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Úterý 14. dubna od 19.30 hod.
KONCERT

Po úspešném koncertu s kapelou HOP TROP v roce 2019 se 
na sedlčanské podium vrací, tentokráte s populární skupinou  

SAMSON A JEHO PARTA,
legenda tohoto stylu hudby JAROSLAV SAMSON LENK. Spo-
lečně se skupinou Hop Trop a Máci šestkrát vyhrál interpre-
tační Portu, dvakrát autorskou a dvakrát cenu diváků. S Hop 
Tropem i sám je držitelem Zlaté Porty. Byl vyhlášen Osobností 
Porty 87, dále i Rytířem folku 2006 a za 44 let na pódiu má 
za sebou cca 8 000 představení. Na sedlčanském koncertě za 
doprovodu party svých kamarádů zahraje své hity – např. Prů-
švihovej den, Katce, Hloupej, … 

Vstupné: 350,- Kč.
Délka představení cca 120 minut + přestávka.

Čvrtek 2. dubna od 19.30 hod.
DIVADLO - MIMO PŘEDPLATNÉ

Do divadelního sálu Vás zveme ve spolupráci s Agenturou 
POINT s.r.o. na dnes již téměř legendární představení 

CAVEMAN
Divadelní představení Caveman se stalo hitem od první chvíle, 
kdy bylo uvedeno na Broadwayi v roce 1995 a od té doby si zís-
kává srdce diváků na celém světě. Tato one man - show před-
stavuje humorné přemýšlení o rozdílech mezi muži a ženami 
a o tom, jak tyto rozdíly často vyvolávají nedorozumění. 
Cavemana hrají: Jan Holík / Jakub Slach

Vstupné: 350,- Kč.
Délka představení cca 90 minut bez přestávky.

UPOZORNĚNÍ
PRO NÁVŠTĚVNÍKY KDJS

V době uzávěrky tohoto Kulturního kalendáře pla-
tilo omezení kulturních akcí za účelem zamezení 
šíření onemocnění COVID-19. Protože aktuální in-
formace z doby redakční uzávěrky včetně nabídky 
plánovaných pořadů, mohou být s poměrně vel-
kou pravděpodobností neplatné, tak žádáme naše 
návštěvníky o sledování našich informačních ka-
nálů. Aktuální informace budeme uvádět na www.
kdjs-sedlcany.cz, na vývěskách KDJS, na FB stránce 
KDJS a budeme je také mailem zasílat odběrate-
lům našich mailových kulturních informací. Děku-
jeme za Vaši pozornost, za Vaše pochopení a těší-
me se na setkání s Vámi na představeních v KDJS.

Neděle 19. dubna od 15 hod.
PRO DĚTI A RODIČE

Tradičně nezapomínáme ani na naše nejmenší diváky. 
A tentokrát jsme připravili do malého tzv. Koncertního sálu 

představení loutkového divadla, které v KDJS již dlouho 
nevystupovalo. Pozvali jsme Divadlo ŠUS se známým 

pohádkovým představením

DLOUHÝ, ŠIROKÝ 
A BYSTROZRAKÝ

Je to klasická pohádka českého spisovatele Karla Jaromíra 
Erbena o příběhu trojice těchto rozličných pohádkových 
postav ….

Vstupné: 80,- Kč.
Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

U tohoto představení je pravděpodobný posun na pozdější 
termín.
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DIVADLO - VYHRAZENO PRO DŮCHODCE

Již tradičně jsou součástí hudebního festivalu Sukovy Sedlčany 
divadelní představení Spolku divadelních ochotníků Sedlčany, 
který v rámci letošního ročníku nastudoval hru podle stejno-
jmenného filmu Martina Friče, Otakara Vávry a Huga Haase

MRAVNOST NADE VŠE
Ve hře je profesor Karas příkladem muže pevných zásad 
a mravného života, ale jen do okamžiku, než se objeví jeho 
prohřešek z mládí... Jde o typickou komedii se všemi atribu-
ty tohoto žánru. Za úsměvnými scénkami vyplouvá na povrch 
podstata hlouposti, snobismu a pokrytectví, kdy vnímavý divák 
ocení pravdivý přístup k životu - skutečnou mravnost!

