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Středa 6. listopadu v 18 hod.
KONCERT

Do divadelního sálu KDJS Vás zveme na tradiční 

UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ
V roce 2019 oslaví tato škola 80 let od svého založení a pro-
to koncert je i takovou malou oslavou. V pestrém hudebním 
programu zazní tradičně široké žánrové spektrum hudby – od 
klasiky, přes pop a swing až po rockovou hudbu. Připravena 
jsou vystoupení só-
listů a pochopitelně 
i několika hudebních 
seskupení. Jednotli-
vé skladby českých 
i zahraničních autorů 
zazní v orchestrálních 
či zpívaných provede-
ních a aranžérsky za 
většinou skladeb je 
podepsán skvělý kyta-
rista, skladatel, aranžér 
a pedagog Pavel Fořt. 
Mimo učitelů místní 
ZUŠ vystoupí i někteří 
hudební hosté čí bývalí 
učitelé …, Koncertem 
bude provázet  mode-
rátorská dvojice Olga 
Šafrová a Pavel Pína. 

Vstupné: 120 Kč. Délka koncertu cca 90 minut bez přestávky.
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ZUŠ Sedlčany 
a Kulturní dům Josefa Suka
Vás srdečně zvou na

Vstupné: 120 Kč a 50 Kč děti a žáci ZUŠ
Předprodej vstupenek v TIC, MÚ Sedlčany
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ZUŠ Sedlčany 

v tomto roce 

slaví 80 let !!!

6. listopadu 2019 
od 18.00 v KDJS Sedlčany
Vystoupí učitelé, žáci 
a přátelé školy.
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Středa 13. listopadu v 19.30 hod.
KONCERT

Čtrtek 7. listopadu v 19.30 hod.
DIVADLO - PŘEDPLATNÉ

V divadelním sále se uskuteční třetí představení z letošní série 
předplatitelského cyklu divadla, kterým je komedie 

Jaroslava Gillara a Vladimíra Škutiny

,, … A NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR“
Je to hra o konfrontaci světů, myšlenek a názorů. Nic není, jak 
bylo.. Každá konfrontace se vždy dotýká všech. Jedinec nezmů-
že tolik, jako když jdou všichni „proti větru“ (V+W). Jiří Suchý 
řekl po sametové revoluci: „Křivá hůl vrhá křivý stín.“ K tomuto 
tématu se kdysi vrátil i Václav Bělohradský: „Když zakážeme 
stín, nebudeme se znát a to je nebezpečné. Pokušení napra-
vovat stín je v české společnosti silné“. Toto není jen problém 
český, ale přinejmenším evropský. Diktátor ani teroristka nevě-
ří svému státu. Oba řeší vzniklou komediální situaci dle svého. 
Navzájem se konfrontují myšlenkami o svobodě. Je to hra bez 
vítězů. Hrají:  Miroslav Táborský, Jitka Ježková /uvádí Agentura 
KVArt Production s.r.o./
Vstupné: 290 Kč. Délka představení cca 80 minut bez přestávky.

Zajímavý vzpomínkový koncert na Petra Nováka máme mož-
nost vidět na sedlčanském jevišti. Je nazvaný

VZPOMÍNKA 
NA PETRA NOVÁKA

Petrova doprovodná kapela George&Beatovens doprovází 
sólové zpěváky, kterými jsou 

KAREL KAHOVEC a VIKTOR SODOMA.
Přijďte zavzpomínat 
na hity jakými jsou 
písně Já budu chodit 
po špičkách, Hvězdič-
ko blýskavá, Náhrob-
ní kámen, Povídej od 
legendy Petra Nováka 
a další hity Karla Ka-
hovce - Svou lásku 
jsem rozdal, Popra-
va blond holky, Paní 
v černém, Modřínů 
háj a pochopitelně 
také hity Viktora So-
domy.

