KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program září 2019
Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741
www.kdjs-sedlcany.cz , kdjs@sedlcany.cz
Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty:
Městský úřad Sedlčany, Turistické informační centrum, náměstí TGM 34, Sedlčany,
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Sobota 7. září v 18 hod.

KONCERT NA ČERVENÉM HRÁDKU

Každoroční tradiční koncert, který uvádíme pod názvem „Hudební klenoty na Zámku Červený Hrádek“ se uskuteční v krásném prostředí sálu zámku Červený Hrádek. Tento koncert je
věnován památce barona Jana Mladoty – bývalého majitele
zámku - a je naplněn swingovou a jazzovou hudbou. Letos uvítáme kapelu

OLD TIMERS JAZZ BAND PRAHA
Toto hudební uskupení vzniklo v roce 1968 a svým projevem
stylově navazuje na hru neworleánských veteránů a stejně
jako oni hraje převážně improvizovaný jazz se silně emotivním
nábojem a srdečností sobě vlastní.
Účinkují:
Josef Krajník - trubka, zpěv, vedoucí
Rudolf Musil - klarinet, soprán a tenor saxofon, zpěv
Jaroslav Zelený - trombon, zpěv
Antonín Šturma - banjo, el. kytara
Pavel Šlosar - kontrabas
Petr Zimák - bicí nástroje
Vstupné: 200 Kč. Délka představení cca 100 minut + přestávka.

Čtvrtek 19. září v 19.30 hod.

DIVADLO - PŘEDPLATNÉ

Do divadelního sálu KDJS Vás zveme na první představení
letošního předplatitelského cyklu divadla,
kterým je komedie kanadské autorky C. Smithové

ČARODĚJKY V KUCHYNI

Co se stane, když osud svede dvě kuchařky, které se dlouhá
léta nenávidí, do jedné televizní kuchařské show? Jedna vaří
francouzskou kuchyni a ta druhá kuchyni domácí. Stanete se
svědky jakoby živého natáčení a dokonce můžete ochutnat,
co si obě naservírují. Dámy se nešetří ani v případě, když jde
o přímý přenos. Dojde nakonec ke smíření? … Na konci nás
čeká překvapivé rozuzlení.
Hrají: M. Dolinová, S. Pogodová/V. Žilková, V. Navrátil, L. Ondřej,
M. Duchek
Vstupné: 290 Kč.
Délka představení cca 110 minut + přestávka.

Čtvrtek 12. září v 19.30 hod.
ZÁBAVNÝ POŘAD

Do divadelního sálu KDJS Vás zveme na hudebně-zábavný pořad

HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE
Večerem provází Václav D. Kosík
a hlavní protagonistkou je skvělá herečka

JIŘINA BOHDALOVÁ.
O hudební složku večera se postará oblíbený zpěvák

BOHUŠ MATUŠ.
Uvádí Agentura NELLY.
Vstupné: 340 Kč.
Délka představení cca 95 minut bez přestávky.

HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE
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Čtvrtek 26. září v 19.30 hod.

Středa 25. září v 19.30 hod.

TRAVESTI SHOW

KONCERT

Po úspěšných podzimních galakoncertech tzv. vážné hudby,
kdy jsme v Sedlčanech uvítali předloni Štefana Margitu a vloni
Evu Urbanovou, jsme připravili podobný GALAKONCERT zařazený do Hudebního festivalu Sukovy Sedlčany. Opět vystoupí
špičková umělkyně, dlouhodobá pěvecká stálice, která s úspěchem účinkovala na nejprestižnějších světových podiích a svojí návštěvou poctí i Sedlčany. Je jí jedinečná operní pěvkyně

DAGMAR PECKOVÁ
Je to koncert plný známých skladeb vynikajících skladatelů,
jakými byli například Brahms, Dvořák, Bizet, Janáček, v provedení skvělé pěvkyně za doprovodu renomovaného brněnského ansámblu Moravské klavírní trio. Toto špičkové hudební
seskupení účinkuje ve složení:
Jana Ryšánková – klavír
Jiří Jahoda – housle
Miroslav Zicha – violoncello
Vstupné: 490 až 590 Kč.
Délka představení cca 100 minut + přestávka.

