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Od doby vydání minulého čísla zpravodaje došlo k ukončení dlouhotrvajícího nouzového stavu, ale omezení tentokrát
pod záštitou pandemického zákona vláda v době přípravy
tohoto vydání o mnoho nezměnila a i nadále se koncerty,
divadelní představení, filmové projekce nesmějí konat.
Proto opět nepřicházíme s pozváním na kulturní akce
s diváckou účastí, ale budeme připravovat záznamy v minulosti realizovaných koncertů a představení, které nabízíme ke zhlédnutí na www.kdjs-sedlcany.cz a také na Facebooku.
V dlouhodobých plánech na květen 2021 bylo opět v KDJS
připraveno několik kulturních a společenských akcí včetně

divácky oblíbených koncertů na Zámku Červený Hrádek. Ty
se bohužel nemohou rovněž konat a letos se nekoná ani
Hudební festival Sukovy Sedlčany. Plánované květnové pořady uvádíme v následujícím přehledu:
Koncert – SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR
Divadelní představení CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Pohádkové představení LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Představení JARNÍ KONCERT ZUŠ a ZÁBOJ
Koncert - MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE
Pro majitele vstupenek máme informaci, že vstupenky
zůstávají v platnosti na nové termíny představení a naší
prioritou je zajistit náhradní termíny a představení nerušit.

V tomto období se každoročně finišuje na přípravě obou našich PŘEDPLATITELSKÝCH CYKLŮ. V letošním roce je i toto jiné,
protože nebylo možné odehrát /s výjimkou prvních představení ze září 2020/ většinu naplánovaných pořadů. Probíhá dramaturgické doladění nové sezony – jak cyklu PŘEDPLATNÉHO
DIVADLA tak i druhého cyklu PŘEDPLATNÉHO SLOVA, HUDBY
A POEZIE. Platnost předplatitelských průkazů bude automaticky
prodloužena na novou sezonu a jako poděkování Vám – majitelům těchto permanentek – doplníme za obě odehraná představení zdarma nové tituly, abyste si mohli užít kompletní před-

platné. Tj. bude na programu sedm divadelních představení
a čtyři hudebně-poetické večery. Kompletní přehled obou cyklů
v aktualizované nabídce pořadů bude uveden v červnovém čísle
Kulturního kalendáře. V obou cyklech dojde mimo doplnění titulů za odehrané pořady v sezoně 2020-2021 ke změně u jednoho titulu, protože dvě představení již nebude možné zrealizovat.
Majitelům letošních permanentek budou průkazy vyměněny
zdarma za nové a noví zájemci o předplatné si je budou moci
zakoupit od června v předprodeji vstupenek v TIC na náměstí
TGM v Sedlčanech.

Prostory KDJS jsou již od 1. března využívány pro provoz
velkokapacitního OČKOVACÍHO CENTRA SEDLČANY, které
funguje ve Společenském sále a vestibulu KDJS. Zřízeno bylo
díky aktivitě vedení Města Sedlčany ve spolupráci se sedlčanskou nemocnicí VAMED a KDJS Sedlčany. Provoz se setkává
s velice dobrým ohlasem a podle hodnocení návštěvníků je
na velmi dobré úrovni, v kulturním prostředí a s ochotným

personálem. Existence tohoto centra v Sedlčanech zjednodušuje dostupnost očkování pro občany města Sedlčany i celého regionu.
Na očkování je nutné být předem zaregistrován a dostavit
se na vyhrazený čas dle potvrzené rezervace. Zájem je stále
velký a pro hladký průběh bez čekání je nutné dodržování plánovaných časů očkování.