Vstupné: 240 Kč. 
Délka představení cca 100 minut bez přestávky.
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CELOSTÁTNÍ AKCE DIVADEL

Do KDJS ve spolupráci se sedlčanskými ochotníky
zveme všechny příznivce divadla, 

protože poprvé v historii této celostátní akce 
se Sedlčany zapojí do akce nazvané

NOC DIVADEL
Zahájení akce bude v 19 hodin a konec cca ve 22 hodin. Ne-
jde o divadelní představení, ale spíše o seznámení s divadlem. 
V průběhu večera budou průběžně prováděny komentované 
prohlídky divadla včetně jeho zázemí – herecké šatny, sklad 
kulis, vlastní jeviště, zvuková a osvětlovací kabina. V kině bu-
dou promítány krátké sestřihy záznamů odehraných ochotnic-
kých představení. Ve vestibulu bude připraveno občerstvení, 
bude instalována výstava o minulosti ochotnického spolku 
a muzikálové melodie zahrají bratři Žakovi. Návštěvníci se bu-
dou moci nechat na památku vyfotografovat na jevišti v po-
stavené divadelní scéně, takže nejen vzpomínky, ale i foto si 
mohou návštěvníci odnést domů.

Vstupné – zdarma, případně dobrovolné.  
Délka akce cca 3 hodiny.

Sobota 16. listopadu od 19 hod. Středa 20. listopadu od 19.30 hod.
DIVADLO

V divadelním sále se uskuteční představení Divadla DISK 
z Dobříše, které k nám opět přijíždí s konversační komedií 

Marca Camolletiho

,,NA SPRÁVNÉ ADRESE“
Odkvétající kabaret-
ní hvězda Georgette 
pronajímá ve svém 
pařížském bytě poko-
je. A tak spolu na jed-
né adrese bydlí ještě 
klavíristka Jeanine, 
malířka Jacqueline 
a služebná Marie-
-Louisa. O tom, že 
soužití žen takto roz-
dílných temperamen-
tů není jednoduché, 
nás přesvědčí hned 
expozice hry. Všech-
ny obyvatelky bytu 
se nezávisle na sobě 
rozhodnou radikálně 
změnit život a všech-
ny (opět bez vědomí těch ostatních) si podají inzerát. Majitelka 
bytu hledá nového nájemce, pianistka žáka, malířka model pro 
obraz Spartaka a služebná životního partnera. Všechny čtyři 
inzeráty mají náhodně stejnou značku P. P. S., která však každá 
znamená něco jiného. Pak už jen zvoní zvonky u dveří a přichá-
zejí zájemci. Čtvero mužů nejrůznějšího ražení se sice dostaví 
na správnou adresu, ale samozřejmě, jak to bývá, zrovna ve 
chvíli, kdy není doma správná inzerentka.
Hrají: členové a členky Divadla DISK Dobříš
Vstupné: 120 Kč. Délka představení cca 100 minut + přestávka.

PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky jsme připravili oblíbený pořad Mi-
chala Nesvadby, který uvádí společnost FunTasico s.r.o.

KOUZELNÁ ŠKOLKA 
- MICHAL K SNÍDANI

Zábavné a poučné představení zároveň! Michal dětem servíru-
je legrační pokrmy, bavit se budou určitě i rodiče! Napadá Vás 
něco zábavného, když se řekne česká kuchyně, nějaký pokrm, 
že ne....?, tak mnoho jich „ochutnáte“ právě od Michala. Třeba 
jablíčko v županu, máte to rádi...? U Michala tohle jablíčko mlu-
ví a opravdu chodí doma v županu! Ať přijdete najedení nebo 
ne, odcházíte vždycky hladoví! 
Michal si užije s dětmi na představení i oslavu svých narozenin! 
Jak bude vypadat dort a kolik na něm bude svíček, to už bude 
záležet jen a jen na dětech! Samé unikátní situace a zábava, tak 
to nezmeškejte!
Neméně důležitá 
je pointa tohoto 
představení! Mi-
chal při aktivním 
zapojení všech 
malých diváků 
v hledišti rozluští 
velkou záhadu, 
co se vlastně sta-
ne s jídlem, které 
necháme na talíři 
nedojedené!

Vstupné: 195 Kč přízemí a 169 Kč balkon. 
Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

Neděle 17. listopadu od 15 hod.

Čtvrtek 21. listopadu od 19.30 hod.
KONCERT

V divadelním sále KDJS se uskuteční tradiční 
koncert populárního sedlčanského Big Bandu.

