KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program říjen 2020
Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741
www.kdjs-sedlcany.cz , kdjs@sedlcany.cz
Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty:
Městský úřad Sedlčany, Turistické informační centrum, náměstí TGM 34, Sedlčany,
tel.: 318 821 158 nebo on-line na www.kdjs-sedlcany.cz

Čtvrtek 1. října od 19.30 hod.

Neděle 11. října od 18 hod.

KONCERT

DIVADLO

Po úspěšném koncertu skupiny HOP TROP v minulé sezoně
se na sedlčanské podium vrací legenda české folkové muziky
Jaroslav Samson Lenk. Opět nepřijíždí sám, ale společně
s dalšími hudebními přáteli, kteří společně vystupují pod názvem

SAMSON A JEHO PARTA

Soubor je pokračovatelem legendární skupiny Máci v čele
s dnes již legendárním písničkářem a autorem Jaroslavem Samsonem Lenkem. Svižný koncert,
který provází hlavní protagonista
vtipným slovem. Uslyšíme oblíbené skladby, jakými bez pochyby
jsou Laciný víno, Už to nenapravím, Katce, Pohoda, Český les
a mnoho dalších zlidovělých písniček hraných v soudobém soundu. Koncert proběhne při klubové
úpravě sálu, tj. u stolů s možností
mírné a příjemné konzumace.
Vstupné: 350,- Kč.
Délka představení
cca 110 minut + přestávka.

Úterý 6. října od 19.30 hod.
KONCERT

Každoroční tradiční koncert věnovaný vážné hudbě v provedení špičkových interpretů uvádíme i letos

GALAKONCERT

Jeho hlavní protagonistkou bude vynikající česká pěvkyně

ANDREA TÖGEL KALIVODOVÁ
sólistka Národního divadla Praha, temperamentní pěvkyně,
k jejímž nejznámějším rolím patří Carmen, kterou ztvárnila
na mnohých jevištích v ČR i v zahraničí, aktuálně v Národním
divadle v Praze. V Carmen je jedinečná nejen kvůli hlasovým
možnostem v daném oboru, ale také díky výjimečné barvě
hlasu, pohybovým schopnostem a atraktivnímu vzhledu.
V současné době patří k nejžádanějším pěvkyním současnosti. O hudební doprovod se postará nám dobře známý soubor
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO.
Toto špičkové hudební seskupení účinkuje ve složení:
Jana Ryšánková – klavír
Jiří Jahoda – housle
Miroslav Zicha - violoncello
Vstupné: 290,- až 420,- Kč.
Délka představení
cca 85 minut + přestávka.

Do Divadelního sálu Vás i v letošním roce zveme na představení benešovského spolku deFormace, kterým je letos
univerzální mexická telenovela

KOLA VÁŠNĚ

Dynastie Ruizových vlastní
kakaové plantáže po celém
Mexiku. Juan José, statný,
pohledný a charakterní mladík, spravuje rodinné dědictví a jeho rázná nevlastní
matka Doňa Mercedes mu
již plánuje svatbu se svou
báječnou svěřenkou Orianou. ALE! Všechny plány
naruší záhadná a tragická autonehoda Juana Josého. Do domu
přichází krásná ošetřovatelka Anna Maria, která miluje ananasy.
A to Juan José přece také!
Hrají: Anna Maria Peňarreal: Monika Bartůšková, Juan José Ruiz
Garviria: Vojtěch Krátký, Oriana Isabel Espiňoza Cortazar: Klára
Gavendová, Doňa Mercedes Ruiz Suaréz: Vanda Doskočilová,
Miguel Jorgés Cervantes Zorrilla: Michal Žaba, Louisa Brunella
Ruiz Suaréz: Andrea Černá, Chupito Fernandéz: David Zamrazil,
Francesco: Vojtěch Gavenda.
Režie: Martina Vašáková, Hudba: Vojtěch Gavenda.
Vstupné: 120,- Kč. Délka představení cca 85 minut bez přestávky.

