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Pátek 1. dubna od 19.30 hod.
DIVADLO MIMO PŘEDPLATNÉ

Spolek divadelních ochotníků Sedlčany si i v letošním roce 
připravil pro své příznivce představení.

Barbara a Allan Peasovi, Miroslav Hanuš

PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ 
A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH
Hudební komedie, která vám poradí, jak předcházet partner-
ským krizím. Knihy manželů Peasových, které zkoumají rozdíly 
mezi myšlením žen a mužů, se staly světovým bestsellerem. 
Autoři kvůli nim procestovali celý svět a shromáždili nejnovější 
poznatky z oboru výzkumu mozku, z evoluční biologie, psy-
chologie a sociologie. Čtenářům pak předkládají lehce kontro-
verzní výsledek, který možná překvapivým, avšak humorným 
způsobem vysvětluje důvod existence napětí a rozepří mezi 
příslušníky obou pohlaví a pokouší se najít způsoby, jak se 
s nimi vypořádat. Režisér Miroslav Hanuš si jejich dílo vzal jako 
základ své hudební komedie, která vznikla takříkajíc na míru 
hereckému souboru Divadla ABC. Originální nápady předlohy 
divadelně upravil a převedl do jevištního tvaru, ve kterém ne-
budou chybět písně a spousta humoru, který se často dotýká 
věcí, jež ve skutečnosti příliš veselé nejsou.
V režii Richarda Otradovce hrají: Jaroslav Repetný, Sláva Bloch, 
Jiří Dundr, Miloslava Kelichová, Petra Daňková, Miroslav 
Bouček, Jana Smrtová, Tereza Boučková, Renata Volková, Jiří 
Bosák, Pavel Heran a Renata Holoubková.

Vstupné: 150 Kč. Délka představení cca 100 minut + přestávka

Neděle 3. dubna od 15 hod.
DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE

Pro příznivce dětských divadelních představení 
je připraveno pohádkové pásmo

VESELÉ VELIKONOCE
Velikonoční zajíček na svém jarním putování má neobyčejná 
malovaná vajíčka, která v sobě ukrývají nejen lidová říkadla 
a velikonoční obyčeje, ale také nejednu pohádku ... tedy ... 
Hody, hody doprovody máme vajíčka pohádkový .... 
JAK PRINCEZNA HÁDALA, AŽ PROHÁDALA
Veselá pohádka na motivy pohádky Jana Drdy o chytrém pa-
sáčkovi vepřů Ondrovi, hodné Dorotce a princezně, která ráda 
rozdávala hádanky...
KDO JE HLOUPĚJŠÍ?
Pohádkový příběh na motivy stejnojmenné pohádky Boženy 
Němcové - o hrnčíři 
Matějovi, jeho ženě 
Majdalénce a jejich 
úsměvných přího-
dách...

Vstupné: 100,- Kč. 
Délka představení

cca 60 minut 
bez přestávky.

Středa 6. dubna v 18 hod.
KONCERT

Srdečně vás zveme na slavnostní 

JUBILEJNÍ KONCERT ZÁBOJE
ke 160. výročí založení sboru.

Sedlčanský smíšený pěvecký sbor Záboj v letošním roce slaví 
160. výročí založení a jak jinak slavit, nežli zpěvem a dobrou 
hudbou. Během koncertu zazní průřezový výběr skladeb růz-
ných žánrů z repertoáru sboru. Namátkou lze vybrat například 
Sbor židů z opery Nabucco, sborovou klasiku Moravské dvoj-
zpěvy, ale i populární spirituály Žízeň,  Dudy z Edinburghu či 
světoznámou skladbu Loch Lomond. Nebude se jen zpívat, ale 
zazní také orchestrální vystoupení hudebníků, kteří se sborem 
dlouhodobě spolupracují. Sbor diriguje Vladimíra Severová 
a o klavírní doprovod se postará Martin Severa.

Vstupné: 100,- Kč.  Délka koncertu je cca 80 minut + přestávka.

