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Středa 5. dubna od 19.30 hod.
ZÁBAVNÝ POŘAD (SOUČÁST PŘEDPLATNÉHO SLOVA, HUDBY A POEZIE)

Do Koncertního sálu Vás zveme na zábavný pořad,
ve kterém se spojuje slovo a hudba 

MALÉ VZPOMÍNKY
NA VELKÉ ŽENY

Marie Formáčková opustila novinářskou dráhu poté, co jí He-
lena Růžičková vyvěštila z lógru budoucnost spisovatelky. Díky 
tomu pak vzniklo velké množství knih, v nichž svoje životní 
osudy jí vyprávěla Helena Růžičková, Zita Kabátová či Ljuba 
Skořepová. Tyto báječné dámy budou hlavními hrdinkami ve-
čera, Marie Formáčková na ně vzpomíná s vtipem a šarmem. 
Příjemný večer pak dotvoří písničkářka Jana Rychterová, kte-
rá zpívá o láskách i neláskách, jídle, radosti i smutku, zkrátka 
o životě.                                                                  

Čtvrtek 6. dubna od 19.30 hod.
HUDEBNĚ - TANEČNÍ VEČER

Srdečně vás zveme na společenskou show 
sedlčanského big bandu

BLUE ORCHESTRA:
VELIKONOČNÍ TANČÍRNA

Plesová sezóna je úspěšně za vámi, ale vaše střevíce stále drží 
pohromadě? Že jste si nestačili naostro vyzkoušet všechny kro-
ky, které jste si v posledních tanečních kurzech osvojili? Máte 
nový objev a chcete vyzkoušet, jestli vám to spolu půjde i na 
parketě? Nebo jste byli na našem minulém koncertě v KDJS 
a přišlo vám líto, že si ne-
můžete zatančit? Blue Or-
chestra je vám k službám, 
zaručujeme večer plný zná-
mých hitů v podání sehrané 
bandy muzikantů. A parket 
je váš…

Vstupné: sezení 250,. Kč,
stání 200,- Kč. 

Délka představení 
180 minut + přestávka.

Změny programu vyhrazeny.

Čtvrtek 13. dubna od 19 hod.
KONCERT

Dan Bárta, jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích 
Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí, se zapsal v devadesátých 
letech do širokého povědomí s kapelou Alice a účinkováním 
v muzikálu Jesus Christ Superstar. Stal se také neodmyslitelnou 
součástí kapely J.A.R. V roce 2000 překvapil fanoušky s vlastní 
skupinou Illustratosphere, se kterou vydal dosud pět řadových 
alb. Koncertní turné v roce 2023 bude věnováno především 
návratu k dlouho vyprodanému debutovému eponymnímu 
albu, které znovu vychází v reedici. Dan Bárta & Illustratosphe-
re okouzluje posluchače napříč generacemi i hudebními žánry 
již více než dvacet let!

Vstupné: 490,- Kč. Délka programu je 90 minut bez přestávky

Do divadelního sálu KDJS Vás zveme na velice atraktivní a zajímavý koncert

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE – NĚMÁ ÉRA TOUR

Vstupné: 250,- Kč.
Délka představení cca 80 minut bez přestávky.
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Neděle 16. dubna od 15 hod.
ZÁBAVNÝ POŘAD PRO DĚTI

Výjimečně do Společenského sálu Vás zveme 
na zábavný pořad pro děti s prvky varietní zábavy.

BAVÍME SE S CECILKOU
Jak název napovídá, uvidíme v tomto zábavném dětském pořa-
du nejen principálku Cecilku Bobákovou, ale i její veselé kolegy 
a dokonce i cvičená zvířata – prostě budeme mít v KD malý cir-
kus. Budeme se bavit, soutěžit a tančit ….

Vstupné: 120,- Kč.

Délka představení
cca 60 minut bez přestávky.

