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Neděle 16. února od 15 hod.
PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky 
jsme připravili ve spolupráci 

s pražskou divadelní Agenturou KK pohádkové představení 

O SNĚHURCE 
A SEDMI TRPASLÍCÍCH

Klasická  činoherní pohádka  o princezně Sněhurce, sedmi 
trpaslících, zlé královně a krásném princi z pera velmi hrané-
ho autora Vlastimila Pešky. Scénografie kostýmů a loutek se 
úspěšně ujala mladá výtvarnice Lucie Heřmánková. Autorem 
krásných písniček a scénické hudby je skladatel a aranžér Ri-
chard Mlynář.
Účinkují: Tereza Slánská / Lucie Lichnerová a Kamil Koula
Děti se aktivně účastní děje.

Vstupné: 90 Kč. 
Délka představení cca 55 minut bez přestávky.

Středa 5. února od 19.30 hod.
ZÁBAVNÝ POŘAD (DÁRKOVÝ BALÍČEK)

Do divadelního sálu Vás zveme na zábavný pořad 

TALK SHOW JOSEFA DVOŘÁKA
Zábavný pořad nejznámějšího českého vodníka, ale i skvělé-
ho divadelního, televizního a filmového herce Josefa Dvořáka, 
kterého doprovází populární redaktor Českého rozhlasu Jan 
Burda. 
Účinkují: Josef Dvořák a Jan Burda

Vstupné: 290,- Kč.
Délka představení cca 90 minut bez přestávky.

Úterý 11. února od 19.30 hod.
DIVADLO (DÁRKOVÝ BALÍČEK)

Posledním dárkem z letošního Dárkového balíčku, 
který rozbalíme, bude velice úspěšná bláznivá 

divadelní komedie francouzského autora Sébastiena Thiéry

DVA NAHATÝ CHLAPI
Seriózní advokát, věrný manžel a otec dvou dětí, se jednoho 
dne probudí nahý v posteli se svým kolegou z práce. Ani jeden 
netuší, jak se do této situace dostali, manželka jednoho z nich 
však vymyslí způsob, jak zjistit pravdu. Ale ta je, jak se nakonec 
ukáže opravdo-
vé pravdě hodně 
vzdálená.

Hrají: 
Martin Zounar, 

Martina Randová, 
Martin Kraus, 

Daniela Šinkorová

Vstupné: 
350,- Kč. 

Délka představení 
cca 105 minut 

+ přestávka.

Vlastimil Peška

Klasická pohádka o princezně Sněhurce,
sedmi trpaslících, zlé královně a krásném princi
z pera velmi hraného autora Vlastimila Pešky.

Účinkují:
(v alternacích) Tereza Slánská, Lucie Lichnerová a Kamil Koula

O SNĚHURCE
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DIVADLO (UNGELT)

Díky blízké spolupráci s Divadlem UNGELT Praha uvádíme 
výbornou hru a zveme Vás na nevšední divadelní zážitek

MISS DIETRICH LITUJE
Matka a dcera. Regina Rázlová jako MARLENE DIETRICH 
a Simona Postlerová jako MARIA RIVA ve strhujícím rodinném 
souboji. Láska a sebeláska. Zlatý prach slávy a neúprosný čas. 
Věčná bitva s minulostí. Kdo zvítězí? 
Slovo majitele Divadla UNGELT – pana Milana HEINA:
Vážení diváci, hra Britky Gail Louw byla snad napsána pro naše 
divadlo. Provokativní Regina Rázlová je ideální představitelkou 
famózní Marlene Dietrich. A emotivní Simona Postlerová její 
dcery Marii Rivy.
Herečky, původně profesorka a žačka, byly kolegyněmi v Ná-
rodním divadle a jsou dlouholeté kamarádky.

Užijte si je! Milan Hein 

Vstupné: 380,- Kč. 
Délka představení cca 100 minut + přestávka.

Úterý 18. února od 19.30 hod.

MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI

Do Společenského sálu Vás i v letošním roce zveme
ve spolupráci s KLUBEM VELKÁ KOBRA

na tradiční

VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL. 
Letos se koná již 27. ročník. A jako již tradičně Vás čekají sou-
těže a hry, mnoho hudby a tance, občerstvení, volba nejhezčí 
a nejkurióznější masky a hlavně hodně pěkné zábavy.

Vstupenky je možné si zakoupit pouze před začátkem 
karnevalu v pokladně KDJS. Akce trvá do 17.00 hodin.

