hudby a jednomu 
z pilířů Osvobozeného divadla – hudebnímu skladateli JAROSLA-
VU JEŽKOVI.

První chod se podává v 18 hodin v Divadelním sále. Na zahájení 
večera proběhne koncert uváděný slovy

„Otevřete oči, přichází orchestr JEŽKOVY STOPY“

Mladý energický swingový orchestr zabývající se předválečnou 
a válečnou českou swingovou hudbou a originální interpretací  při-
náší posluchačům co nejvěrohodnější zážitek z poslechu hudby 
období 30. let. 

Druhý chod následuje ve 20 hod.: V sále kina bude promítána 
skutečně pamětnická klasika – film

SVĚT PATŘÍ NÁM
Proti všem podvodníkům, kariéristům a darebákům brojí ve 

svém čtvrtém a posledním filmu Voskovec s Werichem, kteří tu 
hrají dva konkurenční kameloty, jež ve svém soupeření pokračují 
i jako malíři propagačních nápisů, na které ovšem málem dopla-
tili a tak se raději spojili. Jejich prostřednictvím můžete sledovat 
boj ctižádostivého podvodníka Dexlera proti dělníkům vedeným 
Dexlerovým bývalým spolupracovníkem Formanem, půvabnou 
rozhlasovou hlasatelkou Markétkou a poctivým ředitelem továrny 
Hartem.

Hrají: Jiří Voskovec, Jan Werich, Vladimír Šmeral, Adina Man-
dlová, Bohuš Záhorský, Jaroslav Průcha, Miroslav Svoboda, La-
dislav Herbert Struna, Zdeněk Štěpánek, Karel Dostal, František 
Černý, František Filipovský, Emanuel Kovařík, Jiří Hron, Jarmila 
Švabíková, Mirko Eliáš, Gustav Hilmar, Alfred Baštýř, Josef Oliak, 
Vladimír Smíchovský, Nita Romaničová, Jaroslav Sadílek, Jan W. 
Speerger, Michel Elaguine, Jaroslav Tryzna, Anna Vávrová, Jaro-
slav Kopecký, Jindřich Fiala, František Beranský, Růžena Pokorná, 
Zdeněk Gina Hašler, Martin Frič, Jarka Pižla, Vlastimil Brodský, 
Nita Romaničová, Bedřich Frankl, František Haller, Jiřina Hladíko-
vá, Jiřina Vávrová, Fráňa Vajner a další.

Třetí chod bude podáván od 22 hod.: Ve Společenském sále 
se uskuteční tzv. AFTERPARTY. Letos vystoupí se svým pořadem 
známý písničkář

MIREK PALEČEK
Spolu s ním zahraje vynikající kytarista PAVEL FOŘT a společně 

zahrají nejen písně z úspěšného CD nazvaného JEŽKÁRNY a po-
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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: 180 Kč. Délka 
představení cca 90 minut + přestávka.

neděle 9. dubna v 15 hod.  DIVADLO NEJEN PRO DĚTI A RODIČE

V divadelním sále uvítáme herce Divadla Pohádka z Prahy, které 
k nám tentokrát přijíždí s představením

HONZA A ZAKLETÁ VÍLA
V této pohádce ožívá “neobyčejně obyčejný příběh”, ve kterém 

se setkává několik divadelních technik - od klasické činohry, přes 
zpěvohru, pohybové divadlo, pantomimu až k černému divadlu.
Výpravná malovaná scéna a kostýmy umocněné luminiscenčním 
prostředím, srozumitelný příběh a řada melodických písniček, to je 
už jen výčet ověřených praktik tvorby Divadla Pohádka.

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: 80 Kč. Délka 
představení cca 60 minut bez přestávky.

úterý 11. dubna v 19.30 hod.          KONCERT - posezení s písničkou 

Do Společenského sálu při tzv. stolové úpravě sálu Vás zveme 
na klubové posezení - pohodový hudební večer nazvaný

PAVLÍNA JÍŠOVÁ a přátelé
Rodačka z Českých Budějovic - písničkářka Pavlína Jíšová má 

ve své diskografii 9 sólových alb. Její repertoár skýtá více než 
150 původních českých písní. Její hlas je možné slyšet na více 
než sedmdesáti albech české produkce. Spolupracuje s různými 
muzikanty - v současnosti ji nejčastěji doprovází Adéla Jonášová 
/akustická kytara, piano, irské flétny, mandolína, zpěv/. Třetí člen-
kou kapely je písničkářka a multiinstrumentalistka Petra „Šany“ 
Šanclová a dámskou čtveřici doplňuje basová kytaristka Romana 
Tomášková. 

