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KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program listopad 2020

Tentokrát začínáme Kulturní kalendář soupisem akcí, které 
byly v důsledku vládních omezení zrušeny nebo přesunuty 
na pozdější termíny.
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
NE 22.11. TADY BYDLÍM JÁ Divadlo

Pondělí 16. listopadu od 19.30 hod.
DIVADLO

Divadelní spolek NAŠLOSE uvádí  divadelní hru Václava Havla

ŽEBRÁCKÁ OPERA
Představení Žebrácká opera 2020 splácí dluh zakázané tvorbě 
a dramatikovi Václavu Havlovi, jehož díla byla před rokem 89 
zakázána. Komedie se silným tématem korupce, spolupráce  
policie a podsvětí Žebrácká opera měla premiéru a zároveň 
derniéru 1. listopadu 1975 v Horních Počernicích. Po premiéře 
se strhlo vyslýchání režiséra Andreje Kroba, herců a diváků. 
„Každý hlídá každého, každý je ochoten kohokoli zradit, policie 
řídí a kontroluje stát. Sliby jsou lži, city jen účelové pokrytec-
tví. Lumpové mluví vybraným jazykem intelektuálů. Vznešeně 
a s patosem se hovoří o principech. Jde o nelítostný boj mezi 
dvěma nejsilnějšími muži podsvětí za účasti třetího hráče šéfa 
londýnské policie. Bitvy beze zbraní se vedou slovy.“
Při příležitosti 45. výročí  premiéry  hrajeme představení s mla-
dými lidmi ze Sedlčanska. 

V režii Jaroslavy Trojanové hrají:
MACHEATH, šéf zlodějské organizace: Martin Pešek
WILLIAM PEACHUM, šéf jiné zlodějské organizace: Lukáš Pánek
ELIZABETH PEACHUMOVÁ, jeho žena: Tereza Pinkasová
POLLY, jejich dcera a Macheathova žena: Tereza Trojanová
BILL LOCKIT, velitel policie: Šimon Pinkas
MARY LOCKITOVÁ, jeho žena: Hana Pinkasová
LUCY, jejich dcera a Macheathova žena: Leontýna Zoulová
HARRY FILCH, nezávislý kapsář: Pavel Hodys
DIANA, majitelka dámského salonu: Anna Novotná
JENNY, její zaměstnankyně: Zuzana Trojanová
BETTY, její zaměstnankyně: Jana Chlumecká
VICKY, její zaměstnankyně: Anna Mášová
INGRID, její zaměstnankyně: Eva Kloudová
HAROLD, policejní pomocník: David Heran
JIM, člen Macheathovy organizace: Jan Lhota
JACK, člen Macheathovy organizace: Daniel Hamberger
OPILEC: Jiří Jirout
HLAS PÁNA: Daniel Hamberger

Vstupné: 150,- Kč.
Délka představení cca 135 minut + přestávka.

Protože v době vydání tohoto Kulturního kalendáře byla situa-
ce nejasná, může se stát, že budou zakázána i další představení, 
která jsme měli připravena a na ktera Vás v následujících řádkách 
zveme. 
Snažíme se být optimističtí, a proto doufáme, že Covid – a nebo 
to, co jej vyvolává – se umoudří a nastane opět normální způsob 
života, ke kterému kultura nepochybně patří.

Úterý 17. listopadu 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 to-
hoto 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 protka-
ný 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.
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Čtvrtek 19. listopadu od 19.30 hod.
PŘEDPLATNÉ POEZIE

Letošní druhé představení z cyklu Předplatné slova, hudby 
a poezie je věnováno osobnosti, po níž náš kulturní stánek 

již dlouhá léta nese jméno – Josefu Sukovi. 
V hudebně – literárním večeru nazvaném

ŽIVÁ SLOVA JOSEFA SUKA
Účinkují:

MARTINA KONVALINKOVÁ, PAVEL NĚMEC 
– umělecký přednes
TOMÁŠ VÍŠEK - klavír

Mimo krásných hudebních děl v podání skvělého klavíristy 
uslyšíme úryvky z mistrových vzpomínek na A. Dvořáka, z jeho 
rozhlasových vystoupení a z projevů k různým významným 
událostem v tehdejší společnosti.

