
Kulturní dům 
Josefa Suka 

Sedlčany

Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany
www.kdjs-sedlcany.cz, kdjs@sedlcany.cz

tel.: 318 821 741, fax: 318 821 480
Předprodej vstupenek pro divadlo
a koncerty: Městský úřad Sedlčany 
informační středisko, náměstí TGM, 

Sedlčany, tel.: 318 821 158

DUBEN 2012

PROGRAM KDJS - DUBEN 2012
úterý 3. dubna v 18 hod. (pozor, změna času!)             KONCERT
             MIMO PŘEDPLATNÉ

KONCERT UČITELŮ
ZUŠ SEDLČANY

V divadelním sále KDJS bude v rámci 48. Sukových Sedlčan 
uveden již tradiční jarní koncert učitelů Základní umělecké školy 
Sedlčany. 

V programu zazní sólová klavírní, kytarová či pěvecká vystou-
pení, dueta, menší soubory, ale i učitelský big band. Po stránce 
repertoáru bude možné slyšet klasická díla J. S. Bacha, F. Carul-
liho, B. Martinů. Dále uslyšíte i skladby z oblasti swingu, jazzu, 
country, rocku a muzikálové tvorby - například skladby z filmu 
Růžový panter, z muzikálů Jesus Christ Superstar a Chicago či 
rocková klasika Deep Purple - Smoke On The Water.

úterý 10. dubna v 19.30 hod.   KONCERT
             MIMO PŘEDPLATNÉ

Ve společenském sále KDJS při stolovém uspořádání sálu 
s možností mírné konzumace občerstvení uvedeme koncert plný 
jazzu a swingu v podání pražské kapely 

CLASSIC JAZZ 4
Tento soubor je volným pokračováním souboru Classic Jazz 

Collegium (CJC), který vznikl v roce 1975 po odchodu některých 
hudebníků ze souboru Traditional Jazz Studio Pavla Smetáčka.

Kapela hraje ve složení:

LUBOŠ „BOB“ ZAJÍČEK 
(kornet) - výrazná osobnost 
naší tradiční jazzové scény, 
dlouholetý člen Traditonal Jazz 
Studia, spoluzakladatel CJC. 
Velkou část své energie věnuje 
svému pravidelnému jazzovému 
rozhlasovému pořadu a stala 
se z něho studnice znalostí 
starého jazzu.

JIŘÍ DOUBRAVA (trombon) 
- v 70. letech člen různých
revivalistických a dixielandových
souborů, TOČR, JOČR, později 
v různých doprovodných 
skupinách populárních zpěváků 
včetně Karla Gotta. 
(Je to rodák z nedalekých Vletic 
u Krásné Hory nad Vltavou.)

MIREK KLIMEŠ (banjo) 
a ZDENĚK FIBRICH (tuba) 
- v 60. letech členové pražské 
kapely Jazz Fiddlers, později 
Traditional Jazz Studia. Spoluza-
kladatelé Classic Jazz Collegia. 

V repertoáru CLASSIC JAZZ 4 
jsou skladby a evergreeny z 20. 
a 30. let minulého století.

Vstupenky je možné si zakoupit 
v předprodeji na radnici nebo před 
začátkem představení v pokladně 
KDJS. Vstupné: 140 Kč. Délka 
představení cca 120 minut včetně 
přestávky.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
půl hodiny před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 
80 Kč. Děti do 15 let a žáci ZUŠ zdarma. Délka představení cca 80 
minut bez přestávky.