S patřičnou dávkou ženské energie zazní v programu dámské 
sestavy především autorské písničky Pavlíny Jíšové, které mnohdy 
zdobí  originální pojetí ženského vícehlasu. Téměř 35 let působení 
Jíšové na hudební scéně mapuje deváté retrospektivní album, kte-
ré bylo natočeno ve výše uvedené dámské sestavě. 

chopitelně zazní i jiné, dnes již legendární skladby Mirka Palečka 
– skladatele, textaře, kytaristy a zpěváka známého patrně nejvíce 
z dlouhodobého působení v Divadle SeMaFor.

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na radnici nebo před 
začátkem představení v pokladně. Rovněž na www.kdjs-sedlcany.
cz. Vstupné: Na jednotlivé akce: Ježkovy stopy - 180 Kč, Svět patří 
nám - 80 Kč, M. Paleček 180 Kč.

Zvýhodněné vstupné: 
a/ Při zakoupení vstupenky na Koncert Ježkovy stopy nebo na 

Mirka Palečka platí tato vstupenka i pro bezplatný vstup na projek-
ci kina „Svět patří nám“

b/ Při zakoupení vstupenek na Koncert Ježkovy stopy a součas-
ně i na Mirka Palečka zaplatíte zvýhodněnou cenu – pouhých 300 
Kč za oba koncerty a navíc platí tato vstupenka i pro bezplatný 
vstup na projekci kina „Svět patří nám“.
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Plánované akce na květen 2017
ÚT 9. 5. JDI TAM, NEVÍM KAM, PŘINES TO, NEVÍM CO  

POŘAD ZUŠ SEDLČANY
ST 10. 5. HVĚZDY JAK JE NEZNÁTE: 
Jakub KOHÁK a David KRAUS  ZÁBAVNÁ SHOW - KONCERT
SO 13. 5. CHLADNĚJŠÍ NEŽ OBVYKLE     

DIVADLO mimo předplatné
ST 17. 5. SEDLČANSKÁ VONIČKA                  KONCERT
PÁ 19. 5. BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK - TATIANA VILHELMOVÁ 
a VOJTĚCH DYK                      DIVADLO mimo předplatné
ST 24. 5.  LUCIE BÍLÁ      KONCERT
PÁ 26. 5. MLADOTA ENSEMBLE    KONCERT (Červený Hrádek)
SO 27. 5. SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR    

KONCERT (Červený Hrádek)
PO 29. 5. PARTIČKA       ZÁBAVNÁ SHOW

do 11. dubna                                                                   VÝSTAVA
      

V koncertním sále je do 11. dubna nainstalována nová výsta-
va ZRCADLENÍ, jejíž autorkou je JITKA HRUBÁ – výtvarnice 
a pedagožka, která žije a tvoří v Dobříši. 

ZRCADLENÍ
od 12. dubna                                                                   VÝSTAVA

Od 12. dubna bude pro návštěvníky připravena další výstava „té-
měř domácí autorky“ Michaely BURDOVÉ nazvaná

OČIMA ZVÍŘAT, OČIMA PŘÍRODY

Michaela Burdová se ve svých 27 letech věnuje nejen malování, 
ale také  psaní,  a je vyhledávanou autorkou fantasy knih pro děti 
a mládež. Právě vydala svou 12. knížku o kočkorohovi Snížkova 
dobrodružství u nakladatelství Fragment a nyní pracuje na nové 
temné fantasy sérii. Některé z jejích knih získaly ocenění a vychá-
zejí také v zahraničí. Malování je její druhou velkou vášní, které se 
věnuje od dětství. Kromě ilustrací do svých knih, tvoří olejomalbu, 
které naprosto propadla. Protože miluje přírodu a zvířata, angažuje 
se v ochraně zvířat a je vegetariánka, jsou její obrazy zaměřené 
na toto téma. Kromě obrazů si během výstavy můžete zakoupit 
i autorčiny knihy. 

Výstavy jsou přístupné v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin 
a při každé večerní kulturní akci.  