Vstupné: 180,- Kč.
Délka představení cca 75 minut bez přestávky.

Úterý 24. listopadu od 19.30 hod.
KONCERT

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

VĚRA MARTINOVÁ
Jedinečný koncert Věry Martinové se skupinou Meritum!
Populární česká zpěvačka, kytaristka a autorka Věra Martinová 
se skupinou Meritum přijíždí s novým koncertem právě k vám! 
Královna české country představí nejen své největší hity z po-
sledních více než třech dekád, ale také písničky z novinkového 
alba Meritum. Právě toto album vyšlo letos na jaře a ve svém 
žánru se okamžitě stalo navzdory nepříznivé době hudební 
událostí roku!
„Moc se těším po nějaké době na své posluchače a samozřej-
mě i na živé vystoupení, které mi moc chybělo. Byla bych ráda, 
kdyby právě tento koncert se stal pro vás pohlazením v naší 
bouřlivé době“, říká Věra Martinová.
Diváci uslyší v jejím podání novinky a samozřejmě i hity, kte-
ré milují: Až na vrcholky hor, Malý dům nad skálou, Pane náš 
a mnoho dalších! Koncert Věry Martinové má prokazatelně lé-
čivý efekt, tak neváhejte!

Vstupné: 350,- Kč.
Délka představení cca 90 minut + přestávka.

Čtvrtek 26. listopadu od 19.30 hod.

Tradiční součástí kulturního života v Sedlčanech 
se staly koncerty sedlčanského Big Bandu. 
Srdečně vás zveme na každoroční koncert 

BLUE ORCHESTRA
Členové této kapely Vás zvou na svůj koncert: „Zahájili jsme 
šestnáctý rok existence kapely a obohatili naše řady o několik 
dalších talentovaných muzikantů. Těšíme se zase po dlouhých 
měsících na viděnou s vámi, naším domácím publikem. Připra-
vili jsme si pro vás kultovní melodie popové a jazzové hudby 
i skladby známé především z filmového plátna. Pusťte starosti 
z hlavy a nalaďte se na naši vlnu. “

Vstupné: 180,- Kč.
Délka představení cca 120 minut + přestávka.

KONCERT
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PLÁNOVANÉ AKCE NA PROSINEC 2020
ÚT 1.12. KONCERT UČITELŮ ZUŠ                                                                                       Koncert 

ÚT 8.12. J.A.NÁHLOVSKÝ a PEPA ŠTROSS                                                            Zábavný pořad 

NE 13.12. POHÁDKY NA VÁNOCE                                                            Pořad pro děti a rodiče

ST 16.12. ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ                                                                                           Koncert

SO 19.12. ŠTÍSTKO A POUPĚNKA                                                            Pořad pro děti a rodiče

SO 26.12. LEONA MACHÁLKOVÁ a orchestr V. MARKA                            Vánoční koncert

VÝSTAVY

V Koncertním sále KDJS je možno zhlédnout

VÝSTAVU KRESEB LIDMILY SUNEGOVÉ

Pondělí 30. listopadu od 19.30 hod.

V divadelním sále máme připraveno třetí plánované 
představení z letošního předplatitelského cyklu divadla. 

Tentokráte uvádíme hru Neil Simona

BOSÉ NOHY V PARKU
Romantická komedie nejen o lásce. Líbánky skončily a mladí 
novomanželé se vydávají na dlouhou trať každodenní rutiny 
a začínají si budovat společné hnízdečko lásky. Jde o to, jak 
přežít první společnou noc v nezařízeném bytě. A následně si 
odbýt setkání s její konzervativní matkou a exotickým souse-
dem, sukničkářem. Opravdový křest ohněm. Skvělá podívaná 
na první trable novomanželů, kde to s vtipem a nadhledem 
zkrátka správně jiskří, ať už se hádají či milují.

