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KDJS SEDLČANY                  KULTURNÍ KALENDÁŘ - KVĚTEN 2009 

Úterý 5. května v 17.00 hodin                         Mimo předplatné 

V rámci letošního 45. ročníku hudebního festivalu Sukovy Sedl-
čany se uskuteční i následující akce. Stává se téměř tradicí, že mezi 
jarní pořady kulturního domu zařazují učitelé Základní umělecké 
školy Sedlčany svůj

KONCERT    UČITELŮ    A    PŘÁTEL ZUŠ
Také v tomto roce se představí pedagogové všech oborů ZUŠ 

v zajímavém a velmi pestře laděném programu. Těšit se můžete 
kromě jiného i na vystoupení učitelů hudebního oboru, kteří ve 
vlastní úpravě společně nastudovali známé světové melodie.

Součástí celého programu bude rovněž výstava prací z rukou 
šikovných výtvarnic ZUŠ ve vstupní hale KDJS.

Vstupenky se prodávají v kanceláři předprodeje v přízemí radni-
ce nebo před začátkem koncertu v pokladně kulturního domu.

1. až 29. května                                                      Koncertní sál 

Po celý květen bude v koncertním sále KDJS otevřena dopro-
vodná výstava 45. festivalu Sukovy Sedlčany, na které se svými 
díly prezentují dvě mladé umělkyně - fotografky z našeho regionu

Lenka Kyrianová
Markéta Dumská

Na velice zajímavé výstavě se můžete na fotografiích Lenky 
Kyrianové seznámit se životem v exotické Indonésii a snímky Mar-
kéty Dumské vám zase přiblíží přírodu a lidi v Irsku.

Výstava je otevřena ve všední dny od 9 do 16 hodin a před 
každým večerním pořadem. Nenechte si tuto poutavou výstavu 
ujít!

Úterý 12. května v 19.30 hodin                         Mimo předplatné 

Divadelní společnost Josefa Dvořáka k nám po roce opět zavítá 
s výbornou komedií. Tentokrát uvede známou hru Pavla Fialy 
v úpravě Josefa Dvořáka

S PYDLOU V ZÁDECH
Původní nastudování této hry, která měla premiéru 4. červ-

na 1981 a na repertoáru divadla Semafor byla až do roku 1991, 
režíroval Evžen Sokolovský st. a pro obnovenou premiéru v loň-
ském roce ji oprášil a upravil Josef Dvořák. Komedie ani po letech 
neztrácí svůj humor a diváci se při ní báječně baví. Místo děje: 
rozpadlé království kdesi. V režii Josefa Dvořáka hrají:

Josef Dvořák
Markéta Hrubešová

 
Rostislav Trtík, Karel Gult nebo Jiří Veit,  

Veronika Bajerová nebo Dagmar Schlehrová.

   Vstupenky na výtečnou komedii si zakupte co nejdříve v našem 
předprodeji na radnici, telefon číslo 318 821 158.

Úterý 19. května v 9.00 hodin                                        Pro školy 

Do pořadu 45. festivalu Sukovy Sedlčany jsme mimořádně zařa-
dili ještě malý dárek pro školní děti, který připravila Základní umě-
lecká škola v Sedlčanech pod názvem

Dětská sedlčanská vonička
V krátkém a zajímavém programu vystoupí

Zábojáček - obě oddělení
Sbormistr - Vladimíra Severová

Taneční obor ZUŠ SedlčanySnímek z loňské „Voničky“ - společné vystoupení Záboje a Zábojáčku.
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Pátek 29. května v 18.00 hodin                           Červený Hrádek 

Poslední květnový víkend patří neodmyslitelně závěru festivalu 
Sukovy Sedlčany. V rytířském sále na zámku Červený Hrádek se 
v podvečer mohou návštěvníci obdivovat umění renomovaného 
souboru

MLADOTA ENSEMBLE

Tento smyčcový kvintet a klavír vznikl v roce 2003, kdy mu paní 
Henriette baronka Mladota propůjčila jméno rodu na památku její-
ho zesnulého manžela Jana Nepomuka Mladoty ze Solopisk a stala 
se patronkou souboru.

Vstupenky jsou v prodeji v přízemí radnice na náměstí.

Neděle 31. května v 10.30 hodin                                  Křečovice 

Křečovický kostel je po dlouhá léta místem závěrečného koncer-
tu festivalu Sukovy Sedlčany, který je též součástí Pražského jara. 
Tentokrát zde vystoupí vynikající umělci:

Josef Suk - housle

Aleš Bárta - varhany

Zdena Kloubová - soprán

Sbor benešovských učitelek

Hned po skončení koncertu proběhne jako obvykle PIETNÍ AKT 
spojený s pokládáním květin na hrob Mistra Josefa Suka. Letos 
při pietním aktu promluví známý vědec a odborník Dr. ZDENĚK 
MAHLER.

