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Středa 4. května v 18.00 hodin                                Koncertní sál

Druhou doprovodnou výstavu 47. ročníku Sukovy Sedlčany 
připravily dvě významné výtvarnice

Marta Drozdová - keramika, hedvábí

Jana Haklová - art quilt

Zajímavá výstava bude zahájena v koncertním sále slavnostní 
vernisáží, na které na úvod promluví JUDr. Naděžda Harbichová 
a o kulturní vystoupení se postarají žáci hudebního oboru ZUŠ 
Sedlčany.

Prodejní výstava bude určitě důstojným doplňkem hudebního 
festivalu. Otevřena bude ve všední dny od 9 do 16 hodin a před 
každým večerním pořadem KDJS a potrvá do 2. června 2011.

O vystavujících umělkyních si můžete více přečíst na třetí straně 
tohoto Kulturního kalendáře.

Čtvrtek 5. května v 19.30 hodin           Divadelní dárkový balíček

Na tento večer zveme držitele průkazek na divadelní dárkový 
balíček a další zájemce, kteří si zakoupí zbývající volné vstupenky, 
na přeloženou hru pražského Divadla Ungelt od amerického dra-
matika Sama Sheparda

LÁSKOU  POSEDLÍ
Velice úspěšné představení pražského Ungeltu bude mít v našem 

kulturním domě svoji derniéru. Hru napsal Sam Shepard pro vlast-
ní divadlo Magic Theatre v San Franciscu a její premiéru roku 1983 
přijali diváci s nadšením a stejně vřelého přijetí se následně dočka-
la i při uvedení v New Yorku. Nevšední úspěch této inscenace zavr-
šila její nominace na slavnou Pulitzerovu cenu v roce 1984.

Úterý 3. května v 18.00 hodin                           Mimo předplatné

V rámci letošního hudebního festivalu připravili učitelé Základní 
umělecké školy Sedlčany již pátý

UČITELSKÝ  KONCERT
V žánrově bohatém programu se představí sólisté, komorní 

sdružení, ale zároveň celý velký orchestr učitelů. Kromě nových 
skladeb zopakuje po loňském velice úspěšném provedení slavné 
Bolero od  Maurice Ravela. Nezapomeňte navštívit tento velmi zají-
mavý, programově pestrý a přitažlivý koncert!

Vstupenky se prodávají v kanceláři předprodeje na radnici nebo 
před začátkem koncertu také v pokladně kulturního domu.

Čtvrtek 5. května v 8.30 a 10 hodin          Pro 1. stupeň ZŠ a MŠ

Pražské Divadlo Ludvík přijede našim nejmenším návštěvníkům 
zahrát úplně novou veselou pohádku Jarmily Vlčkové a Pavlíny 
Jurkové

STRAKATÉ BAJKY
Pohádka o třech českých komediantech, kteří procestovali celou 

Francii a nyní přijeli k nám. Kratičkými bajkami inspirovanými Ezo-
pem a Jeanem de La Fontainem děti nejen pobaví, ale přinesou 
jim i mravní ponaučení. Děti uvidí velice známou bajku O lišce a 
sýru, ale i méně známé bajky jako O dvou kočičkách a netopýrovi a 
další. Pohádka rozvíjí dětskou fantazii i pomocí rytmických a snad-
no zapamatovatelných písniček. Návštěvníci se mohou těšit, že se 
do představení aktivně zapojí a domů si odnesou nejen zážitek z 
pohádky, ale i hlubší pohled na svět.

Pohádka je určena dětem předškolního věku od 4 let a dětem 
základních škol (1. - 5. třída). V představení účinkují členové Diva-
dla Ludvík: Pavlína Jurková, Jarmila Vlčková, Lukáš Jurek.

Místa v sále je třeba si předem zamluvit v předprodeji na telefon-
ním čísle 318 821 158.

Čtvrtek 12. května v 19.30 hodin                   Mimo předplatné
 
Hudební festival Sukovy Sedlčany bude mít tento večer v kon-

certním sále na programu

Koncert absolventů ZUŠ
Na koncertu se představí absolventi prvního cyklu hudebního 

oboru ze ZUŠ Sedlec-Prčice Marcela Horníková a Stanislav 
Máša, oba žáci klavírní třídy Jaroslavy Přasličákové. Pro své 
absolventské vystoupení si připravili skladby z oblasti klasické, 
moderní i jazzové hudby. Spoluúčinkovat s nimi bude Filip Vavřič-
ka. Ve druhé části koncertu vystoupí jako hosté Anna Pflegerová 
(akordeon), Eliška Kovalská (zpěv) a Vladimír Přasličák (kla-
vír). V průběhu večera zazní skladby D. Scarlattiho, L. Koželuha, 
N. Rimského-Korzakova, H. Jehringa a dalších autorů.

