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KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program březen 2019

Neděle 3. března v 15 hod.
Čtvrtek 7. března v 18 hod.
HUDEBNĚ-DRAMATICKÉ PŘEDSTAVENÍ

Čtvrtek 14. března v 19.30 hod.
KONCERT

Po úspěšném provedení představení TŘI BRATŘI se na sedlčan-
ské divadelní jeviště vrací žáci a učitelé ZUŠ Sedlčany s dalším 
svým projektem. Tentokráte se můžeme těšit na představení

OBJEVENÁ KYTICE
Do domu známého autora K. J. 
Erbena se vloupali lupiči, odkud 
odcizili jedno z jeho nejznáměj-
ších děl, sbírku balad Kytice. 
Cestou ji ale rozbili a pokusili 
se ji sestavit do původní verze. 
Jak to asi dopadne, když všem 
dobře známé balady sestavují 
nevzdělanci a zločinci? To vám 
ukáží žáci Základní umělecké 
školy Sedlčany v tomto hudeb-
ně-dramatickém představení. 

Vstupné: 80 Kč. 
Délka představení 

cca 60 minut bez přestávky.

ZÁBAVNÝ VEČER

Do Společenského sálu KDJS Vás zveme na (myšleno zejména 
díky nové jevištní verzi a malému množství repríz) poměrně 

vzácný pořad 

ÚSMĚVY JAROMÍRA HANZLÍKA
Hlavním protagonistou je velice oblíbený a úspěšný herec, le-
genda českých filmů a v poslední době i autor předlohy a sou-
časně i producent nového filmu „Léto s gentlemanem“. Filmové 
klenoty jako Postřižiny či Slavnosti sněženek Bohumila Hrabala, 
televizní seriály Sanitka nebo Nemocnice na kraji města, diva-
delní role Hamlet, Othello, Cyrano a desítky dalších úžasných 
rolí odehraných v Divadle 
na Vinohradech. To všechno 
jsou filmy, seriály a divadelní 
představení, ve kterých zářil 
v různých rolích jeden z nej-
lepších českých herců JARO-
MÍR HANZLÍK. To vše bude 
možná během večera zmíně-
no v zábavném pořadu, kde 
dojde i na otázky návštěvní-
ků. Spoluúčinkuje Aleš Kru-
lich. 

Vstupné: 220 Kč. 
Délka představení 

cca 70 minut bez přestávky.

Středa 6. března v 19.30 hod.

V Divadelním sále uvádíme nový koncertní pořad

ŠLÁGR PÁRTY 
ŠLÁGRPARTY

Veselá parta ze Šlágru ve složení Karel Peterka, Helena Hamplo-
vá, Mára a Frankie Zhyrnov nabízí autorské písně plné energie, 
dobré nálady a neskutečné pohody.  
Kombinace moderní hudební tvorby ve stylu pop, dance mu-
sic spojené s harmonikou a sborový zpěv udělaly Šlágr Partu 
během krátkého okamžiku velmi oblíbenou kapelou, která si 
získala obrovské množství fanoušků.  
Během koncertu zazní nejslavnější písně z dob „Peterka a spol“ 
a také žhavé novinky. Z jejich show dostanete takový náboj 
energie, že po pár minutách budete chtít i tančit.

Vstupné: 250 Kč. 
Délka představení cca 120 minut bez přestávky.

ZUŠ Sedlčany uvádí
hudebně-dramatické představení

čtvrtek 28. února 2019 od 18:00 hod
neděle 3. března 2019 od 15:00 hod
čtvrtek 7. března 2019 od 18:00 hod

divadelní sál KDJS Sedlčany

Do domu známého autora K. J. Erbena se vloupali lupiči,
odkud odcizili jedno z jeho nejznámějších děl, sbírku balad Kytice. 
Cestou ji ale rozbili a pokusili se ji sestavět do původní verze. 
Jak to asi dopadne, když všem dobře známé balady sestavují 
nevzdělanci a zločinci? To vám ukáží žáci Základní 
umělecké školy Sedlčany.

Vstupné 80 Kč
Předprodej vstupenek
v TIC, MÚ Sedlčany
Délka cca 60 min. 

