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KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program prosinec 2021

Středa 1. prosince od 19.30 hod.
KONCERT

Srdečně vás zveme 
na tradiční podzimní koncert sedlčanského big bandu 

BLUE ORCHESTRA 
Po vynucené pauze se toto seskupení hudebníků v pozměně-
né sestavě vrací na jeviště sedlčanského divadla. Na svůj kon-
cert zvou návštěvníky těmito slovy: Zahájili jsme sedmnáctý 
rok existence kapely a obohatili naše řady o několik dalších 
talentovaných muzikantů. 
Těšíme se zase po dlouhých měsících na viděnou s vámi, na-
ším domácím publikem. Provedeme vás světem tuzemských 
i zahraničních hitů, můžete se těšit na pop a swing, ale na své 
si s námi přijdou i příznivci funku nebo filmové hudby.
Pohodlně se usaďte a vychutnejte si v tomto podzimním čase 
kvalitní muziku.

Vstupné: 200,- Kč.
Délka představení je cca 120 minut + přestávka.

Čtvrtek 9. prosince od 16.00 hod.
AEROBIK SHOW

Do divadelního sálu KDJS Vás zveme na spíše sportovní akci, 
která se již několikrát na našem jevišti konala.

VÁNOČNÍ AKADEMIE AEROBIK 
STUDIA DVOJKA

Tato akce je z pohledu pořadatele – Aerobik studia Dvojka – 
tak trochu slavnost, protože letos slaví neuvěřitelných 25 let 
své činnosti. Za tuto dobu dosáhla Dvojka mnoha skvělých 
úspěchů a vychovala mnoho mladých sportovců.

Středa 15. prosince od 18 hod.
KONCERT

V divadelním sále se uskuteční po delší době
opět oblíbené vánoční představení,

či chcete-li netradiční koncert. Své síly spojí
Smíšený pěvecký sbor ZÁBOJ a žáci i učitelé sedlčanské ZUŠ. 

Společně se představí se scénickým zpracováním 
vánoční mše J. J. Ryby, která se pro mnoho lidí 

stala nedílnou součástí Vánoc.

J. J. RYBA 
- ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 

– HEJ MISTŘE
Přijďte si užít adventní čas, nasát vánoční atmosféru 

a toto krásné vánoční hudební dílo nejen poslechnout, 
ale díky netradičnímu ojedinělému provedení i zhlédnout.

Vstupné: 120,- Kč. 
Délka představení cca 60 minut bez přestávky.
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Neděle 26. prosince od 16 hod.
KONCERT

Pořádání Vánočního koncertu na druhý svátek vánoční 
je v Sedlčanech dlouholetá a z celorepublikového pohledu 

poměrně ojedinělá tradice. I letos je koncert připraven 
a ponese se v populárním stylu hudby.

VÁNOČNÍ KONCERT 2021 
- VÁCLAV MAREK 
S ORCHESTREM

 
„Vánoční koncert 2021“ přináší vedle domácích šlágrů a celo-
světově známých a osvědčených evergreenů také oblíbené vá-
noční písně a skladby včetně nejkrásnějších klasických českých 
koled. Hlavním hostem bude vynikající zpěvačka a muzikálová 
herečka

LEONA MACHÁLKOVÁ.
Jako další vokální sólisté vystoupí Kamila NOVOTNÁ (herečka 
a zpěvačka Divadla Semafor) nebo Lenka ŠVESTKOVÁ (absol-
ventka Pražské konzervatoře v oboru populární zpěv) a Filip 
HOŘEJŠ (kromě muzikálů se věnuje částečně opeře i činohře) 
nebo Jan DOSKOČIL (student Pražské konzervatoře). 
Konferenciérem programu bude moderátor Dr. Milan MAREK. 

Vstupné: 350 Kč.
Délka koncertu cca 100 minut + přestávka.

Neděle 19. prosince od 15 hod.
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky je určeno pohádkové pásmo 
Tomáše Krauchera nazvané

POHÁDKY NA VÁNOCE.

První pohádka se jmenuje 

JAK ROZMAŘILÁ MLYNÁŘKA 
LAKOTILA

Pohádka s písničkami, která vypráví o lidské dobrotě, lakotě 
a moudrosti. Na motivy klasického příběhu O poutníkovi. Inu, 
jak se říká ... bylo nebylo ... za dávných časů do jedné malé 
vesničky pod horami zavítal zvláštní poutník...

Druhou je vánoční příběh o narození Ježíška provázený zpě-
vem známých koled a stavbou „dětského živého Betléma“ 

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
"Tak kdysi, v Davidově městě královském …"

Vstupné: 100,- Kč.
Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

VÝSTAVA
Výstava v měsíci prosinci opět nebude pro naše ná-
vštěvníky připravena, protože v prostorách určených 
pro instalaci výstav působí Očkovací centrum.



