
Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741
www.kdjs-sedlcany.cz , e-mail: kdjs@sedlcany.cz

Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty:  
Městský úřad Sedlčany, Turistické informační centrum, náměstí TGM 34, Sedlčany, 
tel.: 318 821 158 nebo on-line na www.kdjs-sedlcany.cz

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program květen 2023

Pondělí 1. května od 18 hod.
KONCERT

První májové pozvání na kulturu je symbolicky na 1. máje 
a tímto svátečním pořadem je

KONCERT ORCHESTRU 
INFINITY MELODY

Orchestr Infinity Melody Základní umělecké školy Sedlčany 
byl založen v pololetí školního roku 2014/2015 učitelem Ja-
nem Marhoulem. Původně šestičlenný soubor se postupně 
rozrůstal nejen o akordeonisty, ale i o jiné hudební nástro-
je (housle, klavír, kytary, baskytaru, bicí a zpěv) v šestnác-
tičlenný orchestr. Ten hraje skladby různého charakteru od 
klasické a lidové hudby po filmové a populárnější skladby 
zpívané v českém i anglickém jazyce. Aranže a úpravy not 
pro orchestr rozepisuje učitel J. Marhoul s občasnou pomocí 
učitele a kytaristy P. Fořta.
Vstupné: 120,- Kč. Délka koncertu cca 70 minut bez přestávky.

Úterý 9. května od 19.30 hod.
PŘEDPLATNÉ DIVADLA

Jako poslední divadelní představení
z letošního cyklu Předplatného divadla

uvádíme hru kanadského dramatika Brada Frasera

TEĎ MĚ ZABIJ
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. Příběh, kde stačí moc málo, aby to 
byl příběh kohokoliv z nás.
V režii Petra Mikesky hrají herci Městského divadla Mladá Bo-
leslav  - Roman Teprt, Milan Ligač, Malvína Pachlová, Lucie Ma-
toušková a Jan Hofman.

Vstupné: 420,- Kč.

Délka představení 
160 minut + přestávka.

Změny programu vyhrazeny.

Středa 3. května od 18 hod.
KONCERT

Tradiční jarní sedlčanskou akcí je již dlouhou dobu

SEDLČANSKÁ VONIČKA
V letošním roce se tento pořad vrací k původní podobě, 
tj. bude to společný koncert sborů a zpěváků ze Sedlčan a oko-
lí. V pestrém programu vystoupí Dětský pěvecký sbor ZÁBOJÁ-
ČEK působící v rámci ZUŠ Sedlčany, uvítáme hostující Dětský 
pěvecký sbor PIKOLA ze ZUŠ Sedlec-Prčice za doprovodu ka-
pely HuJeR. Dále vystoupí Komorní pěvecký sbor ZUŠ Sedlčany 
a také místní Smíšený pěvecký sbor ZÁBOJ Sedlčany.
Vstupné: 100,- Kč. Délka koncertu cca 80 minut bez přestávky.

Čtvrtek 11. května od 19.30 hod.
DIVADLO

Do divadelního sálu KDJS 
Vás zveme na velice oblíbenou divadelní komedii

DÍVČÍ VÁLKA
Velmi úspěšnou hru Dívčí válka napsal František Ringo Čech 
v roce 1986. Zaznamenala přes 2500 repríz a my ji uvidíme v po-
dání Divadla Votice. Jejich premiéra proběhla 10. 2. 2023 a již má 
za sebou třikrát vyprodané votické kino a vyprodané představení 
v Olbramovicích. Další zastávkou je KDJS Sedlčany.
Děj historické komedie začíná na veselohru dosti neobvykle. 
A sice pohřbem kněžny Libuše. Kníže Přemysl kolísající mezi 
smutkem ze ztráty milované ženy a radostí nad nově nabytou 
svobodou, se stává terčem útoku vdavekchtivé ctižádostivé 
Vlasty, která dovede nejistotu a strach dívek o podíl na veřej-
ném životě využít ve svůj vlastní prospěch a naplnění ambice 
zaujmout místo kněžny Libuše. Při svém temperamentu a vášni 
neváhá k dosažení cíle použít jakékoliv prostředky. Kníže Přemysl 
nemá naprosto v úmyslu vstoupit s Vlastou v nový svazek man-
želský a jeho eroticko-estetická pozornost obrací se spíše k pů-
vabné Kazi, Libušině sestře, která žel již před časem spojila svůj ži-
vot se statečným rekem 
vladykou Bivojem a jeho 
nerozlučným kancem 
Ervínem....

