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Pátek 3. února od 19 hod.
ZÁBAVNÁ SHOW

Po roce se již tradičně vrací do Sedlčan oblíbená show

POSEDLÍ DAKAREM
Zábavná talk show Posedlí Dakarem míří do 10 měst a Martin 
Macík s posádkou je připraven bavit tisíce fanoušků českého 
motorsportu. Jako jediní zde budete mít možnost zhlédnout 
výjimečné záběry z Rally Dakar 2023. Kromě unikátního ne-
cenzurovaného dokumentu uvidíte naživo i vaše oblíbené zá-
vodníky. Letošní rok je ve znamení změn, a proto po 11 letech 
dorazí všichni v jiných barvách, pod křídly nového týmu. Co ale 
zůstává, je svérázný humor kluků ze Sedlčan a spousty neuvěři-
telných zážitků z kabiny závodního kamionu Čendy od světové-
ho výrobce MM Technology. Nikdo neví, co se na nekonečných 
pouštích Saúdské Arábie stane. Jisté ale je, že vy se to všechno 
dozvíte z první ruky. A to od těch nejpovolanějších.

Vstupenky jsou výhradně
na www.posedlidakarem.cz – cena 249,- Kč.

Délka představení cca 120 minut bez přestávky.

Neděle 5. února od 15 hod.
DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší návštěvníky
jsme připravili divadelní pohádku

O STATEČNÉM KOVÁŘI 
MIKEŠOVI

Pohádky nám od pradávna vyprávějí poutavé příběhy o lásce, 
o lidské statečnosti a slabosti, o věčném boji dobra se zlem. 
A přesně takové je i naše vyprávění. Autor, Libor Jeník, vás ten-
tokrát zavede do pohádky podle klasického příběhu paní Bože-
ny Němcové Neohrožený Mikeš.
Mikeš je kovářský synek, který se vydá do světa na zkušenou. 
Cestou se k němu připojí silák Matěj a společně se rozhodnou 
najít dvě královské dcery, které už měsíce nikdo nespatřil. Po-
kud se jim to má podařit, budou muset překonat množství ná-
strah a pokušení. Přijďte jim v jejich putování držet palce, nudit 
se určitě nebudete! Mikeš s Matějem, vousatá babice, pan král, 
princezny, Dračí pán a spousta dalších postav spolu s krásnými 
písničkami vám k tomu nedají čas!
Představení uvádí Divadlo Za2.

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

Změny programu vyhrazeny.
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O statecném kovári 
Mikešovi

O statecném kovári 
Mikešovi

ˇ ˇ

Na motivy pohádky Boženy Němcové Neohrožený Mikeš napsal Libor Jeník

Hrají: Libor Jeník, Josef Zýka/Lukáš Kofroň, David Voráček/Radovan Snítil, 
Marcela Laurinová/Jiřina Anna Daňhelová

Režie: Libor Jeník
 Hudba: Libor Jeník a Zdeněk Berry Beran

www.divadloza2.cz
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Středa 8. února od 19.30 hod.
ZÁBAVNÝ POŘAD

Posledním pomyslným dárkem
z letošního Dárkového balíčku je zábavný pořad

IVO ŠMOLDAS
A ANTIKVARTET

DUŠANA VANČURY
Jeden z nejoblíbenějších komiků, moderátorů a dokonce i pří-
ležitostný herec – IVO ŠMOLDAS - se opět vrací na sedlčanské 
jeviště se svým velice příjemným a vtipným vyprávěním a úva-
hami. 
Tentokrát jej svými hudebními vstupy obohatí hudební sku-
pina ANTIKVARTET Dušana Vančury. Toto výborné hudební 
seskupení jsme ještě v Sedlčanech neměli možnost uvítat, ale 
jeho bohužel již zesnulého zakladatele Dušana Vančuru jsme 
s jeho domovským Spirituál kvintetem mohli vidět mnohokrát. 
Čeká nás velice příjemný zábavný večer s veselým mluveným 
slovem a dobrou muzikou.

Vstupné: 350,- Kč.
Délka pořadu je cca 120 minut + přestávka.

