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KDJS SEDLČANY                  KULTURNÍ KALENDÁŘ - LÉTO 2010

V červnu pro nás skončila kulturní sezona 2009 - 2010 a kvapem 
se blíží sezona nová 2010 - 2011. Nyní si sice užíváme období 
dovolených a prázdnin, ale to neznamená, že na kulturu přestává-
me myslet. Vždyť již od začátku září budou pro všechny zájemce 
připraveny v Kulturním domě Josefa Suka nové pořady a je naším 
přáním, aby na ně lidé z celého regionu chodili opět v tak hojném 
počtu, jako v sezoně právě skončené. 

Mezi vůbec nejnavštěvovanější pořady patří již po dlouhá léta 
představení zařazená do předplatitelského cyklu na divadlo. Velmi 
si toho vážíme, ale na druhou stranu s tím máme tak trochu pro-
blém. Naši věrní abonenti si svá místa v sále drží již po několik let 
a noví zájemci o předplatenky tak mají malou šanci na jejich zís-
kání. Z tohoto důvodu jsme v minulé sezoně zařadili do programu 
kulturního domu „Divadelní dárkový balíček“, který zahrnoval tři 
atraktivní divadelní hry, částečně nahrazoval předplatitelský cyklus 
a stal se až nečekaně velice vítaným dárkem pod vánoční stro-
mek. V nové sezoně jej proto našim občanům nabídneme znovu 
a věříme, že jeho obsah je zaujme natolik, aby si ho pro sebe nebo 
své nejbližší jako dárek zakoupili zase. Přehled her na předplat-
né divadla naleznete na druhé straně tohoto Kulturního kalendáře 
a s obsahem nového „Divadelního dárkového balíčku“ vás sezná-
míme v některém z dalších čísel Kulturního kalendáře.

Poměrně značné oblibě se těší také druhý předplatitelský cyklus, 
který je věnován večerům poezie ve spojení s krásnou hudbou. 
Toto předplatné navštěvují většinou vyznavači poněkud vážnějšího 
umění, i když to není pochopitelně pravidlem. Na jevišti koncertního 
sálu KDJS se v rámci cyklu večerů poezie představují přední čeští 
herci za doprovodu výborných interpretů vážné hudby. Zajíma-
vou a atraktivní nabídku přináší i letošní předplatné a seznámit se 
s ní můžete rovněž v tomto čísle Kulturního kalendáře. Za zmínku 
stojí jistě skutečnost, že kulturní dům poskytuje na pořady večerů 
poezie studentům místního gymnázia a základních škol výraznou 
slevu na vstupenky a budiž s povděkem kvitováno, že se najde 
dost studentů, kteří tuto výhodnou možnost využívají.  

V naší nové nabídce nezapomínáme ani na nejmenší návštěv-
níky kulturních pořadů. Od října až do dubna budeme jednou 
v měsíci uvádět oblíbenou nedělní odpolední pohádku pro rodiče 
s dětmi. Malí diváci se mohou těšit na známé pohádky, jakými jsou 
třeba Aladinova kouzelná lampa, Princ Bajaja, Rumcajs, S čerty 
nejsou žerty a další krásné hry. Několik zajímavých představení 
budou moci zhlédnout i školní a předškolní děti - např. Povídání 
o pejskovi a kočičce, Čaroděj Marlesto a jiné. 

V jednání jsou také vystoupení některých našich populárních 
zpěváků či skupin. Zatím můžeme přislíbit koncerty Karla Plíha-
la, Žalmana a spol., v pořadu Světové muzikály se představí Jan 
Kříž, čerstvý vítěz soutěže Robin Hood na TV Prima, spolu s ním 
bude zpívat Míša Nosková, která je známá ze soutěže Česko hledá 
superstar, a sólista Státní opery Praha a Hudebního divadla v Kar-
líně Oldřich Kříž. 

Na své si přijdou i milovníci výtvarného umění, neboť v koncert-
ním sále KDJS pro ně chystáme hned několik zajímavých výstav 
obrazů, keramiky, fotografií, šperků, starých panenek a také jubi-
lejní výstavu Spolku divadelních ochotníků v Sedlčanech ke 170. 
výročí založení jejich souboru.

