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KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA  - únor 2021

Bohužel se stává téměř tradicí, že v době redakční závěrky 
tohoto vydání Městského zpravodaje Radnice platil vlá-
dou vyhlášený nouzový stav. Tentokrát platil minimálně do 
22. ledna 2021, ale z vývoje situace okolo Covid-19 a zve-
řejněných záměrů vlády a příslušných ministerstev bylo 
zřejmé, že omezení budou pokračovat a tomu je přizpů-
soben i obsah únorového vydání.
V dlouhodobých plánech bylo v KDJS připravováno mno-
ho kulturních, sportovních, společenských a také komerč-
ních akcí či plesů. Namísto seznamu nabízených akcí, 
které jste zvyklí na této stránce číst, zde naleznete pouze 
informaci o jejich přesunutí nebo zrušení. Pokud by se si-
tuace zlepšila a bylo umožněno uspořádání nějaké akce 
a třeba i v omezeném rozsahu, bude o tom veřejnost in-
formována na webových stránkách KDJS, Města Sedlčany, 
na plakátovacích plochách a také na facebookovém profi-
lu KDJS a Města Sedlčany.
Ministr kultury v médiích mluvil o možnosti otevření kul-
tury za přísných hygienických podmínek pro omezený po-
čet, prokázání se negativním testem a navíc s povinnou 
evidencí osobních dat o návštěvnících. V praxi je tato va-
rianta asi obtížně realizovatelná /např. testovací kapacita 
okresu by nestačila na vykrytí kapacitní potřeby Divadel-
ního sálu/ a pro obě strany velice komplikovaná a náklad-
ná. Lze doufat v zlepšení stavu a navrácení k běžnému 
režimu života, k němuž kultura a společenské akce patří.
Zimní období bývá v kulturním životě každoročně obdo-
bím nejbohatší nabídky. Bohužel začátek roku 2021 je 
zcela výjimečný a díky rozsáhlým omezením nelze akce 
pořádat. Již jsme museli přesunout mnoho akcí a některé 
dokonce zrušit. 

Únorová nabídka zahrnovala tato představení:
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ HOUSLE
KONCERT VĚRY MARTINOVÉ 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SVATBA JAKO ŘEMEN
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SPLAŠENÉ NŮŽKY
POETICKÉ PŘEDSTAVENÍ ŽIVÁ SLOVA JOSEFA SUKA
KONCERT ZUŠ – RODINNÝ KONCERT
POHÁDKOVÉ PŘEDSTAVENÍ
V plánu byly také další společenské akce - plesy:
OCHOTNICKÝ PLES
PLES  2. ZŠ PROPOJENÍ
PLES SEDLČANSKÉHO GYMNÁZIA
ŠIBŘINKY TJ TATRAN
DĚTSKÝ KARNEVAL
Pro majitele vstupenek máme informaci, že vstupenky zů-
stávají v platnosti na nové termíny představení a naší priori-
tou je zajistit náhradní termíny a představení nerušit. 

V letošním roce si připomínáme 
i jedno pro KDJS 

významné výročí. 
7. ledna uplynulo 30 let

od znovuotevření Divadelního sálu KDJS 
po jeho rozsáhlé rekonstrukci 

z počátku 90. let. 
Připravovali jsme vzpomínkovou akci na tuto velkou 
a v porevoluční době poměrně vzácnou investiční akci, 
kdy došlo k vybudování důstojného a moderního divadel-
ního prostoru. Bohužel současná situace takovéto akce 
neumožnila, a proto jsme vytvořili video vzpomínku na 
tento slavný den, která je k dispozici na www.kdjs-sedl-
cany.cz. Na tomto webu budeme pro naše fanoušky při-
pravovat podobná videa. Jednak vzpomínková, na pro-
běhlá představení a také nově natáčená vystoupení naší 
místní kulturní produkce. Doposud jsme se dohodli např. 
s místním Big Bandem BLUE ORCHESTRA, se ZUŠ Sedlča-
ny, s místními sbory ZÁBOJ a ZÁBOJÁČEK a na prvním vi-
deu naleznete také ukázku z představení Spolku sedlčan-
ských ochotníků, kterým se zahajoval obnovený provoz 
divadla. V roce 1991 se hrálo představení Naši furianti.
Doufejme, že se epidemiologická situace brzy uklidní 
a budeme se opět moci scházet v prostorách KDJS na kul-
turních představeních a společenských akcích. 
Uvažovali jsme i o realizaci tzv. streamovaných kultur-
ních představení, ale z ekonomických důvodů jsme od 
této myšlenky ustoupili. Náklady na takovéto přenosové 
akce jsou vyšší nežli na živá představení a chybí na nich to 
nejdůležitější – živá atmosféra představení, kontakt mezi 
účinkujícími a diváky a v neposlední řadě i závěrečný pot-
lesk, kterým diváci ocení účinkující.


