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čtvrtek 5. dubna od 19.30 hod.    KONCERT

Přibližně po roce se vrací na sedlčanské podium mladá talento-
vaná zpěvačka, skladatelka a kytaristka

ADÉLA JONÁŠOVÁ

Vloni zde byla jako členka dívčí kapely své maminky Pavlíny 
Jíšové, ale tentokrát bude tato mladá zpěvačka sama tou hlavní 
postavou koncertu. 

Hostem bude Vilém Roubíček - písničkář hrající vlastní folkové 
písničky s prvky rocku a popu. Charakterizuje ho poetický tón tex-
tů, specifický hlas, zvuk cedrové kytary, vše doladěné pocitovou 
hrou na foukací harmoniku.

Adéla o sobě napsala: „Jsem zpěvačka a písničkářka z Českých 
Budějovic. Své písně hraji především na kytaru. Na pódiích jsem 
osm let vystupovala v kapele skvělé zpěvačky a písničkářky Pavlíny 
Jíšové. Diváci nás mohli vidět a slyšet i v duu s autorskými písnič-
kami matky a dcery. Hostuji na albech různých žánrů a interpretů, 
například Aleše Brichty či Pavla Žalmana Lohonky. V roce 2015 
jsem vydala své první EP se čtyřmi písničkami a k EP vyšel také 
první  oficiální klip k písni Dejvice. V roce 2016 vyšlo CD Dobro-
druh. V roce 2017 vznikly další oficiální klipy k písním Salsa a Čes-
ké Budějovice.“

S písní „Salsa“ Adéla úspěšně boduje i v rozhlasových hitpará-
dách – např. v soutěži ČR „Česká dvanáctka“.

úterý 10. dubna v 19.30 hod.                                KONCERT

V Divadelním sále KDJS uvádíme první letošní pořad začleněný 
do pořadů, kterými v Sedlčanech budeme slavit 100. výročí zalo-
žení republiky. A bude to koncert skutečně velkolepý. Opět uvítáme 
jedno z nejlepších a největších českých hudebních těles, kterým 
beze sporu je

ÚSTŘEDNÍ HUDBA ARMÁDY 
ČESKÉ REPUBLIKY

U tohoto tělesa je dobrou tradicí spolupráce s vynikajícími sólis-
ty a nebude tomu jinak ani letos. O pěveckou část se postará vyni-
kající sólistka Národního divadla LUCIE SILKENOVÁ. Dále vystou-
pí známý výborný swingový zpěvák a moderátor ČR Dvojka JAN 
SMIGMATOR. Nedílnou součástí těchto koncertů jsou i sólová 
vystoupení vynikajících instrumentalistů tohoto tělesa. Program je 
skutečně pestrý a zazní skladby českých a světových skladatel-
ských hvězd. Namátkou uvádíme - B. Smetana, W. A. Mozart, E. 
Morricone, J. Ježek, J. Wiliams, P. Anka.

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: 
120 Kč. Délka představení cca 70 minut + přestávka.

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: 
220 Kč. Délka představení cca 100 minut + přestávka.
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úterý 17. dubna v 19.30 hod.                                 KONCERT

Do Společenského sálu s klubovou úpravou Vás zveme na velice 
zajímavý pořad nazvaný

TEĎ A TADY
ve kterém účinkují 

BÁRA SMEJKALOVÁ, 
DÁŠA ZÁZVŮRKOVÁ 
a speciální host JITKA MOLAVCOVÁ.

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: 
200 Kč. Délka představení cca 90 minut bez přestávky.

středa 11. dubna v 19.30 hod.            DIVADLO - předplatné

Posledním představením letošního předplatitelského cyklu diva-
dla je velice zajímavá adaptace novely Bohumila Hrabala

OBSLUHOVAL JSEM 
ANGLICKÉHO KRÁLE

Příběh Jana Dítěte, malého pikolíka, který jde za svým velkým 
snem. Prochází učňovským obdobím v časech první republiky, za-
žívá dramata druhé světové války a svůj život uzavírá v nelehkých 
časech budování socialismu v Čechách. 

Jeho dramatickou a nevšední cestu vylíčil ve známé novele Bo-
humil Hrabal svým nezaměnitelným a nádherným českým jazy-
kem, typickým humorem i uměním paradoxu. 

