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KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program květen 2019

Čvrtek 2. května v 19.30 hod.
ZÁBAVNÝ POŘAD

Pátek 3. května v 19.30 hod.
Sobota 4. května v 17 hod.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍV Divadelním sále se uskuteční oblíbený zábavný pořad 

Divadla UNGELT, který bude živě natáčen pro ČR Dvojka.

ROZPRAVY MILANA HEINA
Talk-show divadelního 
principála, který zpoví-
dá své herecké kolegy 
a hosty. Tentokrát máme 
tu čest uvítat na jevišti 
herce a moderátora MI-
LANA HEINA, oblíbenou 
herečku SIMONU STAŠO-
VOU a místní ochotníky 
bude zastupovat JARO-
SLAV REPETNÝ.

Vstupné: 220 Kč.  
Délka představení cca 90 

minut bez přestávky.

FILMOVÝ KLUB SEDLČANY

FILMOVÝ KLUB SEDLČANY SLAVÍ 
V LETOŠNÍM ROCE DVACET LET 

SVÉ EXISTENCE
a zve Vás na své projekce.

Jako poděkování všem divákům jsme na pátek 3. května a so-
botu 4. května připravili speciální filmový víkend, v jehož rámci 
si budete moci znovu připomenout některé z nejvýznamněj-
ších snímků uplynulých dvaceti let, které už v kinech běžně 
neuvidíte. Po pátečním filmovém „maratonu“ se v sobotu mů-
žete vydat na tajnou projekci, jejíž obsah budeme v drobných 
nápovědách upřesňovat na našem facebooku a kterou dopro-
vodí divadelní skupina Zážeh. Sobotní noc pak bude patřit af-
terparty s kapelou Repete.
Pátek 3. května 2019
19:00 Nebe nad Berlínem, Německo 1987, r. Wim Wenders, 
127 min.
21:30 Spalovač mrtvol, Československo, 1968, r. Juraj Herz, 96 min
23:30 Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec, Velká Británie, 1989, 
r. Peter Greenaway, 124 min
Sobota 4. května 2019 
19:00 Tajná projekce s úvodním vstupem divadelní skupiny 
Zážeh
21:30 Afterparty v Červeném salonku KDJS za doprovodu ka-
pely Repete 
Vstupné k zakoupení na místě konání – permanentka 300 Kč (čle-
nové FK 200 Kč), jednotlivá představení 100 Kč (členové FK 80 Kč)

Pátek 3. a sobota 4. května 

Zveme Vás také na poslední dvě představení Spolku divadel-
ních ochotníků Sedlčany, kteří si pro Vás připravili hudební 

komedii Jiřího Janků a Petra Svojtky

60’S ANEB ŠEDESÁTKY
Zavzpomínáme na éru, kdy se zdálo všechno možné a slova 
jako pravda a láska ještě nebyla vulgárními výrazy. Nadějná 
60. léta minulého století, kdy se ve světě i u nás dostávala ke 
slovu první poválečná generace, znamenala převratný čas, 
dobu prvního tání, hravosti a rozkvětu kultury.
V režii Richarda Otradovce hrají a zpívají sedlčanští ochotníci.

Vstupné: 130 Kč. Délka představení cca 120 minut + přestávka.

Čtvrtek 9. května v 19 hod.
BENEFIČNÍ KONCERT

V Divadelním sále se bude konat 

BENEFIČNÍ KONCERT PRO 
DOMÁCÍ HOSPIC KŘÍDLA 

Program:  
- ochotnické divadlo - Zvonokaplička z Prosenické Lhoty
- kapela - Třetí slunce
- Patrik Stoupa a band

Předprodej vstupenek v Kávě Svět v Sedlčanech.  
(Pořadatel: Domácí hospic Křídla)

Čtvrtek 16. května v 18 hod.
KONCERT

Tradiční jarní součástí Hudebního festivalu SUKOVY SEDLČANY 
je koncert nazvaný

SEDLČANSKÁ VONIČKA 
Je to přehlídka souborů a žáků Základní umělecké školy Sedl-
čany a smíšeného pěveckého sboru ZÁBOJ. Letos bude znít jak 
v lidovém tónu, tak i v modernějších rytmech. Za hudební 
obor se představí malí zpěváci ve sboru ZÁBOJÁČEK i komorní 
pěvecké sdružení a chybět nebude ani Lidový dudácký soubor. 
K němu se připojí žáci z tanečního oboru a do programu se 
zapojí také žáci literárně – dramatického oboru. 