Šlágr Parta
Šlágr párty ŠlágrParty

Karel Peterka, Helena Hamplová, Mára, Frankie Zhyrnov

Š
LÁ

GRPARTA

Slagrparta, plakat A3, 10-18.indd   1 10/10/2018   16:35



 
KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program březen 2019

Úterý 19. března v 19.30 hod.
ZÁBAVNÁ SHOW

Čtvrtek 21. března v 18 hod.
PŘEDSTAVENÍ ZUŠ SEDLČANY

Neděle 17. března v 15 hod.
POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše mladé diváky jsme připravili pohádkové představení 
– nové zpracování klasické pohádkové předlohy 

K. J. Erbena a J. Kainara

ZLATOVLÁSKA
Inu opět přišel čas: „aby ryba promluvila, aby z vody vyšla síla, 
aby moucha rádcem byla ...“ A tak se opět setkáváme se zná-
mými postavami pohádky – zlým králem, kterému se dostává 
možnosti porozumět řeči zvířat, jeho sloužícím Jiříkem – jenž 
přes přísný zákaz ochutná kouzelného jídla, a proto je vyhnán 
do světa, aby vyhledal princeznu Zlatovlásku. Jiřík na své ces-
tě za Zlatovláskou díky získané schopnosti porozumění všem 
hlasům a svému dobrému srdci získává řadu přátel - jak mezi 
lidmi, tak mezi zvířátky. Aniž by předem tušil, kterak jejich přá-
telství a pomoc bude potřebovat.
Vstupné: 90 Kč. Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

Zveme Vás na nový celovečerní zábavný program 

NA PLNÝ COOLE
Pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem 
ZDEŇKA IZERA. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvě-
lých vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. 
Vystoupení je opět obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy a pře-
vleky a světelnými efekty.

Vstupné: 240 Kč. Délka představení cca 85 minut bez přestávky.

Literárně - dramatický obor ZUŠ Sedlčany vás zve na předsta-
vení žáků 7. ročníku LDO Kláry Brunckové, Elišky Hegerové 

a Filipa Špaleho

DLOUHÝ, ŠIROKÝ 
A BYSTROZRAKÝ

V jejich absolventském představení účinkují jako hosté žáci 
4. ročníku LDO. Předlohu Karla Jaromíra Erbena Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký zpracovali žáci v divadelním představení, kde je 
přítomný humor a překvapivé variace na klasické pohádkové 
pojetí. Představení absolventi a jejich hosté doplní pásmem 
básní na téma Čas. 

Vstupné: dospělí 60 Kč a děti 40 Kč.

DLOUHÝ,  
ŠIR         KÝ 
A BYSTRO- 
ZRAKÝ

21. 3. 2019 od 18:00 v KDJS Sedlcany
Zveme Vás na predstavení 
literárne - dramatického 
oboru ZUŠ Sedlcany

Hrají: Klára Bruncková, Eliška Hegerová, Filip Špale,  
Jan Štemberk, Matyáš Faktor, Julie Krivská, Matylda Bednárová,  
Simona Kuthanová, Jakub Zeman, Magdaléna Špalová,  
Amálie Korínková, Nelly Magdy

Vstupné: deti - 40 Kc, dospelí - 60 Kc
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DÁLE PŘIPRAVUJEME

Milan HEIN a hosté (např. Simona STAŠOVÁ)  
– natáčení pořadu ČR Dvojka 
SKOŘÁPKA (Divadlo UNGELT)
SEDLČANSKÁ VONIČKA (koncert)
ČTYŘLÍSTEK (pohádka)
OLYMPIC (koncert)
MLADOTA ENSEMBLE (koncert)
SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR (koncert)
BREJLE (divadelní komedie)
MIROSLAV DONUTIL (talk show)
DĚTSKÝ DEN v KDJS, VÁCLAV UPÍR KREJČÍ (pořad pro děti) 
OLDTIMERS JAZZ BAND (koncert)
DAGMAR PECKOVÁ a Moravské klavírní trio (koncert) 
JAKUB SMOLÍK s kapelou (koncert)