Úterý 14. února od 19 hod.
KONCERT

Do Divadelního sálu KDJS Vás zveme na skutečně neobyčejný 
koncertní projekt věnovaný vzpomínce na jednu z velikých 

postav československé a české hudby,  kterou bez pochyb byl 
Petr Hapka. Koncert nese symbolický název

PETR HAPKA
A JEHO POTMĚŠILÍ HOSTÉ 

Koncert mapuje hudební tvorbu Petra Hapky. Připomene nejen 
ranou písňovou tvorbu pro Hanu Hegerovou, ale také jeho spo-
lupráci s největším tvůrčím partnerem Michalem Horáčkem. 
Během večera zazní i filmové melodie. Ke spolupráci jsou při-
zvané osobnosti, které Hapkovy písně interpretovaly v jeho 
posledním velkém projektu Kudykam, jsou to osobnosti, které 
patří do současné české hudební špičky a jsou známí z TV, roz-
hlasu, muzikálů a mnoha koncertních projektů.

V alternacích vystoupí HANA HOLIŠOVÁ, ONDŘEJ RUML, JAN 
MAXIÁN, JAN SKLENÁŘ, LENKA NOVÁ, PETRA HŘEBÍČKOVÁ, 
XAVIER BAUMAXA, JANA LOTA a další. Zpěváky doprovodí 
skvělé hudební seskupení doprovázející mnoho špičkových čes-
kých hudebních osobností  - ORCHESTR PETRA MALÁSKA.

Vstupné: 450,- 490,- a 550,- Kč.
Délka programu je cca 100 minut bez přestávky.

19.30 hod.

Vstup 350,- Kč Středa 8.2.2023 Vstupné:   450,- Kč,
490,- Kč a 550,- Kč

Předprodej:
TIC - Sedlčany, Nám.TGM 34
             - tel. 318 821 158

+ na www.kdjs-sedlcany.cz

19.00 hod.

   

úterý 14. února 2023
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 PLÁNOVANÉ AKCE

NA BŘEZEN 2023
SO 4. 3. VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL 2023      Dětský karneval 
ČT 9. 3. HRADIŠŤAN                                                             Koncert
NE 12. 3. HRDINOVÉ - P.Kostka, J. Satoranský, M. Vladyka  

Divadlo
ST 15. 3. MIROSLAV DONUTIL        Zábavná show 
ČT 23. 3. RODINNÝ KONCERT ZUŠ SEDLČANY   Koncert
ST 29. 3. JAVORY                                                     Koncert

 
DÁLE PŘIPRAVUJEME

NA ROK 2023

VÝSTAVY
V Koncertním sále je do 9. února 2023 nainstalována

ke zhlédnutí výstava obrazů a plastik nazvaná

„ŽIVOTNÍ KONÍČEK“  

jejímž autorem je pan PETR KOTRŠAL
žijící střídavě v Praze a nedalekých Pořešicích, kde i tvoří. 

Čtvrtek 23. února od 19 hod.
DIVADLO (NEJEN PŘEDPLATNÉ)

Jako další divadelní představení 
zařazené do předplatitelského cyklu divadla

 uvádíme operetní představení 

ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
Jeden z největších operetních hitů „Čardášová princezna“ 
Emmericha Kálmána uvidíme na jevišti sedlčanského divadla. 
Roztančená čísla „Vy, líbezná děvčátka, s tváří anděla“ či „To 
všechno láska, bláznivá láska“ patří mezi nesmrtelné. Čardá-
šová princezna zaznamenala ohromný světový úspěch. Stala 
se rodnou sestrou Lehárovy Veselé vdovy, druhou nejhranější 
operetou v historii tohoto žánru, pravým bestsellerem i vděč-
ným námětem pro film. Představovala vrchol Kálmánovy tvor-
by, protože v ní – jak to vyjádřil jeden kritik – spojil skladatel 
krásu maďarského folklóru s elegancí salónního valčíku. Byl 
prostě svůj. Všechno, co vytvořil později, zůstalo již ve stínu 
slavné „Čardášky”.

Představení uvádí Severočeské divadlo Ústí nad Labem.

Vstupné: 590,- Kč.
Délka představení cca 150 minut + přestávka.