BLUE ORCHESTRA SLAVÍ 15 LET
Program bude sestaven ze známých i nových melodií a bude 
plný pěkné muziky, vystoupení instrumentálních sólistů a po-
chopitelně i zpěváků tohoto tělesa.

Vstupné: 180 Kč. Délka koncertu cca 120 minut.
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DÁLE PŘIPRAVUJEME NA ROK 2020

PARTIČKA (zábavný pořad), VZHŮRU DOLŮ (divadlo), PETR KOLÁŘ (koncert), DAKAR 2020, MADAM RUBINSTEIN (divadlo), 
OBUŠKU Z PYTLE VEN (pořad pro děti a rodiče), JOSEF DVOŘÁK (zábavný pořad), DVA NAHATÝ CHLAPI (divadlo), POKÁČ (koncert), 
SNĚHURKA (pořad pro děti a rodiče), MALINA BROTHERS (koncert), MADAM DITRICH LITUJE (divadlo), J.A.NÁHLOVSKÝ + P. ŠTROS 
(zábavný pořad), CAVEMAN (divadlo), SAMSON A JEHO PARTA (koncert), RIGOLETTO (divadlo), KRÁS(K)A NA SCÉNĚ (divadlo), 
HOUSLE (divadlo), VĚRA MARTINOVÁ (koncert), …

PLÁNOVANÉ AKCE NA PROSINEC 2019
ST 4. 12. ADVENTNÍ KONCERT – ZÁBOJ  a ZUŠ Koncert
NE 8.12. VODNÍK ČESÍLKO Pohádka pro děti a rodiče 
ST 11. 12. SPIRITUÁL KVINTET   Koncert
ČT 19. 12. PUTOVÁNÍ DO BETLÉMA – ZUŠ Sedlčany   

Vánoční pořad
SO 21. 12. ŠTÍSTKO A POUPĚNKA       Pořad pro děti a rodiče
ČT 26. 12. VÁNOČNÍ KONCERT - NEZMAŘI A ZÁBOJÁČEK  

Vánoční koncert

Druhá výstava nové kulturní sezony nese název 

„KRAJINA V OBRAZECH“
 Svá díla nám představuje malíř z Podblanicka

JOSEF BURKHARD. Výstava trvá do 21. listopadu 2019.

VÝSTAVA

Pondělí 25.listopadu od 18 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY

PETR SŮSA
ZDENKA MRÁZKOVÁ

Úvodní slovo:  David Krůta
Hudební doprovod: Stanislav Kadlec

Součástí vernisáže bude čtení autorky pohádkové knihy pro 
děti, kterou napsala paní Eva Roztočilová  a ilustroval Petr Sůsa. 
Kniha se jmenuje Albína a Pepinka, příběhy dvou koček.

Autoři obrazů o sobě napsali:
Jmenuji se Petr Sůsa, je mi 56 
let a v příštím roce tomu už 
bude 40 let, co mi dělá malo-
vání radost.
V mládí jsem obdivoval knihu 
ze sportovního prostředí s ná-
zvem Josef Bican – 5000 gólů. 
Moje letošní padesátá druhá 
výstava by mohla mít název: 
Petr Sůsa – 4 166 obrazů.
Rád střídám oblíbené moti-
vy – krajinky, zátiší, má dob-
ře známá místa ze Sedlčan, 
Častoboře, Příčov nebo třeba 
Vysokého Chlumce. Někdy maluji květiny, akty i náboženské 
motivy.
V posledních letech jsem také ilustroval dětské omalovánky 
a dvě pohádkové knížky.
Upravoval jsem pár kapliček po okolí a zvláštní i příjemnou 
kapitolou jsou výzdoby dětských pokojíčků. S největší radostí 
jsem maloval v pokojíčku svých vnoučátek.
Tímto vás srdečně zve na výstavu obrazů a těší se na shleda-
nou sedlčanský výtvarník z Dublovic.
Jmenuji se Zdenka Mrázková. Je mi 49 let, žiji v Sedlčanech. 
Povoláním jsem kadeřnice. Kreslení je mojí vášní již od dětství. 
Ve svých obrazech se snažím s láskou zachytit krásy přírody 
a vše, co nám nabízí.
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 večerní kulturní akci.

