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KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA  - červen 2021

Od doby vydání minulého čísla do doby přípravy dalšího Kul-
turního kalendáře došlo k zahájení rozvolňování covidových 
omezení. Pro oblast kultury platí k tomuto datu tzv. Balíčky pro 
návrat zpět do normálního života, a ta zatím neumožnují pořá-
dání kulturních akcí a pokud ano, tak za přísných epidemiolo-
gických opatření doprovázeným přísnou kontrolou návštěvníků 
a jejich evidencí.  

Proto opět budeme připravovat záznamy v minulosti realizo-
vaných koncertů a představení, která nabízíme ke zhlédnutí na 
www.kdjs-sedlcany.cz a také na Facebooku.

V dlouhodobých plánech na červen 2021 bylo uvedení z led-
na přesunutého pořadu POSEDLÍ DAKAREM 2021. Doufáme, 
že na konci června již bude lépe, a v plánu tento pořad po kon-
zultaci s Martinem Macíkem ponecháváme.

V tomto období se každoročně zahajuje prodej obou našich 
zvýhodněných předplatitelských cyklů

PŘEDPLATNÉHO DIVADLA 
a PŘEDPLATNÉHO SLOVA, HUDBY A POEZIE. 

V letošním roce to je také tak, 
ale vše je díky pandemii trochu jinak.

Platnost předplatitelských průkazů bude automaticky prodlou-
žena na novou sezonu a jako poděkování Vám – majitelům těchto 
permanentek – doplníme za obě odehraná představení zdarma 
nové tituly, abyste si mohli užít kompletní předplatné. Tj. bude na 
programu sedm divadelních představení a čtyři hudebně-poetické 
večery. Kompletní přehled obou cyklů v aktualizované nabídce po-
řadů uvádíme na další stránce Kulturního kalendáře. 

Majitelům letošních permanentek budou průkazy vyměněny 
zdarma za nové a noví zájemci o předplatné si je budou moci za-
koupit od června v předprodeji vstupenek v TIC na náměstí TGM 
v Sedlčanech.

POSEDLÍ DAKAREM 2021
Dakarský gang se vrací. Pilot kamionu Martin Macík, navigá-

tor František Tomášek a tým Big Shock! Racing vám vezou nálož 
zážitků z Dakaru 2021. Nepropásněte 3. ročník svérázné talk 
show Posedlí Dakarem. Užijte si mrazení v zádech při sledování 
exkluzivních videí i salvy smíchu po odtajnění zákulisních histo-
rek. Nabijte se vlnou neuvěřitelné energie, která vzniká, když se 
čeští závodníci potkají se svými fanoušky. Zjistěte, kde se bere 
síla, díky níž kluci ze Sedlčan dokážou porážet nadnárodní to-
vární týmy v nejnáročnějším motoristickém závodu světa.  

Potřeste si symbolicky rukou s Martinem a Ferrym po návra-
tu ze Saúdské Arábie. Jejich rozjetá talk show Posedlí Dakarem 
v roce 2021 opět naplní sály. Fanouškům naservírují informa-
ce, které se jinde nemají šanci dozvědět. Zážitky z první ruky 
a autentická videa v plné palbě na velkoplošných plátnech. Při-
pravte si bránice na drsný dakarský humor. Kdo zažil kudlibabky, 
pána v igelitu nebo kauzu čudlík ví, o čem je řeč. 

Dakar není jen o jezdcích řítících se pouští. Stejně důležití 
jsou všichni, kteří fandí.  

Vstupenky z ledna 2021 zůstávají v platnosti na nový termín 
show. Sledujte prosím webové stránky a informace k vývoji epi-
demiologické situace a pokud to bude možné, tak se sejdeme 
v divadelním sále KDJS Sedlčany.

ZÁBAVNÁ SHOW
Čtvrtek 24. června od 18 hod.



Říjen 2021

Listopad 2021

Únor 2022

Březen 2022

Duben 2022

Květen 2022

Září 2021

Více informací o pořadech naleznete na www.kdjs-sedlcany.cz
Prodej v TIC na Náměstí TGM 34 v Sedlčanech. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

PŘEDPLATITELSKÉ PRŮKAZY ze sezony 2020-2021 platí i pro celou sezonu 2021-2022 a lze je vyměnit 
v předprodeji vstupenek TIC na Náměstí TGM 34 v Sedlčanech.

Září 2021

Listopad 2021

Leden 2022

Březen 2022

BLÍZKÉ SETKÁNÍ…TENTOKRÁT S CYRILEM HÖSCHLEM 
Pozvání moderátora a hudebníka Jiřího Holoubka do Sedlčan přijal psychiatr Cyril Höschl. Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. 
patří k předním českým odborníkům v oblasti psychiatrie, je ale také vysokoškolským pedagogem, popularizátorem vědy 
a spoluzakladatelem a dlouholetým ředitelem Národního ústavu duševního zdraví. Účinkují: C. Höschl a J. Holoubek

ŽIVÁ SLOVA JOSEFA SUKA
Tento hudebně – literární večer vznikl cíleně jako pocta k 85. výročí úmrtí mistra Josefa Suka. Zazní úryvky z mistrových vzpomínek 
na Antonína Dvořáka či z rozhlasových pořadů. Vše doprovodí krásná hudba Josefa Suka v podání vynikajícího klavíristy Tomáše Víška.
Účinkují: M. Konvalinková a P. Němec – mluvené slovo, umělecký přednes, T. Víšek - klavír

VEČER HUDBY A POEZIE
Tradiční hudebně-poetický pořad, v němž se spojuje krása mluveného slova a hudby. Zazní poezie J. Seiferta, V. Nezvala, V. Renče 
a dalších a skladby českých i světových autorů G. B. Cervetta, A. Dvořáka, A. Arutjunjaa a dalších.
Účinkují: P. Špalková – umělecký přednes, J. Sládeček – violoncello, V. Podrazil – klavír

Večer s MARTINEM HILSKÝM
Martin Hilský je profesor anglické literatury na Filozofické fakultě UK a Filozofické fakultě JU v Českých Budějovicích, oceňovaný 
překladatel a shakespearolog. Čeká nás krásný večer věnovaný literatuře a mluvenému slovu.