Úterý 13. října od 19.30 hod.
KONCERT

Na jeviště sedlčanského divadelního sálu se vrací oblíbená
zpěvačka, skladatelka a muzikantka

RADŮZA

Její umělecká dráha připomíná některé „pohádkové“ životopisy. Na ulici ji v roce 1993 objevila Zuzana Navarová a již tři dny
na to zpívala ve svatyni českých zpěváků, v pražské Lucerně.
O pár týdnů později zde pak triumfovala jako „předskokanka“
slavné americké písničkářky Susanne Vega, o šest let později
měla stejnou čest při koncertě Mikea Oldfielda. Od té doby vydala několik velmi úspěšných sólových alb, která bez jakékoliv
reklamy lámou rekordy v prodejnosti, získala několik zlatých
Andělů a bodovala také v anketě Zlatý slavík. Tentokrát nám
představí se svou kapelou průřez dosavadní tvorbou. Zazní
nejen písně z posledního alba
Muž s bílým psem (říjen 2018),
ale i písničky z prvních desek.
Radůza se zvládne doprovodit
na několik hudebních nástrojů,
její zpěv hřmí, ale i jemně vypráví dojemné příběhy.
Vstupné: 290 Kč.
Délka představení cca 90 minut
bez přestávky.
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Středa 14. října od 19.30 hod.

TRAVESTI SHOW

Oblíbená travesti show přijíždí znovu do našeho města,
tentokrát s novým zábavným pořadem nazvaným

NEMOCNICE
NA POKRAJI ZKÁZY
Každý si vyzkoušel za život už několikrát roli pacienta na vlastní
kůži. Málokdo ale ví, jak to chodí z té druhé strany. Během tohoto pořadu budete mít možnost nahlédnout pod pokličku do
nemocnice, která si žije tak trochu vlastním životem.
Zdravotní sestřička Jiřina je sice od rány, pacienti jí často lezou
krkem, ale i přesto má svoji práci ráda. Zábavný pořad protkaný vtipnými scénkami z nemocničního prostředí, plný známých
melodií a písniček, s výpravou více než 70 kostýmů a divadelní
scénou - to je ,,NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY,,.
Vstupné: 310,- Kč v předprodeji, v den akce 330,- Kč.
Délka představení cca 120 minut + přestávka.

Čtvrtek 22. října od 19.30 hod.

ZÁBAVNÝ POŘAD

V divadelním sále se uskuteční nový celovečerní zábavný
program Lukáše Pavláska

KDO NEPLÁČE, NENÍ ČECH
90 minutová one man show s podtitulem Češi, alkohol a Rock
and roll je klasickou standup comedy. Jen komik a mikrofon.
Dozvíte se, který národ je nejlepší na světě, kde začíná zóna
debilů, proč pití prospívá naší civilizaci, co pít když chcete, aby
se vám narodil Václav Klaus, povíme si jak strávit pořádnou dovolenou, kterou nám pokazí dámská jízda, sestavíme si nekompromisní punkovou kapelu, rozebereme si některé lidové písně
a nakonec si všichni společně zazpíváme o tom, co nám leze na
nervy, protože správnej Čech
není nikdy spokojenej...
Lukáš Pavlásek patří mezi
průkopníky a nejvýraznější
tváře české standup comedy,
natočil desítky výstupů do
pořadů Na stojáka a Comedy club a absolvoval stovky
vystoupení. Jeho celovečerní
speciál je esencí toho nejlepšího z jeho tvorby.
Uvádí Agentura AURA-PONT.
Vstupné: 200,- Kč.
Délka představení je cca 90 minut + bez přestávky.

Neděle 25. října od 15 hod.

PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky jsme připravili muzikálové
pohádkové představení Dany Bartůňkové

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ

Úterý 20. října od 18 hod.

KONCERT

Do divadelního sálu KDJS Vás zveme na tradiční podzimní

UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ
V pestrém hudebním programu zazní tradičně široké žánrové
spektrum hudby – od klasiky, přes pop a swing až po rockovou hudbu. Připravena jsou vystoupení sólistů a pochopitelně
i několika hudebních seskupení. Jednotlivé skladby českých
i zahraničních autorů zazní v orchestrálních či zpívaných provedeních a aranžérsky za většinou skladeb je podepsán skvělý
kytarista, skladatel, aranžér a pedagog Pavel Fořt. Mimo učitelů místní ZUŠ vystoupí i někteří hudební hosté či bývalí učitelé
…, Koncertem bude provázet nová moderátorská dvojice Jan
Zdeněk a Jan Štemberk.
Vstupné: 120,- Kč dospělí, děti do 15 let 80,- Kč.
Délka koncertu cca 80 minut bez přestávky.