KONCERT

V divadelním sále 
se uskuteční koncert populární pražské dechovky

,,STRAHOVANKA“
Protože koncert bude v době zahájení adventu,  

bude již také vánočně zaměřen, a proto je nazván
,,NEŽ PURPURA ZAVONÍ“

Kapela zahraje mnoho písní 
doplněných svátečním, před-
vánoční atmosféru přibližují-
cím mluveným slovem. Usly-
šíte mimo tradiční dechovky 
i klasické české a světové vá-
noční písně a koledy. Nebude 
chybět Tichá noc, Bílé vánoce 
I. Berlinga, tradicionály Rolničky, Zvonky bílé, Vánoce přicházejí 
či Purpura J. Šlitra a J. Suchého. 

Vstupné: 220 Kč. Délka koncertu cca 95 minut + přestávka.

Čtvrtek 28. listopadu od 19.30 hod.

PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

Pořad s názvem   DOPISY OLZE
vznikl za účelem uctění 30. vý-
ročí sametové revoluce. V rámci 
tohoto jedinečného programu 
zazní hudba světových i českých 
autorů, která bude prokládána 
čtenou korespondencí Václava 
Havla v podání herečky VALÉRIE 
ZAWADSKÉ. 
Účinkují:
Eva Garajová - mezzosoprán
Kateřina Englichová – harfa
Valérie Zawadská - mluvené slovo
Vstupné: 250 Kč. Délka představení cca 80 minut + přestávka.

Úterý 26. listopadu od 19.30 hod.



 
KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program listopad 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

pátek 1. listopadu ve 20 hod.

X-MEN: DARK PHOENIX
film USA – akční,dobrodruž., fantasy (2019), r. S. Kinberg 114 min. 

X- Meni čelí nejhroznějšímu a nejsilnějšímu nepříteli: Jean Grey, 
která pochází z jejich řad. Během vesmírné záchranné mise Jean 
téměř zemře, ale když se vrátí domů, zjistí, že ji vesmírná síla udě-
lala silnější, ale zároveň mnohem nestabilnější. Zrodila se Dark 
Phoenix.                       Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 8. listopadu ve 20 hod.

AQUARELA 
film Francie – dokument (2019), V. Kossakovsky, 89 min. 

Voda, krásná i děsivá, smrtící i životodárná. Fascinující živel se 
ve výpravném dokumentu stává protagonistou. Film je jedním 
z nejsugestivnějších a nejpůsobivějších filmů o ničivých důsled-
cích klimatických změn.                          Vstupné 100 Kč. Přístupné.

sobota 2. listopadu ve 20 hod.

TERORISTKA 
film Česko – komedie/drama (2019), rež. R. Bajgar, 95 min. 

Komedie Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, která celý 
život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neře-
ší. „Učitelky v důchodu přece nestřílejí lidi,“ říká darebák. „Právě. 
Ale teď už si tím nikdo nebude jistý,“ odpoví mu paní, než odjis-
tí zbraň. Hraje I. Janžurová, M. Hofmann, T. Vilhelmová a další.  
                                      Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 29. listopadu ve 20 hod.

MÁMA 
film USA – thriller (2019), rež. T. Taylor, 99 min. 

Pro partičku středoškoláků z malého amerického městečka je klí-
čem k úspěšnému víkendu přemluvení dospělého, aby jim koupil 
alkohol. Osamělá paní Sue Ann je v tomhle směru přímo darem 
z nebes. Nejenže teenagerům koupí bednu alkoholu, ale navíc jim 
nabídne sklepní prostory ve svém odlehlém domě, aby si ho tam 
mohli vypít a trochu přitom zablbli... Hraje O. Spencer, J. Lewis, 
D. Brown a další.                   Vstupné 90 Kč. Do 15 let nepřístupné.

pátek 15. listopadu ve 20 hod.

PLÁČ SVATÉHO ŠEBESTIÁNA 
film Česko – historický (2019), rež. M. Cyroň, 88 min. 

