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KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program červen 2022

Pátek 3. června od 18 hod.
KONCERT

Do prostředí Rytířského sálu na Zámku Červený Hrádek Vás 
zveme na tradiční koncert 56. ročníku hudebního festivalu 

Sukovy Sedlčany, v kterém se nám po dvouleté odmlce opět 
představí hudební těleso

MLADOTA
ENSEMBLE PRAGUE

Toto skvělé hudební uskupení nesoucí jméno bývalého ma-
jitele zámku Červený Hrádek uvede klasické skladby českých 
i zahraničních autorů pod vedením koncertního mistra, kterým 
je houslista Martin KOS.

Vstupné: 250,- Kč.
Délka představení je cca 80 minut + přestávka.

Středa 15. června od 18 hod.
KONCERT

I v letošním roce navazujeme na téměř tradici z minulých se-
zon a opět ve spolupráci s agenturou The Prague Concert Co. 
máme připraven koncert zahraničního orchestru. Tentokrát 

uvítáme velký orchestr

KING´S COLLEGE LONDON 
SYMPHONY ORCHESTRA.

Tento symfonický orchestr je stěžejním tělesem hudební fa-
kulty Univerzity King's College v Londýně. Za posledních 
15 let se rozrostl jak do velikosti, tak i do postavení. Prosadil se 
na hudební scéně hlavního města a stal se jedním z nejlepších 
studentských orchestrů ve Velké Británii. Orchestr sídlí
v centru Londýna, na slavné ulici The Strand a vystupuje na nej-
různějších historických a významných místech hlavního města 
Velké Británie. Během koncertu zazní skladby světových autorů 
a uslyšíme např. Suitu z Bizetovy Carmen či Williamsovu Suitu 
anglických lidových písní.
Přijďte si poslechnout sympatický mladý symfonický orchestr, 
který svým zvukem zaplní celý sál a jehož členové zaplní celé 
jeviště.

Vstupné: 
100 Kč.

Délka
představení 

cca 65 minut 
bez

přestávky.

Úterý 7. června od 19.30 hod.
KONCERT

Po delší době zavítá do Sedlčan našim návštěvníkům 
velice dobře známý

ŠTĚPÁN KOJAN.
Tentokrát přijíždí se svým pořadem nazvaným jednoduše

ZPÍVANÁ.
Představovat tohoto výborného muzikanta, zpěváka, skladatele a dlouholetého 
frontmana skupiny KEKS je pro většinu publika zbytečné. Stejné je to i s jeho pís-
němi, které jsou známé nejen z koncertů, ale i z rozhlasových vln a koncertů jiných 
zpěváků. Přijďte si užít pohodový koncert, který proběhne při klubové úpravě Spo-
lečenského sálu a tedy s možností mírné konzumace.

Vstupné: 200,- Kč. Délka představení je cca 100 minut + přestávka.
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Pátek 24. června od 19.30 hod.
DIVADLO

Divadelní spolek DEHHET ze Staré Huti u Dobříše
svou činností již patnáctým rokem navazuje na dlouholetou 

práci a tradici místních ochotníků. Během let publiku
představil jak několik autorských kusů,

tak inscenací zahraničních, známějších a především
kvalitnějších autorů. Posledním počinem souboru je 

“CHARLEYOVA TETA“ 
z pera britského dramatika J. B. Thomase.

Jack a Charley jsou studenti v Oxfordu na konci 19. století. Trá-
pí je ranní bolesti hlavy po bujarých večírcích, nedostatek fi-
nancí, ale především láska. Na cestě za dámami svého srdce by 
jim mohla pomoct i Charleyova teta, bohatá dáma až z Brazílie. 
Co když ale Charleyova teta nedorazí? Řešením by mohl být vy-
nalézavý spolužák Babbs. Je ale Babbs řešením, nebo jen další 
překážkou na cestě 
za láskou? O tom se 
přijďte přesvědčit 
sami …

Vstupné: 150,- Kč.
Délka představení je 

cca 110 minut
+ přestávka.

PŘEDPLATNÉ
2022 - 2023

Opět se přiblížil čas zahájení nové KULTURNÍ 
SEZONY 2022 - 2023 a také letos máme pro ná-
vštěvníky KDJS Sedlčany připraveny dva tradiční 
předplatitelské cykly. 
Prvním je „PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2022 – 2023“ 
a v tomto cyklu Vám nabízíme celkem sedm di-
vadelních představení za velice výhodnou cenu 
1.800,- Kč. 
Druhým předplatitelským cyklem je „PŘEDPLATNÉ 
POEZIE, SLOVA A HUDBY 2022 – 2023“. V nové se-
zoně Vám nabízíme opět čtyři pořady za velice příz-
nivou cenu 750,- Kč. 
Cena předplatného je oproti samostatně nakupo-
vaným vstupenkám na jednotlivá představení zvý-
hodněna průměrně o více než 40 % … a to stojí 
za využití této nabídky!