Na koncert je dobrovolné vstupné.

Režii má Janusz Klimsza a účinkují populární herci

VILMA CIBULKOVÁ
MIROSLAV ETZLER

LADISLAV MRKVIČKA
VILÉM UDATNÝ

Volné vstupenky obdržíte v předprodeji na náměstí TGM, telefon 
číslo 318 821 158.
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Úterý 17. května v 19.00 hodin                        Mimo předplatné

Další akcí 47. ročníku festivalu Sukovy Sedlčany bude oblíbená 
přehlídka pěveckých sborů našeho města

SEDLČANSKÁ VONIČKA
Moderátor večera VLADIMÍR VORÁČ uvede program, který 

i v tomto roce připravila tři oddělení dětského pěveckého sboru

Zábojáček při ZUŠ Sedlčany a 2. ZŠ Propojení

Dále vystoupí smíšený pěvecký sbor 

Záboj
a žáci tanečního oboru ZUŠ Sedlčany

Do zajímavého programu sbormistři a vyučující zařadili přede-
vším jarní lidovou tématiku, ale také písně umělé a spirituály.

Sobota 28. května v 18.00 hodin             Zámek Červený Hrádek

Rytířský sál na zámku Červený Hrádek bude dějištěm i druhého 
koncertu v tomto překrásném prostředí. Tentokrát vystoupí svě-
tově proslulý 

Sukův komorní orchestr
Orchestr byl založen roku 1974 a nese jméno skladatele Josefa 

Suka (1874 - 1935), na jehož počest je letos pořádán již 47. ročník 
našeho festivalu Sukovy Sedlčany. Uměleckým vedoucím orchest-
ru a jeho prvním sólistou je houslový virtuos Martin Kos. 

Vstupenky lze zakoupit v obvyklém předprodeji nebo před začát-
kem akce v pokladně KDJS.

Pátek 27. května v 18.00 hodin               Zámek Červený Hrádek

Hudební festival Sukovy Sedlčany vyvrcholí i letos dvěma kon-
certy v rytířském sále na zámku Červený Hrádek, který pro tyto 
účely opět nezištně poskytla paní baronka Henriette Mladotová. 
V pátek se zde představí výtečný klavírní sextet

MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE
Soubor vznikl v roce 2003 a v témže roce mu paní baronka 

Mladotová propůjčila jméno rodu na památku jejího zesnulého 
manžela Jana Nepomuka Mladoty ze Solopisk, aby nadále žilo pro-
střednictvím krásné hudby. 

Soubor Mladota ensemble vystupuje ve složení: Martin Kos - 
1. housle, Dana Truplová - 2. housle, Karel Untermüller - viola, 
Tomáš Strašil - violoncello, Tomáš Vybíral - kontrabas, Štěpán 
Kos - klavír.

Vstupenky na koncert  je třeba si zajistit co nejdříve v předpro-
deji na radnici.

Neděle 29. května v 10.30 hodin                       Kostel Křečovice

Závěr hudebního festivalu Sukovy Sedlčany patři tradičně kon-
certu v křečovickém kostele, který je zároveň nedílnou součástí 
mezinárodního festivalu Pražské jaro. Účinkovat budou

JOSEF SUK - housle
ALEŠ BÁRTA - varhany
OLGA ČERNÁ - soprán
Na programu koncertu budou známé skladby Antonína Dvořáka 

a Josefa Suka.
Po koncertu se uskuteční Pietní akt u hrobu hudebního skla-

datele Josefa Suka, na kterém promluví profesor pražské AMU, 
dirigent Radoslav Eliška, předseda Dvořákovy společnosti.

Do Křečovic vypravuje Kulturní dům Josefa Suka pro všech-
ny zájemce zdarma autobus, který odjíždí od kina KDJS v 9.30 
hodin a hned po skončení akce se vrací zpět do Sedlčan. 

Sukův komorní orchestr vystupuje během roku převážně 
v zahraničí, kde má vynikající jméno a je zván na různé festivaly 
a další hudební slavnosti. Je proto pro nás poctou, že si každoroč-
ně najde v nabitém programu čas pro svůj koncert v rámci festiva-
lu Sukovy Sedlčany.

