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Čtvrtek 1. prosince od 19.30 hod.
ZÁBAVNÝ POŘAD (NEJEN PŘEDPLATNÉ POEZIE)

Do Koncertního sálu KDJS Vás zveme na druhý večer z před-
platitelského cyklu Slova, hudby a poezie. Hlavní protagonist-

kou tohoto večera je oblíbená herečka a dabérka

VALERIE ZAWADSKÁ
Na podiu jí bude partnerem herec, divadelní principál a mo-

derátor KAREL SOUKUP a společně nás v pořadu 
O ČEM SE NEVÍ, MISTŘE … 

uvedou do zajímavého světa umění a pochopitelně zazní i ver-
še v podání Valerie Zawadské.

Vstupné: 280,- Kč.
Délka pořadu je cca 70 minut bez přestávky.

Úterý 6. prosince od 19.30 hod.
KONCERT

Svoji premiéru na sedlčanském jevišti si prý s radostí prožije 
nová skupina působící na české hudební scéně

SPIRITUÁL KVARTET
Je to skupina přímo navazující na legendární první českosloven-
skou folkovou kapelu Spirituál kvintet. Kontinuitu s tímto sou-
borem, významně ovlivňujícím domácí hudební scénu více než 
šedesát let, zaručuje nejen návrat k původnímu historickému 
názvu, ale především účast Jiřího Holoubka a Veroniky Souč-
kové  - dlouholetých členů Spirituál kvintetu. Své síly spojili se 
dvěma vynikajícími muzikanty  - zpěvákem, skladatelem, ban-
jistou, hráčem na steel kytaru a kontrabas Zbyňkem Burešem 
a kytaristou a zpěvákem, majitelem podmanivého basu Janem 
Jandou.
Nabízíme tedy velmi příjemný koncert složený ze známých 
i nových písní a zveme v předvánočním shonu ke zklidnění 
a příjemnému prožití mikulášského večera.
Vstupné: 320,- Kč. Délka představení cca 110 minut + přestávka.

Středa 7. prosince od 18 hod.
PŘEDNÁŠKA

Na další součást letošních oslav 60 let sedlčanské hvězdárny Vás zveme na další 
oslavnou akci, kterou je po dvou výstavách a jedné vernisáži zajímavá přednáška

„DALEKOHLEDY A VESMÍR“
Přednášet bude osoba opravdu kvalifikovaná

 - pan Zdeněk BARDON. 
Dokladem toho je stručný výčet jeho funkcí a působení - Čestný člen Mezinárodní 
astronomické Unie (Honorary Member of the IAU), Foto Ambasador Evropské Již-
ní Observatoře (ESO) (2018), Autor knihy: Bačkorový astronom na cestách za tmou 
(2021), Autor knihy Bačkorový astronom, Od brýlových čoček až po NASA. (2019), 
Zakladatel a předseda fotografické soutěže  Česká astrofotografie měsíce (ČAM), 
Člen  Evropské astronomické unie, Čestný člen České astronomické společnosti (ČAS), 
Člen Slovenského zväzu astronómov (SZA)
Přednáška se koná v KINOSÁLE, protože součástí přednášky je i projekce.

Vstupné: 40,- Kč. Délka přednášky cca 80 minut dle rozsahu otázek a diskuse.

Přednáška o astronomii a dalekohledech 
Už to bude téměř padesát let, co se autor zamiloval do krás hvězdného nebe. 
Jen o něco později propadl i kouzlu astrofotografie. Shodou okolností  se podílel 
na modernizaci mnoha profesionálních astronomických observatoří po celém 
světě. Na co se můžete těšit? Přednáška je kombinací technických i 
astronomických snímků, krátkých video-sekvencí a hlavně příběhů. Podíváme 
na místa, kam mohlo vstoupit jen velice málo šťastlivců. Jedním z atraktivních 
míst bude poušť Atacama v Chile, kde jsou umístěné nejlepší observatoře světa. 

Autor je držitelem prestižního ocenění - Čestný člen Mezinárodní astronomické 
unie (IAU), Foto-ambasadorem Evropské jižní observatoře (ESO), členem 
několika astronomických organizací (ČAS, SZA, EAS) a zakladatelem 
fotografické soutěže (ČAM).