Důležitá informace:
Prodej průkazů předplatného zahajujeme od 
1. června 2022 výhradně v předprodeji vstupe-
nek v TIC na náměstí TGM v Sedlčanech. Telefon-
ní kontakt je 318 821 158, kde si lze i dohodnout 
rezervaci. Pro letošní rok opět platí automatická 
rezervace stávajících míst majitelům předpla-
titelských průkazů pro sezonu 2021 – 2022 do 
1. července 2022 (ale pouze těm, kteří dali souhlas 
ke zpracování osobních údajů dle směrnice GDPR). 
Kdo má zájem o „své místo“, tak si může zakoupit 
novou permanentku v předprodeji v TIC, kde je mu 
místo rezervováno do 1. července 2022. Po tom-
to datu bude tato dočasná rezervace automaticky 
uvolněna pro prodej ostatním zájemcům, kteří ne-
byli v minulé sezoně vlastníky předplatného.

Jsme rádi, že jsme dokázali zajistit tyto pořady za 
velmi příznivé zvýhodněné ceny předplatného. Byli 
jsme vývojem cen donuceni přistoupit ke zvýšení 
ceny předplatného, protože nelze nereagovat na 
obecný vývoj cen a inflaci. Nicméně se snažíme za-
jistit našim předplatitelům výrazně výhodnější ceny 
oproti jednotlivě pořizovaným vstupenkám. Bude-
me se těšit na Vaši návštěvu, resp. návštěvy v nové 
kulturní sezoně 2022 - 2023.

VÝSTAVA
V Koncertním sále bude instalována výstava 

NA BŘEZÍCH VLTAVY 
- Vladimír Stibor. 

Jedná se o osmnáctou samostatnou výstavou fotografií Vladi-
míra Stibora. Kolekce obsahuje cca šedesát snímků osobností 
našeho kraje a přírodních krás Sedlčanska. Výstava je doplněna 
obrázky z cest, které ho opět po dvacetiletém pobytu v Praze 
přivedly do rodného kraje. Autor /1959 / se narodil v Benešově 
u Prahy jako první syn novináře Štěpána z Počepic. Vladimír se 
zamiloval do fotografie již v dětství. Byl okouzlen tvorbou svého 
otce, fotografa Viléma Heckela, Jana Reicha z Křemenice, Ro-
mana Szpuka, Jindřicha Streita i mnohých dalších. Vystavoval 
v Petrovicích, několikrát v Praze, v Dobříši, před několika lety 
též i v Sedlčanech. Průřez jeho fotografickou tvorbou byl k vi-
dění před čtyřmi lety v předvánoční Bratislavě. V roce 2021 vy-
chází zatím jeho jediná fotografická kniha Můj malý svět. Žije 
v krajině pod vrchy Cunkova.
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Září 2022
ZAHRAJ TO ZNOVU SAME, Woody Allen
Kdo by neměl rád Woodyho Allena a jeho suchý humor, ironii, 
s níž se strefuje v první řadě sám do sebe a kromě toho rozbíjí 
všechna klišé o lásce a manželství. I v této hře se všechno točí 
kolem nejstaršího tématu – lásky. Manželský pár hledá pro své-
ho nejlepšího přítele, který se nedávno rozvedl, tu pravou ženu. 
Ale protože jde o typicky allenovského hrdinu, to jest neurotic-
kého filmového kritika, není to dohazování právě snadné… 
Hru uvádí Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a v režii Milana 
Schejbala hrají: Martin Holzknecht, Eliška Nejedlá, Kryštof Gry-
gar, Monika Timková a z filmové dotáčky Ondřej Vetchý.

Říjen 2022
SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA, Ingmar Bergman
Jeden z nejúpřímnějších milostných příbě-
hů předvádí všechny polohy milostného 
vztahu, od okouzlení až po brutální rvačku. 
Vyjadřuje však také naději, že ti, co spolu 
prožili život, jsou svázáni něžným poutem.
Univerzitní vědec Johan a právnička Mari-
anne představují dokonalý manželský pár 
se skvělou minulostí a nadějnou budouc-
ností. Pod tímto povrchem však číhají problémy, které jednoho 
dne prolomí křehkou skořápku dlouholetého vztahu. 
Hru uvádí Agentura HARLEKÝN Praha a v  režii  Vladimíra Strniska  
hrají: Michaela Badinková , Michal Dlouhý, Kamil Halbich / Vasil 
Fridrich, Barbara Lukešová a hlas ze záznamu Simona Stašová.