Pondělí 17. dubna od 19.30 hod.
KONCERT

Pro všechny, kteří milují dobrou muziku, 
zejména pak swing a jazz máme připravený koncert

EVA EMINGEROVÁ
& METROPOLITAN JAZZ BAND

PRAHA
MJB Praha trumpetisty Josefa Krajníka byl založen v r. 1972. 
Z původně dixielandového zaměření se léty postupně vykrysta-
lizoval orchestr, který má v repertoáru skladby od dixielandu 
po mainstream. Jeho styl vychází ze hry legendárního L. Ar-
mstronga, Roy Eldridge a dalších. Příchodem mladých hráčů 
nastal posun k modernějšímu přístupu k harmoniím a aranž-
má jednotlivých skladeb. Zvláště rytmická skupina je motorem 
orchestru v níž dominuje hra pianisty Radima Linharta, který 
patří k nové vlně progresivních hudebníků. Jeho sólové výko-
ny patří ke špičce současného interpretačního jazzového stylu. 
Na těchto základech tvoří svá sóla dechová sekce ve složení: 
trubka, tenor saxofon a klarinet. MJB je plně profesionální or-
chestr, jehož celoroční náplní je koncertování po celé Evropě.
Účinkují:
Josef Krajník - trubka, zpěv, vedoucí
Rudolf Musil - klarinet, soprán a tenor saxofon, zpěv
Radim Linhart - piano, zpěv
Václav Krejčí 
- kytara, banjo
Martin Kuzma 
- bicí nástroje
Eva Emingerová - zpěv

Vstupné: 250,- Kč.
Délka představení 

cca 100 minut 
+ přestávka.

Čtvrtek 20. dubna od 19 hod.
KONCERT

Stalo se již dobrou tradicí, že v Sedlčanech uvádíme koncerty velkých uměleckých
těles ze zahraničí. Nejinak je tomu i letos, kdy opět ve spolupráci

s The Prague Concert Co., jsme připravili koncert velkého orchestru z Velké Británie

SOUTHAMPTON UNIVERSITY CONCERT BAND & 
JAZZ BAND (UK) 

(Koncertní orchestr a jazzový orchestr Southamptonské univerzity) 
Ve velkém dechovém orchestru Southamptonské univerzity hraje každoročně 60 mu-
zikantů. Jejich široký repertoár zahrnuje hudbu zkomponovanou pro dechový orchestr 
přes pochody, úpravy klasických nebo scénických skladeb až po hudbu filmovou. 
Orchestr působí jako spolek v rámci jihoanglické Southamptonské univerzity.
Jazz Band Southamptonské univerzity letos zahajuje sedmou sezónu svého působení 
při škole. Oblíbenost tohoto Jazz Bandu potvrzuje fakt, že jsou nejrychleji rostoucím 
hudebním spolkem na univerzitě. V jejich repertoáru vedle jazzu nalezneme skladby 
bigbandové a swingové klasiky, funk, ale i populární písně. Zazní skladby zvučných jmen 
– Williams, Strauss, Darin …

Vstupné: 100,- Kč.  Délka představení je cca 80 minut bez přestávky.
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 PLÁNOVANÉ AKCE

NA KVĚTEN 2023
ST 3.5. SEDLČANSKÁ VONIČKA    Koncert 
ÚT 9.5. TEĎ MĚ ZABIJ                                  Divadlo (předplatné)
ČT 11.5. DÍVČÍ VÁLKA                                                   Divadlo
NE 14.5. HONZA A HEJHULÁK                             Pohádka pro děti
ÚT 16.5. DOKUD NÁS SMRT NEROZDĚLÍ              Travesti show
ST 17.5. PETR HAPKA A JEHO POTMĚŠILÍ HOSTÉ          Koncert 
SO 20.5. MICHAL NESVADBA – MICHAL NA HRANÍ  
                                                                                     Pořad pro děti
ČT 25.5. JARNÍ ŤUKÁNÍ                                  Pořad ZUŠ Sedlčany
PÁ 26.5. MLADOTA ENSAMBLE PRAGUE                        Koncert
SO 27.5. SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR                               Koncert