To všechno  ožívá i v dramatizaci I. Krobota a P. Oslzlého a naší 
inscenaci, ve které si roli hlavního hrdiny přímo před vašima očima 
předávají herci Viktor Kuzník, Pavel Batěk a Pavel Rímský. 

Premiéra inscenace proběhla v roce 2017, kdy si kulturní svět 
připomínal dvacáté výročí úmrtí Bohumila Hrabala - slavného čes-
kého spisovatele, pábitele, který uměl cedit skutečnost přes dia-
mantové očko inspirace…

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: 
350 Kč. Délka představení cca 115 minut + přestávka.

Akustický komorní koncert třech zpěvaček, které se setkávají 
na jevišti divadla Semafor. Dášu Zázvůrkovou a Báru Smejkalo-
vou pojí nejen přátelství, ale i autorská tvorba. Jitka Molavcová 
vystoupí s šansonovým repertoárem známých evergreenů J. Brella 
a představí se i ve své životní roli Dolly Lewiové. 

Dáša Zázvůrková je šansoniérka a autorka úspěšného sing-
lu Kloboučky pampelišek. Bára Smejkalová je zpěvačka kapely 
D.O.R.A. Na kytary doprovází: Zdeněk Zázvůrek a Ladislav Štefek.

Regionální poznámka KDJS:
Bára Smejkalová působí jako učitelka zpěvu na ZUŠ Sedlčany 

a Dáša Zázvůrková pochází z nedalekých Votic. Takže dámy jsou 
„v podstatě domácí“.
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Plánované akce na květen 2018
ST 2. 5. DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ   
                     DIVADLO mimo předplatné
NE 13. 5. AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA            PRO DĚTI A RODIČE
ST 16. 5. ČECHOMOR                    KONCERT
od 17. 5. TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA          série 4 představení 
              Spolku sedlčanských ochotníků
ČT 24. 5.  SEDLČANSKÁ VONIČKA                   KONCERT
PÁ 25. 5. MLADOTA ENSEMBLE   KONCERT - ČERVENÝ HRÁDEK
SO 26. 5. SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR                  KONCERT
      ČERVENÝ HRÁDEK

středa 18. dubna v 16 hod.   DIVADLO - vyhrazeno pro důchodce
středa 18. dubna v 19.30 hod.    DIVADLO mimo předplatné
čtvrtek 19. dubna v 19.30 hod.    DIVADLO mimo předplatné
neděle 22. dubna v 15 hod.    DIVADLO mimo předplatné
úterý 24. dubna v 19.30 hod.   DIVADLO mimo předplatné
neděle 29. dubna v 15 hod.    DIVADLO mimo předplatné

V rámci letošního festivalu Sukovy Sedlčany sehraje Spolek di-
vadelních ochotníků Sedlčany pohádkovou komedii autorů Zdeň-
ka Svěráka a Karla Smyczka

LOTRANDO A ZUBEJDA
Hra je známá především úspěšným filmovým zpracováním s jed-

noduchou melodickou hudbou Jaroslava Uhlíře. Moderní pohád-
ka, jejíž inspirací byla literární předloha Karla Čapka – Devatero 
pohádek, vtipně spojuje příběhy vzdělaného loupežníka Lotranda 
a rázovitého drvoštěpa, považovaného za doktora. 

V režii Renaty Holoubkové v hlavních rolích účinkují:

Lotrando  Tomáš RAUSCHER
Zubejda  Tereza MARKOVÁ
Drnec  Jaroslav REPETNÝ
Lustig  Sláva BLOCH
Sultán  Miroslav BOUČEK
Starý Lotrando Jaroslav KOLSKÝ
Vincek  Jiří BOSÁK
Hálí   Milan JÍCHA
La Mad  Vlaďka KALINOVÁ
Převor  Pavel ŽAK
Maceška  Miloslava KELICHOVÁ

Dále hrají a zpívají:
Richard Otradovec, Jakub Chaloupecký, Jana Smr-

tová, Petra Daňková, Jan Náhoda, Josef Sosnovec, 
Marek Kolský, Michal Bergl, Lidmila Sunegová, Vla-
dimír Hůla, Irena Čedíková, Jaroslav Mrvka, Franti-
šek Zeman, Bohuslav Sosnovec, Dominik Tomášek, 
Barbora Kolářová, David a Matěj Skalníkovi, Jana 
Šimková, Vendula Marešová, Jan a Jiří Štemberkovi, 
Tobiáš Kelich, David Heran, Tereza Příhodová, Jonáš 
a Eliáš Kruchňovi, Karolína Moščovičová, Lukáš Bud-
ka, Filip Havel, a tanečnice TK SLIMKA Sedlčany pod 
vedením Gabriely Květové.

