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Čtvrtek 3. října v 19.30 hod.

KONCERT

Do divadelního sálu KDJS
Vás zveme na koncert nazvaný jednoduše

JAKUB SMOLÍK

V roce 2019 oslaví tento populární zpěvák životní jubileum, a proto nachystal
narozeninové koncerty. Turné „60“ je
naplánované na říjen a listopad 2019
a jednou z prvních zastávek jsou i Sedlčany. Za doprovodu kapely zazpívá Jakub
své největší hity a uslyšíme i novinky
z jeho repertoáru.
Vstupné: 340 Kč.
Délka koncertu cca 120 + přestávka.

Čtvrtek 10. října v 19.30 hod.

DIVADLO

V divadelním sále se uskuteční první představení
z letošní série Divadla UNGELT,
kterým je tragikomická inscenace Felixe Mitterera

,,PARDÁL“
Stará žena autem srazí zapomnětlivého muže, který je tolik podobný jejímu zesnulému manželovi. Je už opravdu nesvéprávná, jak říká její synovec? Anebo je všechno úplně jinak?
Napínavá tragikomedie, v níž se skutečnost skládá do nečekaných a dojemných obrazců nesmrtelné lásky.
Hrají: František Němec, Carmen Mayerová, Ondřej Novák

Středa 9. října v 19.30 hod.

PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

Do Společenského sálu KDJS zveme nejen majitele předplatitelských průkazů na první představení letošního předplatitelského cyklu slova, hudby a poezie, kterým je pořad

ČTENÍ KE KAFI

Autorské divadlo MALÉhRY Daniely a Nikoly Zbytovských a Barbory Seidlové přichází opět s něčím nevšedním. Po několika
úspěšných divadelních inscenacích se rozhodly vytvořit pořad,
který nabídne možnost bližšího kontaktu s publikem, přímé
reakce a sdílení. Scénické čtení z rukopisů Daniely Zbytovské
v podání hereček divadla MALÉhRY jsou doplněny úsměvnými
komiksy Venduly Chalánkové. Představení se koná ve Společenském sále jako posezení u stolů, což uvítaly protagonistky pořadu – prý musí být místo „ NA KAFE“.
„ U kafe se nemůže přihodit nic špatného… Je to posvátný rituál
klidu, míru a pohody… Občas se u něho pustíte i do filozofování, nebo se zaposloucháte do hovorů od okolních stolků… Chvilka
pohody a pohledů na obyčejný život kolem nás. Naučili nás dívat se na svět
tak, jak se na něj dívají
druzí. Naučili nás dodržovat rituály, které vymysleli
druzí. Naučili nás poslouchat druhé a ne sebe. Ve
třech letech jsme se ptali
PROČ… Potom jsme se
ptát přestali…“
Hrají: B. Seidlová, D. Zbytovská, N. Zbytovská
Vstupné: 240 Kč.
Délka představení cca
110 minut bez přestávky.

Vstupné: 380 Kč.
Délka představení cca 105 minut + přestávka.
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Pátek 11. října v 20 hod.
PROMÍTÁNÍ MUZIKÁLU

Čtvrtek 24. října v 19.30 hod.

PŘEDPLATNÉ DIVADLA

V sále sedlčanského KINA se uskuteční velice zajímavá akce,
která vznikla díky úzké a přátelské spolupráci KDJS Sedlčany
s pražským Klubem přátel Divadla UNGELT, kteří Vás zvou na
promítání muzikálu Marty Skarlandtové a Karla Štolby

V divadelním sále se uskuteční další představení letošního
předplatitelského cyklu divadla,
kterým je hra Miluše Dreiseitlové a Zuzany Kožinové

o baronce Sidonii Nádherné
z Vrchotových Janovic.
Původní český komorní muzikál je inspirovaný nevšedním osudem baronky Sidonie
Nádherné, poslední majitelky
zámku Vrchotovy Janovice.
Kromě barvitého osobního
života krásné a inteligentní
baronky, přibližuje komorní
muzikál také pohnuté historické okamžiky naší země,
a coby ctitelé baronky v něm vystupují významní muži minulého století – vídeňský novinář a literát Karl Kraus, malíř Max
Švabinský či básník Rainer Maria Rilke.
Hrají a zpívají: Marta Kubišová, Aneta Langerová, Milan Hein,
Ondřej Novák, Igor Orozovič, režie: Pavel Ondruch
Vstupné dobrovolné. Délka projekce cca 70 minut
+ vystoupení ředitele a zakladatele Divadla UNGELT Milana
Heina a režiséra Pavla Ondrucha.

