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PROGRAM KDJS - DUBEN 2014

Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty: Městský úřad Sedlčany 
informační středisko, náměstí TGM, Sedlčany, tel.: 318 821 158

úterý 1. dubna v 18 hod.                 KONCERT - mimo předplatné

Tradiční součástí Sukových Sedlčan se stal

KONCERT UČITELŮ ZUŠ SEDLČANY
V programu zazní sólová vystoupení, představí se malá hudební 

seskupení a již tradičně vystoupí i Big band složený z učitelů ZUŠ. 
Žánrový záběr bude opět široký – klasika, pop, rock, jazz, swing 
i muzikál. Na Vaši návštěvu se těší učitelé ZUŠ Sedlčany.

neděle 6. dubna v 15 hod.        POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

Pro nejmenší diváky (a nejen pro ně) jsme v předvelikonočním 
období připravili pohádku 

O NEPOSEDNÉ POMLÁZCE
Liduščino divadlo uvede klasickou činohru s bohatým dějem 

a lidovými písničkami na téma velikonočních zvyků. Děti se sezná-
mí s podstatou oslavy Velikonoc. Uslyší řadu velikonočních koled, 
jarních básniček i písniček. 

Humorně laděný příběh se odehrává jednoho jarního odpoledne, 
kdy současný mladík Honza usne na louce za vsí. Najednou se 
ocitne v době, kterou znal jen z vyprávění prababiček. Potká hos-

podyni, která právě chystá všechno 
na oslavu svátků jara – Velikonoc. 
Honza v chaloupce zůstane. Spřá-
telí se s toulavou ovečkou. Ovečka 
Honzíka o Velkém pátku zavede do 
lesa ke kouzelné skále...  Copak ho 
asi čeká za překvapení?

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 80 Kč. Dél-
ka představení cca 60 minut bez přestávky.

středa 9. dubna ve 18 hod.             KONCERT - mimo předplatné

V koncertním sále Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech 
uvítáme mladé talentované umělce v rámci vystoupení posluchačů 
Konzervatoře Jaroslava Ježka Praha a Gymnázia a hudební ško-
ly hl. m. Prahy. Jejich program nese název

KLAVÍRNÍ KONCERT 
ŽÁKŮ 

IRINY KONDRATĚNKO

V připraveném programu uvidíme mimo jiných vystoupení 
i rodáka ze Sedlčan – bývalého žáka Základní umělecké školy Sedl-
čany Karla Marka, který předvede své klavírní umění. Svojí hrou 
nás potěšil mnohokrát, reprezentoval Sedlčany i v zahraničí a spo-
lu se svými kolegy vás zve na tento koncert. 

Tento koncert je součástí programu Hudebního festivalu Suko-
vy Sedlčany.

Vstupné na akci dobrovolné. Délka koncertu cca 100 minut 
+ přestávka.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 80 Kč.  Dél-
ka představení cca 80 minut + přestávka.

Zpěvačka Dasha (foto: Mirek Šmikmátor)
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čtvrtek 10. dubna v 19.30 hod. KONCERT - mimo předplatné

Na skutečně nevšední kulturní zážitek vás zveme do divadelního 
sálu. Doposud v Sedlčanech nikdy nevystupoval vynikající orches-
tr, který naši vlast reprezentuje v mnoha zemích celého světa. 
Máme tu čest uvítat jeden z nejpočetnějších českých orchestrů 
– vyjímečné hudební těleso

ÚSTŘEDNÍ HUDBU 
ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Mimo stálých členů a sólistů tohoto špičkového tělesa vystoupí 

jako host vynikající zpěvačka DASHA, která s tímto špičkovým 
hudebním tělesem dlouhodobě spolupracuje, patří mezi naše nej-
obsazovanější muzikálové zpěvačky a herečky, je držitelkou Ceny 
Thálie za rok 2010 a vystupuje jako sólistka Moondance Orchestra 
Martina Kumžáka. Podílí se na mnoha úspěšných hudebních pro-
jektech, trvale spolupracuje s K.Gottem a dalšími hvězdami naší 
popové scény. Účinkovala také v řadě televizních pořadů např. 
TýTý, Královny popu v opeře, Robin Hood aneb Cesta ke slávě, 
To byl náš hit, StarDance... když hvězdy tančí. Na vlnách Dvojky 
Českého rozhlasu pravidelně uvádí společně s Janem Šmigmá-
torem pořad Klub Evergreen. V programu zazní skladby širokého 
repertoárového rozpětí českých i světových autorů. Možná budou 
návštěvníci překvapeni, že mezi účinkujícími uvidí a uslyší umělce 
s blízkým vztahem k Sedlčanům… ale to se nechme překvapit.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 180 Kč. 
Délka pořadu je cca 100 minut + přestávka.