 
DÁLE PŘIPRAVUJEME

NA ROK 2023

VÝSTAVY

NA VÁNOCE BUDU GAY (divadlo), ŠTÍSTKO A POUPĚNKA 
(pořad pro děti), JAKUB ŠAFR – SWING SESSION KVAR-
TET (koncert), 7 PÁDŮ HONZY DĚDKA (talk show), BOB 
A BOBEK (pořad pro děti), 1000 TVÁŘÍ ADINY (divadlo), 
S ČERTY NEJSOU ŽERTY (pořad pro děti), MILENA MÁ 
PROBLÉM (divadlo), ZDENĚK IZER – VYNDAVACÍ, ZAS 
TAM DACÍ (show), NEZMAŘI (koncert), BLUE ORCHEST-
RA (koncert), HONZA MÁLEM KRÁLEM (pořad pro děti), 
BENEFIČNÍ KONCERT PRO KŘÍDLA (koncert), OPERA DI-
VAS VÁNOČNÍ (koncert), … 

V Koncertním sále bude ke zhlédnutí do 14. dubna 2023

VÝSTAVA ZUŠ SEDLČANY
V letošním roce jsou hlavními tématy Modrotisk, K. Čapek, 

Malý princ, Praha a další.  

Od 18. dubna 2023 bude v Koncertním sále nainstalována 
výstava v březnu zesnulé sedlčanské režisérky

Spolku divadelních ochotníků a výtvarnice, paní

LIDMILY SUNEGOVÉ
Výstavu připravovala již před delší dobou, a proto uvádíme 

její osobní pozvánku, kterou dodala její rodina.
 

Jmenuji se Lidmila Sunego-
vá, je mi 82 let a chtěla bych 
Vám představit výstavu svých 
kreseb. Mé životní koníčky 
byly BALET ( statistka v Ná-
rodním Divadle ), DIVADLO 
a KRESBA. Jsem vystudova-
ná zdravotní sestra a pro-
to je polovina mých kreseb 
z lékařského prostředí, (léka-
ři, zdravotní sestry, pacienti) 
a polovina z doby, kdy jsem 
působila jako civilní zaměst-
nanec u ozbrojených složek 
Československé republiky. 
Dvě výstavy jsem měla v Pra-

ze na klinice, nyní předkládám výstavu jako režisérka sedlčan-
ského ochotnického divadla ( od roku 2005 ). Při režijní práci 
využívám kresbu pro návrhy některých plakátů nebo scéno-
grafií divadelních představení. Zájem a určitý talent pro kresbu 
jsem zdědila po své mamince, jejíž jméno – Libuše Kazdová 
– si mnozí ze starších občanů vybaví a která se podílela svý-
mi kresbami v mateřské školce a spolku zahrádkářů. Bohužel 
Vás nemohu svou výstavou osobně provést, neboť jsem dne 
1.3.2023 ve svých nedožitých 83 letech zemřela. Verše k mým 
kresbám sepsala má dcera Helena Kramperová.

DIVADLO
pondělí 24. dubna od 16.00 hod.     Představení pro důchodce
pondělí 24. dubna od 19.30 hod.                 Předplatné divadla
středa 26. dubna od 19.30 hod.                       Mimo předplatné
čtvrtek 27. dubna od 19.30 hod.                         Mimo předplatné
sobota 29. dubna od 17.00 hod.                          Mimo předplatné