Listopad 2022
SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ, Jiří Havelka
Pokud jste se zúčastnili alespoň jedné jediné domovní schů-
ze, budete v průběhu představení zažívat nepříjemný pocit 
takzvaného déjá vu. Divadelní hra získala v roce 2017 Cenu 
Marka Ravenhilla a byla nominována na Cenu divadelní kritiky 
v kategorii Hra roku. V roce 2019 natočil režisér Jiří Havelka 
(1980) na jejím základě celovečerní film Vlastníci, který získal 
Českého lva za nejlepší scénář.
Představení uvádí Městské divadlo Mladá Boleslav a v režii 
Adama Dočekala hrají: Lucie Končoková, Petr Prokeš, Eva Rei-
terová, Petr Bucháček, Karolina Frydecká, Milan Ligač, Ondřej 
Lechnýř, Lucie Matoušková, Martin Hrubý a další.

Únor 2023
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA, Emmerich Kálmán
Jeden z největších operetních hitů „Čardášová princezna“ Emme-
richa Kálmána zavítá na jeviště sedlčanského divadla. Zazname-
nala ohromný světový úspěch a stala se rodnou sestrou Leháro-
vy Veselé vdovy, druhou nejhranější operetou v historii tohoto 
žánru. Představovala vrchol Kálmánovy tvorby, protože v ní spojil 
skladatel krásu maďarského folklóru s elegancí salónního valčíku. 
Hru uvádí Severočeské divadlo Ústí nad Labem a v režii Michala 
Lieberzeita hrají členové operního souboru a orchestru Severo-
českého divadla.

Březen 2023
HRDINOVÉ,  Gérald Sibleyras
Skvělá komedie s neméně skvělými 
herci - Petrem Kostkou, Jaroslavem Sa-
toranským a Miroslavem Vladykou. 
Tři veteráni z první světové války, Gustav, René a Fernand, spolu žijí 
v domově důchodců – pravidelně se setkávají na terase svého 
současného útočiště, vzpomínají na svou minulost a popichují 
se, aniž tuší, že největší bitva jejich života je teprve čeká. 
Hru uvádí Divadlo Komorní kalich v režii Petra Slavíka.

Květen 2023
TEĎ MĚ ZABIJ,  Brad Fraser
Příběh jedné rodiny, která žila šťastně až do osudového oka-
mžiku. Ten zamíchá kartami a navždy změní životy. Nehody se 
totiž stávají a musíme jim čelit, ať chceme nebo ne. To důležité 
je ale nikdy neztratit naději. 
Hru uvádí Městské divadlo Mladá Boleslav a v režii Petra Mi-
kesky hrají Roman Teprt, Milan Ligač, Malvína Pachlová, Lucie 
Matoušková a Jan Hofman.

Duben 2023
LAKOMEC, Molière (vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin)
Jedná se o klasickou komedii o pěti dějstvích poprvé uvedenou 
v Paříži v září 1668. Hlavní postavou kritické komedie je šede-
sátiletý Harpagon, vdovec, lichvář a necitelný lakomec, který 
žije v neustálých obavách o své peníze; je pro peníze schopen 
obětovat vše – rodinu, děti, lásku.
Představení uvádí Spolek divadelních ochotníků Sedlčany v re-
žii Lidmily Sunegové.

PŘEDPLATNÉ DIVADLO 2022-2023 - 7 představení – cena 1.800,- Kč

Září 2022 
LISTY DŮVĚRNÉ …
Pořad představí posluchačům četbu vy-
braných milostných dopisů Leoše Janáčka 
Kamile Stösslové a nesmrtelnou hudbu 
z jeho klavírního díla a to konkrétně z cyk-
lů V Mlhách, Po zarostlém chodníčku a Sonátu I.X. 1905 „Z Ulice“. 
Účinkují: Petr ŠTĚPÁNEK – umělecký přednes a Terezie FIALOVÁ - klavír.