…V ledovém království na konci světa žije zlá Sněhová královna, která má srdce z ledu. Jednoho dne, když se prohání jako
mrazivá meluzína nad Královstvím slunce, zahlédne prince
Gaje, který si ze sněhu staví sněhuláka. Jeho mladší sestřičky
Ela a Any si z bratrovy nešikovnosti dělají legraci…a tak, když
mu Sněhová královna nabídne náruč stříbrného prachu a celé
království z ledu, očarovaný Gaj se nechá unést
do jejího království. Jeho
náhlé zmizení trápí obě
sestřičky, které se ho vydají se sněhulákem Olíkem hledat. Cestou zažijí
mnohá
dobrodružství
a potkají se s pohádkovými bytostmi, které nikdy
předtím neviděly…
Vstupné: 90,- Kč.
Délka představení
cca 60 minut
bez přestávky.
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Pondělí 26. října od 19.00 hod.
KONCERT

Jedna z největších hvězd české populární hudby,
držitelka Diamantové desky Supraphonu
a devítinásobná Zlatá slavice

HANA ZAGOROVÁ,
vystoupí se svým dlouholetým kolegou PETREM REZKEM,
s nímž natočila řadu duetů jako např. Duhová víla, Ta pusa je
tvá, Dotazník či Vánoční tajemství. Na koncertu je bude doprovázet skupina Boom! Band Jiřího Dvořáka.
Zpěvačka, textařka, herečka a moderátorka Hana Zagorová se
stala během své pěvecké kariéry druhou nejúspěšnější držitelkou ocenění Zlatý slavík v kategorii zpěvačka v historii (po Lucii
Bílé), když získala devět Slavíků v řadě v letech 1977 až 1985.
Nazpívala již přes 880 písní a získala řadu prestižních cen za
hudbu a zpěv. V roce 2015 byla uvedena v rámci hudebních
cen Anděl do síně slávy.
Ačkoli se dá říct, že mezi nejoblíbenější písně od ní se všeobecně řadí především písně
staršího data (např. písně
Studánko stříbrná, Maluj
zase obrázky, Málokdo ví,
Hej, mistře basů, Rybičko
zlatá, přeju si, Za každou
chvíli s tebou platím, Je
naprosto nezbytné atd.),
Hanka pokračuje i nadále
v produkci nových nahrávek, které také uslyšíme.
Vstupné: 490,až 690,- Kč.
Délka představení
cca 100 minut
+ přestávka.

Čtvrtek 29. října od 19.30 hod.
PŘEDPLATNÉ - DIVADLO

V divadelním sále se uskuteční druhé představení
z letošního předplatitelského cyklu divadla.
Tentokráte uvádíme hru Viktorie Hradské

COMMEDIA FINITA

Ema Destinnová- mimořádně nadaná operní pěvkyně světového formátu, která v Čechách neobstála. Viktorie Hradská mistrně vykreslila poslední léta života velké pěvkyně, které trávila
v Čechách, očima čtyř žen – očima učitelky hudby, uklízečky,
placené společnice a komorné. Čtyři monology plné závisti,
žárlivosti, nepochopení, v podání známých hereček, nám vtipnou formou ukazují stále přítomnou českou malost, která potírá velké talenty…
Představení je velice úsměvné a navíc s autentickými ukázkami
světových árií operní zpěvačky. Tak trochu nastavené zrcadlo
české povahy.
Hru uvádí Divadelní společnost Karla Soukupa - hrají: Učitelka
zpěvu: Kateřina
Macháčková, Uklízečka: Lucie Kožinová, Kamarádka:
Valerie Zawadská,
Komorná: Anna
Kulovaná, Pořadatel: Karel Soukup
Vstupné: 320,- Kč.
Délka představení
je cca 100 minut +
přestávka.

VÝSTAVY
Do 7. října 2020 bude možno zhlédnout první výstavu nové
kulturní sezony 2020/2021, kterou je výstava obyvatelky
nedaleké obce Líchovy OLGY PÍRKOVÉ a má poetický název

MOJE DUŠE.

Jak sama autorka říká – je to „kreslení forem a poezie“. Jste
srdečně zváni ke zhlédnutí výtvarných děl.