Hra nám přibližuje dvě osudové ženy Antonína Dvořáka, milující ženu Annu a milovanou tajnou lásku Josefinu. Obě ženy vedou imaginární dialog o svém
osudovém muži, rozdělený do klíčových epizod jejich pozoruhodného společného života od Dvořákových hudebních
začátků a prvních úspěchů v Praze, přes turné Evropou až
k slavné premiéře Novosvětské symfonie v New Yorku.
Ústřední myšlenkou hry je
věčná pravda filosofů života, že žít s bytostí milující je
větší štěstí, než snít o životě
s bytostí milovanou, protože
štěstí nelze vysnít, jen prožít.
V režii Libora Hrušky hrají:
Kateřina Seidlová, Lucie Kožinová a Zuzana Kožinová.
Uvádí Divadelní společnost
Karel Soukup.
Vstupné: 280 Kč.
Délka představení
cca 75 minut+ přestávka.

TOUHA JMÉNEM EINODIS

Úterý 15. října v 19.30 hod.
KONCERT

Po úspěšných koncertech ÚSTŘEDNÍ HUDBY ARMÁDY ČESKÉ
REPUBLIKY, kterou jsme v Sedlčanech již vícekrát uvítali,
máme letos příležitost na sedlčanském jevišti vidět a slyšet
další skvělý soubor.

BIG BAND
ÚSTŘEDNÍ HUDBY AČR
Jako hostujícího sólistu tohoto orchestru
uslyšíme letošního jubilanta a výborného zpěváka, kterým je JOSEF LAUFER.
Klasický Big Bandový repertoár, skvělý orchestr i sólisté jsou zárukou výjimečného
hudebního zážitku.
Vstupné: 280 Kč. Délka představení
cca 85 minut + přestávka.

,,JEDNA A JEDNA JSOU TŘI“
… aneb Jak to tedy bylo Antoníne?

Sobota 26. října v 19.30 hod.

AUTORSKÉ ČTENÍ + BESEDA

Slavný americký spisovatel Robert Fulghum nalezl v České republice druhý domov. Patří zde k nejpopulárnějším spisovatelům a za všechny ty roky, co k nám jezdí, je už daleko více „náš“
než jejich. Teď přijíždí ještě jednou objet Česko a poznat se
osobně s co největším množstvím svých čtenářů, které má rád
stejně jako oni jeho.

ROBERT FULGHUM
JE OPRAVÁŘ OSUDŮ!

Komponovaný večer plný zábavy, během kterého je cokoliv možné a nic není úplně jisté – jen to, že Robert Fulghum bude na
místě a diváci budou mít příležitost zeptat se jej úplně na cokoli. ROBERT FULGHUM
je opravář osudů!
Uvidíte scénické čtení, pozveme
vás do hospody U Devíti draků
a jedné ovce a seznámíte se
s dějem posledního románu Roberta Fulghuma Opravář osudů.
A že je s čím seznamovat! Jde
přece o román, který napsal pro
svoje české fanoušky a který se
v Česku odehrává!
Autor: Robert Fulghum, Úprava: Tereza Verecká, Hrají: Diana
Toniková/Martina Šindelářová, www.argo.cz
Ladislav Odrazil/Petr Jeřábek, www.argo.cz
NOVÉ A JEDINEČNÉ TURNÉ
ROBERTA FULGHUMA PO ČESKU
Robert Fulghum
Vstupné: 150 Kč. Délka představení cca 75 minut bez přestávky.
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Pondělí 28. října v 15 hod.