PŘEDPLATNÉ - DIVADLO

Hru uvádí Agentura HARLEKÝN Praha – v režii Kateřiny Iváko-
vé hrají: Anna Kameníková (Linhartová) / Karolína Vágnerová, 
Radúz Mácha, Veronika Freimanová, Rudolf Hrušinský.

Vstupné: 360,- Kč. 
Délka představení je cca 100 minut + přestávka.

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 BA-
LET ( statistka v Národním divadle ), DIVADLO a KRESBA. Jsem 
vystudovaná zdravotní sestra a proto je polovina mých kreseb 
z lékařského a zdravotnického prostředí, (lékaři, zdravotní ses-
try, pacienti) a polovina z doby, kdy jsem působila jako civil-
ní zaměstnanec u ozbrojených složek. Dvě výstavy jsem měla 
v Praze na klinice, nyní předkládám výstavu jako režisérka Sedl-

čanského ochotnického divadla (od roku 2005). Při režijní práci 
využívám kresbu pro návrhy některých plakátů nebo scénogra-
fií 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.

Výstava je přístupná v KDJS v Sedlčanech – v pracovní dny 
v době od 8.00 do 16.00 hodin a při každé večerní kulturní akci.
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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. listopadu ve 20 hod.

EMMA
film GB – romantická komedie (2020), rež. A. de Wilde, 125 min.

Adaptace nesmrtelné romantické klasiky Jane Austenové o dívce, kte-
rá si tak dlouho zahrávala s city jiných lidí, až sama onemocněla ci-
tem nejzáludnějším, tedy láskou. Emma je hezká, chytrá, bohatá a na 
svou dobu notně emancipovaná, disponující velmi zvláštní schopností 
svádět dohromady jedince opačného pohlaví a dopravovat je až před 
oltář. Hraje A. Tylor-Joy, B. Nighy a další.         Vstupné 90 Kč. Přístupné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 22. listopadu 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, princezna zjišťuje, že zůstala uvěz-
něná v čase. Hraje N. Germani, E. Křenková a další.    Vstupné 90 Kč. 

sobota 7. listopadu ve 20 hod. 

SMEČKA
film ČR, SR, Lotyšsko – drama (2020), rež. T. Polenský, 94 min.

Holky, právo silnějšího a hokej. V partě dnešních teenagerů se 
žije podle zákonů vlčí smečky. Ve škole i v hokejové kabině, kam 
přichází nováček David. Autorita dospělých sem nedosáhne, platí 
tu tvrdá pravidla a rivalita. Pokud chce někdo přežít, musí se pod-
volit – nebo se vzepřít... Hraje T. Dalecký, P. Děrgel a další. 

      Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

Film nekatalogicky rozkrývá Švankmajerovo dosavadní myšlení 
a tvorbu, nechce být pouhým shrnujícím dokumentem, ale pře-
devším živým, imaginativním a hravým situačním filmem. A pře-
devším ukazuje, že i světová kinematografie může vznikat „na 
koleně“… Hrají I. Špajl, J. Kalista, J. Švankmajer. 

Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 13. listopadu ve 20 hod.

ALCHYMICKÁ PEC
film ČR – dokument (2020), rež. J. Daňhel, A. Olha, 117 min. 

pátek 27. listopadu ve 20 hod. 

EXORCISMUS
film Chorvatsko – horror, drama (2020), rež. D. Matanič, 85 min.

Kontroverzní kněz se v jednom sklepě pustí do vymítání ďábla z mladé 
dívky. Svědky jeho snažení jsou: psycholožka, reportérka křesťanské 
televize, kameraman a dívčina sestra. Maša  je mladá dívka, která žije 
v domě se starší sestrou Verou. Vera, jejiž víra hraničí s náboženským 
fanatismem, má podezření, že je Maša posedlá Satanem a může ji spa-
sit jedině exorcismus...    Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

sobota 28. listopadu ve 20 hod.

LÉTO PATŘÍ REBELŮM
film SR/D – dobrodružný (2020), rež. M. Saková, 90 min.