čtvrtek 5. dubna v 19 hod.     KONCERT - MIMO PŘEDPLATNÉ

V koncerním sále KDJS proběhne 

Koncert absolventů 
ZUŠ Sedlec-Prčice

Vystoupí absolventi prvního a druhého cyklu hudebního oboru 
– Jan Rataj, Filip Vavřička a Anna Dvořáková. Pozvání na kon-
cert přijali také bývalí žáci a absolventi, kteří se po ukončení studia 
v ZUŠ dále věnují hudbě, někteří z nich i profesionálně. Posluchači 
se mohou těšit na skladby a písně z oblasti klasické, jazzové, rock-
ové a folkové hudby. Vstupné dobrovolné.
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Spolek divadelních ochodníků v Sedlčanech si pro návštěvníky 
připravil klasickou hru 

STRAKONICKÝ 
DUDÁK

Strakonický dudák je česká národní báchorka J. K. Tyla. K na-
psání této hry inspiroval Tyla osobní zážitek. Na počátku 30. let 19. 
stol. pobýval na Strakonicku jako dočasný člen divadelní kočov-
né společnosti. Tam se poznal s proslulým dudákem Vojtěchem 
Čertem. V postavě dudáka Švandy vykreslil charakteristické rysy 
naší národní povahy, které jsou výrazem naší kulturní tvořivosti 
a hudebního nadání českého národa (rčení: „Co Čech, to muzi-
kant“). Báchorka poukazuje kriticky na analogii dnešního světa, 
v němž se řada lidí žene jen za ziskem a křiví tak lidské vztahy. 
Postava Rosavy pak je krásným zosobněním životadárných sil čes-
ké přírody a lidského citu!

Osoby a obsazení :
LESANA, lesní panovnice   SOVA Natálie
víly   - BĚLENA KALINOVÁ Vlaďka
      - KVĚTENA POHNÁNOVÁ Petra
      - LUPINA ŠACHOVÁ Růžena

pondělí 16. dubna v 10 hod.                        VERNISÁŽ VÝSTAVY

Prostory vestibulu Kulturního domu Josefa Suka v Sedlča-
nech oživí od 16. dubna do 11. května výstava ilustrací žáků 
základních škol ze Sedlčan a okolí. Do projektu se zapojilo celkem 
10 škol a každá škola bude prezentovat ilustrace k jedné z pohádek 
nové pohádkové knihy 

Markéty Vítkové 

„O velrybě ze Sedlčan“

V knize samotné 
jsou použity ilustrace 
autorky knihy. 

S vernisáží bude 
spojen i křest knihy.

Každý návštěvník 
má možnost dát jeden 
hlas ilustraci, která se 
mu bude nejvíce líbit. 
Autoři ilustrací s nej-
větším počtem hlasů 
budou po skončení 
výstavy odměněni.

  - LASKAVA BOUČKOVÁ Lucie
  - JARONA LITOŠOVÁ Olga
ROSAVA, polednice  KELICHOVÁ Miloslava
divé ženy - DIVUKA PEJCHLOVÁ Renata      
  - MIHULICE VINAŘOVÁ Renata
  - HUDRNICE NOVOTNÁ Dana 
KALAFUNA, muzikant  ZEMAN František
KORDULA, jeho žena  BULÍNOVÁ Jaroslava
jejich děti - HONZÍK HOLOUBEK Tomáš
  - FRANTÍK SCHINDL Vilém
  - KAČENKA VÝBORNÁ Viktorie
ŠVANDA, mladý dudák  HOŠNA Jaroslav
TOMÁŠ, starý dudák  BOSÁK Jiří
KODĚRA, rychtář -  ves u Strakonic MRVKA Jaroslav
ŠAVLIČKA, vysloužilý voják  BOSÁK Jiří
TRNKA, starý hajný  NÁHODA Jan
DOROTKA, jeho dcera  HOLOUBKOVÁ Renata
NALEJVÁČEK, hospodský  NEMASTIL Rudolf
chasa  - VÁŠA  PEJLA Michal 
  - KUBA  HERAN Pavel
  - MATĚJ  SVOBODA Petr
  - MADLENKA DUNDROVÁ Kateřina
  - BĚTUŠKA ŘEHÁKOVÁ Denisa
VOCILKA PANTALEON  DUNDR Jiří 
Král ALENOROS   HŮLA Vladimír
ZULIKA, smutná princezna  DUNDROVÁ Kateřina
ALAMIR, její ženich  REPETNÝ Jaroslav
MIKULI, turecký hospodský BOUČEK Miroslav
služky  - GULINARI  ŘEHÁKOVÁ Denisa  
 - VANIKE  NEUŽILOVÁ Dominika 
DVOŘAN    HERAN Pavel

dále hrají: KALINOVÁ Gabriela, NERADOVÁ Jana, BATELKA 
Tomáš, SŮSA Petr, SŮSOVÁ Eva, CHÁB Václav, MARKOVÁ 
Terezka, TESAŘ Antonín