 

6. dubna 2022 od 18:00 hod
v divadelním sále KDJS Sedlčany

Smíšený pěvecký sbor Záboj Sedlčany ve spolupráci 
s Kulturním domem Josefa Suka Vás zve na

jubilejní koncert

ke 160. výročí 
svého založení

Záb jo eZáb joZáb jo
vstupné 100,- Kč Předprodej v TIC na Náměstí TGM v Sedlčanech 

a na www.kdjs-sedlcany.cz
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Pátek 8. dubna v 19.30 hod.
TRAVESTI SHOW

Nejúspěšnější česká travesti skupina 
- Techtle Mechtle a Kočky s novým pořadem 

CABARET ŠULIN RŮŽ
míří do Sedlčan!

Na své si přijdou nejen milovníci tance, ale také dobré zába-
vy a legrace. Těšit se na Vás budou oblíbené tváře  – Dolores, 
Cathrin, Gina, Saša a Naira. Přijďte se přesvědčit, jak snadno se 
z pánů Lukáše, Martina, Jirky, Nikolase a Alexandra stanou zná-
mé zpěvačky, které při svých vystoupeních parodují. Pořad je 
parodií na známý Cabaret Moulin Rouge v Paříži a zaujme Vás 
nejen velkou jevištní scé-
nou a tancem, ale také 
více jak 70-ti výpravný-
mi kostýmy a vtipnými 
scénkami.  Společně 
s nimi nahlédnete také 
do zákulisí a příprav 
každého divadelního 
představení či velké show.
Vstupné: 340,- Kč v před-

prodeji a 370,- Kč v den 
konání akce na místě. 

Délka představení je cca 
110 minut + přestávka.

Čtvrtek 7. dubna v 19.30 hod.
KONCERT

Jako jeden z velkých koncertů, který je i součástí letošního 
ročníku Hudebního festivalu SUKOVY SEDLČANY uvádíme 

vystoupení vynikajícího hudebního tělesa

ÚSTŘEDNÍ HUDBA ARMÁDY 
ČESKÉ REPUBLIKY 

Po delší době uvítáme tento orchestr a jak je již téměř tradi-
cí, spoluúčinkovat budou i hostující pěvecké hvězdy, kterými 
letos budou dvě vynikající zpěvačky. Oblíbená populární zpě-
vačka DASHA a dále sólistka Národního divadla Lucie SILKE-
NOVÁ. V průběhu večera zazní například skladby J. Wiliiamse, 
J. Lennona, D. Elingtona, A. Dvořáka, B. Smetany, Ch. Gounoda 
či E. Moricconeho.

Vstupné: 300,- Kč. 
Délka představení je cca 95 minut + přestávka.

Středa 13. dubna v 19 hod.
ZÁBAVNÁ TALK SHOW

Do Divadelního sálu KDJS Vás zveme na velmi oblíbenou talk 
show na motivy televizního pořadu Všechnopárty,  

která je nazvaná

MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
V programu plném zábavných vyprávění a historek vystoupí 
společně s populárním moderátorem také jeho host Josef Alois 
Náhlovský. A jak je v tomto typu pořadů zvykem, tak dojde 
i tentokrát na dotazy diváků. 

Vstupné: 350,- Kč. 
Délka představení je cca 100 minut bez přestávky.
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Čtvrtek 21. dubna v 19.30 hod.
KONCERT

Do malého Koncertního sálu při klubové – stolové úpravě 
s možností mírné konzumace Vás zveme na koncert 

JAKUB ŠAFR A SWING TRIO 
AVALON

Kapela u nás již několikrát s velkým úspěchem vystupovala 
a jak hudebníci sami říkají – jde o jedinečný jazzový koncert 
s nejlepšími kousky 30. a 40. let.
Swing Trio Avalon založili v roce 1996 klavírista Jakub Šafr 
(*1975), klarinetista Martin Voříšek (*1974) a bubeník Jan 
Kubeš (*1976), okouzleni živelným, energickým a hudebně 
sofistikovaným projevem malých skupin Bennyho Goodmana. 
Svým posluchačům se snaží zprostředkovat radostnou a záro-
veň poetickou atmosféru americké swingové hudby 30. a 40. 
let. Trio účinkuje zejména ve svém domovském jihočeském 
regionu, ale vystupuje i v ostatních oblastech České republiky 
a v zahraničí (Rakousko, Německo, Švýcarsko, Polsko,
Francie, na pozvání Českých aerolinií též Srí Lanka). … a pro 
sedlčanský koncert připravují prý i překvapení – plánují i vy-
stoupení hostující zpěvačky.