Také na tento koncert se vstupenky prodávají v kanceláři před-
prodeje na náměstí TGM.
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Aleš Bárta doprovází na varhany Mistra Josefa Suka v Křečovicích již dlou-
hou řadu let a na koncertu bude účinkovat také letos poslední květnovou 
neděli.

Narozena r. 1940 v Praze. 
Vystudovala zdravotní ško-
lu, obor zubní laborant a pak 
studovala Výtvarnou školu 
Václava Hollara u profesor-
ky M. Uchytilové - Kučové 
v Praze. Ke keramice se 
dostala obtížnější cestou.

V roce 1979 odešla ze 
zdarvotnictví a její cesta ved-
la do různých propagací, kde 
pracovala jako samostatný 
výtvarník. Pronajala si ateli-
ér, pořídila keramickou pec a začala pracovat s hlínou a vypalovat 
v peci. Předměty vytvářela z volné ruky a modelovala kachle, kvě-
tináče, dózy, hodiny. Roku 1990 ukončila pracovní poměr a odešla 
„na volnou nohu“. Spolupracovala s architektem na obkladu pro 
hotel, později na fontáně s obkladem pro exteriér.

Marta Drozdová se v současné době věnuje hlavně nově obje-
vené technice „paper clay“. Jedná se o papírovou hmotu, která se 
v kašovitém stavu spojí se suchou keramickou hlínou, čímž vznik-
ne odlehčená keramická hmota a papír se následně v peci spá-
lí. Šperky, které se ještě po vypálení glazují a dostanou listrový 
vzhled, se dotvářejí spolu s hedvábnými paspulkami a rokailovými 
korálky.

Marta Drozdová se vedle keramiky věnuje malbě na hedvábí 
a prohlubuje tak techniku vosku do kreseb, které jí dávají více 
možností použít valérových tónů. Svoji fantazii promítá i do oděvů 
- šály, šátky, závěsy na krk, ale vedle toho také malované obrazy 
do rámečků.

Poslední představení na divadelní dárkový balíček přijede zahrát pražské 
divadlo Ungelt. Hra Láskou posedlí má skvělé herecké obsazení - Vilma 
Cibulková, Miroslav Etzler, Ladislav Mrkvička a Vilém Udatný.

MARTA DROZDOVÁ

Houslový virtuos Josef Suk potěší i letos své příznivce na závěrečném kon-
certu Sukových Sedlčan v křečovickém kostele v neděli 29. května.

JANA HAKLOVÁ
Narozena r. 1946 v Plzni. 

Vystudovala Střední prů-
myslovou školu potravi-
nářské technologie v Praze. 
V 80. letech pracovala pro 
Ústředí lidové umělecké 
výroby v Praze v oboru kraj-
ka - výšivka. Ve Školském 
ústavu uměleckých řemesel 
vystudovala obor výšivka. 
Několik let potom působila 
jako lektorka v kurzech růz-
ných textilních technik.

Jana Haklová se patch-
worku věnuje více než 
patnáct let, intenzivněji pak posledních sedm let. Při své tvorbě 
používá klasické způsoby šití, ale stále více pracuje se současnými 
moderními technikami zpracování povrchu. V současné době se 
věnuje aktivně činnosti v Bohemia patchwork klubu, v klubu Art 
quilt a v organizaci mezinárodních výstav patchworku.

Jana Haklová je vdaná a má dvě děti.



PROGRAM NA KVĚTEN 2011

pátek 27. května ve 20 hodin
film USA – thriller (2011)                                                  OBŘAD
- Film je inspirovaný skutečnými událostmi, sleduje skeptického 
studenta kněžského semináře M. Kovaka. Ten navštěvuje školu 
exorcizmu ve Vatikánu. Michael se během pobytu v Římě seznámí 
s neortodoxním knězem Otcem Lucasem, který mu ukáže i temnou 
stranu jeho víry. Hrají A. Hopkins, C. O‘Donoghue ad.              

Mládeži přístupné

středa 18. května ve 20 hodin
film USA – western (2011)                      OPRAVDOVÁ KURÁŽ
- Odplata si nakonec cestu najde. Příběh jednookého opileckého 
lovce lidí, kterého si najme mladá dívka, aby pomstila smrt svého 
otce. Remarke klasického westernu natočili bratři Coenovi podle 
původní předlohy stejnojmenného románu Charlese Portise. Hrají 
H. Steinfeldová, J. Bridges, M. Damon a jiní. 