Kulturní dům Josefa Suka vypravuje do Křečovic pro zájemce 
zdarma autobus, který odjíždí v 9.30 hodin od kina KDJS a ihned 
po ukončení akce se vrací zpět do Sedlčan.

Úterý 19. května v 19.30 hodin                         Mimo předplatné 

Hudební festival Sukovy Sedlčany bude mít tento večer na pro-
gramu již tradiční koncert místních pěveckých sborů

Sedlčanská vonička
V hudebním pásmu, které moderuje VLADIMÍR VORÁČ, se před-
staví

Dětský smíšený sbor ZÁBOJÁČEK - dvě oddělení
Sbormistr - Vladimíra Severová

Smíšený sbor GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ
ŠKOLY EKONOMICKÉ

Sbormistr - Jaroslava Vopatová
Smíšený pěvecký sbor - ZÁBOJ
Sbormistr - Vladimíra Severová

Hostem večera bude MILEVSKÝ SMÍŠENÝ SBOR

Vstupenky obdržíte v předprodeji na náměstí TGM nebo před 
začátkem koncertu přímo v pokladně kulturního domu.

Sobota 30. května v 18.00 hodin                         Červený Hrádek 

Rytířský sál na zámku Červený Hrádek bude místem i dalšího 
krásného koncertu, na kterém vystoupí světově uznávané těleso

SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR
Orchestr byl založen roku 1974, v roce 100. výročí narození 

Josefa Suka (1874 - 1935) a jméno slavného skladatele tak žije 
spjato s názvem orchestru. Sukův komorní orchestr hraje většinou 
bez dirigenta a do jeho repertoáru patří díla všech období. Orchestr 
je nositelem prestižní „Světové ceny Antonína Dvořáka“.

Rovněž na tento koncert si můžete zajistit vstupenky - pokud 
přijdete včas - v kanceláři předprodeje, telefon číslo 318 821 158.

Středa 3. června v 19.30 hodin                         Mimo předplatné 

Na závěr sezony zde uvede pražské Divadlo Lávka grotesku ze 
současnosti od německé dramatičky Ingrid Lausund

KANCELÁŘSKÝ KRYSY
aneb Případ zborcené páteře

Pět různých osobností v jedné firmě, v jedné kanceláři. Soutěži-
vost, podlézání, vychytralost, podrazy, agresivita. To jsou zbraně 
některých současných manažerů firem. Najde se v některém z nich 
osobní odvaha vzepřít se zajetým kolejím, krutým šéfům, pracov-
nímu stresu a kolotoči?

V režii Pavla Kheka hrají:

Markéta Tannerová (seriál Ulice, Exit Anděl...)
Gustav Hašek (divadlo Minor, Vinohraní...)

Veronika Petrová (Kriminálka Anděl, 1. oddělení)
Čestmír Řanda (Tmavomodrý svět, Fandy ó Fandy...)

Petr Stach (Minor, Tobruk, Dobře placená procházka...)

Přední pražští herci, které diváci znají z televizních seriálů, fil-
mů či divadel, se představí v české premiéře této horké novinky, 
jež je v současnosti uváděna v hamburgském národním divadle 
Schauspielhaus.

Vstupenky obdržíte v obvyklém předprodeji na radnici nebo před 
začátkem hry v pokladně KDJS.
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Mistr Josef Suk na kůru v Křečovicích.

Pohled do křečovického kostela při pietním aktu.

Populární herci Josef Dvořák a Markéta Hrubešová ve výtečné komedii  
S Pydlou v zádech.

Závěrečné představení této sezony bude patřit grotesce od Ingrid Laussund 
nazvané Kancelářský Krysy.



PROGRAM NA KVĚTEN 2009 

pátek a sobota 1. a 2. května ve 20 hodin
film F - akční (2009)                                                     KURÝR 3 
- Pravidla zůstávají stejná, až na jedno... Frank coby kurýr je při-
nucen přepravit Valentinu, dceru ředitele velké společnosti, z Mar-
seille přes Stuttgart, Budapešť až do Oděsy. Cestou se musí vypo-
řádat s různými agenty. Hrají J. Statham, N. Rudakova a jiní.
                                 Mládeži do 12 let nevhodné

středa 6. května ve 20 hodin
český film - thriller (2009)                                             NORMAL 
- Film je natočený podle skutečného případu sériových vražd, 
jež  ve 30. letech minulého století otřásly Evropou. Výpravný film  
zachycuje vražedné řádění i dramatický střet uvězněného vraha 
a jeho obhájce. Hrají M. Kňažko, P. Gajdoš, Z. Kajnarová a další.
                              Mládeži do 15 let nepřístupné