V režii Lidmily Sunegové hrají:
● Prof. Antonín Karas: Miroslav BOUČEK
● Karolína, jeho žena: Martina ŠTEMBERKOVÁ
● Eva, jejich dcera: Růžena ŠACHOVÁ
● Ivan, jejich syn: Jan ŠTEMBERK
● Věra Gregorová, nemanželská dcera: Tereza BOUČKOVÁ
● MUDr. Jílovský, lékař: Jakub CHALOUPECKÝ
● JUDr. Mach, Karasův přítel: Jiří BOSÁK
● Sochař Konrád: Pavel HERAN
● Spolek pro povznesení mravnosti: Petra DAŇKOVÁ, Hana 
NOVOTNÁ, Jana ŠIMKOVÁ, Petra POHNÁNOVÁ
● Dále hrají: Barbora KOLÁŘOVÁ, Tereza HURTÍKOVÁ, Irena, 
ČEDÍKOVÁ, Dominik TOMÁŠEK

Představení je uváděno místo původně plánovaného titulu - 
PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH.

Vstupné: 
130,- Kč pro veřejnost 

a 80,- Kč, pro důchodce.
Délka představení 

cca 100 minut 
+ přestávka.

Čtvrtek 23. dubna od 16 hod.

DIVADLO - PŘEDPLATNÉ

Čtvrtek 23. dubna od 19.30 hod.

Úterý 21. dubna od 19.30 hod.
KONCERT

Zveme Vás do Společenského sálu, 
který bude připraven jako jazzový klub, 

tj. posezení u stolů s možností doplnit poslech příjemné 
muziky i mírnou konzumací něčeho dobrého. 

V letošním roce jsme pozvali 
velice oblíbenou pražskou kapelu

METROPOLITAN JAZZ BAND 
PRAHA

se kterou jako sólová zpěvačka vystupuje

EVA EMINGEROVÁ.
MJB Praha trumpetisty Josefa Krajníka byl založen v r. 1972. 
Z původně dixielandového zaměření se léty postupně vykry-
stalizoval orchestr, který má v repertoáru skladby od dixielan-
du po mainstream. 
Přes některé personální výměny zůstává zvuk MJB díky neza-
měnitelnému stylu hraní na trubku Josefa Krajníka stále stejný. 
Jeho styl vychází ze hry legendárního L. Armstronga, Roy Eld-
ridge a dalších. 
Příchodem mladých hráčů nastal posun k modernějšímu pří-
stupu k harmoniím a aranžmá jednotlivých skladeb. Zvláště 
rytmická skupina ve složení - piano, kontrabas, kytara, bicí - je 
motorem orchestru. Zde dominuje hra pianisty Radima Linhar-
ta, který patří k nové vlně mladých progresivních hudebníků. 
Jeho sólové výkony patří ke špičce současného interpretačního 
jazzového stylu. Na těchto základech tvoří svá sóla dechová 
sekce ve složení: trubka, tenor saxofon-klarinet, trombon. 
MJB je plně profesionální orchestr, jehož celoroční náplní je 
koncertování po celé Evropě.

Vstupné: 220 Kč. 
Délka představení cca 120 minut + přestávka.

DIVADLO - PRO VEŘEJNOST

Sobota 25. dubna od 19.30 hod.

DIVADLO - PRO VEŘEJNOST

Pondělí 27. dubna od 19.30 hod.

DIVADLO - PRO VEŘEJNOST

Středa 29. dubna od 19.30 hod.
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DÁLE PŘIPRAVUJEME

NA ROK 2020
DĚTSKÝ DEN ROSA (dětské dopoledne)
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)
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA (pro děti a rodiče)
HANA ZAGOROVÁ (koncert)
4-TET (koncert)
POHÁDKY NA VÁNOCE (pro děti a rodiče) …

PLÁNOVANÉ AKCE
NA KVĚTEN 2020

PO 4.5. POKÁČ – náhradní termín za 10.3.2020  
  Koncert

ÚT 5.5. ÚSMĚVY PEPY NÁHLOVSKÉHO S PÍSNIČKA-
MI PEPY ŠTROSSE   Zábavný večer

ČT 14.5. VĚRA MARTINOVÁ
 – JUBILEUM TOUR 2020      Koncert

NE 17.5. TADY BYDLÍM JÁ                          Divadlo 

ČT 21.5. HOUSLE              Divadlo Ungelt

PÁ 22.5. SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR           Koncert 