PŘED NOVOU KULTURNÍ 
SEZONOU 2010 - 2011

Pokračovat budou nadále koncerty písničkářů v koncertním sále, 
které organizuje Mikuláš Radosta, a jazzové večery v červeném 
sále pořádané občanským sdružením Kros Příčovy.

Plno dalších pořadů se teprve připravuje a věříme, že každý 
z občanů si z nich vybere ten svůj oblíbený žánr a my se na všech-
ny návštěvníky Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, kteří si 
do hlediště najdou cestu, již teď těšíme a rádi je v nové sezoně 
přivítáme.

Všem čtenářům Kulturního kalendáře a návštěvníkům KDJS 
přejeme krásné léto, příjemnou dovolenou a hezky prožité 
prázdniny!

Taťjana Medvecká, přední členka Národního divadla v Praze, bude spolu 
s hercem Jiřím Dvořákem účinkovat v předplatitelském cyklu večerů poezie.

Oblíbená herečka a nejlepší česká dabérka Valérie Zawadská vystoupí na 
předplatné poezie spolu s Lýdií Härtelovou v pořadu Večer slova s harfou.
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DIVADLO                                         CENA 980 Kč POEZIE                                             CENA 500 Kč

                         PŘEDPLATNÉ 2010 - 2011

Milan Kundera: JAKUB A JEHO PÁN
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram

Vtipná, hravá, moudrá komedie. Příběh o přátelství, lásce, zradě 
a také o cestě. Hrají: Dalibor Gondík, Lukáš Typlt, Kateřina 
Fixová, Jan Novák, Vladimír Mrva, Petra Duspivová, Vladimír 
Senič, Radka Filásková, Helena Karochová, Robert Tyleček. 
Režie: Milan Schejbal

James Goldman: LEV V ZIMĚ
Divadlo Radka Brzobohatého Praha

Historická hra, nemilosrdná rodinná válka o trůn, kterou vyhraje 
ten nejsilnější. Hrají: Radoslav Brzobohatý, Hana Maciuchová, 
Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, Petr Vágner, Jiří Chvalovský, 
Kateřina Velebová, Irena Máchová. 
Režie: Roman Štolpa

Mario Gelardi: ZLOMATKA
Městské divadlo Mladá Boleslav

Silný příběh milující matky a syna, kterým se během zlomové vte-
řiny změní život... Hrají: Karolina Frydecká, Veronika Kubařová, 
Ivo Theimer, Petr Halíček. 
Režie: Petr Mikeska

Neil Simon: POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
Agentura Harlekýn Václava Hanzlíčka

Starší obchodník se po letitém spořádaném manželství odhodlá 
k první nevěře... Hrají: Petr Nárožný a Simona Stašová (trojrole).
Režie: Zdeněk Kaloč

Leopold Lahola: SKVRNY NA SLUNCI
Agentura Sophia Karla Soukupa

Detektivní příběh, ve kterém se během noci zcela osudově změní 
životy trojice hrdinů... Hrají: Jan Révai, Tereza Kostková, Ondřej 
Kavan/Martin Kubašák, René Přibil/Ivo Kubečka. 
Režie: René Přibil

Wolfgang Amadeus Mozart: DON GIOVANNI
Jihočeské divadlo České Budějovice

Světoznámá Mozartova „opera oper“ bude patřit zcela jistě k vrcho-
lům nové sezony v KDJS. Hrají a zpívají: Alexandr Beň, Svatopluk 
Sem (člen Státní opery Praha), Kateřina Hájovská, Jana Kačír-
ková, Miloš Horák, Pavel Klečka, sólisté, sbor, balet a orchestr 
Jihočeského divadla. Režie: Jiří Menzel, dirigent: Martin Peschík

ŽIVÁ ANTOLOGIE MELODRAMU
aneb SEVERNÍ EVROPA  A MELODRAM

Zajímavý pořad v rámci 13. Mezinárodního festivalu koncertního 
melodramu.
Účinkují: Petr Kostka, Carmen Mayerová, Jiří Klem, Miroslav 
Sekera (klavír). 
Režie a úvodní slovo: Věra Šustíková