V divadelním sále se uskuteční show travesti skupin
Techtle Mechtle a Kočky v novém pořadu

,,SNY VE VEGAS“

Známá travesti skupina v obsazení slečen Dolores, Cathrin,
Stacey a Giny (v civilu však pánové Lukáš, Martin, Honza a Jirka) již tradičně přijíždí s novým pořadem. Přijďte se přesvědčit
o tom, že i když s námi život někdy dokáže pořádně zamávat,
a ne vždy je úplně jednoduché, na to abychom si splnili své
sny není nikdy pozdě. I v pokročilém věku je dobré umět se
odvázat, hodit starosti všedních dní za hlavu a jít za tím, o čem
jste tak dlouho snili. Jiřina celý život snila o tom, že se prosadí
jako hvězda hudební show v Las Vegas. Místo toho ale pracuje
jako uklízečka a svůj život věnovala dětem a manželovi, který
ji na stará kolena opustil pro mladší milenku. Po šedesátce se
už těžko prosadí, svůj žal zapíjí alkoholem a vzpomíná na to,
jaká byla dřív. Dokáže se oprostit od stereotypu a jít za tím,
o čem vždycky snila? Žijeme jednou, a nikdy není pozdě začít
s tím, na co jste dříve neměli odvahu. Žijme teď a tady, žijme
pro současnost a pro své sny.
Vstupné: 290 Kč v předprodeji a 310,- Kč na místě konání.
Délka představení cca 105 minut + přestávka.

Foto: Ilona Sochorová

Neděle 29. září v 15 hod.

PRO RODIČE A DĚTI

Známe mnoho příběhů ze zvířecí a hmyzí říše, všichni si vzpomeneme na krásná dobrodružství Ferdy Mravence, Včelky Máji,
Krtečka nebo třeba Krysáků a Divadlo Za2 k vám přichází s dalším hrdinou střevlíkem Pepou, ve zbrusu nové pohádce

VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉHO BROUKA
Střevlík Pepa, je další hmyzí postavička, která si vás získá svým
vtipem, chytrostí, odvahou a smyslem pro čest. Pepa žije na
louce u Černého lesa a se svým nejlepším přítelem zlatohlávkem Jardou se jednoho dne vydají hledat to pravé štěstí.
Od té chvíle se stanete svědky vzrušujícího putování, budete
se smát popletenému brouku Jimovi, který na louku zabloudil
z daleké ciziny, se zatajeným dechem budete čekat, zdali Pepa
unikne zlému sršni Karlovi a jak dopadne setkání s datlem Herbertem, kterému ale všichni říkají Růžena?
Pepa na cestě za štěstím zažije ještě mnohá podivuhodná setkání a dobrodružství a ptáte-li se, jestli štěstí najde, přijďte
se podívat na naši novou výpravnou pohádku s krásnými písničkami.
Vstupné: 90 Kč. Délka představení cca 60 minut bez přestávky.
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TANEČNÍ KURZY

VÝSTAVA

KDJS ve spolupráci s TANEČNÍ ŠKOLUo RŠ připravili novinku
letošní sezony – dva nové taneční kurzy určené (nejen)
dospělým zájemcům o tanec.

První výstava nové kulturní sezony nese název

KVĚTINY, LOUKY, LESY
Svá díla nám představí náš domácí sedlčanský autor

LADY LATÍNO

– je kurz zaměřený na výuku latinsko-amerických tanců v sólové úpravě pro ženy. Je tedy určen pro slečny a dámy, které se
chtějí naučit tančit základní kroky a variace do tanců samba,
chacha, rumba...
Kurz obsahuje 10 hodinových lekcí a bude se konat v KDJS
Sedlčany 10 nedělních podvečerů v době od 18.00 do 19.00
hodin. Začínáme 6.10.2019 a cena kurzovného na osobu je
1 000 Kč.

ZÁKLADNÍ KURZ
SPOLEČENSKÉHO TANCE
PRO DOSPĚLÉ

– je kurz určený úplným začátečníkům i všem, kteří si chtějí oživit základní kroky do standardních i latinsko-amerických
tanců.
Kurz obsahuje 10 lekcí a bude se konat v KDJS Sedlčany 10
nedělních večerů v době od 20.00 do 21.45 hodin. Začínáme
6.10.2019 a cena kurzovného za pár je 2 000 Kč.