Vstupné: dospělí 80,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč.  
Délka představení cca 80 minut bez přestávky.
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Úterý 21. května v 19.30 hod.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Středa 22. května v 19 hod.
KONCERT

Neděle 19. května v 15 hod.
POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše mladé diváky jsme připravili pohádkové představení

ČTYŘLÍSTEK 
A TALISMAN MOCI

A jsou tu opět! 
Báječný Čtyřlís-
tek k vám zavítá 
se zbrusu no-
vým dobrodruž-
stvím, které si 
pro vás připra-
vilo Divadlo D5, 
pod autorským 
a režijním vede-
ním Libora Jení-
ka. Tentokrát se 
Fifinka, Bobík, Pinďa a Myšpulín vydávají za bájným Talisma-
nem Moci, který umí ovládat vše živé! Aby ho naši čtyři přátelé 
získali, musí se vypravit do dalekých himalájských hor nebo na 
prosluněnou Havaj. Do cesty se jim ovšem postaví prohnaný 
a vykutálený profesor Zádrhel, který si na kouzelný talisman 
dělá také zálusk. Jestli nad ním Čtyřlístek zvítězí, jestli potkají 
Sněžného muže, jestli se budou muset naučit tanec Hula-hula 
nebo jestli potkají popleteného domorodého šamana a nebo 
jestli..., ale však to sami uvidíte, když přijdete na naši další 
úžasnou pohádku, plnou legrace, napětí a pěkných písniček.

Vstupné: 90 Kč.  Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

V Divadelním sále uvítáme herce Divadla Ungelt,  
kteří u nás uvedou komedii Marcina Szczygielskeho

SKOŘÁPKA
V zapadlé knihovně se schází nesourodá dvojice. Zakřiknutá 
knihovnice a suverénní zlatokopka. Co přinese toto setkání? 
Komedie o neče-
kaném přátelství 
a cestě ke svobo-
dě.
V režii Pavla Ond-
rucha hrají: ALE-
NA MIHULOVÁ 
a PETRA NESVA-
ČILOVÁ.

Vstupné: 350 Kč. 
Délka představení 

cca 120 minut 
+ přestávka.

VM ART Production s.r.o. 
ve spolupráci s KDJS Sedlčany uvádějí

OLYMPIC 
PERMANENTNÍ TOUR

Jedinečný koncert nestárnoucí rockové legendy české hudební 
scény skupiny Olympic diváci uslyší i v Sedlčanech. Skupina ve 
složení Petr Janda, Milan Broum, Jiří Valenta a Martin Vajgl 
zahrají skladby z posled-
ních čtyř alb Souhvězdí 
šílenců, Souhvězdí drsňá-
ků, Souhvězdí romantiků 
a Trilobit. Samozřejmě, 
že dojde i na největší hity 
skupiny Olympic.

Vstupné: 690 Kč. Délka představení cca 100 minut bez přestávky.

Pátek 24. května v 18 hod.
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK

55. ročník Hudebního festivalu Sukovy Sedlčany  
 - tradiční koncert v rytířském sále na zámku Červený Hrádek. 

V programu vystoupí 

MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE
Vstupné: 200 Kč. Délka pořadu je cca 100 minut + přestávka.