Dalekohledy a vesmír
Od bačkorové observatoře až po Chile

Zdeněk Bardon
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Neděle 11. prosince od 15 hod.
DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE

Pro zájemce o dětská divadelní představení
je připravena další tematicky laděná

prosincová muzikálová pohádka

JAK SE ČERTI ŽENILI
Za devatero horami, devatero řekami, v jednom malém krá-
lovství žije ten nejlínější princ, jakého si dokážete představit – 
princ Vendelín. A protože je tak líný, vládne za něj jeho teta 
Kordula Hamižná, která celé království pomalu rozkrádala, 
až se z něj stalo to nejchudší království na celém světě. Pomoci 
mu může už  jen princezna Adélka, která se rozhodla vdát se za 
prince svých snů, a proto se ho vydává hledat do světa.
Představení uvádí Metropolitní divadlo Praha.

Vstupné: 120,- Kč. 
Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

Středa 14. prosince od 19.30 hod.
KONCERT

Ve Společenském sále při klubové – stolové úpravě
uvítáme mladou talentovanou zpěvačku

s jejím koncertním pořadem

KATEŘINA ŠEVIDOVÁ 
– VÁNOČNÍ RECITÁL

Vánočně laděný recitál zpěvačky Kateřiny Ševidové (můžete 
znát z obrazovek TV Šlágr) za hudebního doprovodu Zdeňka 
Kopeckého. V programu zazní nejen vánoční melodie, ale také 
autorské písně, Kateřina má na kontě dvě CD. Jako zpestření 
uslyšíte známé muzikálové a popové hity, které si s tempera-
mentní zpěvačkou jistě rádi zazpíváte.

Vstupné: 250,- Kč. Délka koncertu cca 90 min. + přestávka

Úterý 20. prosince od 18 hod.
KONCERT

Divadelní sál KDJS bude hostit
tradiční pořad všech oborů ZUŠ Sedlčany

ADVENTNÍ ŤUKÁNÍ
V době čekání na advent Vás doprovodí sv. Lucie, sv. Ambrož 
a další adventní postavy v pestrém pořadu složeném z hudeb-
ních, dramatických i tanečních vystoupení sólové i souborové 
povahy.

Vstupné: 150,- Kč dospělí, děti do 15 let 50,- Kč.
Délka pořadu cca 60 minut bez přestávky.

Pondělí 26. prosince od 16 hod.
KONCERT

Pořádání Vánočního koncertu na druhý svátek vánoční je 
v Sedlčanech dlouholetá a z celorepublikového pohledu 
poměrně ojedinělá tradice. I letos je koncert připraven 

a ponese se v populárním stylu hudby.

VÁNOČNÍ KONCERT 2022
- VÁCLAV MAREK S ORCHESTREM

 „Vánoční koncert 2022“ přináší vedle domácích šlágrů a celo-
světově známých a osvědčených evergreenů také oblíbené vá-
noční písně a skladby včetně nejkrásnějších klasických českých 
koled. 
Hlavním hostem bude vynikající zpěvačka a muzikálová herečka

LEONA MACHÁLKOVÁ.
Jako další vokální sólisté vystoupí Kamila NOVOTNÁ (herečka 
a zpěvačka Divadla Semafor) nebo Lenka ŠVESTKOVÁ (absol-
ventka Pražské konzervatoře v oboru populární zpěv) a Filip 
HOŘEJŠ (kromě muzikálů se věnuje částečně opeře i čino-
hře) nebo Pavel 
ŠVESTKA (zpěvák 
a houslista).

K o n f e r e n c i é -
rem programu 
bude moderátor 
Dr. Milan MAREK. 

Vstupné: 350,- Kč.

Délka představení 
cca 100 minut + 

přestávka.

   ☺

16.00 hod.