úterý 18. 4. v 16.00 hodin            Pro důchodce
úterý 18. 4. v 19.30 hodin       Mimo předplatné
čtvrtek 20. 4. v 19.30 hodin              Předplatné - divadlo
sobota 22. 4. v 19.30 hodin      Mimo předplatné
úterý 25. 4. v 19.30 hodin       Mimo předplatné
pátek 28. 4. v 18 hodin       Mimo předplatné

V rámci letošního festivalu Sukovy Sedlčany oprášil Spolek di-
vadelních ochotníků Sedlčany hudební komedii Vratislava Blaž-
ka a Zdeňka Podskalského

SVĚTÁCI
Hra je známá především z velice úspěšného filmového zpracová-

ní a stejný ohlas měla i u našeho publika divadelní podoba z roku 
2011. V obnovené premiéře pod režijním vedením Lidmily Sune-
gové účinkují:

Tonda  DUNDR Jiří
Honza  BOUČEK Miroslav
Gustav  REPETNÝ Jaroslav
Božka  PEJCHLOVÁ Renata
Marcela KELICHOVÁ Miloslava
Zuzana HOLOUBKOVÁ Renata
Trčková SMRTOVÁ Jana
Profesor HŮLA Vladimír
Dále hrají: BLOCH Sláva, BOSÁK Jiří, SOSNOVEC Josef, MRV-

KA Jaroslav, HERAN Pavel, JANKOVSKÝ Michal, DAŇKOVÁ Pet-
ra, ŠIMKOVÁ Jana, CHALOUPECKÝ Jakub, ŠTEMBERKOVÁ Mar-
tina, KALINOVÁ Vlaďka, POHNÁNOVÁ Petra, NOVOTNÁ Hana, 
OTRADOVEC Richard, HERAN David, SCHINDL Vilém, HOLOUB-
KOVÁ Valentýna, KOLÁŘOVÁ Barbora, VÝBORNÁ Viktorie

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici, online 
na www.kdjs-sedlcany.cz nebo před začátkem představení (pokud 
budou) na místě konání. Vstupné: 120 Kč (představení pro dů-
chodce 60 Kč). Délka představení: 110 minut + přestávka.



sobota 1. dubna ve 20 hod.
komedie ČR (2017), 97 min.            BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Sympatická Eliška je na plný úvazek milující manželkou bohatého 
Pavla. Ovšem jen doby, než ji požádá o rozvod. Když nový život, 
tak od základů! Eliška se rozhodne začít jako učitelka v malé stře-
dočeské vesničce... Hrají P. Hřebíčková, O. Vetchý, M. Táborský, 
J. Langmajer, T. Kostková další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

neděle 2. dubna v 18 hod.
rodinná filmová pohádka ČR (2017), 99 min.     ANDĚL PÁNĚ 2
Anděl Páně je volným pokračováním předešlého dílu. Anděl Pet-
ronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si 
zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Pet-
ronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude 
vědět to, co ví jen Bůh! Hrají I. Trojan, J. Dvořák, V. Kerekes, J. 
Bartoška 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 - DUBEN

sobota 8. dubna ve 20 hod.
film Československo – komedie (1937), 90 min.
V rámci 3. RETRO VEČERA aneb „ TROJDÍLNÝ VEČER“ věnovaný 
nejen tvorbě Jaroslava Ježka uvádí kino film SVĚT PATŘÍ NÁM. 
Proti všem podvodníkům, kariéristům a darebákům brojí ve svém 
čtvrtém a posledním filmu Voskovec s Werichem. Film je, až na 
nepatrné změny, adaptací jejich divadelní hry Rub a líc a natočil 
ji v roce 1937 Martin Frič. Hrají Jiří Voskovec, Jan Werich, Adina 
Mandlová, Vladimír Šmeral a další. Vstupné 80 Kč. K vstupence na 
Koncert či Afterpárty je vstup na projekci kina ZDARMA. 

pátek 14. dubna ve 20 hod.                                Prem. 2. 3. 2017
rocková a folklórní balada ČR (2017), 109 min.      MUZZIKANTI 
Film plný písniček a melodií od folklórních kořenů až po mladou 
rockovou současnost, odehrávající se na československopolském 
trojmezí, v drsném, ale půvabném kraji Těšínského Slezska. Zkrát-
ka magický kraj pro zdánlivě obyčejné, a přece něčím osobité 
a hlubokou lidskostí protkané příběhy s dobrým koncem. Hrají P. 
Kříž, M. Dejdar, M. Kramár. Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.
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čtvrtek 20. dubna ve 20 hod. 
film RO, F, B – režie Christian Munigu, (2016), 128 min. 