S KO Ř Á P K A

manželé

Prof. Dr. Dadja Altenburg-Kohl
Daniel Pešta&

Klub přátel
Divadla Ungelt, z. s.

za laskavé podpory
Nadace ČEZ

Hlavní partneři
Divadla Ungelt

Inscenace vznikla také
zásluhou grantu,
který Divadlu Ungelt udělilo
hlavní město Praha

www.divadloungelt.cz
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Marcin
Szczygielski

ALENA MIHULOVÁ PETRA NESVAČILOVÁ
Režie: Pavel Ondruch Překlad: Lena Pešák

Sobota 25. května v 18 hod.
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK

55. ročník Hudebního festivalu Sukovy Sedlčany  
- koncert proběhne v krásném prostředí rytířského sálu 

na zámku Červený Hrádek. Vystoupí 

SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR
Vstupné: 200 Kč. Délka pořadu je cca 100 minut + přestávka.

Neděle 26. května v 10.30 hod.
KŘEČOVICE - KOSTEL

Tradiční koncert v kostele a pietní akt u hrobu Josefa Suka 
v Křečovicích proběhne i v letošním roce.  

Program zajišťují organizátoři Hudebního festivalu Pražské 
jaro 2019 a letošní ročník nese název

SUKOVY KŘEČOVICE
KDJS vypravuje autobus na tuto událost. Odjezd je plánován na 
26.5.2019 v 10.00 hodin z parkoviště u Kina Sedlčany. Cestov-
né zdarma. Návrat ihned po skončení akce, tj. po 12. hodině. 
(Změna programu vyhrazena – případná změna odjezdu auto-
busu bude oznámena na vývěskách a webu KDJS.)
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DÁLE PŘIPRAVUJEME

OLDTIMERS JAZZ BAND (koncert) 
DAGMAR PECKOVÁ a Moravské klavírní trio (koncert)
JAKUB SMOLÍK s kapelou (koncert)
ČARODĚJKY V KUCHYNI (divadlo) 
ČTENÍ KE KAFI (poetický večer) 
BIG BAND ÚH AČR (koncert) 
PARDÁL (divadlo) 
KONCERT UČITELŮ ZUŠ (koncert) 
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY (divadlo pro děti) 
STRAHOVANKA (koncert)
NEZMAŘI (koncert)...

PLÁNOVANÉ AKCE  
NA ČERVEN 2019

NE 2.6.  SKUPINOVÁ TERAPIE   Divadlo
ÚT 4.6. CESTOU NECESTOU – MIROSLAV DONUTIL  
 Zábavný pořad
NE 9.6. VÁCLAV UPÍR KREJČÍ Pořad pro děti a rodiče
SO 22.6. DĚTSKÝ DEN „ROSA 2019“    

Zábavné dopoledne pro děti
ČT 27.6.  VANDRÁCI - VAGAMUNDOS Zábavný pořad

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Jako poslední květnové představení uvádíme v rámci  
celodenní bezplatné akce „Testování zraku pro veřejnost“  
(to bude probíhat v době od 10 do 16 hodin  ve vestibulu KDJS),  

divadelní komedii Jiřího Císlera 

BREJLE 
Je to hra o dvou hercích, která je plná komických vypjatých situ-
ací ze života dnešní doby. Je protkaná písněmi filmových šlágrů 
jako např. Titanik, Růžový Panter, Moulin Rouge apod. Příběh 
se odehrává v kavárně, kde si dali rande René a Vilma, kteří si 
pod jinými jmény podali inzerát na seznámení. Ovšem ani jeden 
z nich netuší, že oslovují své protějšky.  Hlavní postava René se 
ozývá na inzerát své bývalé ženě Vilmě a naopak. Oba představi-
telé trpí silnou oční vadou a bez brýlí nevidí skoro vůbec nic. Jeli-
kož oběma jejich oční vada připadá jako překážka při seznámení, 
rozhodnou se brýle na první schůzce odložit. A v této chvíli se 
rodí příběh, který je protkaný tancem, zpěvem, vtipnými gegy 
a komickými situacemi. Co nastane, až si oba nasadí své brýle?
V režii Dany Bartůňkové hrají: Natalie Venturová a Daniel Koťan.

Vstupné: 180 Kč.  Délka představení cca 90 minut bez přestávky.

