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Sobota 4. března od 14 hod.
MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI

Do Společenského sálu Vás v letošním roce opět zveme ve 
spolupráci s KLUBEM VELKÁ KOBRA na tradiční

VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL 

Letos se koná již 29. ročník a opět Vás čekají tradiční soutěže 
a hry, mnoho hudby a tance, občerstvení, volba nejhezčí a nej-
kurióznější masky a hlavně hodně pěkné zábavy.

Vstupenky je možné si zakoupit 
pouze před začátkem karnevalu v pokladně KDJS. 
Vstupné – dospělí 50,- Kč, děti bez masky 30,- Kč 

a děti s maskou 20,- Kč. 
Akce trvá do 17.00 hodin.

Sobota 11. března od 20 hod.
TANEČNÍ DISCO PÁRTY

Do tanečního sálu KDJS
Vás zveme po úspěšné lednové premiéře na další 

RETRO DANCE PÁRTY 
Šestihodinový disco ples těch největších hitů osmdesátých 
a devadesátých let s přesahem na léta sedmdesátá až po sou-
časnost. Zkrátka od Abby až po Dua Lipu. Přijďte klidně v dží-
nech, ale nejlépe buďte retro! Nejlepší kostým bude odměněn!  
Těšit se můžete na skvělý zvuk, světla, lasery, balónky, soutěže 
a mnoho dalšího. Doba je 
zlá, tak tancujme, dokud 
můžeme!

Vstupné: 250,- Kč sál, 
220,- Kč foyer.

V den konání jednotné 
vstupné 350,- Kč.

Délka programu 
je cca 6 hodin.

Změny programu vyhrazeny.

Klub Velká Kobra Sedlèany, z.s. vás zve na 29. roèník
Co vás èeká: tancování • soutìže a hry • obèerstvení • volba nejhezèí a 
nejkurioznìjší masky • 
Vstupné dospìlí 50,- / dìti bez masky 30,- / dìti s maskou 20,-

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

4.bøezen 2023 14.00
Kulturní dùm

Sedlèany
Internet: http://velka-kobra.webnode.cz • e-mail: velkakobrasedlcany@gmail.com
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Poøádá Kdy? Od kolika? Kde?

Čtvrtek 9. března od 19 hod.
KONCERT

Pro příznivce dobré hudby máme připravenu jednu hudební lahůdku. 

HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
Je to ojedinělé hudební seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle 
širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem 
byla zejména v počátcích jeho existence  lidová tradice. Od roku 1978 je uměleckým ve-
doucím Hradišťanu tvůrčí osobnost - houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica, pod jehož 
vedením se dramaturgie začala postupně transformovat do širších souvislostí historických, 
geografických, ale i společenských. Vzrůstaly také interpretační nároky na členy souboru. 
Postupně se začala významně prosazovat autorská tvorba Jiřího Pavlici, která zcela převlá-
dá v posledních projektech. Dnes je Hradišťan profesionálním tělesem, které programově 
pracuje zejména s odkazem lidové tradice a překračuje hranice hudebních žánrů. 
  
Jiří Pavlica  - umělecký vedoucí, housle, zpěv
Alice Holubová  - zpěv
David Burda  - klarinet, flétny, zpěv, manažer
Milan Malina  - cimbál, zpěv
Roman Gill - kvinton, zpěv
Milan Gablas  - kontrabas, zpěv
Josef Fojta  - klávesy, perkuse, zpěv

Vstupné: 490,- Kč.
 

Délka koncertu
cca 90 minut

bez přestávky.
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Neděle 12. března od 19.30 hod.
DIVADLO (PŘEDPLATNÉ)

Na další představení z letošního předplatitelského cyklu diva-
dla zveme nejen majitele permanentek, ale všechny příznivce 
kvalitního divadla. Na programu je komedie Géralda Sibleyra-

sse s vynikajícími herci divadla Komorní Kalich Praha 
 - Petrem Kostkou, Jaroslavem Satoranským 

a Miroslavem Vladykou.

HRDINOVÉ
Tři veteráni z první světové války, Gustav, René a Fernand, spo-
lu žijí v domově důchodců – pravidelně se setkávají na terase 
svého současného útočiště, vzpomínají na svou minulost a po-
pichují se, aniž tuší, že největší bitva jejich života je teprve čeká. 
Jeden je cynik s velkým srdcem, trpící strachem z vnějšího svě-
ta. Druhý každou chvíli omdlévá kvůli střepině ze šrapnelu, uvíz-
lé v jeho hlavě, a není proto schopen vést delší konverzaci. Třetí 
je pragmatik a opatrný optimista, který se – navzdory svému 
kulhání – pokouší stát nohama pevně na zemi. Tato trojice se 
v jednu chvíli rozhodne vzepřít monotónnímu životu „ve vý-
službě“, v němž jedinou perspektivu představuje smrt. Uspějí 
naši hrdinové v tom-
to svém posledním 
životním dobrodruž-
ství? A potvrdí pravi-
dlo, že člověk je jen 
tak starý, jak se cítí?

