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

čtvrtek 4. dubna v 19.30 hod. KONCERT - mimo předplatné

Do Sedlčan zavítá vynikající český zpěvák, kytarista, recitátor 
a autor

KAREL PLÍHAL 
s koncertem nazvaným 

VZDUCHOPRÁZDNINY

A proč jít na koncert Karla Plíhala? Jemná a hravá poetika, 
komorní atmosféra. Vše ve formě inteligentně humorných, často 
vyzrále sebeironických textů nebo krátkých veršovánek uvozujících 
či doplňujících jednotlivé písničky. A především: famózní kytarové 
umění. Valčíky, blues, latinskoamerické rytmy, swing i jeho typic-
ké náladovky, hrané nezaměnitelnými zvětšenými a zmenšenými 
durovými akordy – vše zvládá s lehkostí a bravurou. Koncert obsa-
huje všech 20 písniček z nového CD.

Plíhal – to je silná, pozitivní „energie sbalená ne do cukru“, nýbrž 
do zpěvu, recitování a hry.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 180 Kč. Dél-
ka představení cca 90 minut bez přestávky.

sobota 6. dubna ve 20 hod.            KONCERT - mimo předplatné

Ve společenském sále se uskuteční koncert (taneční zábava) 
skupin TURANDOT a THE NEWS. Pořadatelem akce je Jan Janda.

TURANDOT a THE NEWS
Vstupenky je možné si zakoupit pouze před začátkem koncertu 

na místě konání. Vstupné: 79 Kč. Délka trvání je 20 - 24 hod.

úterý 9. dubna v 19.30 hod.             KONCERT - mimo předplatné

Do společenského sálu (se stolovou úpravou) vás zveme na 

VEČER S INDIÁNSKOU KULTUROU
Pod tímto názvem se skrývá zajímavý večer naplněný písnička-

mi v podání skupiny CHAYAG. Tato skupina původem z Ekvádoru 
působí od roku 1988 a za dobu svého působení projela téměř celý 
svět a od roku1993 působí v ČR. Mimo písní je do programu zařa-
zeno i vyprávění o Ekvádoru, tamních zvycích, představení hudeb-
ních nástrojů, které skupina používá a po skončení pořadu bude 
možné si nástroje i zblízka prohlédnout a vyzkoušet.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 100 Kč. Dél-
ka představení cca 100 minut + přestávka.
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DIVADLO
pondělí 15. dubna v 16 hod.         pro důchodce
středa 17. dubna v 19.30 hod.       mimo předplatné 
pátek 19. dubna v 19.30 hod.     mimo předplatné 
pondělí 22. dubna v 9 hod.                     pro GaSOŠE
pondělí 22. dubna v 19.30 hod.     mimo předplatné 
středa 24. dubna v 19.30 hod.             předplatné divadla 
pátek 26. dubna v 19.30 hod.     mimo předplatné 
sobota 27. dubna v 17 hod.     mimo předplatné

Součástí festivalu SUKOVY SEDLČANY je již po mnoho let také 
divadelní představení Spolku divadelních ochotníků v Sedlča-
nech. 

Letos soubor uvede divadelní adaptaci hudební romantické 
komedie Zdeňka Podskalského, s hudbou Karla Svobody a pís-
ňovými texty Jiřího Štaidla

NOC NA KARLŠTEJNĚ
Na hrad Karlštejn nesmí vkročit žádná žena! Nařízení krále Karla 

IV. však poruší zamilovaná Alena (neteř pana purkrabího) a nemé-
ně zamilovaná královna Eliška. Obě však neuniknou očím vzácných 
hostí…

Úspěšný český filmový muzikál vznikl podle stejnojmenné diva-
delní hry, kterou v roce 1884 napsal Jaroslav Vrchlický.

Režie hry se ujal Richard Otradovec ml. a účinkuje v ní většina 
aktivních členů Spolku divadelních ochotníků.

Režie, scénografie: OTRADOVEC R.
Choreografie, asistent režie: SUNEGOVÁ L.
Inspicient:  KURANDOVÁ J., SMRTOVÁ J.
Kostýmy:  KELICHOVÁ M., MALENDOVÁ L.
Masky:   KALINOVÁ V.
Účesy:   ŠIBRAVOVÁ M.
Výtvarník scény:  SŮSA P. 
Výroba scény:  BOSÁK J. a kolektiv
Technik scény:  BOSÁK J.
Scénická světla:  KOLSKÝ M., KOLSKÝ J.
Scénická hudba:  HOCHMAUL P.
Opona:   HERAN D., KURANDOVÁ J.
Nápověda:  MARKOVÁ L., ČEDÍKOVÁ I.

OSOBY A OBSAZENÍ
Karel IV:   REPETNÝ Jaroslav
Eliška, jeho manželka: ŘEHÁKOVÁ Denisa
Štěpán, vévoda bavorský: BLOCH Sláva
Petr, král cyperský: DUNDR Jiří
Arnošt, arcibiskup: HŮLA Vladimír
Ješek, purkrabí:  KOLSKÝ Jaroslav
Alena, jeho neteř:  DUNDROVÁ Kateřina
Pešek, šenk císařův: HERAN Pavel
Ofka, hofmistryně: PEJCHLOVÁ Renata
Velitel stráže:  MRVKA Jaroslav
Správce hradu Karlík: BOSÁK Jiří

Zbrojnoši a pážata: 
ZEMAN František, BOUČEK Miroslav, NÁHODA Jan, BOSÁK 
Jiří, BATELKA Tomáš, PEJLA Michal, KŘÍŽEK Tomáš, TESAŘ 
Antonín, HERAN David, HOLOUBEK Tomáš

Fraucimor:
KELICHOVÁ Miloslava, VINAŘOVÁ Renata, SOSNOVCOVÁ 
Hana, LITOŠOVÁ Olga, MARKOVÁ Tereza, ŠACHOVÁ Růžena, 
POHNÁNOVÁ Petra

Dále hrají:
SOSNOVEC Josef, SŮSA Petr, SŮSOVÁ Eva, OTRADOVEC 
Richard, KALINOVÁ Gabriela, KOLSKÝ Marek, BUREŠOVÁ 
Veronika

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na pokladně KDJS. Vstupné 100 Kč, 
pro důchodce 50 Kč. Délka představení cca 120 minut + přestáv-
ka.
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Plánované akce na květen 2013
ČT 2. 5. ŠPANĚLSKÝ VEČER S CARMEN (E. Adlerová)  KONCERT
ÚT 7. 5. KONCERT UČITELŮ ZUŠ SEDLČANY   KONCERT
ČT 23. 5.  4-TET      KONCERT
PÁ 24. 5. MLADOTA ENSAMBLE na Červeném Hrádku  KONCERT
SO 25. 5. SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR na Č. Hrádku  KONCERT

pondělí 29. dubna v 19.30 hod.     KONCERT - mimo předplatné
 

Po delší době se na jeviště našeho divadla vrací jedna z nejlep-
ších revivalových kapel

THE BEATLES REVIVAL z Kladna
Do zlaté éry BEATLES se přeneseme nejen díky skvěle a stylově 

zahraným melodiím této skupiny, ale i díky dobovým nástrojům, 
kostýmům a dekoracím a v neposlední řadě i díky velkoplošné pro-
jekci s obrázky ze života pravých The Beatles. Záplava slavných 
hitů je propojena vtipnými komentáři účinkujících, takže poslech 
hitů jako např. A Hard Day´s Night, Help, I Feel Fine, Yesterday, 
Hej Jude, All My Loving a mnoha dalších bude velice příjemně 
stráveným večerem.

čtvrtek 18. 4. v 15 hod.                                                  KONCERT

KLAVÍRNÍ KONCERT V KDJS 
Účinkuje Petra Kotvová.

úterý 23. 4. v 16 hod.                                                     KONCERT 

KONCERT HUDEBNÍHO OBORU V KDJS
Účinkují žáci HO ZUŠ.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 180 Kč. Dél-
ka představení cca 80 minut + přestávka.

Pozvánka na akce Základní umělecké
školy v Sedlčanech

49. ročník hudebního festivalu

SUKOVY SEDLČANY 
Tradičně v měsíci březnu zahajujeme hudební festival SUKO-

VY SEDLČANY. Jeho 49. ročník byl zahájen 20. března operetou 
Oskara Nedbala VINOBRANÍ, kterou jsme měli možnost shléd-
nout v provedení Severočeského divadla z Ústí nad Labem. 

Součástí tohoto festivalu je každoročně i představení Spolku 
divadelních ochotníků v Sedlčanech. V letošním roce nastudova-
li romantickou hudební komedii Zdeňka Podskalského s hudbou 
Karla Svobody a s texty Jiřího Štaidla NOC NA KARLŠTEJNĚ. 

Tento festival doprovází i výstava prací malíře a výtvarníka Mila-
na Eberla. Její název se k hudebnímu festivalu velice hodí, neboť 
výstava nese název HLAVA PLNÁ HUDBY. 

Zajímavou součástí festivalu je i další představení – koncert 
ŠPANĚLSKÝ VEČER S CARMEN. Hlavní protagonistkou koncer-
tu je zpěvačka Edita Adlerová, kterou doprovází skupina M. Žáry 
a tanečnice flamenca Lola Karpenka. Koncert se koná 2. května 
2013.

I v letošním roce se jako součást festivalu uskuteční 7. května 
2013 tradiční KONCERT UČITELU ZUŠ SEDLČANY. V pestrém pro-
gramu vystoupí učitelé v sólových výstupech, v menších seskupe-
ních a bude možno slyšet i velký orchestr učitelů ZUŠ.

Vyvrcholením festivalu budou dva koncerty, které se budou konat 
v krásném prostředí na zámku Červený Hrádek u Sedlčan. V pátek 
24. května 2013 vystoupí soubor MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE 
(na snímku) v sobotu 25. května 2013 uvítáme SUKŮV KOMORNÍ 
ORCHESTR.  Závěrečný pietní akt k uctění památky Josefa Suka se 
bude konat v neděli 26. května 2013 v Křečovicích.
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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 5. dubna ve 20 hod.
film Dánsko – tragikomedie (2013), 90 min.    NERADA RUŠÍM
- Helena je mladá dívka s poněkud výstředním chováním. Ráda 
by zjistila, kdo je její biologický otec, kterého ve svém dětství 
postrádala. Její hledání a obrovské očekávání ji zavede do kdysi 
slavného, dnes zchátralého, kodaňského divadla plného podiv-
ných existencí... Hrají Sara Hjort, Nicolas Bro, Soren Ostergaard 
a další.               Vstupné 80 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

pátek 19. dubna ve 20 hod.
film GB – komedie (2013), 94 min.         KRÁLOVSKÝ VÍKEND
- Každý potřebuje rozptýlení od každodenních starostí. I pre-
zident. Je rok 1939 a k americkému prezidentovi F. D. Roose-
veltovi přijíždí na návštěvu do jeho soukromé residence král 
a královna Anglie. Setkání je to o to významnější, že se jedná 
o historicky první návštěvu anglického královského páru v USA. 
Poprvé se tak střetávají upjaté společenské konvence Angliča-
nů s uvolněnou americkou morálkou na té nejvyšší společenské 
úrovni.                Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
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neděle 14. dubna v 15 hod.
film USA – animovaná komedie (2013), 90 min.   CROODSOVI
- Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké 
rodiny na světě, která se jmenuje Croodsovi. Když dojde k zničení 
jejich rodinné jeskyně, kde doposud bydleli, podniknou cestu do 
neznáma, do krajiny plné nejrůznějších, neuvěřitelných a někdy 
i pěkně nebezpečných stvoření. Croodsovy čeká velká zkouška, ale 
také největší dobrodružství jejich života. 

sobota 6. dubna ve 20 hod.
film ČR/SR/P/Izrael – detektivní (2012), 106 min.        VE STÍNU
- Film v březnu 2013 oceněn devíti Českými lvy. V bývalém Čes-
koslovensku 50. let se odehrává napínavý kriminální příběh, který 
zasáhne do osobních osudů aktérů a jejich blízkých. Kapitán Hakl 
vyšetřuje krádež v klenotnictví. Z běžné vloupačky se ale vlivem 
zákulisních intrik tajné policie začíná stávat politická kauza. Případ 
přebírá major Zenkle a vyšetřování se začíná ubírat jiným smě-
rem... Hrají I. Trojan, S. Koch, S. Norisová, J. Štěpnička, D. Šveh-
lík, F. Antonio a další.                Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 20. dubna ve 20 hod.
film USA/GB – drama(2013), 128 min.    NADĚJNÉ VYHLÍDKY
- Film je natočen podle stenojmenného Dickensova románu. 
Jedenáctiletý Pip si vydělává na živobytí tím, že dělá společníka 
dvanáctileté Estelle, která je chráněnkou slečny Havishamové. 
Do Estelle se zamiluje, ale ta jím pohrdá pro jeho nízký původ. 
O deset let později Pipovi někdo odkáže velké jmění a z Pipa se 
stane snob, který se znovu začne ucházet o svou dětskou lásku... 
Hrají J. Irvine, H. Bonham Carter, R. Fiennes, H. Grainger a dal-
ší.                   Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek a sobota 12. a 13. dubna ve 20 hod.
film USA – komedie (2012), 87 min.             HOLKY NA TAHU
- Tři nejlepší kamarádky Regan, Gena a Katie jsou pobouřené, když 
zjistí, že jejich kamarádka Becky, která je sice milá, ale trpí nadvá-
hou a vždycky byla terčem posměchu, se bude vdávat jako první 
z party. Becky své kamarádky požádá, aby jí šly za družičky, ty se však 
svého úkolu zhostí po svém a rozlučka se svobodou se jim poně-
kud vymkne z rukou. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek a sobota 26. a 27. dubna ve 20 hod.
film ČR – drama (2013), 72 min.                           BEZ DOTEKU
- Celovečerní debut nejmladšího českého režiséra Matěje Chlu-
páčka vypráví příběh dospívající dívky Jolany, která je předmě-
tem sexuální touhy svého nevlastního otce. Problémy v rodině 
nedokáže řešit, ztrácí schopnost komunikace i se svými kamarády 
a stále více se propadá do uzavřeného světa svých představ... Hrají 
T. Vítů, M. Roden, P. Lustigová, K. Hádek a další. 

Vstupné 80 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

čtvrtek 18. dubna ve 20 hod.
film GB – režie M. Powell, E. Pressburger (1948), 135 min.

ČERVENÉ STŘEVÍČKY
- Nově restaurovaný, ve svém žánru nepřekonaný film z baletního 
prostředí o zhoubné rivalitě „umění versus život“. Červené střevíč-
ky jsou nejproslulejším titulem v produkci The Archers a podařilo 
se jim naprosto průkopnickým způsobem spojit do té doby oddě-
lená teritoria divadelního jeviště a filmu.