Pod taktovkou Moniky Podrázké naživo hrají:
Ivan Žak
Klára Caltová
Jan Mandovec
Tomáš Holoubek
Eva Mayerová
Vojtěch Süsser

VÝSTAVY

V Koncertním sále bude do 7. dubna instalována výstava foto-
grafií Vladimíra Stibora „Poslední obrazy“.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V úterý 10. dubna od 17 hod. proběhne v Koncertním sále KDJS 

Vernisáž výstavy 

Daisy Mrázková:
Malé knihy o velkých věcech

V. Křenková nám k tomu poznamenala: „Vernisáží zahájíme vý-
stavu celoročního projektu výtvarného a literárně dramatického 
oboru ZUŠ Sedlčany o příbězích a knihách Daisy Mrázkové. Citlivě 
zpracované témata o přírodě, zvířatech, přátelství a lásce ke svě-
tu jsme s žáky prožívali celý půl rok v hodinách na soustředění, 
dílnách i exkurzi v Praze, kde jsme navštívili výstavu o samotné 
Daisy. Dramatický obor nastudoval autorské divadlo Jaroslavy 
Trojanové inspirované právě knihami Neplač muchomůrko a Haló 
Jacíčku v hodinovém představení Jak šumí les.“

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

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém in-
formačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlca-
ny.cz nebo před začátkem představení v místě konání. Vstupné: 
100 Kč (představení pro důchodce 50 Kč). Délka představení: 90 
minut + přestávka.



pátek 6. dubna ve 20 hod.
film GB, příběh, koncertní turné (2015), 110 min. NO MANIFESTO
V roce 1991 se na britské hudební scéně objevila kapela MANIC 
STREET PREACHERS. Film NO MANIFESTO vypráví jejich příběh. 
Sleduje jejich turné, kombinuje záběry natočené doma i na cestách 
s cennými archivními záznamy a podává ucelený pohled na jednu 
z nejlepších rockových kapel na světě. Film je uveden v rámci pro-
jektu JEDEN VEČER STO KIN V ČR a vydání nové desky skupiny. 
Vstupné 150 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 13. dubna ve 20 hod.
film Dánsko – akční, drama, krimi (2018), 112 min.  DARKLAND
Úspěšný kardiochirurg má důvod k oslavě, spolu se svou ženou 
očekávají přírůstek do rodiny. Oslavu však přeruší návštěva jeho 
bratra, který se dostal do problémů kvůli organizovanému zločinu. 
Hrají D. Salim a další. Vstupné 80 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

pátek 20. dubna ve 20 hod.                                   Prem. 29.3.18
film USA -  příběh (2018), 95 min.              PLÁŽOVÍ POVALEČI
Frankie, ztracený teenager, prožívá šílené léto mezi nemocným ot-
cem a matkou, která trvá na tom, aby si našel přítelkyni. Ve snaze 
uniknout smutnému rodinnému životu začíná mladík svádět na 
internetu starší muže a zároveň navazuje opatrně vztah s jednou 
dívkou. Kontakty s partou delikventů budou mít neočekávané dů-
sledky. Hraje H. Dickinson, K. Hodge, M. Weinstein a další. Vstup-
né 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
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sobota 14. dubna ve 20 hodin                        DVD prem. 28.3.18
film USA – krimi, mysteriózní (2018), 104 min. 

SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ
Život v prosluněném středoamerickém městečku Suburbicon je 
bezstarostný a idylický. A taková je i rodinka Gardnera Lodge. 
Jedné noci vše změní vloupání do jejich domu. Manželka Rose 
je zavražděna a policie velmi rychle zatkne podezřelého... Hrají J. 
Coen, E. Coen, G. Clooney, M. Damon a J. Moore. Vstupné 90 Kč. 
Mládeži do 15 let nevhodné.

neděle 1. dubna v 15 hod.          
rodinný film ČR (2017), 100 min.   ALENKA V ZEMI ZÁZRAKŮ
Poetické vyprávění malé dívky, která jako Alenka v říši divů putuje 
krajinou svého dětství jako kouzelným labyrintem a pozoruje a zazna-
menává svět. Sny a realita se jí prolínají a vykreslují skrze její rodinu 
a svět slavností, kterými doslova protančí svým fantazijním viděním 
světa. Hrají J. Ježková, V. Stříbrná, V. Žilková a další. Vstupné 90 Kč.