                                            

                                             LEOŠ JANÁČEK: LISTY DŮVĚRNÉ 

Milostné dopisy Leoše Janáčka Kamile Stösslové, přesněji ty z  půlroku před 
skladatelovou smrtí, a nesmrtelnou hudbu z jeho klavírních cyklů uslyšíme v 
pořadu s názvem Listy Důvěrné. Legendu českého herectví Petra Štěpánka jako 
stárnoucího Leoše Janáčka a  klavíristku Terezii Fialovou jako skladatelovu 
mladistvou múzu Kamilu dělí podobný věkový rozdíl. Co je však spojuje, je vášeň 
projevu, cítění fráze a pokora k  textu. Příběh skladatele, který ke sklonku svého 
života přepisuje hudební dějiny svými originálními skladbami plnými zvláštních 
kombinací krásy, smutku, vzdoru a nostalgie.


Komponovaný večer hudby a textu  /cca 65-70 minut bez přestávky/

Premiéra v divadle Viola 15. 2. 2018

Výběr textu: R. Tamchyna, M. Rudovský

Výběr hudby: T. Fialová


Foto credit: L. Hatašová, D. Havel

Listopad 2022
VALÉRIE ZAWADSKÁ – Mistře, o čem se neví ….
Divadelní společnost Karel Soukup uvádí poučný 
a zábavný dialog z atraktivního hereckého pro-
středí. V pořadu vystupují populární herci, kteří se 
s diváky podělí o své zážitky, zkušenosti, zajímavé 
historky a v neposlední řadě předvedou divákům své umění.
Účinkují: Valérie ZAWADSKÁ a Karel SOUKUP .

Leden 2023 
VEČER HUDBY A POEZIE
Tradiční hudebně-poetický pořad, v němž se spojuje krása 
mluveného slova, poezie a hudby. Zazní poezie a skladby čes-
kých i světových autorů v podání osvědčených interpretů. 
Účinkují: Jan ŠTASTNÝ – umělecký přednes, Jitka JIŘÍČKOVÁ– 
housle, Vítězslav PODRAZIL – klavír.

Březen 2023
MALÉ VZPOMÍNKY NA VELKÉ ŽENY
Novinářka a spisovatelka Marie Formáčková vypráví o svém 
přátelství se slavnými ženami, s nimiž psala životopisné knihy. 
Patřily mezi ně Helena Růžičková, Zita Kabátová nebo Ljuba 
Skořepová. Poutavé vyprávění je proloženo šansony písničkář-
ky Jany Rychterové. 
Účinkují: Marie FORMÁČKOVÁ – mluvené slovo, Jana RYCHTE-
ROVÁ– zpěv a kytara.

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY 2022-2023 - 4 představení – cena 750,- Kč



                                            

                                             LEOŠ JANÁČEK: LISTY DŮVĚRNÉ 

Milostné dopisy Leoše Janáčka Kamile Stösslové, přesněji ty z  půlroku před 
skladatelovou smrtí, a nesmrtelnou hudbu z jeho klavírních cyklů uslyšíme v 
pořadu s názvem Listy Důvěrné. Legendu českého herectví Petra Štěpánka jako 
stárnoucího Leoše Janáčka a  klavíristku Terezii Fialovou jako skladatelovu 
mladistvou múzu Kamilu dělí podobný věkový rozdíl. Co je však spojuje, je vášeň 
projevu, cítění fráze a pokora k  textu. Příběh skladatele, který ke sklonku svého 
života přepisuje hudební dějiny svými originálními skladbami plnými zvláštních 
kombinací krásy, smutku, vzdoru a nostalgie.


Komponovaný večer hudby a textu  /cca 65-70 minut bez přestávky/

Premiéra v divadle Viola 15. 2. 2018

Výběr textu: R. Tamchyna, M. Rudovský

Výběr hudby: T. Fialová


Foto credit: L. Hatašová, D. Havel

 Změna programu vyhrazena. Více informací o pořadech a aktuální data konání pořadů naleznete průběžně aktualizovaná na www.kdjs-sedlcany.cz
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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. června ve 20 hod.

PROMLČENO
film Česko – thriller (2022), rež. R. Sedláček, 95min.

Promlčeno se odehrává během jednoho letního večera. Karel Ro-
den se v roli záhadného muže Radka vrací po dvaceti letech na 
pár hodin do Prahy, aby zde nalezl jistou mladou ženu a jednou 
provždy se vypořádal s minulostí. V pátrání mu pomáhá ambicióz-
ní rozhlasová moderátorka, která jeho příběh dostane do své živé 
noční show.                               Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.

sobota 4. června ve 20 hod.

NOTRE-DAME V PLAMENECH
film Francie – drama (2022), rež. J.J. Annaud, 110 min.