MALÉ VZPOMÍNKY NA VELKÉ ŽENY – MARIE FOR-
MÁČKOVÁ a JANA RYCHTEROVÁ (zábavný pořad),
DAN BÁRTA (koncert), 
HONZA A HEJHULÁK (pohádka),
LAKOMEC (divadlo),
MICHAL NESVADBA (pořad pro děti),
TEĎ MĚ ZABIJ (divadlo),
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA (pořad pro děti),
SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR (koncert),
DOKUD NÁS SMRT NEROZDĚLÍ (travesti show),
MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE (koncert),
SEDLČANSKÁ VONIČKA 2023 (koncert),
ZDENĚK IZER – VYNDAVACÍ, ZAS TAM DACÍ
(zábavné show), NEZMAŘI (koncert), …

Od 13. února 2023 bude připravena výstava
mladé talentované spisovatelky a malířky

působící v našem regionu. Výstava se jmenuje

OČIMA ZVÍŘAT
Autorka MICHAELA PROŠKOVÁ BURDOVÁ se zaměřuje na 
olejomalbu zvířat a přírody. Zvířata miluje od dětství, proto si 
na obrazech můžete prohlédnout jak divoké šelmy, tak i pod-
mořský svět, ale i koně nebo různá plemena psů. Kromě olejo-
malby se autorka věnuje psaní fantasy knih pro děti a mládež, 
které vydává nakladatelství Fragment. Její knihy získaly oceně-
ní a také překlad do zahraničí. Prvotina Poselství jednorožců 
se stala bestsellerem. Nyní autorka chystá k vydání dvě nové 
knihy.
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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 3. února ve 20 hod.

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
film Česko – komedie (2022), rež. I. Pavlásková, 123 min.

Komedie s hvězdným obsazením, která se odehrává během Štěd-
rého dne. Film Ireny Pavláskové představí celou plejádu českých 
herců od Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, Karla Rodena, Hynka 
Čermáka nebo Jiřiny Bohdalové. Originální snímek plný nečeka-
ných situací, emocí, dojemných chvil, ale i zábavy odkrývá rodin-
né vztahy u Skálů a Pazderků.  Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

sobota 4. února ve 20 hod.

ADAM
film Maroko, Francie, Srbsko – drama (2022), rež. M. Touzani, 98 min.

Abla (L. Azabalová) provozuje malé pekařství v domě, kde žije 
sama s osmiletou dcerou Wardou. Jednoho dne naruší jejich 
všednodenní rutinu nečekané zaklepání na dveře. Znavená Samia 
hledá dočasné útočiště výměnou za práci; osamělá žena v pokro-
čilém stadiu těhotenství se v konzervativním Maroku setkává se 
vším možným, jen ne s pochopením.    Vstupné 100 Kč. Přístupné.

Pietro je chlapec z rušného italského města, Bruno je kluk 
ze zapomenuté alpské vesnice. Jeden se každé léto vrací do hor 
s rodiči, druhý kopce nikdy neopouští. Sdílí lásku k majestátním 
vrcholům, složitý vztah k vlastním otcům a časem i husté plno-
vousy. Tak jako příroda roste, usychá a znovu vzkvétá, mění se 
i jejich přátelství.                                               Vstupné 100 Kč. Přístupné.

pátek 10. února ve 20 hod.

OSM  HOR
film Itálie, Belgie, Francie – drama (2023), rež. Felix van Givenin-
gen, 147 min.

Vyvézt rodinu na Safari vypadá na první pohled jako báječný ná-
pad. Snadno se ale může stát, že to bude poslední nápad, který 
budete v životě mít. Stačí zkřížit cestu naštvanému lvu po boles-
tivém střetu s pytláky... Hraje I. Elba, S. Copley, I. Halley a další.   
                                                          Vstupné 90 Kč. Do 15 nepřístupné.

sobota 11. února ve 20 hod.

BESTIE
film USA – thriller (2022), rež. B. Kormákur, 93 min.