pondělí 14. dubna v 19.30 hodin KONCERT - mimo předplatné

V divadelním sále KDJS proběhne koncert hudební legendy  

PETR SPÁLENÝ a APOLLO BAND
Repertoár Petra Spáleného je sestaven ze spousty známých hitů 

jako například: Plakalo bejby, Trápím se trápím, Kdybych já byl 
kovářem, Obyčejný muž, Dítě štěstěny, Až mě andělé, Josefína, 
Hráč atd.

Kapela APOLLO BAND se představí ve složení:
ak. kytara: Stanislav Jelínek, el. kytara: Alfred Bittner
bicí: Jiří Jirsa, basa: Tomáš Zahradnický, klávesy: Pavel Krejča

Vstupenky je 
možné si zakoupit 
v předprodeji na 
radnici nebo před 
začátkem předsta-
vení v pokladně 
KDJS. Vstupné: 
290 Kč. Délka 
pořadu je cca 100 
minut + přestávka.

pátek 25. dubna v 19.30 hod. KONCERT - mimo předplatné

Na pohodové páteční posezení při sklence vína či šálku dobré 
kávy vás zveme do Společenského sálu, kde při stolové úpravě 
proběhne koncert skupiny

TRIO JIŘÍHO HOLOUBKA 
Jedná se o sólový projekt kytaristy a zpěváka populárního Spiri-

tuál kvintetu. Kapela hraje v obsazení:
Jiří Holoubek - kytara, zpěv 
Tomáš Stehlík - piano, zpěv  
Pavel Peroutka - kontrabas, zpěv
Repertoár Jiří Holoubek Tria tvoří z většiny autorská tvorba 

v češtině, s chytlavými melodiemi a zajímavými texty na pomezí 
folku, popu, jazzu. Od svého založení v září 2011 se skupina před-
stavila na mnoha klubových scénách, spolupracovala s Českým 
rozhlasem, vystoupila na festivalech či městských slavnostech, 
přičemž si nejvíce považuje společných koncertů s Bratry Ebeny či 
Banjo Bandem Ivana Mládka na zámeckém nádvoří v Telči v rámci 
festivalu Prázdniny v Telči.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 150 Kč. 
Délka představení cca 100 minut + přestávka.
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DIVADLO - SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ V SEDLČANECH

pondělí 28. dubna v 16:00 hod.       pro důchodce
pondělí 28. dubna v 19:30 hod.   premiéra
úterý 29. dubna v 19:30 hod.                           mimo předplatné
pátek 2. května v 19:30 hod.                 mimo předplatné
sobota 3. května v 19:30 hod.     mimo předplatné
úterý 6. května v 19:30 hod.          mimo předplatné
středa 7. května v 19:30 hod.      předplatné KDJS
pátek 9. května v 17:00 hod.     derniéra

Letos uvede Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech 
komedii Williama Shakespeara o 10 obrazech, kterou režijně 
a scénograficky v roce 2008 připravil a nestihl zrealizovat 
režisér Miloslav Liška

VESELÉ WINDSORSKÉ 
PANIČKY

Tentokrát se z českých luhů a hájů přesuneme mezi měšťany 
v anglickém městečku Windsor roku 1597. Mezi obyvateli se 
nachází také svůdník rytíř Jan Falstaff. Ten se rozhodl získat si 
přízeň a peníze manželky některého měšťana. Napíše tedy dva stej-
né milostné dopisy pro dvě vdané ženy – paní Vodičkovou a paní 
Hoškovou. Ty jsou shodou náhod přítelkyně, a tak se rozhodnou 
záletníka řádně potrestat.

Režie hry se ujala na počest zesnulého režiséra Lidmila 
Sunegová a účinkuje v ní většina aktivních členů Spolku diva-
delních ochotníků.

Režijní úprava:  LIŠKA M.
Režie a scénografie: SUNEGOVÁ L.
Asistent režie:  OTRADOVEC R.
Inspicient:  SOSNOVCOVÁ H.
Kostýmy:  KELICHOVÁ M., PEJCHLOVÁ R.
Masky:  KALINOVÁ V.
Účesy:  PEJCHLOVÁ R.
Výtvarník scény: LIŠKA M., SŮSA P.
Stavba scény:  BOSÁK J. a kolektiv
Technik scény:  BOSÁK J., OTRADOVEC R.
Světla:  KOLSKÝ M.
Zvuk:   BOUČEK R.
Opona:  SOSNOVEC J.
Nápověda:  MARKOVÁ L., ČEDÍKOVÁ I.