STANISLAV KADLEC.
Výtvarné činnosti se věnuje již mnoho let. Narodil se v Příbrami v roce 1951, do svých 22 let žil v Jincích a v Sedlčanech žije
a tvoří od roku 1973.
Autor o sobě napsal: „Celý život se učím od mnohých malířů,
to co mne zajímá je hlavně dojem a intuitivní pojetí. Snažím se
zachytit vnitřní aspekt přírody - světlo v ní. Budou vystaveny
hlavně nové obrazy za poslední dva roky i některé starší. Větší
prostor než doposud dostanou květiny ať už ve formě klasické
jako zátiší či jako součást přírody.“
Vernisáž se koná v úterý 3. září 2019 od 18.00 hodin. Na
vernisáži v Koncertním sále KDJS zahraje sám autor i několik
vlastních klavírních improvizací a zve návštěvníky na vernisáž
a k zhlédnutí svých obrazů. Výstava trvá do 16. října 2019.
Výstava je přístupná 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.

Zájemci o přihlášení do kurzů se mohou hlásit na mailové adrese tanecniskolars@gmail.com
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SI UŽÍT SKVĚLOU ATMOSFÉRU
A RADOST Z POHYBU.

PLÁNOVANÉ AKCE
NA ŘÍJEN 2019
ČT 3. 10. JAKUB SMOLÍK s kapelou

Koncert

ST 9. 10. ČTENÍ KE KAFI				
		
Předplatné slova, hudby a poezie
ČT 10. 10. PARDÁL - Divadlo UNGELT			
		
Divadlo mimo předplatné
ÚT 15. 10. BIG BAND ÚH AČR a Josef LAUFER		
		
Koncert
SO 19. 10. ROCK´N´ROLLOVÝ VEČÍREK			
		
Koncert + taneční večer
ČT 24. 10. 1 + 1 = 3 … ANEB JAK TO TEDY BYLO
ANTONÍNE ?		
Předplatné cyklu divadla
SO 26. 10. ROBERT FULGHUM JE OPRAVÁŘ OSUDŮ
		
Scénické čtení - beseda
PO 28. 10. KRKONOŠSKÉ POHÁDKY			
		
Pohádka pro děti a rodiče
29.-31. 10 “ŠEDESÁTKY“				
			
Divadlo mimo předplatné

DÁLE PŘIPRAVUJEME
KONCERT UČITELŮ ZUŠ (koncert)
… NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR (divadlo)
KAREL KAHOVEC, VIKTOR SODOMA a G&B (koncert)
ZAHRADNÍ SLAVNOST (divadlo)
BLUE ORCHESTRA (koncert)
NA SPRÁVNÉ ADRESE (divadlo)
MICHAL NESVADBA (pořad pro děti)
DOPISY OLZE (poetický večer)
STRAHOVANKA (koncert)
VODNÍK ČESÍLKO (pořad pro děti)
SPIRITUÁL KVINTET (koncert)
VÁNOČNÍ KONCERT ZÁBOJ A ZÁBOJÁČEK (koncert)
NEZMAŘI (Vánoční koncert) ….

KINO

SEDLČANY

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program září 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.

pátek 6. září ve 20 hod.

pátek 27. září ve 20 hod.

film Česko, Slovensko – drama, komedie (2019), rež. J. Mádl, 97 min.

film ČR – dokument, kom.,sport. (2019), rež. T. Bojar, R. Kohoutová, 75 min.

NA STŘEŠE

Na střeše je příběh o setkání s někým, koho považujeme za cizince, nicméně může být součástí, kterou postrádáme. Pokud
máte parťáka, může být život zatracence, kterého nikdo nechce,
docela zábavný. Hrají A. Švehlík, Duy Ahn Tran, V. Dyk a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 7. září ve 20 hod.

ZELENÁ KNIHA

film USA – drama, komedie, roadmovie (2019), rež. P. Farrely, 130 min.

Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony „Pysk” Vallelonga
má mezi newyorskými Italy pověst chlápka, který dokáže vyřešit
každou šlamastyku. Slavný černošský klavírista Dr. Don Shirley si ho
proto najímá jako řidiče a bodyguarda na turné po divokých státech amerického Jihu 60. let. Hrají V. Mortensen, M. Ali a další.
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
pátek 13. září ve 20 hod.

BÍLÝ BÍLÝ DEN

film Island – drama (2019), rež. H. Palmason, 109 min.

V odlehlém islandském městečku se bývalý policista vyrovnává
s tragickým úmrtím své ženy. Smíření komplikuje zpráva, že jeho
milovaná vedla ještě tajný život. Ingimundur nemůže jít dál, dokud nezjistí pravdu. Jeho zármutek se s rostoucím napětím mění
v posedlost, která ohrozí jeho i jeho blízké. Hrají: I. Sigurösson,
I. Mekkin a další. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
sobota 14. září 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. Hrají: Z. Adamovská, T. Kostková, J. Boková, V. K. Kubařová.
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
pátek 20. září ve 20 hod.