ZKOUŠKA DOSPĚLOSTI
Snímek je dalším autentickým portrétem rumunské společnosti 
předního současného evropského režiséra. Tentokrát se zaměřuje 
na téma korupce, jíž je Rumunsko stále prorostlé na skrz. Hlavní 
postavou příběhu je vážený lékař, jehož pověst se začne hroutit, 
když se ve snaze zajistit nadané dceři lepší budoucnost, zaplete 
do řetězce služeb a protislužeb a ztrácí tvář i před svou rodinou.

pátek 7. dubna ve 20 hod.
film Česko – komedie (2017), 90 min. OSTRAVAK OSTRAVSKI
Nová česká filmová komedie byla volně vytvořena dle námětu le-
gendárního blogera a jeho sedmi knižních bestsellerů s názvem 
Deníky Ostravaka. Jarek Ostravski je horník jako každý jiný. Když 
ale v dole bouchne jedna ze štol a on zachrání spoustu svých ka-
marádů ze závalu, stane se hrdinou... Hrají I. Chmela, J. Vondrá-
ček, J. Smutná a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. 

sobota 15. dubna ve 20 hod.                            Prem. 30. 3. 2017
dokument A, D (2017), 113 min.         JEDEN NĚMECKÝ ŽIVOT
Zpověď osobní sekretářky jednoho z nejhorších zločinců v dějnách 
– Josepha Goebbelse. Brunhilde Pomsel pracovala jako sekretářka 
nacistického ministra propagandy. Svou zpověď před kamerou na-
točila ve věku 105 let. V dnešní době, mnoho lidí předpokládá, že 
nebezpečí války a fašismu jsou dávno překonána, ale B. Pomsel je 
jasné, že to tak není... Vstupné 90 Kč. Mlád. do 12 let nevhodné.

pátek 21. dubna ve 20 hod.                         DVD prem. 15. 3. 2017
smutná komedie ČR (2017), 85 m. INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
Luboš Cafourek  je svérázný instalatér. Celý příběh je napsán podle 
skutečných postav, točil se na skutečných místech. Cafourek je 
poctivý, šikovný řemeslník, který se nezalekne žádné práce, ale 
který si nedokáže říci ani o lásku, ani o peníze. Všem všechno 
spraví, jen svůj život spravovat nedokáže... Hrají J. Kohák, E. Holu-
bová, F. Blažek. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

neděle 23. dubna v 15 hod.                      DVD prem. 22. 3. 2017
rodinný, dobrodružný, animovaný film ČR, SR, HR (2017), 83 min. 

LICHOŽROUTI
Lichožrouti jsou malí neviditelní tvorové, kteří mohou za to, že 
nám lidem z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – ta 
lichá. Ponožkami se totiž živí! Vstupné 100 Kč.

sobota 22. dubna ve 20 hod.                     DVD prem. 1. 4. 2017
romantická komedie ČR (2017), 107 min.  VŠECHNO NEBO NIC
Linda a Vanda jsou nerozlučné kamarádky. Jsou spolumajitelky 
malého knihkupectví, ale jinak jsou každá jiná. Linda je rozvedená, 
vzdělaná, praktická a zodpovědná. Zodpovědnost naopak chybí 
Vandě, která je jinak veselá, svobodná, nezávislá. V obchodě s nimi 
pracuje gay Edo. Životy této trojice zamotá hned několik mužů... 
Hraje T. Pauhofová, K. Issová, L. Kostelný, O. Sokol, P. Delag, P. 
Hřebíčková, J. Budař a další. Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 28. dubna ve 20 hod.         
film USA – sci-fi, drama (2017), 117 min.                    PŘÍCHOZÍ
Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné lodě, dojde 
k sestavení elitního týmu v čele s odbornicí Banksovou. Cílem 
je zjistit, jaké mají mimozemšťané úmysly. Banksová bude mu-
set přistoupit k činům, které mohou ohrozit nejen její život, ale 
i osud celého světa. Hrají A. Adams, J. Renner, F. Whitaker a další. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 29. dubna ve 20 hod.
film USA – akční, drama (2016), 116 min. 

JACK REACHER: NEVRACEJ SE
Drsnějších detektivů po světě moc nechodí. Reacher nejraději pra-
cuje tam, kde by byl oficiální postup příliš zdlouhavý. Jako bývalý 
major vojenské policie má rád zločiny s armádní příchutí a vůbec 
nejraději ty, které na první pohled nedávají smysl. Jako třeba obvi-
nění velitelky Turnerové ze špionáže. Hrají T. Cruise, C. Smulders 
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.