Režie a scénografie SUNEGOVÁ L.
Inspice   KURANDOVÁ J., SMRTOVÁ J.
Kostýmy   PEJCHLOVÁ R.,  KELICHOVÁ M.
Masky   KALINOVÁ V.
Účesy   PEJCHLOVÁ R.
Výtvarník scény  SŮSA P.
Výroba a stavba scény BOSÁK J. a kolektiv
Světla   KOLSKÝ M.
Kamerové projekce OTRADOVEC R., BARTÁK M.
Technik   SOSNOVEC S.
Opona   HERAN D.
Text sledují  ČEDÍKOVÁ I., MARKOVÁ L.

PLÁNOVANÁ PŘEDSTAVENÍ
pondělí 16. dubna v 16.00 hod.       pro důchodce, vstup 50 Kč
pondělí 16. dubna v 19.30 hod.    mimo předplatné, vstup 100 Kč
středa 18. dubna v 19.30 hod.     mimo předplatné, vstup 100 Kč
pátek 20. dubna v 19.30 hod.     mimo předplatné, vstup 100 Kč
pondělí 23. dubna v 09.00 hod.       gymnázium, vstup 100 Kč
pondělí 23. dubna v 19.30 hod.  mimo předplatné, vstup 100 Kč
středa 25. dubna v 19.30 hod.          PŘEDPLATNÉ DIVADLA
čtvrtek 26. dubna v 19.30 hod.  mimo předplatné, vstup 100 Kč
sobota 28. dubna v 17.00 hod.  mimo předplatné, vstup 100 Kč
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úterý 17. dubna v 19.30 hodin     KONCERT - MIMO PŘEDPLATNÉ

Klub nezávislé kultury uvádí v koncertním sále KDJS: 

Neřež Trio
Skupina Neřež je vol-

ným pokračováním sku-
piny Nerez, která v 80. 
letech brázdila česká fol-
ková kolbiště se zpěvač-
kou Zuzanou Navarovou 
a sklízela úspěchy nejen 
u posluchačů, ale též 
u odborné kritiky. Nerez 
zanikl v roce 1994. Její 
zakládající členové Zde-
něk Vřešťál a Vít Sázavský 
založili v roce 1998 skupi-
nu Neřež, která se perso-
nálně shodovala s kapelou 
Jaromíra Nohavici. Od 

té doby Neřež vydali šest studiových alb. Více než deset let také 
doprovází jednu z nejpopulárnějších českých zpěvaček Marii Rot-
trovou a Zdeněk Vřešťál je autorem několika jejích nových písní. 
Do Sedlčan zavítá Neřež v triu, v tomto obsazení: 

Filip Benešovský  - basová kytara a zpěv 
Vít Sázavský   - kytara, viola a zpěv 
Zdeněk Vřešťál  - kytara, harmonika a zpěv 

čtvrtek 19. dubna v 16 hodin    KONCERT - MIMO PŘEDPLATNÉ

Klavírní sekce ZUŠ Sedlčany vás zve do koncertního sálu Kul-
turního domu Josefa Suka na 

Koncert klavíristů Moldavské konzervatoře

Vstup volný.

neděle 29. dubna v 17.30 hod.   KONCERT - MIMO PŘEDPLATNÉ

Spolek přátel Taverny, Město Sedlčany a ZUŠ Sedlčany vás 
zvou na společný 

„Francouzsko-český koncert“ 
„CONCERT FRANCO - TCHÉQUE“

V programu se představí žáci a učitelé Městské hudební školy 
Taverny (Francie) a Taneční orchestr Základní umělecké školy 
Sedlčany pod vedením Václava Calty. Uslyšíme skladby českých 
a francouzských autorů v podání francouzských interpretů a svě-
tové i české hity z oblasti swingu, jazzu, rocku a popu v podání 
orchestru ZUŠ Sedlčany. 