Vstupné: 150,- Kč. 
Délka programu

je 100 minut
+ přestávka.
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Neděle 14. května od 15 hod.
DIVADLO PRO DĚTI

Na sedlčanské jeviště se vrací pražské Divadlo POHÁDKA 
s pohádkovým představením na motivy pohádky J. Š. Kubína 

HONZA A HEJHULÁK
Známá postava klasických českých pohádek „Honza“ pro-
chází světem, aby se mnohému naučil, všude se dobře díval 
a nakonec si nevěstu vyhledal. Tentokrát se na své cestě pustí 
do křížku s čertem Hejhulákem, 
který lidské hříchy sčítá a plánu-
je, jak to bude s Marjánkou a její 
panímámou... Malovaná scéna, 
výpravné kostýmy a písničky do-
tvářejí toto představení, které roz-
šiřuje osvědčenou poetiku a styl 
Divadla Pohádka.

Vstupné: 120,- Kč.
Délka představení

cca 60 minut bez přestávky.

Středa 17. května od 19 hod.
KONCERT (BYL PŘESUNUT Z ÚNORA 2023)

Do Divadelního sálu KDJS Vás zveme na skutečně neobyčejný 
koncertní projekt věnovaný vzpomínce na jednu z velikých 

postav československé a české hudby, kterou bez pochyb byl 
Petr Hapka. Koncert nese symbolický název

PETR HAPKA 
A JEHO POTMĚŠILÍ HOSTÉ

Koncert mapuje hudební tvorbu 
Petra Hapky. Připomene nejen 
ranou písňovou tvorbu pro Hanu 
Hegerovou, ale také jeho spolu-
práci s největším tvůrčím partne-
rem Michalem Horáčkem. Během 
večera zazní i filmové melodie. 
Ke spolupráci jsou přizvané osob-
nosti, které Hapkovy písně inter-
pretovali v jeho posledním vel-
kém projektu Kudykam. Jsou to 
osobnosti, které patří do současné české hudební špičky a jsou 
známí z TV, rozhlasu, muzikálů a mnoha koncertních projektů.
V alternacích vystoupí HANA HOLIŠOVÁ, ONDŘEJ RUML, JAN 
MAXIÁN, JAN SKLENÁŘ, LENKA NOVÁ, PETRA HŘEBÍČKOVÁ, 
XAVIER BAUMAXA, JANA LOTA a další. Zpěváky doprovodí 
skvělé hudební seskupení doprovázející mnoho špičkových čes-
kých hudebních osobností  - ORCHESTR PETRA MALÁSKA.

Vstupné: 450,- 490,- a 550,- Kč.
Délka programu je cca 100 minut bez přestávky.

Úterý 16. května od 19.30 hod.
TRAVESTI SHOW

Nejúspěšnější česká travesti show TECHTLE MECHTLE 
přiváží novou divadelní show

DOKUD NÁS SMRT NEROZDĚLÍ
V dobrém i ve zlém, dokud nás smrt nerozdělí ... Tuto větu řek-
la minimálně jednou za život snad většina z Vás. Ti odvážnější 
i vícekrát. Travesti skupina si tentokrát ve svém pořadu posvítí 
na to, jak vypadá takové manželství po 30-ti letech pod jednou 
střechou. Jediná dcera už odrostla a z počátečního zamilování 
a okouzlení jste se už dávno probudili. Život a manželství jsou 
zkrátka boj a vyhrát musí v ideálním případě oba. Divadelní 
show, ve které se místy budete cítit jako u Vás doma v obýváku, 
míří do našeho města. Muzikálově-taneční divadelní předsta-
vení, ve kterém uvidíte 
za jeden večer zhruba 
80 kostýmů, propraco-
vané taneční choreo-
grafie a vtipné scénky 
z manželství, které píše 
sám život. Pánové Lu-
káš, Martin, Nikolas 
a Saša se svou posád-
kou míří za Vámi! 