Jde o historický fiktivní příběh, který je však rámován skutečnými 
historickými událostmi. Odehrává se na území Svaté říše římské 
přibližně roku 1348. Východiskem filmu jsou projevy násilí vůči 
židovskému obyvatelstvu, k němuž v době šíření moru docházelo. 
Hrají O. Malý, M. Ruml.         Vstupné 90 Kč. Do 15 let nepřístupné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

FILMOVÝ KLUB

neděle 10. listopadu v 15 hod.

LEDOVÁ SEZONA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT
film USA – animovaný, komedie (2019), 90 min. 
Lední medvěd Norm si na zimní spánek vůbec nepotrpí. Prá-
vě naopak. Když se venku ochladí, začíná pro něj a pro celou 
partu kamarádů ze severu ta pravá ledová sezona, sezona plná 
dobrodružství a zábavy.                         Vstupné 90 Kč. Přístupné.

čtvrtek 14. listopadu ve 20 hod.

DÁLAVA 
film ČR – (2019), rež. M. Mareček, 76 min. 
Mimořádně intimní dokument Martina Marečka je působivou 
výpovědí o stavu současné rodiny a analýzou odvěkého vztahu 
otec a syn. Čistá forma putování tam a zase zpátky jen podtr-
huje maximální autentičnost a účinnost dokumentu. Vít a jeho 
syn Gríša se před koncem prázdnin vydávají na dlouhou cestu 
do Ruska. Jen co nastoupí do auta, syn si hned nasazuje slu-
chátka a otec se noří do vzpomínek. Ani tak ale nemůžou jeden 
druhému uniknout. Je tu však jedna možnost, která je může 
opět sblížit – společné pátrání. Jenže co skutečně hledají?

sobota 9. listopadu ve 20 hod.

ROMÁN PRO POKROČILÉ 
film Česko – komedie (2019), rež. Z. Marinovová, 95 min. 

Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanžel-
kou od stolu, lože a účtu? Hlavní hrdina Rudolf, noblesní šarmantní 
světák, je po rozvodu nucen se přestěhovat z přepychu velkoměsta 
do venkovského hotelu, který vlastní se svým bratrem Arnoštem. 
Hrají M. Vašut, M. Etzler a další. Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

čtvrtek 28. listopadu ve 20 hod.

KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOLFOVÉ 
film USA – (1996), rež. M. Nichols, 134 min.  
Filmová adaptace stejnojmenné divadelní hry Edwarda Albee-
ho: Kdo se bojí Virginie Woolfové? byla filmovým debutem 
Mika Nicholse (Absolvent) a pro představitele hlavních rolí 
Elizabeth Taylor a Richarda Burtona jeden z vrcholů jejich ka-
riéry. Drama o konfliktu manželského páru, který se odehrává 
během jednoho sobotního večera, patří k filmové i divadelní 
klasice a ani po více než padesáti letech od natočení neztrácí 
nic ze svých kvalit.

pátek 22. listopadu ve 20 hod.            DVD prem. 13.11.19

YESTERDAY 
film GB – komedie, hudební (2019), rež. D. Boyle, 116 min.

Včera ještě Beatles všichni znali. Dnes si jejich písničky pamatuje 
jenom Jack. Toho by měl využít. Dvě legendy britského filmu při-
nášejí komedii o rock’n’rollu, snech, přátelství a o dlouhé a klikaté 
cestě, která vede k lásce vašeho života. Hraje H. Patel, L. James 
a další.                                                           Vstupné 90 Kč. Přístupné.

sobota 30. listopadu ve 20 hod.

ŽENY V BĚHU 
film Česko – komedie (2019), rež. M. Horský, 93 min. 

Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti. Věra 
prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit 
jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná 
matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí 
na čtyři díly. Hraje Z. Adamovská, T. Kostková, J. Boková, V. K. Ku-
bařová.                                         Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 23. listopadu ve 20 hod.

UZLY A POMERANČE 
film ČR/GER – drama (2019), rež. I. Pokorný, 92 min. 

Film o lásce k dívce, co voní po pomerančích, o létu, o zauzlovaném 
vztahu s otcem, o prvních šrámech života, jedním slovem o dospívá-
ní. Film vznikl podle stejnojmenné knihy spisovatelky I. Procházkové. 
Hrají S. Majer, T. Dalacký, E. Farna a další.      Vstupné 90 Kč. Přístupné.


