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KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program únor 2022

Středa 2. února v 19 hod.
KONCERT / SOUČÁST DÁRKOVÉHO BALÍČKU 2022

Srdečně vás zveme na koncert, kde budou znít nejen velice 
populární melodie z divadla SEMAFOR, ale i další skladby.

POCTA DIVADLU SEMAFOR
Je to koncertní program SWING BANDU TÁBOR, který hraje 
v klasickém big bandovém obsazení pod vedením Jakuba Va-
leše a doprovází své zpěváky a hudební sólisty. Program je 
složený z písní a povídání Divadla Semafor. Zazní písně z mu-
zikálů - Kdyby tisíc klarinetů či Dobře placené procházky, tak-
že uslyšíme hity Zčervená, Oliver Twist, Zdvořilý Woody, Ach 
ta láska nebeská, Černá Jessie, Labutí píseň, Neshledanou, 
ale i Vyvěste fangle a Pramínek vlasů.
Zazní i ne semaforské skladby z CD Swing bandu – Do pyžam, 
Holka z Opočna, Ragbista …

Pořad je součástí Dárkového balíčku KDJS 2022, ale je možné 
zakoupit i vstupenku na tento samostatný koncert.

Vstupné: 200,- Kč.  
Délka představení je cca 85 minut + přestávka.

Čtvrtek 10. února v 19.30 hod.
KONCERT

Srdečně vás zveme na koncert, pořádaný ve společenském 
sále při klubové – tj. stolové úpravě 

s možností lehké konzumace. Jeho název mnohé napoví  

JAROSLAV SAMSON LENK 
- RECITÁL 

Tentokrát přivítáme tohoto skvělého muzikanta, skladatele 
a zpěváka, který nás navštívil s kapelou HOP TROP anebo 
s kapelou SAMSON A JEHO PARTA, s jeho sólovým programem, 
v němž zazní dnes již téměř zlidovělé skladby Katce, Méďové- 
Kolíbaná, Laciný víno, Na konečné, Hloupej, Průšvihovej den …
Příznivci folkové či country hudby si přijdou na své a stráví veli-
ce příjemné dvě hodiny s pohodovou muzikou a veselým prů-
vodním slovem Samsona.

Vstupné: 300,- Kč. 
Délka představení je cca 120 minut + přestávka.
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Pondělí 14. února v 19.30 hod.
PŘEDPLATNÉ - DIVADLO

V divadelním sále se uskuteční čtvrté představení 
z letošního předplatitelského cyklu divadla.  
Tentokráte uvádíme hru Viktorie Hradské

SPLAŠENÉ NŮŽKY
Přijďte s námi vyřešit zločin, který se stal v jednom příbram-
ském 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 pro-
blémy, s nimiž se přišli svěřit nebo je naopak utajit…? Jeden 
z nich je vrah. A je na vás, divácích, abyste ho pomohli odhalit.
Říkáte si, že po komedii Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka, 
ve které jste mohli hlasováním ovlivňovat děj, vás už nic ne-
překvapí? Vyvedeme vás z omylu! Tentokrát budete skutečně 
pátrat a hledat pachatele. Nebude s vámi komunikovat jediná 
postava, ale úplně všechny!
Komedie Splašené nůžky má kouzlo jako žádná jiná. Dokazují 
to stovky repríz po celém světě.
Tři její nastudování v USA jsou zapsána v Guinessově knize 
rekordů na prvních třech místech nejdéle hraných činoher 
v historii amerického divadla, bostonská inscenace, je dokonce 
zaznamenána jako druhý nejdéle uváděný nemuzikálový titul 
na světě, hned za detektivkou Past na myši. Splašené nůžky 
byly dosud uvedeny na více než čtyřiceti místech, přeloženy 
do více než jedenácti jazyků a vidělo je osm a půl milionu di-
váků. Je pozoruhodné, že se diváci na tuto komedii vracejí do 
hlediště i několikrát…
Představení přiváží Divadlo Antonína Dvořáka Příbram. V režii 
Milana Schejbala hrají Eliška Nejedlá, Robert Tyleček, Martin 
Dusbaba, Vladimír Senič, Petr Florián a  Helena Karochová

Vstupné: 320,- Kč.
Délka představení je cca 125 minut + přestávka.

Neděle 13. února od 15 hod.
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky je připravena zajímavá hudební 
zábavná  show plná písniček, povídání , tancování a zábavy 

pro malé děti i unavené rodiče.

RARÁŠCI
S Rarášky Michalem a Edou a raubířem Pepinem se podíváme 
do Afriky, zacvičíme si, naučíme se roční období a spoustu další 
zábavy. Součástí představení jsou jedinečné velkoplošné ani-
mované videoprojekce. 
Každé dítě dostane na památku samolepku Rarášků + hračku 
od firmy Playmobile.
Hrají: Kateřina Kocichová, David Depta (alternace: Magda 
Malá, Genny Ciatti,  Simona Prasková)

Vstupné: 120,- Kč. 
Délka představení cca 60 minut + přestávka.