 Spolek divadelních ochotníků Sedlčany
uvádí divadelní představení

Molière

LAKOMEC
Lakomec je jedním z nejslavnějších a nejuváděnějších děl Jean-
-Baptiste Poquelina (Molièra). Tento mistr francouzské a svě-
tové komediografie zachytil v hlavní postavě Harpagona věčné 
lidské vlastnosti nezdravých tužeb, hamižností, podezíravosti 
a obav. Strach je to, co nás ovládá a deformuje, pokud mu pod-
lehneme. Molièrův Lakomec není jen tím, kdo nezdravě shro-
mažďuje peníze. Tato vlastnost je jeho chorobou. Lakota je jeho 
náboženstvím, světonázorem a posláním. Staví na hlavu všech-
no, co dělá, i vztahy s nejbližšími a dokonce také lásku. Molière 
Lakomce nevymyslel, zachytil typ, který tu vždy mezi námi byl 
a nadále bude. Převtěluje se, mění šaty, účes, stranickou pří-
slušnost, sociální původ, ale přesto ho lze najít v každé době, 
v každém větším společenství.
V režijní úpravě Lidmily Sunegové hrají:
Jiří Bosák, Pavel Heran, 
Růžena Zoulová, Richard 
Otradovec, Tereza Bouč-
ková, Jaroslav Repetný, 
Miloslava Kelichová, Mi-
roslav Bouček, Jan Zde-
něk, Jiří Dundr, Jan Náho-
da a další.

Vstupné: 150 Kč 
(představení 

pro důchodce 100 Kč).

Délka představení 
cca 90 min. + přestávka.

Režijní úprava / Lidmila Sunegová
Hrají / Jiří Bosák, Pavel Heran, Růžena Zoulová, Richard Otradovec,

Tereza Boučková, Jaroslav Repetný, Miloslava Kelichová, Miroslav Bouček,
Jan Zdeněk, Jiří Dundr, Jan Náhoda a další

Molière

Předprodej vstupenek / Turistické informační centrum Sedlčany, tel. 318 821 158 nebo na www.kdjs-sedlcany.cz

24. 4. 2023 od 16.00 
26. 4. 2023 od 19.30
29. 4. 2023 od 17.00

24. 4. 2023 od 19.30
27. 4. 2023 od 19.30

/ v KDJS Sedlčany
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Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741 
Vedoucí kina: Marcel Čekal (kino@sedlcany.cz) 
Prodej vstupenek na www.kdjs-sedlcany.cz
Pokladna kina je otevřena v den promítání hodinu před začátkem představení.

KINO
SEDLČANY

sobota 1. dubna ve 20 hod.

ARVÉD
film ČR/SR – drama (2022), rež. V. Mašek, 120 min.  

Jiří Arvéd Smíchovský byl významný hermetik, okultista, vyznavač 
černé magie a mimořádně vzdělaný člověk s geniální pamětí. Film 
vypráví o tom, kam až jsme schopni zajít, abychom dosáhli svého 
cíle. Film oceněný cenou Českého lva. 
                                                          Vstupné 80 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 7. dubna ve 20 hod.

VŠECHNO DOBŘE DOPADNE
film ČR – dokument (2022), rež. M. Janek, 79 min.

Včelí královna neboli matka, trubci a dělnice. Poetická esej líčí fas-
cinující svět včelích úlů, jejichž uspořádání dává za příklad lidské 
societě. Díky pozorování hmyzu a rozhovorům se včelaři i odka-
zům z knihy „Včely a jejich svět“ se dozvídáme, že včela, jakožto 
objektivně nejdůležitější stvoření na Zemi, se stala ohroženým 
druhem.                                            Vstupné 110 Kč. Do 12 let nevhodné.

Bývalý učitel Majer je v rámci prezidentské amnestie propuštěn 
z vězení. Venku nemá nikoho, celá jeho rodina je po smrti. Překva-
pivě se ho ujme bývalý romský spolužák Ivan, který žije a pracuje 
v romském ghettu jako pedagogický asistent. Hrají T. Magnusek, 
Z. Godla, J. Krampol a další.    Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.

sobota 8. dubna ve 20 hod.

BASTARDI: REPARÁT
film Česko – drama, komedie (2023), rež. T. Magnusek, 86 min.

Oliver (G. Depardieu) je bez práce, proto se snaží přežít meloucha-
řením. Jeho známý mu sežene přivýdělek v jednom bytě při opravě 
vodovodu. Když zjistí, že je pod nimi prázdný byt, společně s kamará-
dem do něj vniknou. Tam najdou různé mučící nástroje, úplně kom-
pletně zařízenou mučírnu.       Vstupné 110 Kč. Do 15 let nevhodné.

pátek 14. dubna ve 20 hod.