Vstupné: 420,- Kč 
v předprodeji, 

v den akce 450,-Kč.
Délka představení 

cca 110 minut 
+ přestávka.

Sobota 20. května od 10 hod.
ZÁBAVNÝ POŘAD  PRO DĚTI

Oblíbený herec, mim a bavič se vrací na sedlčanské jeviště 
s pořadem o tom, jak si hrát s Michalem podle návodu

MICHAL NA HRANÍ
Michal NESVADBA umí běhat, umí stát, umí mluvit i tancovat. 
Kouzelný Michal je první hračkou na světě, která si může vy-
brat, kdo si s ní bude hrát! Nebudeš to právě ty? Michal nau-
čí děti pořádku ve svých hračkách. Bez dětí to ale nejde a tak 
jsou od začátku až do konce aktivně zapojeny do magické hry 
s rekvizitami vyrobenými ze samolepicí pásky. Po vystoupení se 
Michal s dětmi fotí a podepisuje. 

Děti, které nedosáhly věku 
dvou let, mají vstup zdarma 
bez vstupenky a nároku na 
vlastní sedadlo, každý jiný 
návštěvník musí mít platnou 
vstupenku. Sleva 50% pro dr-
žitele průkazu ZTP/P MLADŠÍ-
HO 15 LET.

Vstupné: 290,- Kč. 
Délka představení

cca 55 minut bez přestávky.
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 PLÁNOVANÉ AKCE

NA ČERVEN 2023
ČT 1.6. ABSOLVENTSKÉ PŘEDSTAVENÍ LDO ZUŠ Sedlčany
ST 7.6.  NA VÁNOCE BUDU GAY      Divadlo 
SO 10.6. ŠTÍSTKO A POUPĚNKA            Představení pro děti

 
DÁLE PŘIPRAVUJEME

NA ROK 2023

VÝSTAVY

JAKUB ŠAFR – SWING SESSION KVARTET (kon-
cert), 7 PÁDŮ HONZY DĚDKA (talk show), BOB 
A BOBEK (pořad pro děti), 1000 TVÁŘÍ ADINY 
(divadlo), J. A. KOMENSKÝ (poetický večer), LEN-
KA FILIPOVÁ  (koncert), S ČERTY NEJSOU ŽERTY 
(pořad pro děti), MILENA MÁ PROBLÉM (divadlo), 
ZDENĚK IZER – VYNDAVACÍ, ZAS TAM DACÍ 
(show),  RETRO PÁRTY (taneční večer), JISTĚ, 
PANE MINISTŘE (divadlo), PRECEDENS 40+ (kon-
cert), NEZMAŘI (koncert), BLUE ORCHESTRA 
(koncert), HONZA MÁLEM KRÁLEM (pořadpro děti), 
BENEFIČNÍ KONCERT PRO KŘÍDLA (koncert), 
KRYSÁCI A ZAMILOVANÝ LUDVÍK (pořad pro děti), 
OPERA DIVAS VÁNOČNÍ (koncert) …

V Koncertním sále bude ke zhlédnutí do 17. května 2023 
výstava v březnu zesnulé sedlčanské režisérky Spolku divadel-

ních ochotníků a výtvarnice, paní LIDMILY SUNEGOVÉ.

Další výstava, kterou Vám nabízíme, má název

ZRCADLENÍ
Její autorkou je ALENA STIBOROVÁ. Autorka pochází ze Sedl-
čan. Tato výstava je retrospektivní, průřezová. Jedná se o ob-
razy, které vznikly během 20leté tvorby. Tématika je pestrá: 
mystické, abstraktní obrazy, krajinné motivy, květinová zátiší, 
naivní dětské motivy i poetické perokresby. 
Vernisáž výstavy se koná v pátek 19. května od 18 hodin 
a výstava potrvá do 30. června 2023.