SO 23.5. MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE     Koncert 

ČT 28.5. SEDLČANSKÁ VONIČKA                    Koncert

Výstavy jsou přístupné v Kulturním domě 
Josefa Suka v Sedlčanech – v pracovní dny v době 

od 8.00 do 16.00 hodin 
a při každé večerní kulturní akci.

do 15. dubna
VÝSTAVA

Do 15. dubna 2020 je pro návštěvníky k vidění  

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ 
ZUŠ SEDLČANY,

kterou jsme po dohodě z vedením školy prodloužili 
o cca 1 měsíc.

Původně plánovaná
březnová výstavy paní OLGY PÍRKOVÉ

je z důvodu omezení kulturních akcí
/usnesením vlády z 10.3.2020/ 

přesunuta na podzim 2020,
protože výstava bez návštěvníků ztrácí význam.

od 18. dubna
VÝSTAVA

Od 18. dubna 2020 bude pro návštěvníky 
připravena výstava s názvem

OČIMA ZVÍŘAT,  
OČIMA PŘÍRODY

Vystavována budou díla sedlčanské spisovatelky Michaely Bur-
dové, autorky fantasy knížek pro děti a mládež. 
Míša začala psát v 16 letech, její prvotina Poselství jednorožců 
se stala bestsellerem, prodalo se 20 000 výtisků a loni vyšel 
u nakladatelství Fragment dotisk. 
Úspěch zaznamenala i autorčina poslední kniha Dcera hvězd, 
na výstavě si můžete prohlédnout i ilustrace k této knížce. Její 
knihy vycházejí také v zahraničí, získala ocenění i nominace 
a podniká besedy se čtenáři po celé ČR. 
Malování je její druhou velkou vášní. Miluje zvířata, proto ma-
luje především šelmy, koně, pejsky i kočky, ale také kosatky, 
které zbožňuje. Maluje obrazy domácích mazlíčků na přání, ale 
v posledních letech se začala věnovat i malbě přírody. 
Součástí výstavy jsou i autorčiny knihy. 

výstava
 MLADŠÍCH ŽÁKŮ 

VÝTVARNÉHO OBORU 
ZUŠ Sedlčany

 18. 2. - 18. 3. 2020

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany

Vlaďka Křenková,

Diana Pinkasová

a Lenka Feldsteinová

Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží 

18. února v 17 hodin. Srdečně Vás zveme.
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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 3. dubna v 18 hod. 

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO 
film USA – fantasy, rodinný (2019), xxmin. 

Královna černé magie Zloba žije spokojeně na čarovných Blatech 
a její kmotřenka Růženka dospívá. Jejich vzájemný vztah, který 
se zrodil ze zrady a pomsty, rozkvetl a zkošatěl. Nicméně   svatba 
mezi princem Filipem z království Ulstead a Růženkou ze soused-
ních Blat je důvodem k radosti....Hraje A. Jolie, E. Fanning a další.  
                                                        Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 4. dubna ve 20 hod.

PARAZIT 
film Jižní Korea – drama/komedie (2019), rež. P. Džun-ho, 132 min. 

Černá komedie režiséra Bong Joon-hoa (Snowpiercer, Okja) sle-
duje chudou, ale mazanou čtyřčlennou rodinu, která se rozhodne 
infiltrovat do bohaté domácnosti byznysmena Parka. Co se může 
stát, když se setkají dva tak odlišné světy? Komedie oceněná čtyř-
mi Oscary.                  Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

pátek 24. dubna ve 20 hod.

STAŘÍCI 
film ČR/SR – drama (2019), rež. M. Dušek, O. Provazník, 85 min. 

Příběh filmu je volně inspirovaný skutečnými událostmi z přelo-
mu tisíciletí, kdy se jednaosmdesátiletý emigrant a politický vě-
zeň Raichl spojil se svým starým kamarádem z kriminálu a s jeho 
pomocí chtěl na veřejnosti demonstrativně zastřelit Karla Vaše, 
zločinného komunistického prokurátora z 50. let. Hrají J. Schmit-
zer, L. Mrkvička a další.           Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 10. dubna ve 20 hod.