Vstupné: 240,- Kč.
Délka představení je cca 90 minut + přestávka.



 
PLÁNOVANÉ AKCE 
NA KVĚTEN 2022

NE 1.5. ŠTEFAN MARGITA - INTIMITY                   Koncert
ST 4.5. KAREL PLÍHAL      Koncert
ČT 5.5. MUŽI V OFFSIDU              Divadlo - předplatné 
ČT 12.5. KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ    Koncert 
PÁ 20.5. SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR                    Koncert
SO 21.5. PŘIJEDE MICHAL Z KOUZELNÉ ŠKOLKY   
                                                                       Pořad pro děti a rodiče
ST 25.5. SEDLČANSKÁ VONIČKA      Koncert
ÚT 31.5. LUCIE BÍLÁ a PETR MALÁSEK    Koncert 

 

MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE (koncert), 
SVATBA BEZ OBŘADU (divadlo),  ŠTEPÁN 
KOJAN (koncert), METROPOLITAN JAZZ 
BAND a Eva EMINGEROVÁ (koncert), THE 
BEATLES REVIVAL a KAREL KAHOVEC (kon-
cert), PLAVCI - VYPLOUVÁME (koncert), 
KLUK Z PLAKÁTU (pohádka), HANA ZAGO-
ROVÁ (koncert), OLYMPIC (koncert),  FLA-
MENGO – KUŘE V HODINKÁCH (koncert), 
KONCERT UČITELŮ ZUŠ (koncert), POUTNÍ-
CI (koncert), …

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program duben 2022

VÝSTAVA

DÁLE PŘIPRAVUJEME NA 
ROK 2022

V Koncertním sále je připravena ke zhlédnutí výstava věnovaná 
významnému výročí jednoho z kulturních spolků dlouhodobě 
působícího v Sedlčanech. V roce 2022 slavíme 160. výročí zalo-
žení pěveckého sboru ZÁBOJ. Mimo výročního koncertu bude 
součástí oslav i výstava 

ZÁBOJ – 160 LET
Je věnována nejen dávno minulé historii, ale také současnosti 

a plánům tohoto sboru.

Úterý 26. dubna v 19 hod.
DIVADLO - PŘEDPLATNÉ

Jedním z vrcholů Hudebního festivalu SUKOVY SEDLČANY 
každoročně bývá klasické operní, baletní či operetní představe-
ní. V letošní sezoně jsme museli přistoupit ke změně původně 
plánovaného titulu /Rigoletto/, protože doba covidová doznívá 
a bohužel při velkém počtu účinkujících došlo k výměnám členů 
souboru a také ke změnám repertoáru uměleckých souborů. To 
potkalo i nás, ale není nutno zoufat, protože nový titul je velmi 
dobrou náhradou. Na našem jevišti zazní tony skvělého operní-
ho díla Giuseppe Verdiho

NABUCCO
Nejúspěšnější představení Severočeského divadla poslední 
doby, které sklidilo četné úspěchy nejen v ČR, ale i v zahrani-
čí. Vášnivá a stále silná Verdiho hudba vypráví biblický příběh 
o utiskovaném židovském národu a jeho osvobození z baby-
lonského zajetí, sbor Židů v této opeře patří k nejkrásnějším 
sborům celé operní literatury. Režie zkušeného Martina Dubo-
vice, atraktivní kostýmy renomovaného Josefa Jelínka, scéna 
a celkové zpracování uspokojí i našeho nejnáročnějšího diváka.

Vstupné: 550,- Kč.
Délka představení je cca 150 minut + přestávka.

