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KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program březen 2020

Čtvrtek 12. března od 19 hod.
DIVADLO - PŘEDPLATNÉ

Zveme Vás na slavnostní divadelní představení 
– součást 56. ročníku tradičního Hudebního festivalu 

SUKOVY SEDLČANY. V letošním roce uvádíme 
jednu z nejslavnějších stálic operního repertoáru, 
italskou operu z pera skladatele Giuseppe Verdiho

RIGOLETTO
Opera měla svou premiéru roku 1851, kdy se libretista Fran-
cesco Maria Piave nechal výrazně inspirovat slavnou hrou 
Victora Huga “Král se baví“. Samotná hra, stejně jako její poz-
dější hudební zpracování, je kromě jiného především kritickou 
sondou nekompromisně dokládající obraz vulgární, obscénní, 
marnivé společnosti, jež se ocitá v zářném kontrastu s citem 
bezvýhradným, samozřejmým, s citem bez otazníků, s křehkým 
vztahem otce a dcery. I z těchto důvodů byla hra ve své době 
pod velmi silným tlakem tehdejší cenzury a její osud nebyl zda-
leka jednoduchý. 
Hrají členové operního souboru a orchestru Divadla F.X.Šaldy 
z Liberce.
Dirigent: Martin Doubravský. Režie: Oldřich Kříž.

Vstupné: 450,- Kč. 
Délka představení cca 160 minut + 2 přestávky.

Úterý 3. března od 19.30 hod.
DIVADLO - PŘEDPLATNÉ

Do divadelního sálu Vás zveme na určitě zajímavou a velice 
výpravnou (po stránce obsazení i scény) divadelní hru 
historickou fresku s aktuálním tématem lidské identity 

KRÁS(K)A NA SCÉNĚ
Londýn. Rok 1662. Král Karel II. vydává zákaz hraní ženských 
postav mužskými herci. Edward Kynaston, herec, který je na 
vrcholu díky svým ženským hrdinkám, začíná hrát zásadní hru 
svého života. Co když žije skutečný život jen na prknech s vůní 
divadelních šminek a v reálném životě je jen bezradným po-
zorovatelem? To vše ve světě, který se stal navíc nelítostným 
a bez náznaku soucitu či pochopení. „Jako žena mohu být 
i tím, čím nemohu být jako muž“. 
Hrají členové Městského divadla Mladá Boleslav. V hlavní roli 
Daniel Bambas – držitel ceny Thálie.

Vstupné: 350,- Kč.  
Délka představení cca 140 minut + přestávka.

KONCERT

Po úspěšném a zcela vyprodaném minulém tour vyráží  

POKÁČ
na jarní část koncertů k nové desce Úplně Levej. Jedna z jeho 
zastávek je i koncert v Sedlčanech. Jako host tohoto populár-
ního písničkáře vystoupí Pavel ČADEK.

Vstupné: 350,- Kč. Prodej vstupenek výhradně na https://
www.smsticket.cz/nakup/krok-1-mistenky/19383-pokac. 

Délka představení cca 95 minut bez přestávky.

Úterý 10. března od 19.30 hod.
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DIVADLO - VYHRAZENO PRO DŮCHODCE

Sedlčanský divadelní spolek NAŠLOSE, z.s. uvádí detektivní 
hru francouzského dramatika Roberta Thomase 