DIEGO MARADONA

film GB – dokument, sport., životopisný (2019), rež. A. Kapadia, 130 min.

Diego je usměvavý kluk, který miluje fotbal a svou velkou rodinu. Díky obrovskému talentu plní sny sobě, svým blízkým i stovkám milionů fanoušků po celém světě. V Neapoli, kde by i ďábel
potřeboval bodyguarda, se Diego stává Bohem. Fanatický obdiv
a slávu je těžké ustát a Diego skrývá svou lidskou tvář čím dál víc
pod masku Maradony.
Vstupné 100 Kč. Přístupné od 12 let.
sobota 21. září ve 20 hod.

ÚHOŘI MAJÍ NABITO

film ČR – černá komedie(2019), režie V. Michálek, 100 min.

Úhoři mají nabito je černá komedie o partě chlapů, pro které se
hra na URNU stala únikem z nudných životů. Zasahují u domnělých zločinců, evakuují kulturáky a do svých her zatahují nic netušící okolí. Žene je touha po adrenalinu a falešná představa, že jsou
jako Robin Hood a jeho družina. Bohatým brát a chudým dávat.
Hrají O. Kaiser, K. Hádek, M. Hádek, J. Vyorálek, A. Kameníková,
M. Ruppert a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

LETNÍ HOKEJ

DVD prem.18.7.19

V létě 2017 se mladí hokejisté z východočeského Náchoda vypravili do dalekého Maroka, kde je čekal rozhodně nejzábavnější tréninkový kemp jejich dosavadní kariéry. Nepřijeli sem totiž jenom
hrát hokej, ale hlavně se zblízka seznámit s místními lidmi a jejich
způsobem života. O několik měsíců později zase hokejisté z marockého Salé zamířili do České republiky, aby tu v obrácené podobě zažili to samé. Výsledkem je živý dialog dvou rozdílných kultur.
Naučili se Češi v Maroku smlouvat? Potvrdili tu pověst hokejové
velmoci? Sehnali Maročané v Čechách maso halal? Pochopili tu,
co je to ofsajd?
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupné.
sobota 28. září ve 20 hod.

DVD prem. 18.7.19

ZATOULANÝ /SAUVAGE/

film Francie – drama (2019), rež.C. Vidal-Naquet, 99 min.

Muži jsou pro Léa zaměnitelní stejně jako dny, jimiž se protlouká.
Jediným opěrným bodem je pro dvaadvacetiletého mladíka přítomnost – prodává se na ulici, nemá, kde by složil hlavu a únik mu
dokážou poskytnout jen drogy. Nechodí s klienty, aby si vydělal peníze, nýbrž aby si na pár okamžiků užil blízkost a teplo těl, která má
uspokojit. Hraje F. Matiraud, E. Bernard, N. Dibla a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 18 let nepřístupné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

neděle 22. září v 15 hod.

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

film USA – dobrodružný, animovaný (2019), rež. D. DeBlois, 104 min.

Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné dobrodružné animované série Jak vycvičit draka.
Společně budou hledat Skrytý svět, jedinou naději na záchranu
lidskodračího společenství, v němž by se všichni mohli ukrýt.
Najdou ho? A najdou ho včas?
Vstupné 90 Kč.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 26. září ve 20 hod.

SPALOVAČ MRTVOL

film ČSSR – psychologický (1968), rež. J. Herz, 96 min.

Filmový klub zahájí další sezonu čerstvě restaurovanou verzí
jednoho z nejvýznamnějších českých filmů. Spalovač mrtvol je
adaptací stejnojmenné novely spisovatele Ladislava Fukse, která v žánru psychologické grotesky rozehrává přerod obyčejného
muže v psychopatického vraha. Karel Kopfrkingl je zaměstnancem krematoria, ale jinak vede šťastný a klidný život s manželkou a dětmi. Stálá přítomnost smrti ho však pohlcuje natolik, že
se nechává ovlivnit sílící nacistickou propagandou.
Film Spalovač mrtvol, který patří k nejvýraznějším snímkům režiséra Juraje Herze, poskytl mimořádnou hereckou příležitost
hereckým představitelům – Rudolfovi Hrušínskému v hlavní roli
a také Vlastě Chramostové, pro niž se role Kopfrkinglovy manželky stala jednou z posledních filmových příležitostí.
Restaurovaná verze měla premiéru na letošním Mezinárodním
filmovém festivalu v Karlových Varech.