PLÁNOVANÉ AKCE 
NA DUBEN 2019

ÚT 2.4. DEBURAU                                           Předplatné divadlo
ČT 4.4. GEORGE WATSON COLLEGE ENSEMBLE     
                                                             Koncert skotského orchestru
NE 7.4. PRINCEZNA ZE MLEJNA         Pohádka pro děti a rodiče
ÚT 9.4. KAMELOT a Roman HORKÝ                                  Koncert 
ČT 11.4. DÍVČÍ VÁLKA                       Divadlo – mimo předplatné
ÚT 16.4. Dr. Jiří GRYGAR                                Přednáška - beseda
ČT 18.4. VELIKONOČNÍ TANČÍRNA BLUE ORCHESTRA 

Taneční večer - koncert
Od 23.4. (6x) ŠEDESÁTKY 

- představení Spolku sedlčanských ochotníků Divadlo
ČT 25.4. HOP TROP – J.S. LENK – 40 let kapely             Koncert

Čtvrtek 28. března v 19 hod.
DIVADLO - PŘEDPLATNÉ

Do divadelního sálu KDJS Vás zveme na již tradiční představe-
ní, kterým slavnostně zahajujeme Hudební festival SUKOVY 

SEDLČANY – a letos to již bude 55. ročník.

PRODANÁ NEVĚSTA
je patrně jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších oper Be-
dřicha Smetany, kterou není třeba obšírně představovat. Kdo 
by neznal scény a árie, které k nám přijedou zahrát a zazpívat 
členové operního souboru a orchestru Severočeského divadla 
u Ústí nad Labem .
Vstupné: 420 Kč. Délka představení cca 135 minut + přestávka. 

VÝSTAVA

V Koncertním sále je nainstalována výstava žáků a učitelů 
ZUŠ Sedlčany, která nese název 

„POHÁDKY, BALADY, POVĚSTI 
A ČAS …“

 Autoři výstavy Vás zvou těmito slovy:
„Výtvarný obor se od září zabýval oslavami 100letého výročí 
vzniku ČR. S mladšími žáky jsme se zaměřili na klenoty čes-
ké minulosti, na ústní lidovou slovesnost, pohádky, vyprávění 
a pověsti o založení českého národa. 
Starší žáci pracovali na tématu dětství, snění a čas. Výstava 
bude i doprovodnou částí našeho hudebního projektu Kytice. 
Za výtvarný obor V. Křenková, D. Pinkasová a L. Feldsteinová.“

Výstava je přístupná v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlča-
nech – v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin a při 
každé kulturní akci.

Úterý 26. března v 19.30 hod.
KONCERT

V tento den se můžeme těšit na koncert výjimečné osobnosti 
naší hudební scény. Vynikající český kytarista, skladatel

MICHAL PAVLÍČEK
zahraje společně s doprovodnou skupinou, která hraje ve slo-
žení Michal Daněk, Martin Ivan a Michal Nejtek. Zazní známé 
hity jakými jsou Elektrická noc či Jó já se mám, že je Olda přítel 
můj a také se můžeme těšit na novinky z repertoáru této party 
skvělých muzikantů.

Vstupné: 290 Kč.  
Délka představení cca 90 minut bez přestávky.
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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 1. března ve 20 hod.

VENOM
film USA – akční, dobrodružný (2018), 112 min.

Novinář Eddie Brock se stává hostitelem mimozemského symbi-
onta Venoma. Brock se v rámci své práce novináře pokouší již po 
celé roky odhalit veřejnosti skutečnou tvář známého vědce Dra-
kea. Hrají T. Hardy, M. Williams, R. Ahmed, S. Haze a další.                           

Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný.

sobota 2. března ve 20 hod.

AMATÉŘI
film Švédsko – komedie (2019), 102 min. 

sobota 9. března ve 20 hod. 

MISS HANOI 
film Česko – kriminální drama (2019), 90 min. 

pátek 15. března ve 20 hod.                   DVD prem. 6.3.2019

HALLOWEEN 
film USA – horor, thriller (2019), 106 min. 

pátek 29. března ve 20 hod.

LÁSKA MEZI REGÁLY
film D – drama (2019), 125 min. 

neděle 10. března v 15 hod.

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
film ČR – pohádka (2018), 99 min. 
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně 
pod Dračí skálou, kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník 
dvouhlavý dráček Čmoudík, který začíná vyprávět napínavý pří-
běh... Hraje K. Gott, K. Magálová, Š. Gottová a další. Vstupné 90 Kč.