Vstupné: 520,- Kč. 
Délka představení 

cca 105 minut + 
přestávka.

Čtvrtek 23. března od 17 hod.
KONCERT

Koncerty, které připravujeme ve spolupráci se ZUŠ Sedlčany, 
se staly nedílnou a dlouholetou součástí nabídky KDJS. 

Po oblíbených koncertech učitelů či vánočních pořadech 
vznikl v roce 2022 nový typ koncertu 
a byl úspěšný. Proto i letos proběhne

RODINNÝ KONCERT ZUŠ 
Koncert, na kterém zahrají žáci a rodinní příslušníci, přátelé 
školy. Od zpěvu přes sólová vystoupení s nástrojem či celé ro-
dinné orchestry.

Vstupné: 100,- Kč dospělí, 50,- Kč děti do 15 let. 
Délka představení je cca 80 minut bez přestávky.

Středa 15. března od 19 hod.
ZÁBAVNÝ POŘAD - TALK SHOW

Pro všechny, kteří milují dobrý český humor, 
jsme připravili opravdovou lahůdku! 

Do Sedlčan opět zavítá populární český bavič a herec 

MIROSLAV DONUTIL 
- „NA KUS ŘEČI“ 

Přijede představit jednu ze svých 
one man show, které mají vždy 
velký úspěch. Tentokrát to bude 
nejoblíbenější pořad Na kus řeči. 
Miroslav Donutil je jeden z nej-
známějších a nejoblíbenějších 
českých herců, komiků a vypravě-
čů. Za jeho talent jistě mohou i ro-
dinné geny - rodiče byli ochotníky 
a dědeček byl vynikajícím a nadše-
ným vypravěčem. V divadle hrál již 
za studií, konkrétně v divadle Husa 

na provázku. V roce 1990 se stal členem činohry souboru praž-
ského Národního divadla.
Talk show Na kus řeči… je vyprávění zážitků a příběhů z jeho bo-
hatého života a života jeho přátel. Program se skládá z nových 
humorných příběhů, takže se máte na co těšit.
Vstupné: 450,- Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka.

Pátek 24. března od 19.30 hod.
DIVADLO

Divadelní spolek NAŠLOSE uvádí hru Axela Hellsteniuse

ELLING & KJELL
Dva psychicky labilní muži, kteří spolu sdíleli pokoj v ústavu 
pro duševně choré, se snaží udržet si nově nabytý sociální byt, 
a získat lásku a slávu.  Všechno nebo nic. Herecký výkon Honzy 
a Pavla vás přesvědčí, že bychom jim neměli svěřit ani ten byt. 
Avšak co je racionální a co ne? 

Vstupné: 170 Kč. 

Délka představení je 
cca 90 minut 

bez přestávky. 

Představení 
je určeno 

pro věkovou 
kategorii 15+.
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 PLÁNOVANÉ AKCE

NA DUBEN 2023
ST 5.4.  MALÉ VZPOMÍNKY NA VELKÉ ŽENY
               Marie Formáčková a Jana Rychterová   

Hudebně-poetický večer 
ČT 6.4. VELIKONOČNÍ TANČÍRNA BLUE ORCHESTRA   

Taneční večer
ČT 13.4. DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE    Koncert 
PO 17.4. EVA EMINGEROVÁ & METROPOLITAN JAZZ BAND  

Koncert
ČT 20.4. SOUTHAMPTON UNIVERSITY CONCERT
               AND JAZZBAND                                                          Koncert
24.-29.4. LAKOMEC (OCHOTNÍCI SEDLČANY)   Divadlo

 

DÁLE PŘIPRAVUJEME
NA ROK 2023

VÝSTAVY

Středa 29. března od 19 hod.
KONCERT

Poslední nabídka měsíce března je opět hudební lahůdkou, 
protože do Sedlčan přijedou

HANA A PETR ULRYCHOVI 
A JAVORY

Sourozence Ulrychovy a jejich soubor Javory není třeba detail-
ně představovat. Hana a Petr Ulrychovi jsou skutečnými stálice-
mi na českém hudebním nebi. Hlavním důvodem oblíbenosti 
této dvojice je naprostá profesionálnost a špičkové umělecké 
výkony, na které nemá vliv čas. Nádherný hlas Hany a poetika 
textů Petra Ulrycha jsou garantem neopakovatelného zážitku, 
který přináší každé setkání s touto sourozeneckou dvojicí. Ja-
vory byly založeny již v roce 1974 a jejich „tradiční“ formace 
s cimbálem vystupuje v léty ustáleném složení: housle Kateřina 
Štruncová, cimbál Dalibor Štrunc, na postu baskytary se střídají 
Martin Adamus a Jakub Šimáně.