PLÁNOVANÉ AKCE NA LISTOPAD 2020
5.11. - 10.11. MRAVNOST NADE VŠE
Divadlo (5x)
ČT 12.11. 4TET				
Koncert
NE 15.11. O KLUKOVI Z PLAKÁTU
Pořad pro děti a rodiče
PO 16.11. ŽEBRÁCKÁ OPERA		
Divadlo
ČT 19.11. ŽIVÁ SLOVA JOSEFA SUKA
Předplatné slova, hudby a poezie
NE 22.11. TADY BYDLÍM JÁ
Divadlo
ÚT 24.11. VĚRA MARTINOVÁ
Koncert
ČT 26.11. BLUE ORCHESTRA		
Koncert
PO 30.11. BOSÉ NOHY V PARKU
Divadlo - předplatné

DÁLE PŘIPRAVUJEME NA ROK 2020

ADVENTNÍ PROGRAM ZUŠ /pořad ZUŠ Sedlčany/, J.A.NÁHLOVSKÝ + P. ŠTROS /zábavný pořad/, POHÁDKY NA VÁNOCE /
pro děti a mládež/, J.J.Ryba – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ /koncert/,
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA /pro děti a mládež/, VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA MARKA A LEONA MACHÁLKOVÁ
/koncert/,…

VÝSTAVA KRESEB
LIDMILY SUNEGOVÉ

bude od 12. října 2020 nainstalována v Koncertním sále KDJS.
Sama autorka Vás zve k návštěvě výstavy těmito slovy:
„Jmenuji se Lidmila Sunegová, je mi 80 let a chtěla bych Vám
představit výstavu svých kreseb. Mé životní koníčky byly
BALET ( statistka v Národním Divadle ), DIVADLO a KRESBA. Jsem
vystudovaná zdravotní sestra a proto je polovina mých kreseb
z lékařského a zdravotnického prostředí, (lékaři, zdravotní sestry, pacienti) a polovina z doby, kdy jsem působila jako civilní zaměstnanec u ozbrojených složek. Dvě výstavy jsem měla
v Praze na klinice, nyní předkládám výstavu jako režisérka Sedlčanského ochotnického divadla (od roku 2005). Při režijní práci
využívám kresbu pro návrhy některých plakátů nebo scénografií divadelních představení. Zájem a určitý talent pro kresbu
jsem zdědila po své mamince, jejíž jméno – Libuše Kazdová
– si mnozí ze starších občanů vybaví a která se podílela svými
kresbami v mateřské školce a spolku zahrádkářů”.
Výstavy jsou přístupné v KDJS v Sedlčanech – v pracovní dny
v době od 8.00 do 16.00 hodin a při každé večerní kulturní akci.

KINO

SEDLČANY
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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.

pátek 2. října ve 20 hod.

pátek 23. října ve 20 hod.

film Austrálie – drama/komedie (2020), rež. S. Murphy, 118 min.

film Slovensko – dokument (2020), rež. M. Slobodník, 104 min.

NEŽ SKONČÍ LÉTO

Život je krásný i proto, že se nedá naplánovat. Když se šestnáctiletá
Milla zamiluje do průšviháře Mosese, je to pro její rodiče noční
můra. První setkání s láskou ale probouzí v nemocné Mille novou
chuť do života a její energie a touha objevovat brzy otočí celou rodinu vzhůru nohama. Milla začne svému překvapenému okolí ukazovat, jak prožít každou minutu naplno. Hraje E. Scanien, T. Wallace
a další.
Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevhodné.

sobota 3. října ve 20 hod.

VZPOMÍNKY NA ITÁLII

film Anglie – romantická komedie (2020), rež. James d‘Arcy, 94 min.

Romantická komedie s vůní Toskánska, ve které se L. Neeson jako
londýnský umělec vrací spolu s dospělým synem (M. Richrdson)
do Itálie, aby tu prodali jejich starý rodinný dům. Čekají tu na ně
překvapivě náročné opravy staré kamenné vily, spousta slunce,
víno, opravdové spagetti a také jedna krásná a sympatická majitelka místní restaurace.
Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 9. října ve 20 hod.

DISCO

film Norsko – drama (2020), rež. J.M. Syversen, 94 min.

Na povrchu se všechno zdá být perfektní. Mirjam je devatenáctiletá
teenagerka, která jde příkladem ať už jako mistryně světa v disco freestyle tancích, nebo jako chlouba moderně působícího evangelického hnutí Friheten. Pod ideální maskou ale prožívá Mirjam duchovní
i fyzickou úzkost, kterou jí působí dospívání, problémy v rodině a tlak
okolí. Hraje J. Frida a další.
Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

sobota 10. října ve 20 hod.

ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC

film Česko – komedie (2020), rež. J.D. Novák, 99 min.