úterý 12. května v 16 hodin
film USA - animovaná komedie       MONSTRA vs. VETŘELCI 
- Na naši modrou kulatou planetu už zase zaútočili mimozemštané. 
Ještě že máme obrovskou zásobárnu hrdinů, kteří se jim mohou 
směle postavit.

pátek 8. května ve 20 hodin
film USA - komedie (2009)                                  MARLEY A JÁ 
- Novomanželé John a Jenny se rozhodnou, že opustí drsné zimy 
Michiganu a začnou nový život na Floridě. Aby změn nebylo málo, 
pořídí si labradora Marleyho, který je plný nezkrotné energie a život 
s ním připomíná soužití s nevypočitatelným uragánem.
                                                Mládeži přístupné

pátek a sobota 15. a 16. května ve 20 hodin
film USA - komedie (2009)                                        SEX DRIVE 
- Osmnáctiletý Ian má konečně příležitost k prvnímu sexu, tedy 
pokud navštíví svoji známost z internetu. Vydává se na blázni- 
vou cestu přes půlku Spojených států společně se zkušenějším 
Lancem a kamarádkou Felicií v bratrově autě a samozřejmě bez 
řidičáku.
                                  Mládeži do 12 let nevhodné

středa 20. května ve 20 hodin
film USA - horor (2009)                                         NENAROZENÍ 
- Kolem vysokoškolačky Casey se začnou dít podivné věci, které 
nabývají stále zlověstnějšího charakteru. Na konci děsné spirály, 
která ji přivede na hranici šílenství, pochopí, proč její matka spá-
chala sebevraždu. Rozhodne se s temnými silami bojovat.
                              Mládeži do 15 let nepřístupné

čtvrtek 14. května ve 20 hodin
český film - dokument (2008), režie H. Třeštíková               RENÉ 
- Ryze dokumentární film se syrovou autentičností vypráví život-
ní příběh Reného, který byl od sedmnácti let sledován filmovou 
kamerou na své cestě mezi vězením a krátkými pobyty na svobo-
dě. Film získal takzvaného „Evropského oskara“.

sobota 9. května ve 20 hodin
film GB - akční sci-fi (2009)               STRÁŽCI - WATCHMEN 
- Film natočen podle komiksu Alana Moorea Watchmen, který je 
ve  svém žánru považován za nejlepšího. Strážci jsou hrdinové, 
kteří patří do úplně jiné ligy než Superman. I když se snaží chránit 
lidstvo, jsou zmítáni pochybnostmi, zda to má vůbec cenu.
                                 Mládeži do 15 let nevhodné

středa 13. května ve 20 hodin
český film - drama (2009)                                             EL PASO 
- Film El Paso zavede diváka do kotle vášní, emocí a živelnosti. 
Z. Tyc se podruhé vrací do světa Romů, který v nás zpravidla vzbu-
zuje strach a rozpaky, ač o něm nic nevíme. Film je inspirován 
skutečným osudem romské vdovy, matky devíti dětí.
                                                Mládeži přístupné 

úterý 19. května v 16 hodin
film USA - dobrodružná fantasy (2009)             MĚSTO EMBER
- Posledních 200 let je útočištěm lidské rasy podzemní gigantické 
město Ember. Nyní však stojí na pokraji zániku...

pátek a sobota 22. a 23. května ve 20 hodin
český film - erotická tragikomedie (2009)                   BABIČKA 
- 55letá Tamara má už dost mužů své generace. Podává si inzerát: 
„Zralá, mírně zvrhlá žena, hledá chlapce od 17 do 30 let.“ Přihlásilo 
se jí 650 kluků. Záhy zjistí, že jim nahrazuje matku, učitelku sexu, 
léčitelku duše. Hraje Tamara Archlebová a další.
                              Mládeži do 15 let nepřístupné

čtvrtek 28. května ve 20 hodin
film Austrálie - režie M. J. Rowland (2007)       ŠŤASTNÁ MÍLE 
- Píše se rok 1900 a na australském pobřeží přistane indonéská 
rybářská loď s pasažéry z Kambodže a Iráku. Začíná tak putová-
ní ilegálních přistěhovalců do vysněného města Perth. Oklamáni 
falešnými sliby, ocitají se uprchlíci na kraji pouště.

pátek a sobota 29. a 30. května ve 20 hodin
film USA - akční (2009)                             RYCHLÍ A ZBĚSILÍ 
- Dokonale poladěný model, luxusní vybavení, nablýskaná kapota 
a pod ní součástky, které dávají autu punc vyjímečnosti. Nyní se 
ocitáme v Dominikánské republice, kde Torretova skupina chce 
z jedoucího konvoje ukrást pár litrů benzinu. Hraje V. Diesel.
                                 Mládeži do 12 let nevhodné