Vstupné zdarma!

ve dnech 26. 4. až 31. 5.                                                VÝSTAVA

V koncertním sále KDJS bude od 26. dubna do 31. května insta-
lována výstava fotografií Karla BURDY s názvem 

SEN FOTOGRAFA
Jak sám autor říká: „...jsou to samé snové fotografie“

Karel Burda se narodil v roce 1952 
v Prachaticích, vystudoval stavební 
průmyslovku. Fotografuje od svých 
15 let, později vystudoval lidovou 
konzervatoř při FAMU Praha, obor 
výtvarná fotografie u profesorů Jána 
Šmoka a Václava Vláška. Žije a pra-
cuje ve Vodňanech – jako fotograf 
na volné noze. V současné době dělá 
místostarostu města Vodňany. Do 
současné doby obeslal Karel Burda 
na 150 soutěží, získal 41 ocenění. 
Zúčastnil se více jak 90 výstav společných či ve dvojici a uspořádal 
37 autorských výstav. Kromě své vlasti vystavoval i v Rakousku, 
Německu, Francii, Polsku, Maďarsku, Rusku, Švýcarsku a Austrá-
lii. Je zastoupen v soukromých sbírkách v Německu, Rakousku, 
Švýcarsku, Austrálii, Japonsku a Novém Zélandu. Karel Burda byl 
více jak 20 let předsedou fotoklubu Vodňany, je místopředsedou 
skupiny Klub vodňanských výtvarníků a spoluzakladatelem a čle-
nem EPHAP (Evropské skupiny uměleckých fotografů) se sídlem 
v rakouském Grazu.

Zahajovací vernisáž se tentokrát nekoná a výstava je otevřena v pra-
covní dny od 8 do 16 hod. a při každé večerní akci konané v KDJS.

Plánované akce na květen 2012
středa 3. května v 19.30 hod.    RŮZNÉ
 

Do divadelního sálu Vás pozveme na další zábavný večer - talk 
show

Zdeněk TROŠKA a Michal Herzán

V průběhu večera uslyšíte v podání jednoho z nejpopulárněj-
ších českých režisérů mnoho veselých historek, příběhů a vtípků. 
Partnerem na podiu a moderátorem večera je Michal Herzán. Oba 
tito pánové se vracejí na naše jeviště (naposledy zde byli s pořa-
dem „Blbiny z ústní dutiny“) a můžeme se těšit na příjemný večer, 
ve kterém dojde i na divácké dotazy.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
půl hodiny před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 
150 Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka.

ÚT 15. 5. SEDLČANSKÁ VONIČKA    KONCERT
ÚT 22. 5. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ SEDLČANY  KONCERT
ČT 24. 5.  LUCIE BÍLÁ A PETR MALÁSEK   KONCERT
PÁ 25. 5. SUKOVY SEDLČANY (Červený Hrádek)  KONCERT
SO 26. 5. SUKOVY SEDLČANY (Červený Hrádek)  KONCERT
NE 27. 5. SUKOVY SEDLČANY (Křečovice) Pietní akt a  KONCERT
ČT 31. 5.  MUSTANGOVÉ  (C+W skupina)                       KONCERT



Kino KDJS Sedlčany
tel.: 318 822 620, vedoucí 

M. Čekal (kino @sedlcany.cz) 
kancelář kina 8-14 hod.

pokladna kina 19-20 hod. 
(v den promítání)
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pátek a sobota  6. a 7. dubna ve 20 hod.
film ČR – mystery thriller (2012), 93 min.                  LABYRINT
- Ambiciózní Renata točí reportáž o mystice v současné době, 
navštěvuje rituály satanistů a náhoda ji zavede k legendě o dáv-
ných chodbách v podzemí 
staré Prahy. V domě, jehož 
sklepení by mohlo být brá-
nou do tajemného labyrintu, 
se začnou ztrácet lidé. Pod 
sklepem objeví další skryté 
chodby. Výprava do labyrin-
tu chodeb se ale změní v boj 
o holý život. Hrají L. Von-
dráčková, J. Zadražil, M. Zbrožek, M. Coronaro a další. 

Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné

pátek a sobota 13. a 14. dubna ve 20 hod.
film USA – fantasy, romance, thriller (2011), 116 min. 

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – část 1.
- V první části závěrečného dílu strhující upíří romance se Bella 
Swan a Edward Cullen po svatbě vydávají na líbánky do Ria de 
Janeria, kde se konečně, stranou všeho a všech, mohou naplno 
oddat své lásce. Jejich štěstí ale netrvá dlouho... Hrají R. Pattin-
son, K. Stewart, T. Lautner, A. Kendrik a další. 

Vstupné 65 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné

sobota 21. dubna ve 20 hod.
film Irán – manželské drama (2012), 120 min. 

ROZCHOD NADERA A SIMIN
- Strhující manželské drama ze současného Iránu ukazuje, jak 
fatálně mohou být lidské osudy a rodinné vztahy ovlivněny spole-
čenskými předsudky a přísným právním systémem. Nader a Simin 
čelí životnímu rozhodnutí, které ovlivní nejen jejich vztah, ale pře-
devším budoucnost dcery Termeh. Jedině pokud odejdou z Iránu, 
zajistí jí svobodný život... Hrají L. Hatami, P. Moaadi, S. Farhadi 
a další.           Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupné 

čtvrtek 12. dubna ve 20 hod.
film A, F – příběhy, režisér Arash T. Riahi, 110 min. 

NA CHVÍLI SVOBODNÍ
- Pokud si myslíte, že překročit hranice své země znamená pro 
uprchlíky automaticky svobodu, pak vás z omylu vyvede film  
režiséra A. T. Riahiho. Riahi, žijící sám od svých 10 let v Rakousku, 
odkrývá vážně i s humorem svou z části autobiografickou mozaiku 
příběhů o uprchlých Íráncích a jejich peripetiích se získáním azylu. 
Bohužel, ne každému štěstí přeje, někomu jen na chvíli...

neděle 15. dubna v 15 hod.
film ČR – pohádkové pásmo, 63 min.   
          MIKEŠ VYPRÁVÍ POHÁDKU 
- Nově sestavené pásmo obsahuje tyto pohádky: O Mikešově kou-
zelné holi, Š + Š namaluj si sám, Cvrček a stroj, Jak Žofka odhalila 
zloděje, Káťa a Škubánek – tajemný host, Krtek chemikem, Mikeš 
vypráví pohádku, Oběť pro kamaráda, Broučci – jak profesor Chro-
bák vyléčil Medáka.                         Vstupné 40 Kč

PROGRAM KINA - DUBEN 2012

pátek a sobota 27. a 28. dubna ve 20 hod.
film USA – akční (2012), 100 min. 

SHERLOCK HOLMES: HRA STÍNŮ
- Sherlock Holmes dostává mimořádně inteligentního protivníka, 
staví se proti němu zločinecký génius, profesor Moriaty. Nejenže 
se Holmesovi rovná v chytrosti, jeho výhodou je i naprostý nedo-
statek svědomí... Hrají H. Zimmer, R. Downey Jr., J. Law a další. 

Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupné

pátek 20. dubna ve 20 hod.
film F, GB, ČR – melodrama (2011), 139 min.             MILOVANÍ
- Z Paříže 60. let do současného Londýna. Madeleine se svou dce-
rou Verou proplouvají tanečním krokem skrze životy mužů, které 
milují. Ale láska může povznášet i bolet, umí být radostná i hořká. 
Melodrama s prvky muzikálu se zčásti odehrává v Praze. V hlavní 
roli Catherine Deneuve a její dcera Chiara Mastroiani. Dále hrají 
L. Garrel, M. Forman, P. Liška a další. 

Vstupné 70 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné


