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neděle 13. května v 15 hod.               PRO DĚTI A RODIČE

V divadelním sále KDJS uvedeme klasickou pohádku H. CH. 
Andersena

ČAROVNÉ STŘEVÍČKY
Představení pod režijním dohledem Miloše Smetany uvidíme 

v provedení Divadélka MÚZIKA ze Sezimova Ústí.

Hrají:
Reynaldo Snogg, kejklíř - Jiří Kaiser / Adam Matějka
Jemno, jeho šašek - Michael Grycz / Matěj Pospíšil
Karin, osiřelá dívka - Veronika Čížková / Erika Suchanová

   Starosta městečka - Jan Radosta / Vlastimil Škop
Stará paní, babička Karin - Karolína Janečková
Nels, ševcovský pomocník - Josef Turnavec / Zdeněk Liška

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 60 Kč. Dél-
ka představení cca 55 minut bez přestávky.

čtvrtek 10. května v 19.30 hod.                               DIVADLO

V divadelním sále KDJS proběhne divadelní představení

Ach, ta něha našich dam! 
aneb Pórek

Uvádí: DS Samodiv, hrají: Jiřina Jandourková, Petra Grego-
rová Šebková (sedlčanská rodačka) a Heda Mixtajová, hudba: 
Mako!Mako, režie: Radek Hrdlička.

V absurdní černé komedii Jean-Claude Danauda v podání diva-
delního souboru Samodiv vystupují tři ženy. Dvě z nich nasbíraly 
bohaté zkušenosti se svými manželi a milenci a spojuje je nenávist 
k mužům. Jednou z hlavních postav hry je ale také manžel jedné 
z nich, ačkoliv duchem tak nějak mimo tento svět... Manželka se 
ho chce zbavit, a tak s nadšením uvítá, když se dozví, že ho celý 
život platonicky miluje ta třetí... Hra je kaskádou absurdních situací 
a skutečnou divadelní lahůdkou. 

středa 2. května v 19.30 hod.                                             SHOW 

Do divadelního sálu Vás pozveme na další zábavný večer - talk 
show

Zdeněk TROŠKA a Michal Herzán

V divadelním sále KDJS uvedeme zábavný pořad - talk show 
jednoho z nejoblíbenějších českých režisérů Zdeňka Trošky. Part-
nerem na jevišti mu bude známý moderátor Michal Herzán.

V pořadu uslyšíte veselé a poutavé vyprávění o filmech, filma-
řích, historky ze zákulisí filmové produkce a mnoho vtipných pří-
běhů z úst tohoto neobyčejně veselého a optimistického režiséra.

Oba protagonisté budou odpovídat i na otázky publika, a tak 
záleží i na návštěvnících, kterým směrem se bude pořad vyvíjet.

úterý 15. května v 18 hod.                                             KONCERT

V divadelním sále jako součást 48. ročníku festivalu Sukovy 
Sedlčany proběhne již tradiční koncert pěveckých sborů 

SEDLČANSKÁ VONIČKA
V průběhu večera uvidíme a hlavně uslyšíme tři oddělení dětské-

ho pěveckého sboru ZÁBOJÁČEK, který pracuje při ZUŠ Sedlčany 
a při 2. ZŠ Propojení. Již tradičně vystoupí smíšený pěvecký sbor 
ZÁBOJ, který v letošním roce slaví 150. výročí svého založení. Ve 
vestibulu KDJS bude k tomuto výročí malá vzpomínková výsta-
va. V zajímavém programu s jarní lidovou tématikou vystoupí také 
Lidový soubor ZUŠ a žáci tanečního oboru ZUŠ Sedlčany.

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 bez přestávky.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
půl hodiny před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 
150 Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
půl hodiny před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 
dospělí 80 Kč, důchodci 40 Kč. Délka představení cca 60 minut 
bez přestávky.



KVĚTEN 2012

úterý 22. května v 18 hod.     KONCERT

ZUŠ Sedlčany vás zve do koncertního sálu Kulturního domu 
Josefa Suka na

ABSOLVENTSKÝ KONCERT 

svých žáků z klavírní třídy Natálie Sovy

V podání absolventů Kateřiny ŽIŽKOVÉ a Karla MARKA usly-
šíme skladby J. S. Bacha, C. Czerného, F. Liszta, A. Skrjabina, 
S. Rachmaninova, A. Dvořáka a J. Ježka. 

Na koncert je vstup volný.

čtvrtek 24. května v 19 hod.                 KONCERT

Agentura VMart uvádí koncert:

pátek 25. května v 18 hod.       zámek Červený Hrádek KONCERT 

48. ročník festivalu Sukovy Sedlčany - tradiční koncert v rytíř-
ském sále na zámku Červený Hrádek. V programu vystoupí tento-
krát dva soubory vysoké umělecké kvality

MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE 
&

SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstup-

né: 180 Kč. Délka pořadu je cca 100 minut + přestávka.

sobota 26. května v 18 hod.    zámek Červený Hrádek KONCERT

48. ročník festivalu Sukovy Sedlčany - koncert proběhne 
v krásném prostředí rytířského sálu na zámku Červený Hrádek. 

ČESKOSLOVENSKÉ 
KOMORNÍ DUO

vystoupí s programem „ANTONÍN DVOŘÁK a přátelé“. Kon-
certní program je sestaven ze skladeb Antonína Dvořáka a autorů, 
kteří významně ovlivnili jeho život. Zazní tedy i skladby J. Suka, 
L. Janáčka, J. Brahmse a P. I. Čajkovského. 

Účinkují: Pavel BURDYCH - housle 

  Zuzana BEREŠOVÁ - klavír

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 890 Kč.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstup-
né: 180 Kč. Délka pořadu je 80 minut + přestávka.

Mladota 
Ensemble 
Prague

Sukův 
komorní 
orchestr
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Plánované akce na červen 2012
PÁ 1. 6.    ABSOLVENTSKÝ KONCERT                             
                 ŽÁKŮ ZUŠ SEDLČANY                 KONCERT
ÚT 5. 6.   JARNÍ ŤUKÁNÍ                        KOMPONOVANÝ POŘAD
                POŘAD VŠECH OBORŮ ZUŠ SEDLČANY                 
ÚT 12. 6.  ABSOLVENTSKÝ KONCERT KYTAROVÉHO ODDĚLENÍ                
                ZUŠ SEDLČANY                               KONCERT
ST 13. 6.  BLUES SESSION  (KNK)    KONCERT
ČT 14. 6.  FILMOVÁ HUDBA V KLAVÍRNÍ LITERATUŘE 
                PROJEKT ZUŠ SEDLČANY                KONCERT
ČT 21. 6.  RADŮZA (KNK)     KONCERT

ve dnech 26. 4. až 31. 5.                                               VÝSTAVA

V koncertním sále KDJS pokračuje do 31. května výstava foto-
grafií Karla BURDY s názvem:

SEN 
FOTOGRAFA
Výstava je otevřena v pracovní dny 

od 8 do 16 hodin a při každé večerní 
akci konané v KDJS.

sobota 5. května                                                               POCHOD

V rámci 48. ročníku Sukových Sedlčan se uskuteční jako dopro-
vodná akce tradiční a letos již 42. ročník turistického pochodu 

SUKOVOU STEZKOU
Pochod pořádá Turistický oddíl TJ Tatran Sedlčany. Start 

se uskuteční v době 8.30 - 9.30 hod. od KDJS v Sedlčanech. 
V nabídce jsou pěší trasy (6, 11, 14, 16, 25 a 30 km) a rovněž 
cyklotrasy (28 a 35 km). Každý účastník obdrží diplom.

Startovné je 10 Kč. Doprava zpět z Křečovic do Sedlčan je zajiš-
těna na 14 hod. a jízdné je 10 Kč pro děti a 20 Kč pro dospělé.

čtvrtek 31. května v 19.30 hod.                 KONCERT

Ve společenském sále při stolové úpravě (s možností občerstve-
ní) uvedeme koncert - pohodové posezení s kapelou 

MUSTANGOVÉ
Tato kapela hrající trampské a countryové skladby působí na 

české hudební scéně od roku 1965 v čele s kapelníkem Františkem 
Proškem. Byla tedy u všeho podstatného, co se na naší countryo-
vé a trampské scéně odehrávalo. Do Sedlčan přijedou koncertovat 
po dlouhé době (naposledy zde vystupovali na slavnostech ROSA 
„v minulém tisíciletí“). V současnosti hrají v tomto složení:

František Prošek - kytara, zpěv
Hanuš Štěpán  - housle, zpěv
Pavel Fořt  - el. kytara
Karel Fořt  - basová kytara, zpěv

V pořadu uslyšíme mnoho známých hitů - např. Montgomery, 
Aljaška, Buráky, Whisky to je moje gusto, Život je jen náhoda atd. 
Přijďte do KDJS na pohodový hudební večer.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
půl hodiny před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstup-
né: 120 Kč. Délka koncertu cca 120 minut (včetně dvou krátkých 
přestávek).

neděle 27. května v 10.30 hod.    kostel Křečovice KONCERT

Závěr Sukových Sedlčan již tradičně probíhá v křečovickém kos-
tele. V rámci koncertu, který je součástí Pražského jara vystoupí 

Ivan Kusnjer - zpěv
Aleš Bárta - varhany 
Sedláčkovo kvarteto

Po skončení koncertu proběhne Pietní akt u hrobu hudebního 
skladatele Josefa Suka, na kterém promluví dramaturg Pražského 
jara Mgr. Antonín Matzner.

KDJS vypravuje autobus do Křečovic. Odjezd je v 9.30 hod. od 
Kina Sedlčany a ihned po skončení akce se navrací zpět do Sedl-
čan. Cestovné je zdarma.
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M. Čekal (kino @sedlcany.cz) 
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pokladna kina 19-20 hod. 
(v den promítání)
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pátek a sobota 4. a 5. května ve 20 hod.
film USA – muzikál (2012) 151 min. WEST SIDE STORY
- Málokterý muzikál byl na Broadwayi úspěšnější než West Side 
Story. Příběh Romea a Julie z newyorské čtvrti West Side patří 
dnes k legendárním snímkům americké kinematografie. Muziká-
lová adaptace Romea a Julie získala 10 Oscarů.  West Side Story 
navíc představuje i mezník ve vývoji samotného žánru muzikálu. 
V souladu s tématem opouští bezpečný svět iluzí a atelierové 
dokonalosti a vydává se na manhattanskou Upper East Side. Hrají 
N. Wood, R. Beymer, R. Moreno a další. 

Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné 60 Kč

pátek 11. května ve 20 hod. 
film USA – sci-fi thriller (2011) 109 min.         VYMĚŘENÝ ČAS
- Děj akčního sci-fi filmu Vyměřený čas se odehrává v blízké 
budoucnosti, v době, kdy  peníze neznamenají vůbec nic. Platí se 
časem. Představte si, že můžete žít jen do 25 let. Pak zemřete. 
Pokud  nevyděláte, neukradnete nebo nezdědíte nějaký čas navíc... 
Hrají J. Timberlake, A. Seyfried, O. Wilde, C. Murphy, J. Galecki 
a další.                        Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné 60 Kč

pátek 25. května ve 20 hod.
film ČR – komedie (2011) 115 min.                  MUŽI V NADĚJI
- Může být nevěra základem šťastného manželství? Rudolf je 
o tom přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojo-
vat, musí se snažit, aby 
si ho udržela.“ Rudolf 
s úspěchem uplatňuje svou 
divokou teorii v každoden-
ní praxi. O to víc nechápe 
naivitu svého nesnesitelně 
korektního zetě Ondřeje... 
Hrají B. Polívka, S. Stašová, 
J. Macháček, P. Hřebíčko-
vá, V. Kerekés. 