Vstupné: 490 Kč. Délka koncertu je cca 90 minut + přestávka.

SEDLČANSKÁ VONIČKA (koncert) 
MICHAL NESVADBA (pořad pro děti)
TEĎ MĚ ZABIJ (divadlo) 
HONZA A HEJHULÁK (pohádka) 
DOKUD NÁS SMRT NEROZDĚLÍ (travesti show)  
PETR HAPKA A JEHO POTMĚŠILÍ HOSTÉ
(koncert – přesunutí z 14.2.2023) 
JARNÍ ŤUKÁNÍ (koncert) 
SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR (koncert) 
MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE (koncert) 
NA VÁNOCE BUDU GAY (divadlo) 
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA (koncert), …

V Koncertním sále bude ke zhlédnutí do 13. března 2023 
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. 

Čtvrtek 16. března od 17 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY

Práce žáků 1. stupně výtvarného oboru budou vystaveny jako 
exponáty tradiční jarní výstavy ZUŠ Sedlčany v Koncertním 
sále. V letošním roce jsou hlavními tématy Modrotisk, K. Ča-
pek, Malý princ, Praha a další. Slavnostní vernisáž bude dopro-
vázena hudbou a žáky dramatického oboru. Výstava potrvá 
do 14. dubna 2023.

Neděle 26. března od 15 hod.
KOUZELNICKÁ SHOW (NEJEN PRO DĚTI)

Na jeviště sedlčanského divadla se vrací populární iluzionista

PAVEL KOŽÍŠEK
se svým pořadem

HRA KOUZEL A MAGIE
Originální a naprosto jedinečné představení je plné neuvěřitel-
ných kouzel a perfektní zábavy nejen pro děti. Přijďte si hrát na 
kouzelníky a naučíte se mimo jiné také sami kouzlit.

Účinkuje Pavel Kožíšek se 
svojí asistentkou – v alterna-
cích vystupuje Hana Mašlíko-
vá (Martina Dvořáková) Mar-
tina Poulíčková.

Vstupné: 200,- Kč. 

Délka představení
je cca 60 minut

bez přestávky.
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Vedoucí kina: Marcel Čekal (kino@sedlcany.cz) 
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KINO
SEDLČANY

pátek 3. března ve 20 hod.

PLASTIC SYMPHONY
film SR, PL,CZ – drama (2023), rež. J. Lehotský, 87 min.

Hlavní postava Matúš je talentovaný hudebník, kterému svět ležel 
u nohou, ale své slibné kariéry se musel vzdát, když mu onemoc-
něla adoptivní matka. Jeho bratr David naopak patří mezi outsi-
dery a od života se snaží brát cokoliv dobrého, co nabízí. Vedou 
společný život pouličních hudebníků a vedle osudu je spojuje 
i velký kontrabas.                            Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 4. března ve 20 hod.

JE MI ZE SEBE ŠPATNĚ
film Norsko – drama, komedie (2023), rež. K. Borgli, 95 min.

Signe a Thomas jsou mladý pár s nezdravou vzájemnou soutě-
živostí, která nabere nebezpečné směřování, když se Thomas 
náhle prosadí jako umělec. Signe v reakci na to učiní zoufalý, 
až sebezničující pokus o opětovné získání svého postavení tím, 
že úmyslně onemocní, aby přilákala pozornost a probudila soucit. 
                                                          Vstupné 140 Kč. Do 15 nevhodné.

Svérázné postavičky roztodivných nájemníků - umělců, pamětní-
ků, šílenců a podivínů, kteří odmítli opustit hotel během jeho té-
měř desetileté rekonstrukce do podoby fádního „trendy“ místa. 
Díky nim zůstal Chelsea hotel ještě chvíli zachovaný jako svébytný 
organismus, v němž stále přežívají sny. 

Vstupné 100 Kč. Do 15 nevhodné.

pátek 10. března ve 20 hod.

DREAMING WALLS: HOTEL CHELSEA
film B, F, NL,SU, USA – dokument (2022), rež. A. van Elmbt, 
M. Duverdier, 80 min.