Vstupné 350,- Kč
Předprodej: TIC Sedlčany(Náměstí TGM) 

+ on-line na www.kdjs-sedlcany.cz

pondělí 26.12.2022
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 PLÁNOVANÉ AKCE

NA LEDEN 2023
ÚT 10.1. PARTIČKA           Zábavná show 

ST 11.1. OUTDOOROVÁ BESEDA      Beseda

SO 14.1. RETRO DANCE PÁRTY               Taneční Retro večer

NE 15.1. PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE    
                                                                 Pohádka pro děti a rodiče

ÚT 17.1. IVO JAHELKA a MIREK PALEČEK - DVOJKONCERT  
                                                                                               Koncert 

ST 18.1. HOUSLE      Divadlo

SO 21.1. MANŽELSKÉ ZEMĚTŘESENÍ    Divadlo

ČT 26.1. Jan ŠTASTNÝ – VEČER HUDBY A POEZIE   
                                                                   Hudebně-poetický večer

ÚT 31.1. MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK tentokráte NA HORÁCH                       
                                                                                                 Divadlo

 

POSEDLÍ DAKAREM (show),
Ivo ŠMOLDAS a ANTIKVARTET (zábavný pořad),
O STATEČNÉM MIKEŠOVI (pohádka),
VZPOMÍNKA NA PETRA HAPKU (koncert),
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA (divadlo),
HRADIŠŤAN (koncert), HRDINOVÉ (divadlo),
RODINNÝ KONCERT ZUŠ (koncert),
HONZA A HEJHULÁK (pohádka), LAKOMEC (divadlo), 
DAN BÁRTA (koncert),
MICHAL NESVADBA (pořad pro děti),
TEĎ MĚ ZABIJ (divadlo),
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA (pořad pro děti), …

DÁLE PŘIPRAVUJEME
NA ROK 2023

VÝSTAVA

V Koncertním sále bude připravena ke zhlédnutí výstava 

 „SOUČASNÁ ČESKÁ
ASTRONOMICKÁ FOTOGRAFIE“,  

která je převzata od Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrov-
ského a Astronomického ústavu Akademie věd České republi-
ky. Výstava je doplněna dobovými fotografiemi a dokumenty 
připomínající zakládající členy astronomického kroužku, vý-
stavbu hvězdárny a činnost volného sdružení místních astro-
nomů amatérů v průběhu uplynulých šedesáti let a zejména 
posledních deseti let se zaměřením na astrofotografii, foto-
metrii proměnných hvězd a exoplanet. Samostatnou součástí 
je prodloužená výstava obrazů ing. Stanislava Bouli „Vesmír 
v obrazech“.

 
 
 

     Taneční škola 
Vás zve na kurz 

 

Začínáme 8. 1. 2023 
v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech 

Kurz navazuje na výuku latinsko-amerických tanců  
ze základní úrovně kurzu Lady Latino.  

Je tedy určen všem slečnám a dámám, které se chtějí naučit nové 
pokročilejší figury a zdokonalit svůj taneční projev. 

Termín konání: neděle 17:00 – 18:00 hodin 
Cena kurzovného za osobu: 1.000,- Kč 

Kurz obsahuje 8 lekcí. 

Pro přihlášení do kurzu a další informace nás kontaktuje  
na emailové adrese: tanecniskolars@gmail.com 

Neváhejte, a přijďte si užít skvělou atmosféru a radost z pohybu. 

Těšíme se na Vás! 

 
 

 

       Taneční škola 
Vás zve na 

 

 
Začínáme 8. 1. 2023 

v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech 

Kurz je určen absolventům základního kurzu a všem mírně pokročilým 
tanečníkům bez rozdílu věku. 

Budeme se věnovat zdokonalování techniky, výuce nových tanců 
a pokročilejších variací. 

Termín konání: neděle 19:00 – 20:45 hodin 
Cena kurzovného za celý pár: 2.000,� Kč 

Kurz obsahuje 8 lekcí. 

Pro přihlášení do kurzu a další informace nás kontaktuje  
na emailové adrese: tanecniskolars@gmail.com 

Neváhejte, a přijďte se přesvědčit, že tančit může opravdu každý. 

Těšíme se na Vás! 
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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

pátek 2. prosince ve 20 hod.

BUKO
film Česko/Slovensko – komedie, drama (2022),
rež. A. Nelis, 112 min.

Buko je kůň. A taky je to „dar z nebes“, který vypadá jako špatný 
vtip, protože jeho nová majitelka se koní bojí. Film Alice Nellis 
vypráví o tom, že štěstí přeje připraveným a taky těm, kteří se své-
mu strachu dokážou postavit. Hrají A. Cónová, M. Issová, P. Špal-
ková, J. Cina, M. Roden a další.              Vstupné 100 Kč. Přístupné.

sobota 3. prosince ve 20 hod.