Čenda (K. Zima) s Janou (P. Hřebíčková) nemají v životě na růžích
ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam se podívá. To ale změní farářem požehnaný loterijní tiket. Pohádková výhra
176 milionů korun otevírá dvojici dveře do velkého světa neomezených možností, ale také ke spoustě nových či staronových kamarádů,
kteří by si z výhry rádi ukrojili pořádný kus... Vstupné 100 Kč. Přístupný.

pátek 16. října ve 20 hod.

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

film Česko – romantický (2020), rež M. Ferencová, 107 min.

Natálie (P. Hřebíčková) je šťastná svobodná třicátnice se skvělou kariérou a dlouholetou nejlepší kamarádkou Simonou (T. Dyková), které
se právě obrátil život vzhůru nohama. Tuhle pachuť zažene seznámením s výstředním umělcem Viktorem (Janko Popović Volarić),
pro kterého se stává múzou. Film natočen podle knižní předlohy
spisovatelky Evity.
Vstupné 90 Kč. Do 15 let nepřístupné.

sobota 17. října ve 20 hod.

AVA: BEZ SOUCITU

film USA – akční thriller (2020), rež. T. Taylor, 96 min.

Hollywoodská hvězda J. Chastain jako elitní nájemná vražedkyně
Ava. Je sexy, smrtonosná a od své tajné organizace dostává ty nejvybranější zabijácké úkoly. Jedna operace ale nedopadne dobře
a Ava se ocitne na útěku a na mušce svých bývalých kolegů. Dále
hrají C. Farrel, J. Malkovich.
Vstupné 90 Kč. Do 15 let nevhodné.

AFRIKOU NA PIONÝRU

Cesta napříč africkým kontinentem na legendárních a hodně starých
motorkách Jawa Pionýr. Celovečerní road movie je ještě bláznivější
a odvážnější výprava, než jaké známe díky žlutým trabantům Dana Přibáně. Hrají M. Slobodník, M. Duranský a další. Vstupné 90 Kč. Přístupné.

sobota 24. října ve 20 hod.

ŽENSKÁ POMSTA

film Česko – komedie (2020), rež. D. Rapoš, 88 min.

Na skupinové psychoterapii se u doktora Wágnera setkají tři ženy
zralého věku. Liší se sice profesí i povahově, ale mají stejný problém.
Jejich deprese a trápení mají totiž společného jmenovatele: nevěru
manželů, kterým obětovaly desítky – často i nelehkých – let společného života.
Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 30. října ve 20 hod.

NA STOJÁKA V KINĚ

film Česko – komedie (2020), 90 min.

Nejzábavnější podzimní nabídka kin proběhne Na stojáka a v úplně
novém formátu 17D. 17 debilů a mikrofon. Parta komiků připravila
jeden jediný a nikdy neopakovatelný speciální večer, nabitý humorem
„Na Stojáka v kině“. Hrají I. Pazderková, L. Pavlásek, R. Nedvěd, E. Kočišová, A. Elbel, K. Hynek a další. Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

sobota 31. října ve 20 hodin

CASTING NA LÁSKU

film Česko – romantická komedie (2020), rež. E. Toulová, 83 min.

Ústřední postavou romantické komedie je neúspěšná herečka Stela Nebeská, která s blížící se čtyřicítkou zjišťuje, že velkou díru do světa už asi
neudělá. Ztrácí angažmá v divadle a po kariérním neúspěchu přichází
i osobní – manžel jí začne podvádět a ani se to nijak moc nesnaží skrývat...
Hraje T. Petrášková, J. Řezníček a další. Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

neděle 18. října v 15 hod.

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

film Česko – dobrodružný, rodinný, pohádka (2020), rež. P. Kubík, 112 min.

Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v den
Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak ve
chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno,
princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase. Hraje N. Germani,
E. Křenková a další.
Vstupné 90 Kč.

FILMOVÝ KLUB

čtvrtek 15. října ve 20 hod.

BÍLÝ RÁJ

film Československo (1924), rež. Karel Lamač, 70 min.

Po roce vás opět čeká projekce němého snímku s originálním hudebním doprovodem kvarteta Uvěřitelno - (Jan Mára, Radek Melša,
Šimon Bilina, Olga Šafrová)! Tentokrát doprovodí melodrama Bílý
ráj. Pod filmem je podepsaný jeden z nejvýraznějších tvůrčích týmů
v počátcích československé kinematografie, který tvořil režisér a herec Karel Lamač s kameramanem Ottou Hellerem a herečkou Anny
Ondrákovou.