 

PLÁNOVANÉ AKCE 
NA BŘEZEN 2022

ÚT 1.3 . TŘI LETUŠKY V POSTELI  Divadlo  (Dárkový balíček)

ČT 10.3. HANA ZAGOROVÁ      Koncert

SO 12.3. DĚTSKÝ KARNEVAL  Karneval pro děti a mládež

ÚT 15.3. RODINNÝ KONCERT ZUŠ SEDLČANY    Koncert

ČT 24.3. LIVIN FREE       Koncert

Více termínů - PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ
A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH            Divadlo  

 

VESELÉ VELIKONOCE (pohádka), KAREL ŠÍP – MINIPÁRTY (zábavný pořad),  
ÚSTŘEDNÍ HUDBA AČR (koncert), KAREL PLÍHAL (koncert), RIGOLETTO (divadlo),  

SWING TRIO AVALON (koncert), KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK (pohádka),  
MUŽI V OFFSIDU (divadlo), ŠTEPÁN KOJAN (koncert), SEDLČANSKÁ VONIČKA (koncert), 
MICHAL NESVADBA (představení pro děti), TECHTLE MECHTLE A KOČKY (travesti show), 

METROPOLITAN JAZZ BAND a Eva EMINGEROVÁ (koncert), 
LUCIE BÍLÁ a PETR MALÁSEK (koncert), SVATBA BEZ OBŘADU (divadlo), 

THE BEATLES REVIVAL (koncert), KLUK Z PLAKÁTU (pohádka), 
FLAMENGO – KUŘE V HODINÁCH (koncert), ...
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VÝSTAVA
Výstava v měsíci únoru bude v náhradních prostorách 

vestibulu KDJS protože v prostorách určených 
pro instalaci výstav působí Očkovací centrum.

Čtvrtek 24. února v 19.30 hod.
ZÁBAVNÝ POŘAD

Srdečně vás zveme na zábavný pořad – show 

ÚSMĚVY RADIMA UZLA 
… aneb O sexu převážně nevážně s MUDr. Radimem Uzlem 
a písničkářem Pepou Štrossem. 
Tento zábavný pořad  slaví úspěchy po celé republice. A jak 
sám hlavní protagonista říká … je o intimních slastech a stras-
tech. … a v pořadu se šokovaní diváci po celém světě dozvědí 
jak na TO.
Tento pořad je náhradou /a pevně věříme, že stejně zábavnou 
a kvalitní/ za původně plánovaný pořad ÚSMĚVY JOSEFA NÁ-
HLOVSKÉHO, který není možno v této době uvést. Pro maji-
tele vstupenek na původní pořad je určena další informace – 
vstupenky platí i na tento nový pořad, ale pokud budou chtít 
vstupenky vrátit, tak je to možné do 24. 2. 2022 v předprodeji 
vstupenek v TIC na Náměstí TGM v Sedlčanech.

Vstupné: 250,- Kč. 
Délka představení je cca 95 minut bez přestávky.

DÁLE PŘIPRAVUJEME NA SEZONU 2022

Od 15. února 2022 budou vystaveny práce 
žáků ZUŠ Sedlčany.

 VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU 
1. STUPNĚ ZUŠ

představí rozpracované projekty žáků. Témata prací se týkají 
Ptáků, Světa kolem nás, Řeckých dějin a Robinsona Crusoa.



 
KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program únor 2022

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 4. února ve 20 hod.

OKUPACE
film Česko - drama, komedie (2021), rež. M. Nohejl, 98 min.

Černá komedie Okupace se odehrává jedné noci v zakouřeném 
baru, kde charaktery vlají jako oblaka cigaretového dýmu. Una-
vený večírek naruší nezvaný host a večer nabere naprosto neče-
kaný směr. V hlavních rolích se představí Martin Pechlát, Ondřej 
Brousek nebo Antonie Formanová, roli ruského důstojníka sehrál 
Alexej Gorbunov.                                       Vstupné 100 Kč. Od 15 let.

sobota 5. února ve 20 hod.

BENEDETTA
film Francie, Belgie, Holandsko – drama, historický, romantic-
ký(2021), rež. P. Verhoven, 127 min.

Schopnost konat zázraky vynese charismatické Benedettě (V. Efi-
ra) koncem 17. století výsadní postavení v toskánském klášteře. 
Když její slabost pro mladou a živelnou Bartolomeu přeroste v ne-
spoutanou vášeň, začíná hra plná intrik sahající do vyšších pater 
italské církve. Erotické drama od Paula Verhovena  natočené pod-
le skutečného příběhu.                               Vstupné 100 Kč. Od 18 let.

Dospívající Lyz má před sebou zářivou kariéru ve vrcholovém spor-
tu. Talentovaná lyžařka přichází do vyhlášeného tréninkového 
kempu, který vede charismatický Fred, tvrdý, ale pozorný trenér. 
Pro Lyz, která pochází z rozvrácené rodiny, je pohledný starší muž 
vzorem, ke kterému zbožně vzhlíží.            Vstupné 130 Kč. Od 15 let.

pátek 11. února ve 20 hod.