 PLÁNOVANÉ AKCE NA LEDEN 2022
NE 9.1. O PEJSKOVI A KOČIČCE – JAK ZACHRÁNILI HRAD  

Divadlo pro děti a rodiče 
ST 12.1. PÍSNIČKY BRATŘÍ NEDVĚDŮ 
– Vojta Nedvěd s kapelou                                   Koncert
ÚT 18.1. VEČER HUDBY A POEZIE – Petra ŠPALKOVÁ  

Předplatné, slova, hudby a poezie
ČT 20.1. ŠTEFAN MARGITA – INTIMITY     Koncert
PO 24.1. KAFE U OSMANYHO          Zábavný pořad 
ČT 27.1. POSEDLÍ DAKAREM 2022           Show
NE 30.1. POD PRAPOREM NĚŽNÝCH DAM     Divadlo

  DÁLE PŘIPRAVUJEME NA SEZONU 2021/2022
POCTA DIVADLU SEMAFOR – Swing band Tábor (koncert)
JAROSLAV SAMSON LENK (sólový recitál)
RODINNÝ KONCERT ZUŠ (koncert)
SPLAŠENÉ NŮŽKY (divadlo)
DĚTSKÝ KARNEVAL (pro děti a mládež)
HANA ZAGOROVÁ (koncert) 
VESELÉ VELIKONOCE (pohádka)
KAREL ŠÍP – VŠECHNOPÁRTY (zábavný pořad)
ÚSTŘEDNÍ HUDBA AČR (koncert)
KAREL PLÍHAL (koncert) 
RIGOLETTO (divadlo)
KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK (pohádka)
LUCIE BÍLÁ a PETR MALÁSEK(koncert)
MUŽI V OFFSIDU (divadlo)
ŠTEPÁN KOJAN (koncert)
PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH 
(divadlo)
MICHAL NESVADBA (představení pro děti)
TECHTLE MECHTLE A KOČKY (travesti show)
METROPOLITAN JAZZ BAND a Eva EMINGEROVÁ (koncert)
SVATBA BEZ OBŘADU (divadlo)  …
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Středa 12.1.2022  od 19.30 hodin
PÍSNIČKY BRATŘÍ NEDVĚDŮ

Kdo by neměl rád téměř zlidovělé písničky bratří Nedvědů 
– Jana a Františka. Vzpomínkový koncert na počest folkové 
a country legendy Františka Nedvěda, kde vystoupí jeho syn 
VOJTA NEDVĚD a skupina Tie Break. Zazní oblíbené hity těchto 
legend české country a folkové hudby.

Středa 2.2.2022 od 19.30 hodin
POCTA DIVADLU SEMAFOR

Pražské divadlo Semafor se stalo legendou. A nejen ono. Stal se 
jí i jeho zakladatel, ředitel, autor, zpěvák a muzikant Jiří Suchý. 
A právě Semaforu je převážně věnován koncert SWING BANDU 
TÁBOR, na kterém zazní písně jako Dotýkat se hvězd, Halelu-
ja, Tereza, Labutí píseň, Láska nebeská, Zčervená, Oliver Twist, 
Zdvořilý Woody a jiné. Zazní i některé skladby jiných autorů, ale 
co veškeré skladby spojuje, je dobrá hudba.

 Úterý 1.3.2022 od 19.30 hod.
TŘI LETUŠKY V POSTELI

Divadlo Radka Brzobohatého bezesporu patří mezi špičková 
divadla. Ve svém repertoáru má i tuto komedii Karla Janáka 
o tom, co všechno se může stát na křižovatkách letových tras …
Když už si myslíte, že máte tak dokonalý plán, kdy se nemůže 
nic hrozného stát, stane se něco ještě mnohem, mnohem hor-
šího. Jeden pilot, jeden byt a příliš mnoho milenek na jednu 
postel. Tohle ani letecký mechanik neopraví. Milostné pletky 
napříč zeměkoulí vás pak mohou dostat do ráje, ale také do 
blázince. 
V režii L. Buriana hrají: Anna Kulovaná / Vladimíra Benoni, Kate-
řina Peřinová, Denisa Nesvačilová, Pavlína Mourková, Miroslav 
Hrabě, Milan Enčev, Petr Franěk

Prodej DÁRKOVÉHO BALÍČKU 2022 probíhá v TIC – náměs-
tí T.G.Masaryka, Sedlčany, tel. 318 821 158. Změna termínu 
vyhrazena.

DÁRKOVÝ BALÍČEK 2022
POUKAZ NA 3 KULTURNÍ PŘEDSTAVENÍ                                      

Cena 700,- Kč

Přejeme Vám 
příjemné prožití 
vánočních svátků
a pevné zdraví 
v novém roce 2022.

zaměstnanci 
Kulturního domu 
Josefa Suka 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.

KINO
SEDLČANY

pátek 3. prosince ve 20 hod.

JAK BŮH HLEDAL KARLA
film Česko – dokument (2021), rež. V. Klusák, F. Remunda, 97 min.