OSM ŽEN,
kterou proslavil také půvabný hudební film Francois Ozona 

z roku 2002. 
„Byl jednou jeden hodný muž a kolem toho muže bylo osm 
žen… Bojoval, jak nejlíp uměl, ale ty ženy byly silnější než on. 
Večer si šel ten chudák lehnout, unavený, zničený, zrazený. 
A pak to začalo…“
Na zasněženém sídle uprostřed pustiny, které patří oblíbené-
mu a úspěšnému podnikateli Marcelovi, se sjíždí na Vánoce 
celá rodina. Je tu jeho žena Gábi, která má velmi ráda své po-
hodlí a luxus, starší dcera Zuzanka, studující bez dohledu rodi-
čů v Anglii, mladší dcera Káťa, drzá a provokující puberťačka, 
Gábinina sestra Augusta, hysterická stará panna, jejíž nezdar 
v hledání partnera odnášejí všichni kolem a Marcelova tchýně, 
babička, žijící pohodlně u své dcery, kterou, jak říká, zbožňuje. 
Do domu občas zavítá i Marcelova svůdná sestra Blanka, cy-
nická a životem otrkaná „údajná oběť mužů“ a do kruhu nej-
bližších patří i stará hospodyně Chanelová, která zná nejedno 
tajemství tohoto domu, stejně jako mladá pohledná komorná 
Luiza, která si umí jít tvrdě za svým. Během jedné prazvláštní 
noci se osudy všech náhle protnou. Marcel je zabit a začíná ne-
lítostné amatérské pátrání po vrahovi, během kterého vychází 
najevo nejedno překvapení. Charaktery všech zúčastněných 
dam se začínají tříbit, sněhová vánice za okny sílí a přichází 
čas na detektivku jako z románů Agathy Christie. Zanedlouho 
už totiž z domu není úniku, klubko polopravd a lží se zaplétá 
čím dál víc a nic ve skutečnosti není, jak se zdá! Užijte si s námi 
francouzský retro šarm této slavné hry plné napětí i lehké nad-
sázky a těšte se na skvělé herecké příležitosti, připravené pro 
našich osm hereček!!!
„Jedna z nás lže a to je vrah. Ale ostatní lžou taky… Samozřej-
mě z jiných důvodů, a proto nemůžeme vraha vypátrat. Musí-
me být k sobě asi upřímnější, jinak… já nevím.
V režii Pavla Vopata hrají: Jitka Jandová, Petra Belková, Jana 
Durďáková, Olga Šafrová, Olga Laštovičková, Jana Roškotová, 
Lída Hegerová, Eliška Hegerová
Hudební doprovod: Jakub Benetin

Vstupné: 150,- Kč pro veřejnost a 80,- Kč pro důchodce. 
Délka představení cca 120 minut + přestávka.

Úterý 17. března  od 16 hod.

Pátek 20. března od 19 hod.
KONCERT

Do Společenského sálu Vás i v letošním roce zveme na

BENEFIČNÍ KONCERT 
PRO KŘÍDLA 

Letos vystoupí na podporu DOMÁCÍHO HOSPICE KŘÍDLA sedl-
čanští umělci – hudební DUO Anna Chmelařová & Emily Stee-
le, populární divadelní uskupení ZÁŽEH a kapela PRVNÍ KÁVA.

Vstupné: 150,- Kč. 
Délka představení cca 180 minut + 2 krátké přestávky.

DIVADLO - PRO VEŘEJNOST

Středa 18. března  od 19.30 hod.

Středa 25. března od 19.30 hod.
VEČER SLOVA, HUDBY A POEZIE - PŘEDPLATNÉ

Do Koncertního sálu Vás zveme 
na další večer Předplatitelského cyklu nazvaný 

VEČER HUDBY A POEZIE
V klasickém pořadu uslyšíme poezii českých autorů – Jarosla-
va Seiferta, Vítězslava Nezvala, Václava Renče a dalších. Zazní 
hudební skladby autorů Giacoba Baseva Cervetta, Antonína 
Dvořáka, Alexandra Arutjunjana a dalších.

Účinkují:
PETRA ŠPALKOVÁ
 - umělecký přednes
JAN SLÁDEČEK 
- violoncello
VÍTĚZSLAV PODRAZIL 
- klavír

Vstupné: 200,- Kč. 
Délka představení 

cca 80 minut + přestávka.

Pátek 27. března od 19 hod.
KONCERT

Do Divadelního sálu Vás zveme 
na koncert britského univerzitního orchestru

DURHAM UNIVERSITY 
ORCHESTRAL SOCIETY

Toto těleso se skládá ze dvou orchestrů: Symfonického or-
chestru a Komorního orchestru. Obě tělesa jsou plně vede-
na studenty, což znamená, že všichni členové a dirigenti jsou 
studenti univerzity. Pravidelně proto vítají profesionálními di-
rigenty, jako jsou například Peter Stark a Richard Dickins. Již 
několik let podnikají každý rok na jaře turné po Evropě, které 
se setkává s velice úspěšným ohlasem. V minulosti již navštívili 
Madrid, Berlín, Prahu, Vídeň, Budapešť, Lublaň a naposledy 
například Barcelonu. Tentokrát přijedou k nám do Sedlčan a 
zazní skladby špičkových skladatelů, například Symfonie č. 35 
– W. A. Mozarta, Náhrobek Couperinův – Maurice Ravela, Pře-
dehra ke Strace zlodějce – Gioacchina Rossiniho a Symfonie č. 
9 – Antonína Dvořáka. 