Neděle 23. února od 19 hod.
KONCERT

Do Divadelního sálu Vás zveme na velice zajímavý koncert 
skvělé skupiny muzikantů, protože

MALINA BROTHERS 
SLAVÍ 10 LET 

Bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá tráva), kytarista 
Pavel a houslista Josef se společně sešli na pódiu v unikátním 
projektu nazvaném Malina Brothers, ke kterému přizvali ještě 
kontrabasistu Pavla Peroutku. 
Za několik posledních dekád se objevili jako hudebníci či pro-
ducenti snad na všech důležitých albech tohoto žánru u nás. 
Mj. spolupracovali s Robertem Křesťanem, Pavlem Bobkem, 
Věrou Martinovou, Wabi Daňkem, Charliem McCoyem (Bob 
Dylan, Elvis Presley) aj. 
Mají za sebou řadu koncertů v USA i na domácích pódiích. Vy-
dali tři řadová CD a na jaře 2019 natočili DVD s hosty Charliem 
McCoyem a Kateřinou García. 
Skupina v roce 2020 slaví deset let existence a v rámci TOUR 
2020 představí nové DVD i v Sedlčanech. 

Vstupné: 220 Kč. 
Délka představení cca 100 minut + přestávka.

Klub Velká Kobra Sedlèany, z.s. vás zve na 27. roèník
Co vás èeká: tancování • soutìže a hry • obèerstvení • volba nejhezèí a 
nejkurioznìjší masky • 
Vstupné dospìlí 30,- / dìti bez masky 20,- / dìti s maskou 10,-

Pojïte dìti všechny sem,
budem tanèit celý den.
Hrát si, smát se, soutìžit,
veselo tu musí být.

Princezny i loupežníci,
vodníci a tajtrlíci,
strašidla i dvorní dámy
budou všichni tanèit s námi

22.únor 2020 14.00
Kulturní dùm

Sedlèany
Internet: http://velka-kobra.webnode.cz • e-mail: velkakobrasedlcany@gmail.com
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GAIL LOUW

DIETRICH 
MISS

lituje

Simona POSTLEROVÁ
Regina RÁZLOVÁ

režie Radovan Lipus překlad Jitka Sloupová dramaturgie Pavel Ondruch

Sobota 22. února od 14 hod.
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 DÁLE PŘIPRAVUJEME NA ROK 2020
SAMSON A JEHO PARTA (koncert), CAVEMAN (divadlo), 
J. A. NÁHLOVSKÝ + P. ŠTROS (zábavný pořad), HOUSLE (di-
vadlo UNGELT), VĚRA MARTINOVÁ (koncert), SEDLČANSKÁ 
VONIČKA (koncert), MARNOST NADE VŠE (divadlo), ANDREA 
KALIVODOVÁ (koncert), LUKÁŠ PAVLÁSEK (show)…

PLÁNOVANÉ AKCE
NA BŘEZEN 2020

ÚT 3.3. KRÁS/K/A NA SCÉNĚ                    Divadlo - předplatné 
ÚT 10.3. POKÁČ                                                                 Koncert
ČT 12.3. RIGOLETTO                                     Divadlo - předplatné
ST 18.3. OSM ŽEN                                                Divadlo NAŠLOSE
PÁ 20.3. PRVNÍ KÁVA                                                         Koncert
ST 25.3. PETRA ŠPALKOVÁ – večer hudby a poezie 

Poezie - předplatné 
PÁ 27.3. DURHAM UNIVERSITY ORCHESTRA /GB/    Koncert

NE 29.3. VESELÉ VELIKONOCE          Pohádka pro děti a rodiče

První výstava roku 2020 se jmenuje

OBRAZY ČESKÉ KRAJINY
Svá díla vystavuje sedlčanský amatérský výtvarník

ZDENĚK ŠŤOVÍČEK.
Po deseti letech se představuje se svými obrazy a výtvarnými 
díly návštěvníkům KDJS. Výstava trvá do 14. února 2020.

VÝSTAVY
Výstavy jsou přístupné v Kulturním domě Josefa Suka v Sedl-
čanech – v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin a při 
každé večerní kulturní akci.