SLALOM
film Francie – drama (2021), rež. Ch. Favier

Film pro partnerské dvojice se smyslem pro humor. Pro ty, kteří po 
sobě chtějí spíš toužit, než se láskou udusit nebo rovnou uškrtit. V pří-
běhu není protagonistou tygr na útěku, ale žena se sebeúctou. Hrají: 
V. Kotek, L. Vlasáková, J. Bartoška atd.       Vstupné 120 Kč. Od 12 let.

sobota 12. února ve 20 hod.

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
film Česko – komedie (2021), rež. R. Bajgar, 90 min.

FILMOVÝ KLUB

Aleksi je 26letá dívka, která si po absolvování vysoké školy mysle-
la, že jí patří svět. Odjela do Berlína, kde se chtěla živit jako foto-
grafka. Po střetu s realitou, ve které se nedokázala prosadit, hledá 
útočiště u rodičů. Rodiče mají vinařství a Aleksina matka doufá, že 
se dcera zapojí do práce   v rodinném podniku.

Vstupné 100 Kč. Od 15 let.

pátek 18. února ve 20 hod.

ALEKSI
film Chorvatsko – drama, komedie (2021), rež. B. Vekarić, 88 min.

čtvrtek 3. února ve 20 hod.

QUO VADIS, AIDA
film Bosna a Hercegovina, 2020 , rež. Jasmila Žbanić, 101 min. 

Nekompromisní a zároveň hluboce lidský snímek režisérky 
Jasmily Žbanić nahlíží na masakr v Srebrenici prostřednictvím 
osobního příběhu charismatické hlavní hrdinky Aidy. Je rok 
1995 a Aida pracuje jako překladatelka pro OSN ve Srebrenici. 
Její rodina je mezi tisícovkami místních, kteří hledají v „bez-
pečné zóně“ OSN útočiště před srbskou armádou. Pár hodin 
od míst, kde s oblibou trávíme letní dovolené, se schyluje k 
největší evropské tragédii od konce druhé světové války. Při 
vyjednáváních si Aida postupně uvědomuje vážnost situace. 
Jde o osud města i o život jejích milovaných. Podaří se jí je za-
chránit? Nekompromisní a zároveň hluboce lidský snímek re-
žisérky Jasmily Žbanić svou emoční silou dalece předčí většinu 
válečných filmů. Nesoustředí se totiž na vykreslení násilí, ale 
na příběh konkrétní ženy a nepředstavitelná dilemata, která 
před ní válka staví.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 6. února v 15 hod.

DRAČÍ ZEMĚ
film Mauricius – animovaný, rodinný, dobrodružný (2020), 92 min. 
rež. T. Eshed 
Doby, kdy lidé a draci žili společně v míru, jsou již dávnou minu-
lostí. Draci se skrývají ve vyhnanství a mají zakázáno létat. Jenže 
mladý stříbrný drak Plamínek už má takového života dost. Chce 
poznávat svět a zažívat dobrodružství.                 Vstupné 100 Kč.

pátek 25. února ve 20 hod.

CROODSOVI: NOVÝ VĚK
film USA – animovaný, komedie (2021), rež. J. Crawford, 95 min.

Nejslavnější pravěká rodina se vrací!  Croodsovi zjistí, že hrdinové 
doby kamenné to fakt nemají jednoduché. Nestačí, že jim na kaž-
dém kroku hrozí sežrání od hladových potvor. Oni navíc museli po-
tkat rodinu, která je lepší než ta jejich.    Vstupné 110 Kč. Přístupné.

sobota 26. února ve 20 hod.

MUŽ ZBAVENÝ TÍŽE
film Ćesko – dokumentární (2021), rež. J. Císařovský, 70 min.

Dílo Kamila Lhotáka představuje jedno z největších dobrodružství 
moderního umění 20. století. Režisér se v dokumentu Muž zbave-
ný tíže vydává po jeho stopách. Hledá Lhotákovu tajemnou Ohra-
du snů a také zkoumá jeho touhu zbavit se zemské tíže. 

Vstupné 100 Kč. Přístupné.

sobota 19. února ve 20 hod. 

MARGRETE - KRÁLOVNA SEVERU
film Dánsko, Norsko, Švédsko, Polsko, Česko – drama, historický 
(2021), rež. Ch. Sieling,120 min. 

Píše se rok 1402. Margrete dosáhla toho, co se ještě žádnému 
muži nepodařilo. Spojila Dánsko, Norsko a Švédsko do mírově ori-
entované unie, kterou sama řídí prostřednictvím svého adopto-
vaného syna Erika. Svazek je však sužován nepřáteli... 

Vstupné 110 Kč. Od 15 let.

čtvrtek 17. února 2022
Projekce filmového klubu - bude upřesněno.