sobota 7. dubna v 18 hod.
film Česko – rodinný (2018), 110 min.          DUKÁTOVÁ SKÁLA
Obec Lukov v krásných Hostýnských horách si žije svými běžnými 
radostmi i starostmi. Co se ale stane, když se skupinka dětí pustí 
do odhalování místní pověsti, kterou až do teď všichni považovali 
za pohádku. Hrají M. Dejdar, M. Zounar, F. Blažek, K. Brožová, S. 
Dejdarová, J. Hloušek a další. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 21. dubna ve 20 hod.                                   Prem. 5.4.18    
film Česko – milostné drama (2018), 76 min.             DO VĚTRU
Příběh tří mladých lidí odehrávající se během plavby kolem řec-
kých ostrovů. Sourozenci Matyáš a Natálie se plaví jako posád-
ka plachetnice, na jejíž palubu přistoupí syn majitele lodi Honza. 
Sbližování Natálie s Honzou naruší dokonalé soužití sourozenců... 
Hrají J. Boková, V. Polívka, M. Řezníček. Vstupné 90 Kč. Mládeži 
přístupné.

čtvrtek 12. dubna ve 20 hod.
film Polsko (1977), 150 min.                 ČLOVĚK Z MRAMORU
Legendární film Andrzeje Wajdy je brilantním pohledem na obdo-
bí budování socialismu. Mladá režisérka Agnieszka pátrá po kdysi 
slavném úderníkovi, po němž zůstala jen zaprášená socha z mra-
moru, ukrytá kdesi ve skladu muzea. Filmařka rekonstruuje jeho 
skutečný život na základě výpovědí lidí, kteří se s ním setkali. Wa-
jdovi se tak podařilo otevřeně poukázat na témata, jako bylo vytvá-
ření kultu osobnosti či manipulace jedincem ve jménu ideologie. 
Snímek nemohl být v době svého vzniku uveden v našich kinech.

úterý 24. dubna ve 20 hod.
film GB/Bosna – koncert, dokument (2017), 140 min. 

SCREAM FOR ME SARAJEVO
Úžasný příběh o neuvěřitelném rockovém koncertu, který odehrál 
frontmen kapely IRON MAIDEN BRUCE DICKINSON v roce 1994 
uprostřed obléhání Sarajeva. Film o mimořádných lidech prožíva-
jící hrůzy války a o muzikantech, kteří riskovali své životy, aby pro 
ně zahráli. Vstupné 150 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 27. dubna ve 20 hod.
životopisný, romant., GB (2017), 115 min. NÁDECH PRO LÁSKU
Robin a Diana jsou okouzlující mladý pár. Milují cestování a dobro-
družství. Během pobytu v Keni ale Robin ochrne a prognózy lékařů 
nejsou dobré. Diana se rozhodne splnit mu jeho přání cestovat a 
přes odpor doktorů ho odveze z nemocnice. Cestují po světě a je-
jich odvaha, humor a vášeň mění životy dalším lidem. Hraje A. Gar-
field a C. Foy. Podle skutečnosti. Vstup 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

čtvrtek 26. dubna ve 20 hod.
film S, D, F, DK (2017), 142 min.                                  ČTVEREC
Ruben Östlund je nejvýraznější tváří mladé švédské generace 
filmařů. Jeho nejnovější snímek Čtverec, za který vloni obdržel 
Zlatou palmu v Cannes, představuje Östlundovo nejambicióznější 
dílo. Christian je kurátorem švédského muzea moderního umění. 
Úspěšný otec dvou dcer naplňuje ideál vzdělaného městského li-
berála, který se snaží citlivě vnímat aktuální společenské problémy. 

sobota 28. dubna ve 20 hod.                                 Prem. 29.3.18
drama, romantický, životopisný Fra (2018)      PŘÍSLIB ÚSVITU
Malý Roman vyrůstá v meziválečném Polsku. Jeho matka chce pro 
svého syna jen to nejlepší. Jednou z něj bude francouzský amba-
sador a slavný spisovatel, říká sousedům. Roman se rozhodne žít 
její sny a naplnit příslib, který jí dal. Postupně se stává Romainem 
Garym, mužem, jehož knihy se zařadí mezi mistrovská díla fran-
couzské literatury. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.