čtvrtek 21. března ve 20 hod.

MEČIAR 
film SR/ČR – režie Tereza Nvotová, (2017), 89 min. 
Osobní zpověď mladé režisérky Terezy Nvotové o Vladimíru 
Mečiarovi a o vlivu, který měl na slovenskou společnost a na 
život jí samotné. Film má daleko k prostému životopisnému 
portrétu a je spíše varovnou vzpomínkou na divoká 90. léta 
a mocenský vzestup a pád politika, který hojně užíval dnes tak 
známé taktiky populismu, demagogie, intrik a lží.

Jak to dopadne, když se dvě švédské puberťačky rozhodnou nato-
čit propagační video o své vesnici podle vlastních představ? Aida 
a Dana se rozhodnou dát hlas těm, kteří se do oficiální verze vyprá-
vění o Laforsu nehodí. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. 

Ona je první vietnamská policajtka v Česku. On neurvalý, vyhoře-
lý, trochu rasistický detektiv. A spolu mají vyšetřovat vraždu. Do 
Varnsdorfu přijíždí kapitán Kříž vyšetřit vraždu a brzy se ukazuje, 
že stopy směřují do místní vietnamské komunity. Kdosi se totiž 
pokoušel zamaskovat skutečný motiv. Hraje Ha Thanh Špetlíková, 
D. Novotný.                  Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné od 12 let.

Jmenuje se Michael Myers, nosí bílou masku a v ruce nůž. Pokud 
ho potkáte na Halloween, bude to asi poslední den vašeho života. 
Hraje J. L. Curtis, W. Patton a další. 
                                   Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

sobota 16. března ve 20 hod.             DVD prem. 13.3.2019

JOHNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE 
film USA, F, GB – komedie (2019), 88 min. 

Když je svět v ohrožení a tajná služba paralyzovaná, vrací se na 
scénu Johnny English. Dokáže muž, pro kterého jsou zmatky zá-
kladním pracovním nástrojem, obstát i v moderním světě? Hraje 
R. Atkinson, O. Kurylenko a další.  Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

Christian je rváč a muž s pochybnou minulostí, který začíná nový 
život jako pomocná síla ve velkoskladu. Cestu mu zkříží prosto-
řeká a okouzlující Marion z oddělení lahůdek. Láska mezi regály 
je křehká, civilní a realistická romance z místa, kde není vidět na 
nebe. Hrají F. Rogowski, S. Hüller a další. 

Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

sobota 30. března ve 20 hod.

BLACKKKLANSMAN
film USA – drama (2019), 134 min. 

Neuvěřitelný příběh historicky prvního černošského policisty 
v Coloradu, který se rozhodl vetřít do Ku-klux-klanu. Režisér Spike 
Lee boduje s černou krimi komedií, která je sice retro, ale zároveň 
mrazivě aktuální. Hraje J.D. Washington a další. 

Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.  

pátek 8. března ve 20 hod.

PREDÁTOR: EVOLUCE 
film USA – akční sci-fi (2019), 108 min.

Před více než třiceti lety jsme se s nimi střetli poprvé. A byl to 
pořádný nářez. Teď se Predátoři opět vrací na naši planetu. Jsou 
však mnohem silnější a chytřejší než kdykoliv předtím. Hrají 
O. Munn, B. Holbrook, T. Rhodes a další. 

Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

neděle 31. března v 15 hod. 

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY 
film ČR – loutková animace (2018), 60 min. 
Zimní radovánky Pata a Mata, to tu ještě nebylo! Jak si poradí 
s vánoční výzdobou svých nových domů a jaké vánoční dárky si 
kutilové nadělí? Vstupné 90 Kč.

sobota 23. března ve 20 hod.              DVD prem.18.3.2019

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

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. 
                                                     Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 22. března ve 20 hod.

ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE 
film ISL,F,UKR – drama, komedie (2019), 101 min. 

Je lepší metodou záchrany světa sabotáž stožárů vysokého napětí, 
nebo adoptování ukrajinského sirotka? Tuto otázku řeší svérázná 
islandská „zenová teroristka“ Halla. Hraje H. Geirharösdóttir 
a další.                          Vstupné  90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.