Vstupné: 90,- Kč. 
Délka představení cca 100 minut + přestávka.
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 DÁLE PŘIPRAVUJEME NA ROK 2020
J. A. NÁHLOVSKÝ + P. ŠTROS (zábavný pořad), HOUSLE (divadlo 
UNGELT), VĚRA MARTINOVÁ (koncert), TADY BYDLÍM JÁ (diva-
dlo), MLADOTA ENSEMBLE (koncert), SUKŮV KOMORNÍ OR-
CHESTR (koncert), SEDLČANSKÁ VONIČKA (koncert),ANDREA 
KALIVODOVÁ (koncert), LUKÁŠ PAVLÁSEK (show), LOTRANDO 
A ZUBEJDA (pro děti a rodiče), RADŮZA (koncert), O KLUKOVI 
Z PLAKÁTU (pro děti a rodiče), ŽEBRÁCKÁ OPERA (divadlo) …

PLÁNOVANÉ AKCE NA DUBEN 2020
ČT 2.4. CAVEMAN Divadlo 
ÚT 14.4. SAMSON A JEHO PARTA Koncert
ÚT 21.4. METROPOLITAN JAZZ BAND a EVA EMINGEROVÁ   
 Koncert
SO 25.4. MRAVNOST NADE VŠE Divadlo 
PO 27.4. MRAVNOST NADE VŠE Divadlo 
ÚT 28.4. MRAVNOST NADE VŠE Divadlo 
ST 29.4. MRAVNOST NADE VŠE Divadlo

Výstavy jsou přístupné v Kulturním domě Josefa Suka v Sedl-
čanech – v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin a při 
každé večerní kulturní akci.

do úterý 18. března
VÝSTAVA

Do 18. března 2020 je pro návštěvníky připravena 

VÝSTAVA MLADŠÍCH ŽÁKŮ 
VÝTVARNÉHO OBORU 
ZUŠ SEDLČANY 2020

Pedagogové: Diana Pinkasová, Lenka Feldsteinová a Vladimíra 
Křenková o výstavě napsali:
„V letošním roce pracujeme na velmi aktuálním tématu. Po-
znáváme, zkoumáme, vymýšlíme, jak chránit naši přírodu 
okolo nás. S nejmladšími objevujeme krásy lesa četbou knížky 
Neplač, Muchomůrko od Daisy Mrázkové, Ptačí sněm a Cestu 
do Pravěku.  Poznáváme, zkoumáme vrstvy pod zemí od jádra 
Země až po kořeny stromů, co se děje ve vzduchu a jak reagují 
živočichové na současnou krajinu. Vydali jsme se na objevnou 
cestu s přírodovědcem Charlesem Darwinem, zaměřili se na 
práci archeologů a ochranářů přírody. Přemýšlíme, jak člověk 
vyspělé společnosti bohužel často zneužívá přírodu a v jakém 
přebytku.”

Sobota 21. března ve 14 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY

V pořadí třetí výstavou roku 2020, kterou nabídneme našim 
návštěvníkům je výstava obyvatelky nedaleké obce Líchovy 

OLGY PÍRKOVÉ. Výstava má poetický název 

MOJE DUŠE
a jak sama autorka říká – je to „kreslení forem a poezie“. Na 
vernisáž jste srdečně zváni nejen ke zhlédnutí výtvarných 
děl, ale také na autogramiádu nové knihy Olgy Pírkové, která 
v těchto dnech vychází jako její prvotina a nese shodný název 
jako výstava – tedy MOJE DUŠE.