Císařovna Sissi je módní ikonou a ztělesněním mladistvé krásy. 
Píše se rok 1877 a blíží se její 40. narozeniny.  Chce si zachovat 
mladistvý vzhled, a tak uzavírá své tělo do stále pevnějšího kor-
zetu. Jaký by ale mohla žít život, kdyby se oprostila od konvencí 
a pedantského drobnohledu vídeňského dvora? 

Vstupné 100 Kč. Do 12 nevhodné.

sobota 11. března ve 20 hod.

KORZET
film Rakousko – drama, historický (2023), rež. M. Kreutzer, 
113 min.

Nemilosrdný portrét rappera, který  se na první pohled topí v lu-
xusu, těžce bojuje se samotou a depresemi a pomalu se propadá 
do spirály plné drog a alkoholu. Přestože se snaží vynakládat veš-
kerou zbylou energii, nedaří se mu najít cestu ani ke své dcerce, 
kterou nade vše miluje.             Vstupné 100 Kč. Do 15 let nevhodné.

pátek 17. března ve 20 hod.

VE ZNAMENÍ BÝKA
film USA – drama (2022), rež. T. Sutton,  112 min.

sobota 18. března ve 20 hod.

KRVAVÉ POMERANČE
film Francie – drama, komedie, krimi (2022), rež. J.- Ch. Meurisse, 102 min.

Ve stejnou dobu se pár v důchodu, který je zatížen dluhy, snaží 
vyhrát taneční soutěž, ministr hospodářství je podezřelý z daňo-
vých úniků, dospívající dívka se setkává se sexuálním maniakem 
a mladý právník se pokouší vyšplhat na společenském žebříčku...

Vstupné 120 Kč. Od 12 let.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 16. března ve 20 hod.

VELRYBA
film USA – (2022), rež. D. Aronofsky, 113 min.
Téměř třísetkilový osamělý učitel, ztvárněný miláčkem publika 
Brendanem Fraserem, se snaží najít cestu zpět ke své dceři 
Ellie (Sadie Sink). Pod tíhou vlastních traumat se jen složitě vy-
rovnává s minulostí, stresové situace řeší přejídáním, ale ve 
svém třípokojovém bytě je majákem dobra pro sebe i své okolí.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 12. března v 15 hod.

ASTERIX A OBELIX:  ŘÍŠE STŘEDU
film Francie – dobrodružný, komedie (2023), rež. G. Canet, 111 min.
Píše se rok 50 př. n. l. Za devatero horami a devatero řekami… 
Tedy velmi, velmi daleko od malé galské vesnice, kterou tak 
dobře známe, leží země zvaná Čína. Zde proradný generál prá-
vě zajal a uvěznil čínskou císařovnu.                     Vstupné 100 Kč.

pátek 24. března ve 20 hod.

PACIFICTION
film F, E, D – drama, thriller (2022), rež. A. Serra, 165 min.

Spisovatelka se vrací do své země na ostrově ve Francouzské Po-
lynésii. Tváří v tvář neschopnosti psát nová díla se rozhodne při-
jmout práci simultánní překladatelky pro velvyslance. Začíná mezi 
nimi zvláštní milostná přitažlivost plná kontrastů. Hrají B. Magi-
mel, S. López a další.                    Vstupné 120 Kč. Do 15 nevhodné.

sobota 25. března ve 20 hod.

JULIE, CO BY BYLO KDYBY...
film Francie – drama (2022), rež. O. Treiner, 121 min.

V Paříži se píše rok 2052 a Julie má dnes 80. narozeniny. Je spo-
kojená a šťastná a trochu si zavzpomíná. Najednou ji přepadne 
myšlenka, co by se bývalo stalo, kdyby ji tenkrát osud zavál jiným 
směrem...                                     Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevhodné.

čtvrtek 30. března ve 20 hod.

VELKÁ SVOBODA
film Rakousko/Německo – (2021), rež. S. Meise, 117 min.
Hans Hoffman je homosexuál a žid. Obojí ho během 2. světové 
války dostalo do koncentračního tábora. Kvůli paragrafu 175 
kriminalizujícímu homosexualitu byl odeslán přímo do vězení 
a za mříže se v průběhu dalších dvaceti let vracel znovu a zno-
vu. Jediný stálý vztah v životě si tak vytvořil se svým dlouhole-
tým spoluvězněm Viktorem.

pátek 31. března ve 20 hod.

HALLOWEEN KONČÍ
film USA – horor (2022), rež. D. Gordon Green, 111 min.

Michael Myers mnohokrát přežil vlastní smrt. Teď však dojde i na 
něj. Aspoň to slibují tvůrci posledního dílu slavné hororové ságy, 
jejíž finále vstupuje do kin pod výmluvným názvem Halloween 
končí.                                            Vstupné 100 Kč. Do 15 nepřístupný.