PŘEDPLATNÉ DIVADLA  2021/2022
7 představení – cena 1.400,- Kč

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY 2021/2022
4 představení – cena 600,- Kč

BOSÉ NOHY V PARKU, Neil Simon
Líbánky skončily a mladí novomanželé Pavel a Viktorie si začínají budovat společné hnízdečko lásky. Jde o to, jak přežít první 
společnou noc v nezařízeném maličkém bytě. Jak vůbec přežít vztah a život ve dvou, když protiklady se, jak známo, přitahují? … 
Mezi Pavlem a Viktorií to zkrátka správně jiskří, ať už se hádají, či milují. Hru uvádí Agentura HARLEKÝN Praha a v režii K. Ivákové hrají: 
A. Kameníková (linhartová)/ K. Vágnerová, R. Mácha, V. Freimanová, R. Hrušínský 

COMMEDIA FINITA, Viktorie Hradská
Ema Destinová - mimořádně nadaná operní pěvkyně světového formátu, která v Čechách neobstála. V. Hradská mistrně vykreslila 
poslední léta života velké pěvkyně, které trávila v Čechách, očima čtyř žen - učitelky hudby, uklízečky, placené společnice 
a komorné. Tak trochu nastavené zrcadlo české povahy. Čtyři monology plné závisti, žárlivosti, nepochopení, v podání známých 
hereček nám vtipnou formou ukazují stále přítomnou českou malost, která potírá velké talenty... Hru uvádí Divadelní společnost 
Karel Soukup a v režii R. Příbila hrají: K. Macháčková, L. Kožinová, V. Zawadská, A. Kulovaná, K. Soukup

MRAVNOST NADE VŠE, Martin Frič, Otakar Vávra a Hugo Haas
Ve hře inspirované stejnojmenným filmem 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 atributy tohoto žánru. Za úsměvnými scénkami vyplouvá na 
povrch podstata hlouposti, snobismu a pokrytectví a kdy vnímavý divák ocení pravdivý přístup k životu - skutečnou mravnost! 
Představení uvádí Spolek divadelních ochotníků Sedlčany v režii Lidmily Sunegové

SPLAŠENÉ NŮŽKY, Paul Portner
Komedie Splašené nůžky má kouzlo jako žádná jiná. Přijďte s námi vyřešit zločin, který se stal v jednom příbramském kadeřnictví! 
Byla to vražda přímo v domě, kde žila slavná klavíristka a kde působí velmi originální kadeřník. Jak už to tak bývá, přicházejí sem 
lidé různí a všichni mají své osudy a problémy, s nimiž se přišli svěřit nebo je naopak utajit…? Jeden z nich je vrah. 
Hru uvádí Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a v režii Milana Schejbala hrají: E. Nejedlá, R. Tyleček, Martin Dusbaba, V. Senič, 
P. Florián, H. Karochová
 
PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH, Allan a Barbara Peasovi, Miroslav Hanuš 
Hudební komedie, která vám poradí, jak předcházet partnerským krizím vychází z knihy manželů Peasových, které zkoumají rozdíly 
mezi myšlením žen a mužů a staly se světovým bestsellerem. Miroslav Hanuš si jejich dílo vzal jako základ své hudební komedie. 
V režii Richarda Otradovce hru uvádí Spolek divadelních ochotníků Sedlčany.

RIGOLETTO, G. Verdi
Jedna z nejslavnějších stálic operního repertoáru, výrazně inspirovaná slavnou hrou Victora Huga „Král se baví“. Samotná hra je 
kritickou sondou nekompromisně dokládající obraz vulgární, obscénní, marnivé společnosti, jež se ocitá v zářném kontrastu s citem 
bez otazníků, s křehkým vztahem otce a dcery. 
V režii O. Kříže hrají: operní soubor, orchestr a sólisté Divadla F. X. Šaldy Liberec

MUŽI V OFFSIDU, J. Poláček & M .Vačkář & O. Havelka
Hudební komedie o to, že kdo zradí svůj klub, nemá štěstí v životě. Dozvíte se, co učiní vášeň fotbalová z pana Načeradce, majitele 
obchodu s konfekcí a gumáky a kterak otec a syn Habáskovi skrze lásku k žižkovské Viktorce dojdou rodinného štěstí. Přitom se 
bude vaše bránice třepetat jako míč ve svatyni soupeřova brankáře.
V nejúspěšnější komedii v historii Městského divadla Mladá Boleslav v režii Ondřeje Havelky hrají: R. Teprt, M. Zbrožek, P. Bucháček,  
P. Nakládalová, E. Reiterová, M. Hrubý, K. Frydecká, V. Havelka, J. Šafr a M. Pachlová 