Neděle 29. března od 15 hod.
PRO DĚTI A RODIČE

Nezapomínáme ani na naše nejmenší diváky, 
a protože se velikonoce blíží, 

tak jsme připravili divadelní představení oblíbeného 
Divadla POHÁDKA z Prahy

VESELÉ VELIKONOCE
Velikonoční zajíček na svém jarním putování má neobyčejná 
malovaná vajíčka, která v sobě ukrývají nejen lidová říkadla 
a velikonoční obyčeje, ale také nejednu pohádku ... tedy ... 
Hody hody doprovody máme vajíčka pohádkový .... 

Vstupné: 90,- Kč. 
Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

Úterý 31. března od 18 hod.
KONCERT

Do Divadelního sálu Vás zveme na jarní

KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ 
Letos vystoupí tradiční účinkující, kterými budou sedlčanský 
Smíšený sbor ZÁBOJ Sedlčany a Dětský pěvecký sbor ZUŠ Sedl-
čany ZÁBOJÁČEK. O hudební doprovod se postarají učitelé 
ZUŠ Sedlčany. 
Mimo těchto dvou místních sborů vystoupí také hostující sbor, 
a lze říci téměř “sbor družební“, kterým je ZÁBOJ PELHŘIMOV. 
Program bude složen ze skladeb širokého žánrového spektra 
– známých i méně známých skladeb našich i zahraničních au-
torů.

Vstupné: 100,- Kč, děti do 15ti let 50,- Kč. 
Délka představení cca 70 minut bez přestávky.
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Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741 
Vedoucí kina: Marcel Čekal (kino@sedlcany.cz) 
Kancelář kina je otevřena v pracovní dny od 8 - 14 hodin 
Pokladna kina je otevřena v den promítání hodinu před začátkem představení.

KINO
SEDLČANY

pátek 6. března ve 20 hod.

BLÍŽENEC 
film USA – akční sci-fi (2019), rež. Ang Lee, 117 min. 

Henry Brogan (W.Smith) je elitní nájemný zabiják, který bez po-
chybností vždy stoprocentně odvede zadanou práci. Při poslední 
zakázce se však k němu dostaly informace, které neměl slyšet.  
Zaměstnavatel se rozhodne nechat ho zlikvidovat. Koho však 
poslat na člověka, který je v tomhle oboru nejlepší ze všech?  
                                       Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 7. března ve 20 hod.

DELIRIUM TREMENS 
film Srbsko – komedie, drama (2019), rež. G. Markovič, 114 min. 

Dagi je slavný a stále velmi žádaný herec. Hraje v několika diva-
dlech, navštěvuje televizní estrády, vyučuje herectví, natáčí filmy 
a televizní seriály. Když nehraje, účastní se nejrůznějších večírků 
a oslav a domů přichází denně opilý. Tento koloběh jej ničí, ale 
svou práci zvládá jen za pomoci alkoholu... Hrají T. Stanič, G. Po-
povič a další.                                        Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 28. března ve 20 hod.

CHLAP NA STŘÍDAČKU 
film Česko – komedie (2020), rež. P. Zahrádka, 109 min. 

 Zuzana jednoho dne zjistí, že její manžel Jiří má delší dobu poměr 
s jinou ženou. Zuzana neváhá, rozhodne se svou sokyni Lenku na-
vštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její plán je přímo 
skandální. Navrhne jí, aby si péči o Jirku rozdělily a udělaly z něj 
tak chlapa na střídačku... Hraje J. Langmajer, I. Chýlková, L. Žáčko-
vá.                                               Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 13. března ve 20 hod.

DOKÁŽEŠ UDRŽET TAJEMSTVÍ? 
film USA – romant. komedie (2019), rež. E. Duran, 95 min. 

Každý má svá  osobní tajemství, která neřekne ani té nejlepší 
kamarádce. Emma, hrdinka romantické komedie,  v návalu al-
koholu a paniky z turbulencí vyklopí všechny své tajnosti   muži 
na vedlejším sedadle v letadle.  Z cizince se ovšem vyklube 
nový nejvyšší šéf v práci. Hrají A. Daddario, T. Hoechlin a další.  
                                                     Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

FILMOVÝ KLUB

neděle 15. března v 15 hod. 

OVEČKA SHAUN VE FILMU:
FARMAGEDON   
film GB/USA/F – animovaný (2019), r. V. Becher, 87 min.                           Poblíž farmy havaruje jedna pěkná mimozemská rošťanda. Se-
znamte se s Lu-Lou! Její nadpřirozené síly a lumpárny galak-
tické velikosti jsou přesně to pravé ořechové pro nezbedného 
Shauna.                                                                      Vstupné 90 Kč.