Neděle 24. dubna od 15 hod.
DIVADLO PRO RODIČE A DĚTI

Pro příznivce dětských divadelních představení 
je připraveno představení

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
Hubert, Hodan, dva krysáci, Eda, laboratorní potkan z Prahy 
a Ludvíček, sádrový trpaslík. Tak to je nerozlučná parta, která 
zažívá na malém smetišti poblíž Vizovic jedno dobrodružství za 
druhým. Zrovna teď je čeká jedno opravdu veliké. Totiž, Ludvík 
se ztratil! Začíná nebezpečná pátrací akce. Nejdřív se všichni 
vypraví za moudrým a všeznalým pavoukem Pechem, který si 
z nich ovšem dělá jenom samá šprťouchlata a legrácky! Dál pu-
tují celým smetištěm a musí se vypořádat s hladovým a trochu 
přihlouplým kocourem Brunem, s ospalou a popletenou můrou 
Agátou a s vychytralou zmijí Klotyldou, která si dělá zálusk na 
ubohého Edáčka. Skončí potkan v žaludku lstivé Klotyldy? A co 
Ludvík? Shledají se s ním ještě vůbec? Vrátí se všichni šťastně 
domů? To se dozvíte, když příjdete na naši pohádku.
Vstupné: 100,- Kč. Délka představení cca 60 minut bez přestávky.
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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 1. dubna ve 20 hod.

ŽAL ŽEN
film Česko – enviromentální dokument (2022), rež. A. Culková, 92 min.

Film Žal žen se dotýká klimatické změny, ale není o statistikách, nýbrž 
o emocích. Otevřeně zkoumá emoce, které vzbuzuje vidina blízkého ko-
lapsu rovnováhy mezi planetou a lidmi. Je hlavně o ženách, protože při 
zkoumání emocí zjišťujeme, že ženy vnímají a prožívají ohrožení klimatic-
kou změnou mnohdy naléhavěji než muži. 

Vstupné 110 Kč. Od 12 let přístupné.

sobota 2. dubna ve 20 hod.

CHYBY
film ČR/SR – romance (2021), rež. J. Prušinovský, 99 min.

Ema (P. Gajdošíková) je energická pětadvacetiletá prodavačka v super-
marketu na malém městě. Tomáš (J. Jankovský) je třicetiletý pokrývač 
žijící v nedaleké vesnici. Jedna noc, od které ani jeden z nich nic zásad-
ního nečekal, rychle přeroste ve vztah, lásku a společné bydlení. Ema se 
rozhodne Tomášovi svěřit se vším, co v životě prožila... 

Vstupné 110 Kč. Do 15 let nepřístupné. 

Berntsen je úspěšný stand-up komik. Pravidelně vystupuje v nejlepším 
komediálním klubu ve městě, má krásnou přítelkyni a vede báječný život 
jako veřejně známá osoba. Jednoho dne se však všechno změní. Kasper 
je propuštěn...                                      Vstupné 110 Kč. Od 12 let přístupné.

pátek 8. dubna ve 20 hod.

NIC K SMÍCHU
film Norsko – komedie, drama (2022), rež. P. Naess, 117 min.

Výpravný film režiséra D.Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu, ale 
i životnímu příběhu jednoho z největších světových atletů všech dob, 
čtyřnásobného olympijského vítěze, Emila Zátopka. Příběh o vítězstvích 
v lásce i ve sportu, k nimž je třeba především velké srdce. Film Zátopek 
je však také příběhem osudového setkání a celoživotní lásky dvou lidí, 
kterou nedokázaly zlomit ani sportovní nebo životní prohry. 

Vstupné 130 Kč. Přístupné.

sobota 9. dubna ve 20 hod. 

ZÁTOPEK
film Česko – drama, životopisný (2022), rež. David Ondříček, 
130 min.

FILMOVÝ KLUBHelena opouští všední život v rodné Praze, aby se v Kábulu vdala za své-
ho milovaného spolužáka Nazira. Pod jménem Herra začíná v exotickém 
prostředí novou životní etapu. K vysněné budoucnosti ale nevede jedno-
duchá cesta. Ne všichni mají tak velké srdce jako Nazir a tolik smyslu pro 
humor jako hlava rodiny, pokrokový dědeček. 

Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 15. dubna ve 20 hod.

MOJE SLUNCE MAD
film ČR/SR/F – animovaný, drama (2021), rež. M. Pavláková, 
85 min.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 10. dubna v 15 hod.