VŠECHNY KRÁSY SVĚTA
Nádherné verše Jaroslava Seiferta patří ke skvostům české poe-
zie - tentokrát v přednesu vynikajících interpretů. Převzatý pořad 
z pražské Violy.
Účinkují: Taťjana Medvecká a Jiří Dvořák.
Režie: Tomáš Vondrovic

TAK TROCHU SVÁTEČNÍ SHAKESPEAROVSKÁ POŠTA
Krásný pořad univerzitního profesora Martina Hilského a hudební-
ho skladatele Daniela Dobiáše ke 400. výročí vydání Sonetů Willi-
ama Shakespeara.
Účinkují: Martin Hilský, Daniel Dobiáš.

Vratislav Blažek a Zdeněk Podskalský: SVĚTÁCI
Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech

Při příležitosti 170. výročí založení Spolku uvedou naši ochotníci 
výbornou komedii, známou především z velice úspěšného stej-
nojmenného filmu. Hrají: Většina aktivních členů ochotnického 
souboru. Režie: Lidmila Sunegová

VEČER SLOVA S HARFOU
Pořad je sestaven z díla oblíbených básníků Jana Skácela a Oldři-
cha Mikuláška a je proložen nádhernými sólovými skladbami pro 
královský nástroj - harfu.
Účinkují: Valérie Zawadská (přednes) a Lýdie Härtelová (harfa).

Změna programu vyhrazena!

Věhlasný univerzitní profesor Martin Hilský připravil společně s hudebním 
skladatelem Danielem Dobiášem pořad Tak trochu sváteční Shakespearov-
ská pošta, který sklízí nevšední ohlasy nejen u nás, ale i v zahraničí.
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Manželé Carmen Mayerová a Petr Kostka, vynikající herci Vinohradského divadla, se představí našim divákům na předplatné poezie v rámci mezinárodního 
festivalu koncertního melodramu a jejich dcera, populární moderátorka a herečka Tereza Kostková, pak ztvární hlavní roli v detektivce Skvrny na slunci, která 
je zařazena do předplatného na divadlo.

V úspěšné inscenaci na předplatné divadla Jakub a jeho pán od Milana 
Kundery vytvoří jednu ze dvou titulních rolí populární Dalibor Gondík.

Především u ženského publika velmi oblíbený herec Jan Révai k nám zavítá 
jako jeden z protagonistů detektivní hry Skvrny na slunci.



PROGRAM NA LÉTO 2010

pátek 16. července ve 20 hodin
film ČR – romantická komedie (2009)           LÍBÁŠ JAKO BŮH
- Film Marie Poledňákové nám přiblíží Helenu, profesorku gymná-
zia, a její milostný vztah k lékaři záchranné služby. Začíná příběh 
plný vášně, v němž zamilované dvojici komplikují vztah jak partne-
ři, tak i členové rodiny. Hrají K. Magálová, O. Kaiser, E. Holubová, 
S. Pogodová a další.                                    Mládeži do 12 let nevhodné

pátek a sobota 23. a 24. července ve 20 hodin
film USA – romantická komedie (2010)                ZÁLOŽNÍ PLÁN
- Zoe má za sebou spoustu partnerských vztahů, ale najít toho 
pravého se jí nepodařilo. Rozhodne se proto stát se matkou uměle 
oplodněnou. Téhož dne ale potká Stana.  Aby nezaplašila rozvíje-
jící se vztah, snaží se ukrýt počínající známky těhotenství. Hrají J. 
Lopez,  A. O‘Loughlin a další.              Mládeži do 12 let nevhodné

sobota 31. července ve 20 hodin
film ČR – drama (2010)                                 KAWASAKIHO RŮŽE
- Za každou lží se skývá pravda a za ní pravda ještě hlubší. Kdo 
může posuzovat minulé viny? Kdo je může odpouštět? Může jim 
čas obrousit hrany? Nebo pokání, jímž se viníci posléze pokusí 
spasit? Film J. Hřebejka se snaží najít odpovědi. Hrají M. Huba, D. 
Kolářová, L. Vlasáková a jiní.                              Mládeži přístupné