Středa 29. května  v 19 hod. VÝSTAVA

V Koncertním sále bude do 20. května nainstalována  

VÝSTAVA OBRAZŮ
MICHAELY BURDOVÉ, 

autorky fantasy knížek pro děti a mládež. Míša začala psát v 16 le-
tech, její prvotina Poselství jednorožců se stala bestsellerem a loni 
autorka vydala svou 13. knihu 
s názvem Dcera hvězd. Její knihy 
vycházejí také v zahraničí, získala 
ocenění i nominace a podniká 
besedy se čtenáři po celé ČR. 
Malování je její druhou velkou 
vášní. Miluje zvířata, proto malu-
je především šelmy, koně, pejsky 
i kočky, ale také kosatky, které 
zbožňuje. Maluje obrazy domácích mazlíčků na přání, ale v posled-
ních letech se začala věnovat i malbě přírody. Na výstavě si můžete 
prohlédnout i autorčiny knihy. 

Úterý 21. května v 17 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY

V Koncertním sále bude vernisáží zahájena výstava  

OBRAZY JARKY TRPKOVÉ
Jedná se o olejové malby na plátně. Jaroslava Trpková je kos-
metička, vizážistka, kterou od mládí lákalo malování a barvy. 
Snad i proto si vybrala profesi vizážistky. Ráda už v dětství 
malovala pastelkami, křídou a akva-
relem. Postupně zkoušela malovat 
akrylem, ale touha po malování ole-
jem zvítězila. Začala se oleji věnovat 
naplno jednak na výtvarných kur-
zech a také i pod vedením zkušených 
malířů. Malování je pro ní láskou 
a relaxací. Líbí se jí rozvíjet schopnost 
vnímání krásy a nacházet při malová-
ní vnitřní ztišení a klid. Inspiraci hle-
dá kolem sebe, ale také z fotografií 
a obrazů.

 
ZÁPIS DO KURZŮ TANCE 

A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 2019
Zápis se koná v úterý 14. května 2019 v 15 hodin ve vesti-
bulu Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech. Část míst 
z kapacity kurzů lze zakoupit „on-line“ na www.kdjs-sedlcany.cz 
v sekci vstupenky od 14.5.2019 od 8.00 hod.
Kurzy budou probíhat od 6.9.2019 do 14.12.2019 každý pátek:
odpolední: 17.30 - 19.30 hodin – cena 1.500,- Kč
večerní: 20.00 - 22.00 hodin – cena 1.700,- Kč 
Prodloužené a věneček odpoledního kurzu – pátek
Prodloužené a věneček večerního kurzu – sobota
Podrobný rozpis obdrží každý účastník a je k dispozici na adrese 
kdjs-sedlcany.cz/tanecni
Lektorkou a pořadatelkou je paní Květa Horváthová.

 Výstavy jsou přístupné v Kulturním domě Josefa Suka 
v Sedlčanech – v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 
hodin a při každé kulturní akci.



 
KINO SEDLČANY -  program květen 2019

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

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

FILMOVÝ KLUB

pátek 10. května ve 20 hod.

IVAN 
film Slovinsko – drama, thriller (2019), 97 min. 

Poté, co Mara porodí syna Ivana, začne její nejhorší noční můra. 
Ivanův otec, vlivný podnikatel, je obviněn z ekonomických zločinů 
a je na útěku před policií i před svými partnery. Tajně se spojí 
s Marou a přesvědčí ji, aby spolu všichni tři utekli do Itálie. Jeho 
partneři jej ale nehodlají nechat naživu, protože by mohl dokázat 
svou nevinu.            Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

sobota 11. května ve 20 hod. 

BOHEMIAN RHAPSODY 
film USA – drama, životopis, hudební (2018), 134 min. 

sobota 18. května ve 20 hod.

BOJOVNICE SLUNCE
film F, BE, CH, Gruzie – drama (2019), 115 min. 

pátek 31. května ve 20 hod.                    DVD prem. 27.5.19

TRANZIT 
film D, F – drama (2019), 101 min. 

neděle 12. května v 15 hod.                                        DVD prem.

ČERTÍ BRKO 
film ČR, SR – filmová pohádka (2019), 99min. 