IL BOEMO
film ČR/I/SR – drama, hudební, historický, životopisný (2022), rež. 
P. Václav, 140 min.

Historický velkofilm je inspirovaný skutečným příběhem jedno-
ho z nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé poloviny 
18. století – Josefa Myslivečka. Zavede diváka do slunné Itálie, 
kde Mysliveček žil, tvořil, stal se legendou, ale také zemřel v zapo-
mnění. V titulní roli hraje Vojtěch Dyk.

Vstupné 110 Kč. Do 12 let nevhodné.

Na zimních olympijských hrách v Innsbrucku v roce 1976 rezo-
novalo hlavně jedno jméno: Franz Klammer. Tohoto mladého 
charismatického Rakušana si zamiloval celý národ a na jeho ra-
menech spočívaly naděje na zlatou medaili ve sjezdovém lyžová-
ní. Franz, který vždy toužil hlavně po lyžování, se musí vypořádat 
nejen s tlakem okolí, ale i dalšími nepříjemnými okolnostmi.Hraje 
J. Waldner, V. Huber a další. Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 9. prosince ve 20 hod.

JÍZDA NA  HRANĚ
film Rakousko – životopisný, drama (2022),
rež. A. Schmied, 109 min.

Příběh českých letců RAF Františka Fajtla, Filipa Jánského a jejich 
cesta z okupovaného Československa, přes Francii, bitvu o Britá-
nii a východní frontu zpět do osvobozené Prahy. Příběh jedineč-
ným způsobem vystavěný pouze na dobových archivních zábě-
rech skrze osobní zkušenost a vyprávění obou letců.

Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 10. prosince ve 20 hod.

GOOD OLD CZECHS
film Česko/Slovensko – dokument (2022), rež. T. Bojan, 83 min. 

Z jedné návštěvy se stal večírek, z večírku spolubydlení. Filmař 
a muzikant Jan Foukal a Albert Romanutti, frontman kapely Bert 
& Friends a nepřehlédnutelná postava české hudební scény, se 
ocitají v rolích hlavních hrdinů první české bromance. Honza si 
čerstvě pronajal byt, aby řešil rodinnou situaci. Bert kvůli koro-
navirové pandemii přišel o koncerty a právě se rozešel s holkou. 

Vstupné 110 Kč. Do 12 let nevhodné. 

pátek 16. prosince ve 20 hod.

SAMI DOMA
film Česko – komedie, bromance, dokument (2022),
rež. J. Foukal, 74 min. 

sobota 17. prosince ve 20 hod.

TOP GUN: MAVERICK
film USA – akční drama (2022), rež. J. Kosinski, 131 min. 

Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se 
vrací do akce. Do kin s ním přilétá pokračování jednoho z nejob-
líbenějších filmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat kopilota Tomu Cru-
iseovi v akčním dramatu Top Gun: Maverick? Hraje T. Cruise ad.     
                                                     Vstupné 100 Kč. Nevhodné do 12 let.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 8. prosince ve 20 hod.

VĚZEŇ SVOBODY
film Česko – (2021), rež. H. Třeštíková, 102 min.

Jeden z nejznámějších českých kriminálníků je zpět. Nenapra-
vitelný recidivista René s příchodem padesátky tak trochu do-
spívá a bilancuje. Od premiéry původního filmu se za každou 
cenu snaží vyhnout vězení. A pouští se do vztahů, které mají 
šanci vydržet i déle než pár týdnů. Jeho sžíravý postoj vůči sys-
tému mu však zůstává. Hostem sedlčanské projekce budou au-
torka filmu Helena Třeštíková a střihač Jakub Hejna. 

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 18. prosince v 15 hod.

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
film USA – animovaná komedie (2022), rež. K. Balda, 88 min., český 
dabing

Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do 
kin v tom naprosto nejzásadnějším momentu. Ve filmu Mimoni: 
Padouch přichází se konečně dozvíme, jak došlo k nerozlučné-
mu spojení Mimoňů a superpadoucha Grua.   Vstupné  100 Kč.