RAMBO: POSLEDNÍ KREV 
film USA – akční/thriller (2019), rež. A. Grunberg, 101 min. 

Ještě jednou, naposled a osudově přichází do kin John Rambo 
v podání S. Stalloneho pátým dílem. Po nelítostných bojích v džun-
gli a poušti ho uzavře tam, kde snímkem První krev začal. Doma 
v Americe. Nakonec ho i tady dožene minulost. Rambo bude nu-
cen oprášit své schopnosti a vydat se na cestu krvavé pomsty. 

Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

FILMOVÝ KLUB

neděle 12. dubna v 15 hod.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 
film USA – rodinný animovaný(19), rež. Ch.Buck, J. Lee, 103 min. 

Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně 
volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové království. Společně 
s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se královna Elsa vydává 
na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu.               Vstupné 90 Kč.

čtvrtek 9. dubna ve 20 hod.

BÍLÝ RÁJ 
film ČSSR – (1924), rež. Karel Lamač, 70 min.   

PO NECELÉM ROCE VÁS OPĚT ČEKÁ PROJEKCE NĚMÉHO SNÍM-
KU S ORIGINÁLNÍM HUDEBNÍM DOPROVODEM tria Uvěřitelno 
- (Jan Mára, Radek Melša, Šimon Bilina)! Tentokrát doprovodí 
melodrama Bílý ráj. Pod filmem je podepsaný jeden z nejvý-
raznějších tvůrčích týmů v počátcích československé kinema-
tografie, který tvořil režisér a herec Karel Lamač s kamerama-
nem Ottou Hellerem a herečkou Anny Ondrákovou. Hrdinkou 
snímku je sirota Nina, do jejíhož života zasáhne uprchlý vězeň, 
který chce naposledy navštívit umírající matku. 

sobota 11. dubna ve 20 hod.

VLASTNÍCI
film ČR/SR – komedie/drama (2019), rež. J. Havelka, 96 min. 

Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové fil-
mu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, patří jim byty v jednom po-
starším činžovním domě a právě mají společnou schůzi, na které 
se musí  společně domluvit na správě domu, ve kterém mají své 
byty. Hrají V. Kotek, D. Havlová, J. Lábus, K. Hádek a další. 

Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 17. dubna ve 20 hod.

11 BAREV PTÁČETE 
film ČR – dokument (2020), rež. V. Kopecký, 120 min. 

Lehce o těžkém natáčení …. Koho by nezajímalo, jak vznikal oce-
ňovaný film Nabarvené ptáče. Dokument Jedenáct barev ptáčete 
nabízí unikátní pohled za oponu tohoto výjimečného díla, které 
zanechalo stopu na evropských i světových festivalech. A není to 
pohled ani krutý, ani černobílý nebo málomluvný. Vypráví V. Mar-
houl a P. Kotlár.                                            Vstupné 90 Kč. Přístupné.

sobota 18. dubna ve 20 hod.

ŽÁBY BEZ JAZYKA 
film ČR/SR – drama (2020), rež. M. Fornay, 116 min. 

Rodinný příběh jednoho dne Jaroslava K. a jeho nejbližší rodiny. 
Jaroslav K. bojuje o svoje děti, a aby je získal od své ženy Blan-
ky,  musí se vyrovnat nejen se svou dominantní matkou Doro-
tou, ale hlavně se musí poprat se svými nejtemnějšími strán-
kami a démony. Hrají J. Plesl, P. Fornayová, R. Rázlová a další.  
                                   Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

sobota 25. dubna ve 20 hod.

DOKONALÝ PACIENT 
film GB – thriller (2019), rež. M. Häfström, 122 min. 

Strhující příběh o největším právním skandálu ve švédské historii 
vypráví o reportérovi, který zpochybnil celý právní systém. Hannes 
Råstam se léta snažil prokázat nevinnu Thomase Quicka, odsou-
zeného k doživotnímu vězení na psychiatrii. Temný příběh o „bru-
tálním masovém vrahovi“, který vyšetřovatelům svého případu na-
bídne pomocnou ruku, pojednává o největším justičním skandálu 
v dějinách Švédska.   Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.