Čtvrtek 25. května od 18 hod.
KOMPONOVANÝ POŘAD

Další tradiční jarní pořad je z dílny ZUŠ Sedlčany 
a jmenuje se

JARNÍ ŤUKÁNÍ 
Komponovaný program všech oborů v duchu lidových tradic 
v celoročním projektu Rok má krok. Tématem jsou jarní tra-
dice a dětské hry. Vystoupí soubory, komorní hry, sólový zpěv 
a taneční obor s moderací dramatického oboru.

Vstupné: 120,- Kč, děti do 15 let 80,- Kč.
Délka koncertu cca 65 minut bez přestávky.

Pátek 26. května od 18 hod.
KONCERT

Do prostředí Rytířského sálu na Zámku Červený Hrádek Vás 
zveme na tradiční koncert 57. ročníku hudebního festivalu 

Sukovy Sedlčany. I v letošním roce se nám představí hudební 
těleso vzniklé z iniciativy bývalého majitele Zámku Červený 

Hrádek po němž nese i jméno.

MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE
Toto skvělé hudební uskupení uvede klasické skladby českých 
i zahraničních autorů pod ve-
dením koncertního mistra, kte-
rým je houslista Martin KOS.

Vstupné: 250,- Kč.
Délka představení 

je cca 80 minut + přestávka.

Sobota 27. května od 18 hod.
KONCERT

Do Koncertního sálu KDJS Vás zveme na další tradiční koncert 
festivalu Sukovy Sedlčany, kterým je vystoupení významného 

českého souboru, který reprezentuje naši kulturu 
po celém světě.

SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR
Renomované hudební těleso pod vedením koncertního mis-
tra, kterým je houslista Martin KOS, uvede skladby Josefa Suka, 
Antonína Dvořáka, Zdenka Lukáše či Gustava Holsta.
Vstupné: 250,- Kč. Délka představení je cca 80 minut + přestávka.

Pátek 19. května od 18 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY
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pátek 5. května ve 20 hod.

SLUŽKA
film SR/ČR – drama,historický (2023), rež. M. Čengel Solčanská, 
110 min.

Dvě dívky zmítané problémy dospívání se rozhodnou podlehnout 
vzájemné přitažlivosti bez ohledu na rozdíly v jejich sociálním po-
stavení a národnosti. Služka a panská slečna zápasí o právo svo-
bodně žít a milovat. Hraje D. Droppová, R. Caldová. 

Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevhodné.

sobota 6. května ve 20 hod. 

TŘI MUŠKETÝŘI: D’ARTAGNAN
film Francie – akční, dobrodružný, historický (2023), rež. M. Bour-
boulon, 121 min.

Temperamentní  gaskoněc d‘Artagnan, neohrožení a věrní krá-
lovští mušketýři Athos, Porthos a Aramis, křehká Constance, ďá-
belsky prohnaný kardinál z Richelieu či krásná a tajemná Milady 
de Winter jsou hlavními protagonisty nesmrtelného vyprávění 
o odvaze, lásce a cti. Hrají E. Green, V. Cassel, V. Krieps, L. Garrel 
a další.                                                               Vstupné 120 Kč. Přístupné.

Rodinná komedie  o lidském štěstí, indické magii a manželské ne-
věře. Příběh nejen o bytových problémech manželů Syslových, 
kteří jednoho dne vyřeší svou situaci probouráním se do souse-
dova komfortního bytu, z kterého si půjčují nejen osobní věci ma-
jitele bytu.                                                  Vstupné 100 Kč. Přístupné. 

pátek 12. května ve 20 hod.

UTÍKEJME, UŽ JDE!
film ČS – komedie, rež. Dušan Rapoš, 85 min.

Dobrodružná romantická komedie vypráví o jedné katastrofál-
ní dovolené, která pro dva rozhádané manžele skončí několika-
měsíční robinsonádou na opuštěném tropickém ostrůvku. Pro 
záchranu a přežití jim pak nezbývá nic jiného, než si začít zno-
vu naslouchat a najít k sobě cestu zpátky. Hraje J. Langmajer 
a J. Plodková.                                  Vstupné 100 Kč. Přístupné od 12 let.

sobota 13. května ve 20 hod.

OSTROV
film ČR – komedie, dobrodružný, romantický (2023), rež. R. Havlík, 
100 min.