Film je provokativní dokumentární road movie o hledání Boha 
v současném Polsku. Průvodcem touto tragikomedií je český do-
kumentarista K. Žalud. Karel se zároveň nápadně podobá stereo-
typní představě Poláků o tom, jak vypadá typický Čech. A z toho 
přirozeně vyplývá řada mrazivě komických situací.

Vstupné 110 Kč. Přístupné od 12 let.

sobota 4. prosince ve 20 hod.

RYCHLE A ZBĚSILE 9
film USA – akční (2021), rež. J. Lin, 145 min.

Ani ten nejrychlejší řidič na světě nedokáže ujet před svou minu-
lostí. Zjistí to i drsňák Dominic Toretto, kterému osud přihrál do 
cesty nejzáludnějšího nepřítele. Vlastního bratra. Hraje V. Diesel, 
M. Rodriguez, T. Gibson a další. 
                                                     Vstupné 100 Kč. Přístupné od 12 let. 

Hlavním hrdinou je nemotorný zbabělý mladý policajt Rayane, 
který léta snáší šikanu od svých kolegů. Celý Rayanův život změní 
mylná diagnóza jeho ošetřujícího lékaře, po které si konečně za-
čne užívat naplno. Seznam toho, co by chtěl mladý policajt zažít, 
než zemře, jej přivede do víru bláznivých zážitků. 

Vstupné 120 Kč. Přístupné od 15 let.

pátek 10. prosince ve 20 hod.

MACHR NA 30 DNŮ
film Francie – komedie (2021), rež. T. Boudali, 87 min.

Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a ne-
nalézáme, jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou 
situační komikou. Samozřejmě nechybí ani správná dávka ne-
falšované romantiky a sentimentu. Hrají R. Krajčo, E. Holubová, 
J. Dušek, J. Langmajer, A. Polívková, M. Hádek, T. Pauhofová a další.  
                                                                        Vstupné 100 Kč. Přístupné.

sobota 11. prosince ve 20 hod.

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
film Česko – komedie (2021), rež. M. Ferencová, 109 min.

FILMOVÝ KLUB

Příběh romantické komedie je zasazen do malého města a oko-
lí na Broumovsku. Dramatická krajina koresponduje s náladami 
hlavní hrdinky Terezy (36), bývalé primabaleríny Národního diva-
dla, která po úrazu skončila kariéru profi tanečnice a přestěhovala 
se s manželem Petrem a sedmiletou dcerou Maruškou do opuš-
těného mlýna, který zdědila po babičce. Hrají J. Kohák, I. Chmela, 
T. Jeřábek a další.                      Vstupné 100 Kč. Přístupné od 12 let.

pátek 17. prosince ve 20 hod.

LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
film Česko – romantická komedie (2021), rež. P. Zahrádka, 
103 min. 

čtvrtek 2. prosince ve 20 hod.

FAUNŮV LABYRINT
film Španělsko, Mexiko, USA – (2006), rež. Guillermo del 
Toro, 11 min.
Fascinující podívaná a silný příběh o tom, že ve světě dět-
ské fantazie se za život, čest a odvahu platí stejná cena jako 
ve světě dospělých. Píše se rok 1944 a dvanáctiletá Ofélie jede 
se svou těhotnou matkou za otčímem, frankistickým důstoj-
níkem, který kdesi v horách na severu Španělska potlačuje 
zbytky republikánského povstání. Život ve vojenské posádce 
ale nenabízí Ofélii pouze realitu poznamenanou boji s povstal-
ci, všeobecným nedostatkem jídla a velmi chladným vztahem 
s otčímem – v nedalekém starodávném labyrintu potká dívka 
jednou v noci starého fauna, který ji prozradí, že je ztracenou 
princeznou kdysi mocné pohádkové říše a současně poslední 
nadějí na její záchranu. Než se ale opět setká se svým králov-
ským otcem, musí splnit několik úkolů. 

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 12. prosince v 15 hod.

CHLUPÁČCI
film USA – animovaný, rodinný (2021), rež. D. Silverman, R.S. Persi, 
84 min.

Když Pupí nešťastnou náhodou zničí přípravy na nadcházející 
Květinový festival, ona i její bratr jsou ostatními vyhnáni. Vy-
dávají se na zakázané území najít květinu tak krásnou, aby jim 
Chlupáčci odpustili a přijali je zpět.                        Vstupné 100 Kč.

čtvrtek 16. prosince ve 20 hod.

RACEK MÁ ZPOŽDĚNÍ
film Československo – (1950), rež. Josef Mach, 85 min.

Česká lidová komedie z prostředí velkopekárny a uhelného 
dolu. Hlavní postavou je pekař Racek zručný pracovník, zna-
menitý kuchař a vášnivý chovatel holubů. Racek má jediný 
nedostatek, který mu způsobí v závodě mnoho nepříjemností: 
nemá pochopení pro uhelné brigády. Další z řady budovatel-
ských příběhů o obrácení zpátečnických pracovníků na pravou 
víru. 