MILENKA
film Francie – drama, romantický (2023), rež. B. Schroeder, 110 min.

Společný život Bena a Raze vypadá jako z katalogu. Harmonický 
vztah s plány na založení rodiny, krásný byt, každé ráno smoo-
thie ke snídani. Jenže realita kolem nich vůbec není tak růžová. 
Ben jednoho dne zavolá policii na muže, který se na ulici opírá 
o strom, jenž hrdina vlastnoručně zasadil. Namísto napomenutí 
je ale Ben svědkem neopodstatněné a rasově motivované policej-
ní brutality.                                    Vstupné 100 Kč. Do 15 let nevhodné.

sobota 15. dubna ve 20 hod.

SLUŠNÝ OBČAN
film Izrael – černá komedie (2023), rež. I. Haguel, 82 min.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 27. dubna ve 20 hod.

ZKOUŠKA UMĚNÍ
film Česko – (2022), rež. A. Komrzý a T. Bojar, 102 min.

Na pražské Akademii výtvarných umění probíhají jako každý rok 
přijímací talentové zkoušky. Film ve třech rozdílných ateliérech 
sleduje zákulisí náročného úkolu, který stojí před zdejšími peda-
gogy: jak vybrat ze zástupu uchazečů ty vyvolené, kteří dostanou 
v dalších letech příležitost formovat ráz výtvarného umění? Jak  
v této zkoušce obstojí samotní vyučující? Předmětem zkoušky  
se tak postupně stává umění samotné. A také jeho místo 
v dnešním zmateném světě. Součástí projekce bude diskuse 
s režisérkou snímku Adélou Komrzý.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 23. dubna ve 15 hod.

KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ
Do kin se vrací jeden z nejoblíbenějších hrdinů z pohádek. Má 
ten nejroztomilejší kukuč, před alkoholem dává přednost mléku  
a jako šermíř je přímo geniální. Kocour v botách si bude v pohád-
kové dobrodružné jízdě plnit poslední přání.        Vstupné 80 Kč.

pátek 21. dubna ve 20 hod.

ZATMĚNÍ
film Česko – komedie, thriler (2023), rež. P. Kubík, 82 min.

Pozdní odpoledne sychravého dne je předzvěstí neúplného za-
tmění měsíce a s tím spojených pokleslých úmyslů. Netradiční 
postavení Slunce a Luny dává vzniknout neobvyklému jevu, krva-
vému měsíci. Krvavý měsíc. Krev. Zatmění. Hrají J. Štáfek, J. Zadra-
žil a další.                                Vstupné 100 Kč. Do 15 let nevhodné.

sobota 22. dubna 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. Film obdržel cenu Českého 
lva.                                             Vstupné 110 Kč. Do 12 let nevhodné. 

pátek 28. dubna ve 20 hod.

DĚTI NAGANA
film Česko – rodinný, dobrodružný (2023), rež. D. Pánek, 98 min.

Žádný sen není příliš velký. Rodinný film inspirovaný památným 
vítězstvím českých hokejistů na olympiádě v Naganu. Hynek Čer-
mák v něm vede partu kluků do důležitého hokejového zápasu  
s tenisákem na plácku proti rivalům z vedlejší vesnice. Hrát  
se bude o vítězství, o respekt a taky o první pusu… Hrají K. Issová, 
T. Brenton a další.                                       Vstupné 130 Kč. Přístupné.

sobota 29. dubna ve 20 hod.

BUĎ CHLAP
film Česko – komedie, dobrodružný (2023), rež. M. Samir, 96 min.

Dobrodružná komedie o jednom setkání, které změní život hned 
několika lidem. O nenaplněné dětské lásce a odhodlání udělat 
pro ni cokoliv. J. Prachař, T. Ramba a O. Sokol v rolích, v jakých je 
diváci ještě neviděli.                                  Vstupné 120 Kč. Přístupné.