Úterý 18. února od 17 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY

Pondělí 24. února od 19.30 hod.
TRAVESTI SHOW

Travesti show Techtle Mechtle a Kočky v novém pořadu

TANČÍRNA 
přijíždí znovu do našeho města. Na své si přijdou však nejen 
milovníci tance, ale také dobré zábavy a legrace. Novou po-
silou souboru je pro letošní sezónu nejmenší travesti umělec 
v Čechách – slečna Saša. Malá je však jen svým vzrůstem, 
na jevišti jí rozhodně nepřehlédnete. Samozřejmě se na Vás 
těší známé oblíbené tváře – Dolores, Cathrin a Gina. Přijď-
te se přesvědčit, jak snadno se z pánů Lukáše, Martina, Jirky 
a Alexandra stanou známé zpěvačky, které při svých vystoupe-
ních parodují. Tančírna Vás zaručeně roztančí a zapomenete 
na všechny starosti!

Vstupné: 290,- Kč v předprodeji, na místě konání 310 ,-Kč. 
Délka představení cca 110 minut + přestávka. VÝSTAVA MLADŠÍCH ŽÁKŮ 

VÝTVARNÉHO OBORU 
ZUŠ SEDLČANY 2020

Pedagogové: Diana Pinkasová, Lenka Feldsteinová a Vladimíra 
Křenková o výstavě napsali:
V letošním roce pracujeme na velmi aktuálním tématu. Pozná-
váme, zkoumáme, vymýšlíme, jak chránit naši přírodu okolo 
nás. S nejmladšími objevujeme krásy lesa četbou knížky Neplač, 
Muchomůrko od Daisy Mrázkové, Ptačí sněm a Cestu do Pra-
věku.  Poznáváme, zkoumáme vrstvy pod zemí od jádra Země 
až po kořeny stromů, co se děje ve vzduchu a jak reagují živo-
čichové na současnou krajinu. Vydali jsme se na objevnou ces-
tu s přírodovědcem Charlesem Darwinem, zaměřili se na práci 
archeologů a ochranářů přírody. Přemýšlíme, jak člověk vyspělé 
společnosti bohužel často zneužívá přírodu a v jakém přebytku.

výstava
 MLADŠÍCH ŽÁKŮ 

VÝTVARNÉHO OBORU 
ZUŠ Sedlčany

 18. 2. - 18. 3. 2020

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany

Vlaďka Křenková,

Diana Pinkasová

a Lenka Feldsteinová

Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží 

18. února v 17 hodin. Srdečně Vás zveme.
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Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741 
Vedoucí kina: Marcel Čekal (kino@sedlcany.cz) 
Kancelář kina je otevřena v pracovní dny od 8 - 14 hodin 
Pokladna kina je otevřena v den promítání hodinu před začátkem představení.

KINO
SEDLČANY

sobota 1. února ve 20 hod.

KAREL, JÁ A TY 
film Česko – komedie, drama (2019), rež. B. Karásek,   111 min.  

Uvěřitelný film o pauze v manželství, stálosti vztahů a mnoha dal-
ších věcech. Saša (J. Boková) cítí, že se její vztah s manželem Karlem 
(M. König) vyčerpal, a tak od něj na čas odchází. Nachází chvilkový 
azyl u Dušana (M. Faderholz), oba se snaží zorientovat ve svých 
vztazích.                           Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 7. února ve 20 hod.

SPOLUJÍZDA 
film USA – akční komedie (2019), rež. M. Dowse, 94 min. 

Stu je nervózní řidič Uberu a chce za každou cenu co nejlépe slou-
žit svým zákazníkům. Vic je zase drsný polda, který má v plánu do-
padnout nebezpečného padoucha. Když se jejich cesty střetnou 
a propojí, začíná šílená jízda, při níž jim bude neustále hrozit ztrá-
ta nejen zdravého rozumu, ale občas i života. Hraje K. Nanjiani 
a D. Bautista.                Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

sobota 29. února ve 20 hod.               DVD prem. 29.2.2020

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA 
film ČR/SR – komedie (2019), rež. J. Vejdělek, 110 min. 

Rodilý Newyorčan Frank získá v restituci díky svým šlechtickým 
předkům dávné rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek emigran-
tů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií a ženou 
Vivien na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí 
místních poměrů a nepolíbení českou realitou.. Hrají H. Čermák, 
T. Vilhelmová, Y. Stolařová a další.           Vstupné 90 Kč. Přístupné.

sobota 8. února ve 20 hod.          DVD prem. 1.2.20

ŽENSKÁ NA VRCHOLU 
film ČR/SR – romantická komedie (2019), rež. Lenka Kny, 109 min. 

Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny 
Helena (A. Polívková), odjíždí  na popud své tety Ely (J. Krauso-
vá) s nadšeným osmiletým synem Mikulášem strávit advent na 
horách, aby se tak vyhnula svému citovému problému.  Díky své 
roztržitosti a hře osudu se ocitá ve vysokohorské chatě Samota...   
                                                        Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné. DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

FILMOVÝ KLUB

neděle 9. února v 15 hod.

LVÍ  KRÁL 
film USA – rodinný, dobrodružný (2019), rež. J. Favreau, 118 min. 
Film se odehrává v africké savaně, kde se narodil budoucí 
panovník všeho živého. Malý lví princ Simba zbožňuje svého 
otce, lvího krále Mufasu, a připravuje se na svou budoucí vlá-
du. Avšak ne všichni se z malého Simby radují...  Vstupné 90 Kč.  

čtvrtek 13. února ve 20 hod.

DALEKO OD REYKJAVÍKU 
film Island -  (2019), režie Grimur Hákonarson, 92 min. 
Mlčenlivá Inge vlastní malé hospodářství v odlehlé vesničce na 
severu  Islandu. Vlivem  nečekaných událostí přijde během pár 
dnů o většinu životních jistot a ocitá se až po uši v dluzích. Pří-
běh o silné a tvrdohlavé ženě se odehrává v kulisách překrásné 
islandské krajiny a je protkán jemnou severskou absurditou.

čtvrtek 27. února ve 20 hod.

STUDENÁ VÁLKA 
film Polsko – (2018), režie Pawel Pawlikowski, 89 min. 
V období budování stalinského Polska se odehrává příběh vel-
ké osudové lásky zpěvačky Zuly a skladatele Wiktora. Nedoká-
žou žít spolu, ale zároveň se fatálně přitahují a nevydrží být bez 
sebe. Kunderovsky laděným milostným eposem navazuje Pawel 
Pawlikowski na úspěch oscarové Idy. Za dílo byl na festivalu 
v Cannes odměněn Cenou za nejlepší režii.

pátek 14. února ve 20 hod.

BÍDNÍCI 
film Francie – drama, krimi (2019), rež. Ladj Ly, 102 min. 

Film, inspirovaný pařížskými nepokoji z roku 2005, se odehrá-
vá na půdě současného Montfermeilu – stejného místa, kde se 
bouřili slavní Bídníci Victora Huga. O více než 150 let později je 
podobnost mezi dnešní rozzlobenou mládeží v mikinách s kapucí 
a Hugovým Gavrochem více než zřejmá…Hrají D. Bonnard, J. Bali-
bar a další.                 Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 15. února ve 20 hod.

PŘES PRSTY 
film Česko – komedie (2019), rež. P. Kolečko, 101 min. 

Příběh filmu se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale ne-
jen na nich. Linda (P. Hřebíčková) a Pavla (D. Nesvačilová) jsou 
parťačky, které beach volejbalu obětují všechno. Mladší Pavle tak 
trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem (V. 
Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná 
Linda nechápe...          Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 21. února ve 20 hod.

RODIČE NA TAHU 
film USA – komedie (2019), rež. F. Wolf, 97 min. 

Salma Hayek a Alec Baldwin jsou rodiče na tahu v bláznivé a neko-
rektní komedii o manželích a rodičích, kteří se čas od času ocitnou 
pod obraz, a jednou navíc zjistí, že jsou úplně švorc. Bohužel si 
k tomu dají skleničku... Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 28. února ve 20 hod.
S CHUTÍ  TOSKÁNSKA 
film Itálie – komedie (2019), rež. F. Falaschi, 92 min. 

Arturo byl uznávaný michelinský šéfkuchař, dokud neskončil ve 
vězení. Po propuštění učí vařit skupinku lidí s Aspergerovým syn-
dromem. V jednom studentovi objeví kulinářského génia a roz-
hodne se mu pomoci vyhrát kuchařskou soutěž... Hrají V. Marchi-
oni, L. Fedele a další.                  Vstupné 90 Kč. Přístupné od 12 let.

sobota 22. února ve 20 hod.

TENKRÁT V HOLLYWOODU 
film USA – drama (2019), rež. Q. Tarantino, 159 min. 

V devátém filmu kultovního režisera Q. Tarantina se televizní herec 
a jeho dlouholetý kaskadér rozhodnou prosadit se u filmu na konci 
zlaté éry Hollywoodu – v roce 1969 v Los Angeles. Hrají L. DiCaprio, 
B. Pitt a další.    Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.