Líba má každý rok jediné narozeninové přání. Trvá na tom, aby 
se na její oslavě sešla celá rodina, což všichni vždy splnili. Tedy až 
do letošních narozenin. Její syn Petr má na tenhle rok jiné plány, 
a tak před rodinou předstírá nemoc. Hraje E. Holubová, J. Dušek, 
V. K. Kubařová, T. Klus a další.                      Vstupné 120 Kč. Přístupné.

pátek 17. února ve 20 hod.

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
film Česko – komedie (2023), rež. M. Ferencová, 93 min.

sobota 18. února ve 20 hod.

SVĚTLONOC
film Slovensko, Česko – drama, mystery (2022), rež. T. Nvotová, 109 min. 

Třicátnice Šarlota se vrací do rodné vesnice hluboko ve sloven-
ských horách. Před mnoha lety odsud za nejasných okolností 
utekla. Její návrat v místních vzbuzuje podezření, po celou dobu 
ji považovali za mrtvou. Bojí se, že svým příchodem probudí čaro-
dějnici, která podle legend straší v okolních lesích. Hraje N. Ger-
máni, E. Mores a další.                 Vstupné 100 Kč. Do 15 nepřístupné.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 2. února ve 20 hod.

NEUVĚŘITELNÉ, ALE PRAVDIVÉ
film Francie/Belgie – (2022), rež. Q. Dupieux, 74 min.
Alain a Marie se přestěhovali do vysněného domu. Realit-
ní makléř je ale varoval: to, co je ve sklepě, jim může navždy 
změnit život. Quentin Dupieux, jeden z nejexcentričtějších 
filmových tvůrců, má zdánlivě nevyčerpatelný zdroj bizarních 
nápadů, na nichž staví s komickou brilantností sobě vlastní.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 19. února v 15 hod.

NEJVĚTŠÍ DAR
film Česko – pohádka (2022), rež. M. Gelíková Santovjáková, D. Hru-
bá, 93 min.
Pohádka největší dar je doslova a do písmene boží. Osudy 
svérázných obyvatel malé valašské vísky se v ní totiž protnou 
s prastarými slovanskými bohy, jako je Perun, Radegast nebo 
Černobog. Morena nechce předat žezlo nad světem Vesně 
a lidé s bohy musí spojit své síly, aby společně dali věci do po-
řádku.                                                                        Vstupné 120 Kč.

pátek 24. února ve 20 hod.

VĚČNÝ JOŽO ANEB JAK JSEM
POTKAL HVĚZDU
film Česko, Slovensko – dokumentární (2023), rež. J. Gogola ml., 81 min.

Osobní portrét lídra nejpopulárnější „československé“ skupiny 
Elán, křesťanského buddhisty věřícího v komunismus. Setkání re-
žiséra Jana Gogoly ml. s blízkou i vzdálenou hvězdou. Film vznikal 
deset let v otevřených situacích souznění i nesouladu, které zvidi-
telňují souhvězdí Rážova života: kakao a whisky, hudba a rodina, 
diktátorství a meditace, Bůh a nicota, svár dobra a zla.
                                                                      Vstupné 100 Kč. Přístupné.

sobota 25. února ve 20 hod.

SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
film Německo – komedie (2022), rež. A. Decker, 100 min.

Oblíbený herec Elyas M’Barek, známý učitel ze série filmů Fakjů 
pane učiteli, se vrací v roli filmové celebrity, která se na útěku ne-
čekaně ocitne v poněkud výstředním stand-up klubu. Tak začíná 
jeho seznámení s Friedou, které mu opravdu hodně změní život.  
                                                                        Vstupné 100 Kč. Od 12 let.

čtvrtek 16. února ve 20 hod. 

TVÁŘ
film Švédsko – (1958), rež. I. Bergman, 97 min.
Do městečka přijíždí nevídaná pouťová atrakce v podobě Vo-
glerova magnetického divadla. Skupina komediantů musí však 
nejdříve žádat o povolení u městského konzula. Ten souhlasí, 
ovšem skupina musí dokázat, že nejde o šarlatánství. Konzul 
s radou uzavírají sázku a centrem děje se stává mystický sou-
boj dvou entit: magie v podání záhadného Voglera a rozumu 
ve ztělesnění Vergeruse. Právě on touží za každou cenu rozbít auru 
mystického zázraku a hypnotismu, které kolem sebe Vogler šíří.