OSOBY A OBSAZENÍ
Jan Falstaff, rytíř:  KOLSKÝ Jaroslav
Fenton, mladý šlechtic:  HERAN Pavel
Zachariáš Bluma, soudce: BOUČEK Miroslav
Bartoloměj Věchýtek, synovec: BATELKA Tomáš
Fany Flaštičková, jeho služka: HOLOUBKOVÁ Renata
David Veleba, farář z Walesu: CHALOUPECKÝ Jakub
Cajus, francouzský lékař: OTRADOVEC Richard

Plánované akce na květen 2014
NE 11. 5. SOUSEDSKÁ POHÁDKA              PRO DĚTI A RODIČE
ČT 15. 5.  AVE MARIA a nejkrásnější spirituály  KONCERT
ÚT 20. 5. JARNÍ ŤUKÁNÍ   KONCERT - mimo předplatné
ST 21. 5. SEDLČANSKÁ VONIČKA  KONCERT - mimo předplatné
PÁ 23. 5. MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE
SO 24. 5. SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR 
          KONCERTY na Červeném Hrádku
NE 25. 5. PIETNÍ AKT + KONCERT V KŘEČOVICÍCH

Panna Čiperná, hospodyně: VINAŘOVÁ Renata
Žaneta Chvostíková, služka: POHNÁNOVÁ Petra
František Vodička, měšťan: REPETNÝ Jaroslav
Marie Vodičková, jeho žena: VOLKOVÁ Renata
Jiří Hošek, občan:  NÁHODA Jan
Běta Hošková, jeho žena: KELICHOVÁ Miloslava
Anička, jejich dcera:  MARKOVÁ Tereza
Hospodská:   PEJCHLOVÁ Renata

Dále hrají:
BOSÁK Jiří, DUNDR Jiří, MRVKA Jaroslav, HOLOUBEK 

Tomáš, LITOŠ Pavel, CHYLA Radek, DAŇKOVÁ Petra, KALI-
NOVÁ Gabriela, BOUČKOVÁ Kateřina, LITOŠOVÁ Olga, 
BOUČKOVÁ Lucie, SCHINDL Vilém, HOLOUBKOVÁ Valentý-
na, KOLÁŘOVÁ Barbora, MATOUŠOVÁ Tereza

Vstupenky na představení je možné si zakoupit v předprodeji 
v přízemí radnici na náměstí T. G. Masaryka nebo před začátkem 
představení na pokladně Kulturního domu Josefa Suka. Vstupné 
činí 100 Kč, pro důchodce 50 Kč. Délka představení cca 120 minut 
+ přestávka.

Miloslav Liška



DUBEN 2014

Kino KDJS Sedlčany
tel.: 318 822 620, vedoucí 

M. Čekal (kino@sedlcany.cz) 
kancelář kina 8-14 hod.

pokladna kina 19-20 hod. 
(v den promítání)

pátek 4. dubna ve 20 hod.
film GB, USA – komedie (2013), 97 min. 

JMENUJI SE OLIVER TATE
- Patnáctiletý Oliver má dva cíle: zachránit manželství svých rodi-
čů za pomoci pečlivě promyšleného plánu a přijít o panictví před 
svými narozeninami. Film vznikl podle slavné knižní předlohy Joea 
Dunthornea a jde o nekonvenční a podmanivý příběh o dospívání. 
Hrají C. Roberts, Y. Paige a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 
let nevhodné.

pátek 18. dubna ve 20 hod.
film Švédsko – drama (2014), 105 min.  VALČÍK PRO MONICU
- Životopisný film vypráví o švédské zpěvačce a herečce Monice 
Zetterlund a o její cestě z malého městečka  ve Švédsku ke slávě 
v klubech v New Yorku a Stockholmu. Krása a smyslnost v uni-
kátním spojení s nevídaným talentem jí otevřely cestu. Noční život 
jako jedna nekonečná párty... Hraje E. Magnason. Vstupné 90 Kč. 
Mládeži do 15 let nevhodné.

PROGRAM KINA - DUBEN 2014

neděle 13. dubna v 15 hod.
film Španělsko – rodinný, animovaný (2013), 90 min. 
      SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
- Je jiný než ostatní. Pozor! Vzácná bílá gorila na útěku! Snížek 
má plán! Chce utéct a tajně navštívit mocnou čarodějku z cirkusu, 
která by mu mohla splnit jeho největší přání: být jako ostatní a stát 
se obyčejnou gorilou. Vstupné 60 Kč.

sobota 12. dubna ve 20 hodin
film ČR – dokument (2014), 90 min. 

TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA
- Cestovateli Danu Přibáňovi a jeho partě nestačilo Trabantem pře-
jet Afriku. Rozhodli se vypravit na ještě náročnější cestu napříč 
Jižní Amerikou až na konec světa. Tentokrát pojedou dva Trabanty, 
polský Fiátek a JAWA 250 vstříc tomu nejnáročnějšímu, co se dá 
v Jižní Americe najít. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

čtvrtek 3. dubna ve 20 hod.
film Fin, Fra – režie Aki Kaurismäki (2011), 93 min.    LE HAVRE
- Další snímek hvězdy finské kinematografie. Příběh sympatické-
ho čističe bot, který dávno rezignoval na své umělecké literární 
ambice, se odehrává ve francouzském přístavním městě Le Havre. 
Hlavní hrdina Marcel Marx žije šťastně ve své čtvrti s milovanou 
ženou Arlettou, tráví čas ve svém oblíbeném baru, až do okamžiku, 
kdy mu osud vrhne do cesty třináctiletého afrického mladíka na 
útěku. Marcel se rozhodne zachovat jako správný muž a chlapce 
uchránit před policií a následnou deportací…

sobota 19. dubna ve 20 hod.
film ČR– drama, krimi, (2013), 99 min.         PŘÍBĚH KMOTRA
- Skutečný příběh velké lásky. Lásky k penězům. Příběh budoucí-
ho mafiánského bosse Františka Vedrala začíná v 80. letech, kdy 
působil jako vekslák a postupně zbohatl na podvodech s nemo-
vitostmi, bankovními machinacemi a lobbingu. Vypracoval se na 
pozici nekorunovaného vládce českého podsvětí. Hrají O. Vetchý, 
L. Vaculík, P. Nečas, K. Hádek, V. Kerekes a další. Vstupné 90 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 11. dubna ve 20 hod.
film Itálie – drama (2014), 93 min.             AŤ ŽIJE SVOBODA!
- Olivieri je předseda nejsilnější politické strany, které preference 
nezadržitelně klesají a volby se blíží. Jedné noci však Olivieri zmizí 
a místo něj podsunou veřejnosti jeho, bratra díky nemuž preferen-
ce strany jsou na vzestupu, a tak získá nebývalý obdiv i popularitu, 
avšak... Vstupné 90 Kč. Mládeži do15 let nevhodné.

pátek a sobota 25. a 26. dubna ve 20 hod.
film ČR – komedie (2014), 85 min.                     VEJŠKA
- Kultovní film Gympl pokračuje. Petr Kocourek se hlásí na 
UMPRUM. Na školu se hlásí i krásná Julie, do které se Kocourek 
bezhlavě zamiluje. Kamarád Michal Kolman studuje VŠE, ale spíš 
než studium ho zajímají spolužačky a rychlá auta.Oba spojuje od 
gymplu ilegální malování grafiti po pražských střechách, nádražích 
i podchodech, kde zažívají divoká dobrodružství. Hrají T. Vorel, E. 
Josefíková, J. Mádl, Z. Bydžovská, J. Kraus a další. Vstupné 100 
Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 24. dubna ve 20 hod.
film Česko – režie Ladislav Helge (1957), 98 min. ŠKOLA OTCŮ
- Filmový debut českého režiséra Ladislava Helge je někdy ozna-
čován jako předchůdce nebo počátek československé nové vlny. 
Škola otců vypráví příběh učitele, proti kterému se pro jeho pocti-
vost a nebojácnost postaví mínění malého městečka. V hlavní roli 
exceluje Karel Höger.

sobota 5. dubna ve 20 hod.
film USA – akční, (2013), 107 min.                MACHETE ZABÍJÍ
- Machete je zpátky a pouští se do mise, kterou by nezvládl žádný 
jiný smrtelník. Bývalý federální agent je pověřen americkým prezi-
dentem, aby se zhostil úkolu, se kterým si nevědí rady ani speciální 
jednotky... Hraje D. Trejo, Ch. Shenn a další. Vstupné 80 Kč. Mlá-
deži do 15 let nevhodné.
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