Hrdinský příběh těch, kteří riskovali své životy při nebezpečné zá-
chraně symbolu Paříže. Film v neúnavném tempu rekonstruuje 
události 15. dubna 2019, kdy katedrálu Notre-Dame zachvátily 
plameny a celý svět toho byl v přímém přenosu svědkem. Spolu 
s hasiči se vydáváme přímo do nitra hořící budovy. 

Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupné.

Komedie o tom, že i ti, které dobře známe, pro nás můžou být 
naprostými cizinci. Stačí, když se během jednoho večera jen tak 
pro zábavu rozhodnou sdílet všechny zprávy a hovory ze svých 
mobilů. Hrají T. Pauhofová, K. Issová, M. Hofmann ad. 

Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 10. června ve 20 hod.

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
film ČR/SR – komedie (2022), rež. Z. Marianková, 95 min.

Komedie od tvůrců hitu ŽENY V BĚHU. Láska se na věk nebo na 
místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se za-
milovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv. 
Josef (B. Polívka) se těší, že si po odchodu do penze konečně splní 
svůj dávný sen a stane se pouličním klaunem... 

Vstupné 120 Kč. Přístupné.

sobota 11. června ve 20 hod.

SRDCE NA DLANI
film Česko – komedie (2022), rež. M. Horský, 95 min. 

FILMOVÝ KLUB

Nebývale otevřený dokument Chinaski: Každej ví kulový ukazuje, 
že na pozadí hudebních úspěchů, vyprodaných koncertů, vydání 
úspěšných alb a desítek rádiových hitů byly také deprese, hádky, 
rozpady přátelství,nebo nutnost vyrovnat se se smrtí kapelníka 
P. Grohmana.Hlavní aktéři M. Malátný a F. Táborský před divákem 
nic netají a bez obalu popisují své tehdejší pocity a rozhodnutí.                 
                                                                     Vstupné 120 Kč. Přístupné.

sobota 18. června ve 20 hod.

CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ
film Česko – dokument (2022), rež. P. Bohoněk, 97 min.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 12. června v 15 hod.

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
Chicky i přes své odlišnosti chce to, co každý: zapadnout mezi 
ostatní a mít kamarády. To, že je pořádný nešika, pro něj není 
žádná překážka. Odvaha a nadšení mu totiž nechybí. Celý svůj 
život touží zažít pořádné dobrodružství! A jedno opravdu velké 
na něj právě čeká!                                                  Vstupné 110 Kč.

sobota 25. června ve 20 hod.

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
film Česko – komedie (2022), rež. J. Havelka, 102 min.

Titulní mimořádnou událost způsobí strojvedoucí lokálky, kte-
rý neplánovaně zastaví mezi poli a vystoupí z vlaku, aby vyřešil 
drobný technický problém. Bohužel zastavil v mírném protisvahu 
a vlak mu ujede. Samospádem a tam, odkud vyjel. Brblající cestu-
jící ocení, že zase jedou, ale záhy si uvědomí, že špatným směrem. 
Hraje J. Plodková, I. Chmela ad. 
                                                         Vstupné 110 Kč. Do 12 let nevhodné. 

pátek 24. června ve 20 hod. 

ŽENY A ŽIVOT
film Česko – romantická komedie (2022), rež. P. Zahrádka, 87 min.

Mottem filmu by mohl být nápis, který před mnoha lety naspre-
joval anonymní autor na jednu londýnskou zeď: „Navzdory díl-
čím nezdarům hledání štěstí a lásky stále pokračuje…“ A stejně je 
tomu i v našem příběhu, kde někdy pomůže k happyendu náho-
da, někdy pár facek a někdy prostě jen stačí přestat řešit vztahové 
problémy s osobou, která s vámi vztah vlastně vůbec nemá…
Hrají E. Burešová, V. Freimanová, P. Buchta, J.Kohák ad. 
                                                                    Vstupné 100 Kč. Přístupné.

čtvrtek 16. června ve 20 hod.

NEZANECHAT STOPY
film Polsko – (2021), rež. Jan P. Matuszyński, 160 min.

Polsko, 1983. Zemí otřásá případ Grzegorze Przemyka, středo-
školáka, kterého policie ubila k smrti. Film založený na skuteč-
ných událostech sleduje příběh Jurka, jediného svědka, který 
se přes noc stal nepřítelem státu číslo jedna. Represivní režim 
se snaží využít celý svůj aparát, včetně tajné služby, policie, 
médií a soudů, aby Jurka a Grzegorzovu matku umlčel. Film 
Jana Matuszyńského, který soutěžil o Zlatého lva na festivalu 
v Benátkách, autenticky zachycuje náladu předrevolučního 
Polska a události, které vedly k pádu totalitního režimu.