Mládeži do 12 let nevhodné
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pátek 6. května ve 20 hodin
film USA – thriller (2011)                               SPRÁVCI OSUDU
- Ukradli mu budoucnost, teď si ji bere zpátky. Film Správci osudu 
podle povídky P. K. Dicka naznačuje, že svět může být místem, kde 
pro náhodu není místo a s osudy lidí si pohrávají pánové v klobou-
ku. Film o kongresmanovi, jehož lásce k baletce brání tajemní muži. 
Hraje M. Damon a další.                   Mládeži do 12 let nevhodné

středa 25. května v 16.30 hodin
film ČR – animovaný, rodinný (2011)               AUTOPOHÁDKY
- Povídkový animovaný film je sestaven ze čtyř animovaných epi-
zod a hrané části, která vše spojuje a vytváří rámec příběhu. Ve 
filmu jsou tyto pohádky: Oprincezně, která se nesmála, Účetní 
a víla, Příběh o rybáři, jeho ženě a zlaté rybce, Pan Vincent. 

pátek a sobota 20. a 21. května ve 20 hodin
film ČR – komedie (2011)                                        ODCHÁZENÍ
- Film Václava Havla podle jeho divadelní hry vypráví příběh o kon-
ci jednoho politického života. Příběh se odehrává ve zlomovém 
okamžiku života dr. Riegera, který po dlouhá léta zastával funkci 
kancléře. O tu však přišel a v podstatě se mu zhroutil svět. Hrají J. 
Abrhám, E. Holubová, D. Veškrnová Havlová, O. Kaiser, J. Dušek, 
T. Vilhelmová, J. Budař, J. Lábus a další.           Mládeži přístupné

čtvrtek 19. května ve 20 hodin
film ČR – režie Jiří Trnka, (1959), 75 min.

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
- Podle námětu W. Shakespeara natočil J. Trnka v roce 1959 ani-
mačně náročné drama. Trnkův poslední celovečerní loutkový film 
je zároveň prvním širokoúhlým loutkovým filmem na světě. Trnka 
v něm ukázal všechny přednosti české animátorské školy. Film je 
považován za jeho nejnáročnější dílo.

úterý 10. května v 16.30 hodin
film ČR – loutkový, rodinný (2011)                                 

FIMFÁRUM, DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
- Závěrečná část loutkových adaptací pohádek Jana Wericha. 
O kloboučku s pérkem sojčím aneb Král měl tři syny, Jak na 
Šumavě obři vyhynuli, Rozum a štěstí.  Loutky namluvili O. Jirák, 
J. Macháček, M. Krobot, R. Říčař, M. Vladyka a další

středa 4. května v 16.30 hodin
film USA – animovaná komedie (2011) - český dabing   RANGO
- Chór hrajících a zpívajících mexických sov vás uvede do svě-
ta, kde vás přejde sranda, ale přesto se budete smát bez přestání 
příběhu o nejnepravděpodobnějším hrdinovi, jakého kdy Divoký 
západ poznal. V českém znění O. Brzobohatý, T. Bebarová, O. 
Brousek a další.

pátek a sobota 13. a 14. května ve 20 hodin
film GB – drama (2011)                                      KRÁLOVA ŘEČ
- Vystrašená země potřebuje pravého vůdce. Po smrti anglického 
krále Jiřího V. a skandální abdikaci krále Eduarda VIII. je Bertie, 
který celý život trpí vadou řeči, nečekaně korunován králem Jiřím 
VI. Británie stojí na prahu 2. světové války a potřebuje silného vůd-
ce. Hrají C. Firth, G. Rush a další.         Mládeži do 12 let nevhodné

sobota 7. května ve 20 hodin
film ČR – thriller (2010)                                                    POUTA
- Film o temnotě a lásce, zničení a osvobození, věznění a útěku. 
Thriller z 80. let, jehož hrdinou je příslušník tajné policie Antonín. 
Ten se upne na Kláru, která je pro něj nedosažitelná a kterou chce 
za každou cenu získat. Film který získal nejvíc ocenění na Českém 
lvu 2011. Hrají O. Malý, K. Farkašová, O. Kaiser a jiní.              

Mládeži do 12 let nevhodné

sobota 28. května ve 20 hodin
film USA – akční (2011)                                              NEZNÁMÝ
- Dr. Harris se probere po autohavárii z komatu a zjistí, že ho vlast-
ní žena nepoznává a jeho identitu si přivlastnil cizí muž. Úřady mu 
nevěří a ignorují ho. S pomocí nečekaného spojence se vrhá do 
smrtelné záhady, aby odkryl pravdu. Hrají L. Neeson, D. Kruger, 
A. Quinn, F. Langella a další.               Mládeži do 12 let nevhodné
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