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. 
Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků nebo sedláků, 
možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti 
jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy 
zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko. Jednoho 
dne však přestane fungovat. Hrají J. Cina, O.Vetchý, J. Budař, 
J. Plodková a další.                                                      Vstupné 90 Kč.

Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho 
příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i jedineč-
nou životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho od založe-
ní skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985.  
                                                     Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

Mladá právnička Bahar navštěvuje svou rodinu v Kurdistánu. Při 
útoku extremistů umírá její manžel a ona sama se společně se sy-
nem stává i s dalšími ženami a dětmi rukojmím islamistů. Několik 
měsíců po úspěšném útěku velí jednotce Bojovnic slunce. Jejím 
cílem je dobýt město, kde ji potkala tragická událost, a získat zpět 
svého syna.                                 Vstupné 90 Kč. Do 15 let nevhodné.

pátek 24. května ve 20 hod.

KAFARNAUM 
film Libanon, F, USA – drama (2018), 120 min. 

Příběh dvanáctiletého chlapce, který zažaluje své rodiče za to, že 
mu dali život, je strhující výpovědí o životě nejchudších ve slu-
mech současného Libanonu. Snímek, který na loňském ročníku 
festivalu v Cannes ohromil diváky, kritiku i porotu, je díky své smě-
si realismu a intenzivních emocí přirovnáván k slavnému Milionáři 
z chatrče.                     Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

Režisér Petzold ve filmu prozkoumává fantomy evropské 
migrace a identity. Jeho neobvykle pojatý film s řadou me-
lodramatických i politických motivů zasazuje příběh z doby 
německé okupace Francie do současných reálií. Hlavní po-
stavou filmu je Georg, který postupně přijímá totožnost lidí, 
se kterými ho tragické okolnosti seznamují. To mu sice umož-
ňuje dostat víza a odplout jednou z posledních lodí, které 
Marseille opouštějí, ale spolu s tím na sebe bere i některé 
tíživé důsledky.    Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

pátek 17. května ve 20 hod.                      DVD prem. 5.4.19

MLADÍ ZABIJÁCI 
film USA – thriller (2019), 103 min. 

Lily je úplně obyčejná středoškolačka, která spíš než v realitě žije 
na mobilu, kde „postuje, lajkuje a selfičkuje“, ostatně jako většina 
jejich vrstevniků. Když však do digitálních životů většiny obyvatel 
města pronikne neznámý hacker, který začne zveřejňovat zejmé-
na to, co mělo zůstat skryto, začnou se dít věci... 

Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

čtvrtek 30. května ve 20 hod.

MILENKY STARÉHO KRIMINÁLNÍKA 
film Československo – režie Svatopluk Innemann (1927), 106 min.

Němou komedii Milenky starého kriminálníka natočil Sva-
topluk Innemann (1896-1945), jeden z nejúspěšnějších 
a nejplodnějších českých komediografů. Podařilo se mu 
vytvořit zábavné dílo, opírající se o situační komiku a místy 
i o gagy či honičky jak z americké grotesky. V hlavní němé 
roli Vlasta Burian. A čeká vás originální projekce s živým 
hudebním doprovodem tria Uvěřitelno - (Jan Kovářík, 
Radek Melša, Šimon Bilina)

sobota 25. května ve 20 hod.

LEDOVÉ PEKLO
film Island – drama (2019), 97min. 

Muž havaruje s letadlem uprostřed nedozírné ledové pustiny. 
Každý den dodržuje rutinní úkony a doufá, že se dočká záchrany. 
Jednoho dne se objeví vrtulník, silná sněžná bouře však zapříčiní 
pilotovu smrt a vážné zranění jeho společnice. Muž pochopí, že 
má jen dvě možnosti: zůstat v havarovaném vraku a připravovat 
se na jistou smrt, nebo se vydat na stovky kilometrů dlouhou 
pouť s nejistým koncem… Hraje M. Mikelsen. 

Vstupné 90 Kč.Mládeži do 12 let nevhodné.