čtvrtek 5. března ve 20 hod.

PARDON, NEZASTIHLI JSME VÁS 
film GB/B/F – (2019), r. Ken Loach, 100 min. 
Rodina Turnerových se pohybuje na samotné hraně chudo-
by. Aby svoje blízké zajistil, rozhodne se otec Ricky zapojit do 
kurýrní franšízy. Jenže namísto slíbené svobody zabředává do 
sítě predátorských praktik a zoufalý boj o finanční přežití po-
malu rozkládá soudržnost rodiny. Po vítězném filmu z Cannes 
Já, Daniel Blake (2016) pokračuje tvůrčí duo Loach-Laverty 
v empatické linii příběhů obyčejných lidí.

čtvrtek 19. března ve 20 hod.

NICO 
film B/I – (1988), rež. Susanna Nicchiarelli, 93 min.
Nico, 1988 je road movie věnovanou posledním letům života 
Christy Päffgenové známé pod uměleckým jménem Nico. Film, 
odehrávající se mezi Paříží, Prahou, Norimberkem a Manches-
trem, popisuje sólovou uměleckou dráhu hudební ikony, War-
holovy múzy, zpěvačky Velvet Underground a legendárně krás-
né ženy. Jedná se o příběh posledních turné Nico a její kapely, 
která ji doprovázela po Evropě v osmdesátých letech minulého 
století. Během těchto let tato „kněžka temnoty“ znovu našla 
samu sebe, zbavila se tíhy svojí krásy a našla cestu ke svému 
zapomenutému synovi. 

sobota 14. března ve 20 hod.

ŠPINDL 2 
film Česko – komedie (2019), rež. R. Balaš, 109 min. 

Silvie je úspěšná lékařka a věří, že konečně našla recept i na šťast-
ný vztah. Renata  ve svých kurzech dodává dalším ženám odvahu 
a sílu k lepšímu životu.  Eliška stojí na začátku slibně rozjeté kari-
éry, ale komplikuje se jí vztah s přítelem. A chlapi z horské služ-
by jsou vždy připraveni pomoci. Hrají R. Fiala, K. K. Hrachovcová 
a další.                                           Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 20. března ve 20 hod.

CURIOSA 
film Francie – historický (2019), rež. L. Jeunet, 107 min. 

Paříž roku 1895, Pierre je básník. Spolu s přítelem Henrym jsou oba 
zamilovaní do Marie, dcery jejich básnického mentora. Ačkoliv Ma-
rie má ráda Pierra, vezme si Henryho, aby splatila tátův dluh. Pie-
rre prchá do Alžíru, kde potkává uhrančivou Zohar. Poté co vezme 
Zohar zpátky do Paříže, začíná se vše pořádně komplikovat…Hraje 
N. Merlant a další.                             Vstupné 100 Kč. Přístupný od 15 let.

sobota 21. března ve 20 hod.

PANSTVÍ DOWNTON 
film GB – drama (2019), rež. M. Engler, 122 min. 

Panství Downton, to je dokonalá kronika života příslušníků britské 
aristokracie a jejich zaměstnanců. Tlak, který vyvolává moderní 
doba, přímo kontrastuje s prostředím, jež je založeno na respek-
tu k tradicím a zažitým rituálům. Crawleyovi ale tuší, že pokud 
nepůjdou s dobou a nepodstoupí modernizaci, nemají naději na 
přežití.                                            Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 27. března ve 20 hod.

TENKRÁT PODRUHÉ 
film Francie – komedie, romantický (2020), rež. N. Bedos, 115 min. 

Jakou dobu byste chtěli zažít, kdybyste měli tu možnost? Před 
tuto otázku je postaven Victor, když od svého syna dostane dár-
kový poukaz agentury Time Travelers. Chytrá a zábavná love story 
vypráví o tom, co by se mohlo stát, kdybychom si mohli zopako-
vat ty nejkrásnější okamžiky. Je to potřeba k tomu, abychom se 
znovu zamilovali?                                        Vstupné 100 Kč. Přístupné.