pátek a sobota 13. a 14. srpna ve 20 hodin
film ČR – komedie (2010)      DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
- Komedie podle předlohy M. Švandrlíka sleduje příběh slušné-
ho, hodného, ale do dnešního života se skoro nehodícího doktora 
Čeňka, žijícího v bytě s manželkou a tchyní. Není moc ctižádostivý, 
a tak má doma ze života peklo. Hrají J. Šmíd, E. Holubová, J. Lang-
majer, T. Bebarová a jiní.                                    Mládeži přístupné

pátek a sobota  6. a 7. srpna ve 20 hodin
film ČR – komedie (2010)                           ŽENY V POKUŠENÍ
- Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy, 
jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, jakou řeší se svými 
pacienty. Její milující manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou 
a Helena bezradně stojí na prahu nového života. Hrají E. Balzerová, 
L. Vlasáková, V. Kubařová a další.                      Mládeži přístupné
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sobota 21. srpna ve 20 hodin
film ČR – drama (2010)                               MAMAS & PAPAS
- Čtyři příběhy filmu tvoří mozaiku osudů několika manželských či 
partnerských dvojic, které v určitém zlomovém bodě řeší otázky 
chtěného, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodičovství. 
Hrají Z. Bydžovská, P. Franěk, M. Issová, F. Čapka, N. Volkova, V. 
Jiráček a jiní.                                       Mládeži do 12 let nevhodné

pátek 30. července ve 20 hodin
film USA -  akční (2010)                                            KICK - ASS
- Svět potřebuje nové hrdiny, proto přichází Kick- Ass! Teenager 
Dave, mezi vrstevníky outsider, se pod dojmem comicsu rozhodne 
stát novým superhrdinou. Bohužel mu k tomu ale chybějí nadpři-
rozené schopnosti. Hraje A. Goldman a další. 

Mládeži do 12 let nevhodné

sobota 17. července ve 20 hodin
film USA – akční sci-fi (2009)                                         AVATAR
- Největší filmová událost roku od J. Camerona. Avatar před námi 
otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, svět střetu 
dvou naprosto odlišných civilizací. Obyvatelé Pandory žijí v soula-
du s divukrásnou vegetací planety. Ze Země je vyslána na Pandoru 
průzkumná mise, která je ohromena rozmanitostí vegetace, a objeví 
i cenný minerál pro Zemi.                                          Mládeži přístupné

pátek 20. srpna ve 20 hodin
film ČR – romantická pohádka (2010)              DEŠŤOVÁ VÍLA
- Živly, které ovládají zemi – Vzduch, Oheň, Země a Voda – pro-
vádějí „pravidelnou inspekci“ u lidí. Voda převlečená za Dešťovou 
vílu poznává, že lidé myslí už jen na peníze a vytrácí se láska a dob-
ro. Hrají V. Kerekes, J. Gottwald, M. Donutil, S. Stašová a další.

Mládeži přístupné

pátek 27. srpna ve 20 hodin
film USA – historický (2010)                                 ROBIN HOOD
- Zapomeňte na všechno, co jste kdy o slavném zbojníkovi slyšeli. 
Ridley Scott vám odvypráví svou vlastní verzi tohoto příběhu. Ta je 
temná, jak byl temný středověk, a tak vášnivá, jak vášniví byli lidé, 
a dobrá tak, jak dobrá herecká a tvůrčí sestava se sešla. Hrají R. 
Crowe, C. Blanchett.                            Mládeži do 12 let nevhodné

sobota 28. srpna ve 20 hodin
film ČR – komedie (2009)                                             2BOBULE 
- Film je úspěšným pokračováním filmové komedie „Bobule“. Opět 
budeme sledovat eskapády dvojice kamarádů Honzy a Jirky. Jirka 
se zaplete s mladou dívkou, jejíž otec má ovšem o nápadnících své 
dcery úplně jiné představy. Hrají K. Hádek, L. Langmajer, T. Voříš-
ková a další.                                                       Mládeži přístupné