Mládeži do 12 let 
nevhodné. Vstupné 70 Kč

čtvrtek 24. května ve 20 hod.
film Island – režie F. T. Fridriksson (2010) 88 min. MAMA GOGO
- Bravurní tragikomedie vypráví o ambiciózním režiserovi, který 
právě dokončil film o starých lidech uprchlých z domova důchod-
ců. Režiser si povšimne i zvláštního chování své osmdesátileté 
matky Gogo, která začíná zapomínat... Společně se svými sestrami 
se proto rozhodne poslat Gogo do domova důchodců.

neděle 20. května v 15 hod.
film ČR – rodinný, animovaný, komedie (2011) 90 min. 

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
- Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor, s čím si hraješ. Právě 
toto maminčino tajemství náhodou objeví dcerka Saxánka, která 
se nenadálou souhrou okolností a své zvědavosti ocitne v kouzel-
né Říši pohádek. Hrají P. Černocká, J. Hrušínský, H. Nováčková, 
J. Bohdalová, P. Nárožný a další.           Vstupné 75 Kč

PROGRAM KINA - KVĚTEN 2012

sobota 26. května ve 20 hodin
film ČR -  drama (2011) 95 min.                             BASTARDI 2
- Druhý díl začíná krátce po smrti největšího bastarda Michala 
Dostála. Michalův otec je přesvědčen, že učitel Majer stál za vraž-
dami všech tří žáků a mstil smrt své sestry. Začnou tak hledat 
důkazy proti Majerovi, který je již ředitelem školy. Důkazy hledá 
i nový policejní vyšetřovatel Karas... 
          Mládeži přístupné. Vstupné 65 Kč

pátek a sobota 18. a 19. května ve 20 hod.
film ČR – komediální drama (2012) 105 min.     ČTYŘI SLUNCE
- Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastni? Příběh rodiny a je-
jích přátel z menšího města  vypráví o touze proměnit svůj život 
k lepšímu, ale také o tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy 
svých rodičů. Téměř čtyřicetiletý, ale pubertou zmítaný otec od 
rodiny se stále nepoučil z vlastních chyb a jeho úlety s sebou při-
nášejí komické momenty... Hrají J. Plesl, A. Geislerová, K. Roden, 
J. Mádl, V. Merta, Z. Kronerová a další. 

Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné 75 Kč

čtvrtek 3. května ve 20 hod.
film FIN, N, F – režie A. Kaurismäki (2002) 97 min. 

MUŽ BEZ MINULOSTI
- Filmy A. Kaurismäkiho jsou syrové, živočišné a přirozené jako 
sám život. Hlavní hrdinové jsou příslušníci spodiny společnosti, 
o niž nikdo nemá zájem. Hlavní hrdina je ihned po svém příjezdu do 
Helsinek přepaden, ztratí pamět a je prohlášen za mrtvého. Začíná 
od nuly, skamarádí se s bezdomovci a zamiluje se do dobrovolnice 
Armády spásy. Ale nečekaně ho dožene jeho minulost...

sobota 12. května ve 20 hod.
film I, F – komedie (2012) 104 min.                 MÁME PAPEŽE!
- Z balkonu baziliky svatého Petra zazní slavnostní Habemus papam 
a statisícový dav věřících netrpělivě očekává nového papeže. Prá-
vě zvolený papež se odmítá ale ujmout funkce. Vatikán povolává 
uznávaného psychiatra, aby situaci vyřešil... Film nabízí nevšední 
pohled do zákulisí papežské volby, která se odehrává v atraktivních 
prostorách Vatikánu. Hrají M. Piccoli, J. Stuhr.  

Mládeži přístupné. Vstupné 70 Kč