Léto je konečně tady! Jonáš se jako každý rok těší na svého dědu 
Bernarda, se kterým vždycky prožil ty nejlepší prázdniny. Letos 
je to ale jiné, z dědečka se stal pěkně nerudný chlapík. Jonáš má 
tedy před sebou velkou výzvu – musí dědovi vrátit chuť užívat si 
života.  Hrají E. Vyskočil, P. Nový, L. Pavlíková, K. M. Möller a další.  
                                                                       Vstupné 90 Kč. Přístupné.

Lola se po smrti své matky vydá rozprášit její popel v moři. Spo-
lečnost jí dělá zamlklý otec, se kterým se Lola už prakticky nestý-
ká. Vyhodil ji totiž z domu, když zjistil, že Lola je trans. Ona se tak 
musí protloukat životem, jak se dá… Změní dlouhá cesta autem 
na místa, kde dříve byli tak šťastní, jejich vztah? Je vůbec možné 
zapomenout na minulost? Hraje M. Bollaers, B. Maginek. 

Vstupné 100 Kč. Nevhodné do 12 let.

sobota 14. listopadu ve 20 hod.      

LOLA
film Belgie, Francie – drama (2020), rež L. Micheli, 87 min.

Existuje teorie, že bychom se měli rodit s malým množstvím al-
koholu v krvi a že mírná podnapilost otevírá naši mysl světu ko-
lem nás, zmenšuje naše problémy a zvyšuje naši kreativitu. Po-
vzbuzeni touto teorií se Martin a jeho tři přátelé, všichni znavení 
středoškolští učitelé, pustí do experimentu... Hrají M. Mikelsen, 
T. Larsen, L. Ranthe, M. Millang. Vstupné 110 Kč. Do 15 let nevhodné.

pátek 20. listopadu ve 20 hod.

CHLAST
film Dánsko – drama (2020), rež. T. Vinterberg, 115 min.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 5. listopadu ve 20 hod.

AŤ ŽIJE REPUBLIKA
film Československo -  1965, rež. Karel Kachyňa, 132 min.
Trpká mozaika líčí konec druhé světové války na moravském 
venkově očima malého kluka. Lyrické i syrové obrazy ukazu-
jí Olinovu nevraživost vůči surovému otci i jeho lásku k mat-
ce. Snímek je výsledkem spolupráce režiséra Karla Kachyni 
a scenáristy Jana Procházky. Zásadní podíl na strhující vizuál-
ní stránce filmu má i kameraman Jaromír Šofr, který filmem 
v rámci celovečerního formátu debutoval. SNÍMEK UVÁDÍME 
ZA ÚČASTI KAMERAMANA JAROMÍRA ŠOFRA.

Rodinný příběh jednoho dne Jaroslava K. (J. Plesl) a jeho nejbližší ro-
diny. Jaroslav K. bojuje o svoje děti, a aby je získal od své ženy Blanky 
(J. Cigánková), musí se vyrovnat nejen se svou dominantní matkou Do-
rotou (R. Rázlová), ale hlavně se musí poprat se svými nejtemnějšími 
stránkami a démony.      Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

sobota 21. listopadu ve 20 hod.

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

čtvrtek 19. listopadu ve 20 hod.

PRO SAMU
film Velká Británie,Sýrie – 2019, rež. Waad Al-Kateab, Edvard Wats, 95 min. 
Waad Al-Khateab je mladá syrská novinářka a aktivistka, kte-
rá zaznamenávala v letech 2012 –16 na ruční kameru a mobil 
události v syrském Aleppu, z čehož vznikl vysoce oceňovaný 
dokument, který je drtivým svědectvím tamních válečných 
událostí. Film vyvolává na jedné straně naprostou beznaděj, 
na druhou stranu zobrazuje vytrvalost, vůli a odvahu tváří 
v tvář zoufalství, bolesti a strachu. Snímek je věnován prvoro-
zené dceři Samě, která se autorce narodila v době největších 
bojů, jako osobní zpověď a vysvětlení, za co její rodiče bojovali 
a proč ji vůbec přivedli za tak komplikované situace na svět. 