MYŠI PATŘÍ DO NEBE
film ČR, SR, F,PL – dobrodružná anim. komedie (2022), rež.D. Grimmo-
vá, J. Bubeníček, 87 min.
Myška Šupito ráda všechny přesvědčuje o tom, že je nejodvážnější 
myší na celém světě a vůbec ničeho se nebojí. Ale opak je pravdou, ve 
skutečnosti se pobobkuje ze všeho, co se kolem jen mihne. Jejím tou-
žebným přáním je být stejně statečná jako její tatínek. Vstupné 110 Kč.

pátek 22. dubna ve 20 hod.

NA CESTĚ
film Irán – road movie, drama, komedie (2021), rež. P. Panahi

Na první pohled se to zdá jako obyčejný rodinný výlet. Mrzutý otec má 
nohu v sádře, starší syn neobratně řídí, mladší dělá neúnavně rozruch 
a matka se snaží rozdílné energie vybalancovat. Jenže zdání klame. Cesta 
plná rozmíšek, vtípků a úsměvů má zneklidňující směr, o kterém se do-
zvídáme jen z drobných náznaků.                       Vstupné 130 Kč. Přístupné. 

sobota 23. dubna ve 20 hod.

TADY HLÍDÁME MY
film Česko – rodinná komedie (2022), rež. J. Šajmovič, 96 min.

Lesní inženýr Ivan (L.Vaculík) se zamiloval do vědkyně Julie (J.Ježková). 
Po svatbě si pořídili penzion v samotném srdci malebné Šumavy, kam se 
nastěhovali s Juliinou šestnáctiletou dcerou Kačkou (V.Divišová) a jejím 
psem, jezevčíkem Hugem. Ivan s Julií se však snaží především o potomka 
a provozování penzionu zanedbávají.                 Vstupné 100 Kč. Přístupné. 

sobota 16. dubna ve 20 hod.

NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ
film Norsko – drama, komedie (2022), rež. J. Trier, 129 min.

Brzy třicetiletá Julie stále hledá své místo ve světě a experimentuje, za-
tímco její starší přítel Aksel by se rád usadil a začal novou životní etapu. 
Věci se zkomplikují, když zvídavá Julie pronikne na večírek, na kterém 
potká mladého a okouzlujícího Eivinda… 

Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevhodné.

čtvrtek 14. dubna ve 20 hod.

MŮJ SOUSED TOTORO
film Japonsko –  (1988), rež. Hajao Mijazaki, 86 min. 
Třicet čtyři let po premiéře se do čekých kin poprvé dostává jeden z 
nejkrásnějších japonských animovaných filmů (nejen) pro děti - Můj 
soused Totoro. Připravili jsme pro vás speciální projekci v českém 
znění, abyste mohli vzít i své dětské příbuzné a známé. Sestry Sacuki 
a Mei se s tatínkem stěhují na venkov do strašidelného domu. Star-
ší Sacuki musí převzít péči o domácnost, zatímco malá Mei objevuje 
zákoutí přilehlého lesa. Dívky se spřátelí s roztomilými lesními duchy 
v čele s obrovským chlupáčem Totorem a prožijí s nimi největší dob-
rodružství svého života. Nadčasový film mistra japonské animace Ha-
jaa Mijazakiho v produkci studia Ghibli s ohromující obrazotvorností 
vypráví o každodenních radostech i trápeních diváků každého věku.

pátek 29. dubna ve 20 hod.

KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA
film Francie – komedie (2021), rež. L. Garrel, 67 min.

Abel a Marianne jednoho dne zjistí, že jejich třináctiletý syn Joseph tajně 
prodal nejcennější rodinný majetek. Oba rodiče rychle pochopí, že Jose-
ph není jediný, kdo se různými způsoby snaží financovat záhadný projekt 
– jde o stovky dětí, zapojené po celém světě. A jejich posláním je zachrá-
nit planetu.                                                            Vstupné 110 Kč. Přístupné.

sobota 30. dubna ve 20 hod.

IDIOT
film Česko – tragický příběh (2022), rež. D. Špinar, 91 min.

Lidská dobrota a čistota ve zkaženém světě nikdy nevyjde z módy. 
To dokazuje více než sto padesát let starý příběh Idiota F.M.Dostojevské-
ho, který stále láká k novým zpracováním a dokáže zasáhnout svou nad-
časovostí i současné diváky.                   Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevhodné.