Film o lásce, vášni a naději. Vesnice Piargy žije hříšným životem, 
až o jedné masopustní noci zcela zmizí. Jako by ji peklo pohlti-
lo i s lidmi, domy a zvířaty. Naplní se proroctví staré vědmy Uly 
o příchodu Antikrista a krutém trestu? Piargy jsou symbolem no-
vodobé Sodomy a Gomory.     Vstupné 100 Kč. Přístupné od 12 let.

pátek 19. května ve 20 hod.

PIARGY
film SR – drama (2023), rež. I. Trajkov, 100 min.

FILMOVÝ KLUB

čtvrtek 18. května ve 20 hod.

MUŽ S KINOAPARÁTEM
film SSSR – (1929), režie Dziga Vertov, 68 min.
Průlomové dílo světové kinematografie, které patří k základní 
výbavě každého poučeného filmového diváka. Muž s kinoapa-
rátem (1929) zčásti dokumente a zčásti filmové umění, sleduje 
město v Sovětském svazu 20. let 20. století v průběhu celé-
ho dne, od rána do večera. Film režírovaný Dzigou Vertovem, 
s řadou složitých a novátorských kamerových záběrů, zachycu-
je scény běžného každodenního života v Rusku. Stal se inspira-
cí pro mnoho následovníků.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 28. května v 15 hod.

ZACHRAŇTE TYGRA
film Itálie – dobrodružný (2023), rež. B. Quilici, 94 min.

Dobrodružná cesta chlapce a tygra do srdce Himaláje. Jedné 
noci zachrání malý sirotek Balmani tygří mládě, jehož matku 
zabili nemilosrdní pytláci. Utečou spolu a vydávají se na dale-
kou cestu do odlehlého kláštera Tygří hnízdo.  Vstupné 100 Kč.

sobota 20. května ve 20 hod.

SÁZKA NA ZLATO
film USA – hudební, životopisný (2023), rež. T. Scott Bogart, 138 min.

Největší nikdy neodvyprávěný příběh o hudbě. Co mají společ-
ného D. Summer, Cher, The Withers People s rockovou skupinou 
KISS? Všichni se dostali na hudební vrchol pod dohledem nejge-
niálnějšího producenta Neila Bogarta. 

Vstupné 120 Kč. Přístupné od 12 let. 

pátek 26. května ve 20 hod.

BRATR A SESTRA
film Francie – drama (2023), rež. A. Desplechin, 108 min.

Alice a Louis jsou bratr a sestra. Ona je herečka, on byl učitel 
a básník. Alice svého bratra už více než dvacet let nenávidí. Za ce-
lou tu dobu se ani jednou nepotkali. Smrt jednoho z jejich rodičů 
ovšem sourozence přinutí, aby se znovu shledali… 

Vstupné 120 Kč. Přístupné od 15 let.

sobota 27. května ve 20 hod.

ZEŠÍLET
film ČR,SR – drama (2023), rež. Z. Piussi, 79 min.

Překladatelka Nadia se svojí dcerou po rozvodu nachází novou 
stabilitu, když konečně získá nový byt. Záhy ale zjistí, že sousedské 
vztahy v domě mají víc, než výstřední rozměr. Nová oáza se mění 
v místo zážitků, kdy se komedie prolíná s noční můrou a končí gro-
teskním obrazem systému, ve kterém přehlížení problémů patří 
k důležité životní výbavě.           Vstupné 100 Kč. Přístupný od 12 let.

čtvrtek 4. května ve 20 hod.

PROLOMIT VLNY
film Dánsko – (1996), režie Lars von Trier, 159 min.
Na plátna kin se vrací jeden z nejpůsobivějších filmů dánského 
režiséra Larse von Triera. Příběh o síle a moci lásky se odehrá-
vá v severním Skotsku v 70. letech. Hluboce věřící protestant-
ská dívka se provdá za světem protřelého těžaře Jana, který 
pracuje na naftařské plošině v Severním moři. Brzy po sňatku 
ale muž utrpí při explozi úraz a ochrne na celém těle. Jan ne-
snese pomyšlení, že se již nikdy nebudou milovat, a přesvědčí 
Bess, aby spala s jinými muži. Její mimomanželské sexuální zá-
lety ale mají tragické následky… 