PRO RODIČE A DĚTI

Pro naše nejmenší diváky
jsme připravili divadelní zpracování kultovního večerníčku

KRKONOŠSKÉ POHÁDKY

Trautenberk má své panství hned vedle Krakonošova a toť se
ví, malý pán a velký pán, to nikdy nedělá dobrotu…
Krkonošské pohádky byly a stále jsou nejoblíbenějším večerníčkem. Je vidět, že děti jakékoliv generace milují prostý pohádkový příběh, kde spravedlivý
Krakonoš vždy nachytá nadutého a vychytralého pána z Trautenberka. Kuba, Anče a hajný
jsou hrdinové, kterým děti vždy
drží palce. A všichni se pak radují, že nadpřirozená síla, kterou
představuje pán hor Krakonoš,
se postaví na stranu těch, kterým je ubližováno.
Představení uvádí Kulturní portál.
cz.
Vstupné: 90 Kč.
Délka představení cca 75 minut.

Úterý 29. října v 19.30 hod.				
Středa 30. října v 19.30 hod.
Čtvrtek 31. října v 19.30 hod.
DIVADLO

Spolek divadelních ochotníků Sedlčany
Vás srdečně zve na poslední 3 reprízy
bláznivé hudební retro-komedie Jiřího Janků a Petra Svojtky

60’S ANEB ŠEDESÁTKY

Prostřednictvím příběhu retrofila máte poslední a jedinečnou
možnost vrátit se do dob, kdy klukům rostly dlouhé vlasy, láska
nebyla sprostým slovem a z rádií zněl hit za hitem!
V režii Richarda Otradovce hrají a zpívají: Jiří Dundr, Miloslava Kelichová, Tereza Boučková, Pavel Heran, Jaroslav Repetný,
Sláva Bloch, Kateřina Skalská, Richard Otradovec, Pavel Žak,
Renata Volková, Renata Holoubková a Miroslav Bouček.
Hudbu k představení, které bylo s úspěchem sehráno v dubnu
letošního roku, nahráli členové sedlčanského big bandu Blue Orchestra pod vedením
Pavla Fořta.
Vstupné: 130 Kč.
Délka představení: 120
minut + přestávka.

VÝSTAVA

První výstava nové kulturní sezony nese název

KVĚTINY, LOUKY, LESY

Svá díla nám představuje náš domácí sedlčanský autor

STANISLAV KADLEC.

Výstava trvá do 15. října 2019.

VÝSTAVA
Další výstava, kterou nabídneme našim návštěvníkům
od 18. října 2019 je nazvána

„KRAJINA V OBRAZECH“

Její autor - malíř z podblanicka JOSEF BURKHARD se věnuje výtvarnému umění již od svého mládí.
Je členem mezinárodního uměleckého projektu tolk.cz, který
prezentuje tvorbu umělců po celém světě, Podblanické galerie
ČSOP Vlašim a klubu přátel PG a ART galery.
Žije a tvoří v Načeradci pod Blaníkem. První výstava byla uskutečněna v roce 2004 v Sedlčanech a měla úspěch. Pro velmi
kladné ohlasy prezentuje svá díla v dalších městech naší republiky např. ve Vlašimi, Benešově, Pelhřimově, Praze, Kolíně
a dalších. K tvorbě malíř používá klasickou techniku olejomalby. Jeho vzorem a učitelem byl světově uznávaný malíř Bob
Ross. Tyto obrazy jsou odrazem malířova ducha a charakteru.
Malování je pro něj blahodárný čas dávající mu pocit klidu
a svobody.
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.

PLÁNOVANÉ AKCE
NA LISTOPAD 2019
ST 6.11. KONCERT UČITELŮ ZUŠ SEDLČANY
Koncert
ČT 7.11. … NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR				
Předplatné cyklu divadla
ÚT 12.11. ZAHRADNÍ SLAVNOST Divadlo mimo předplatné
ST 13.11. KAREL KAHOVEC, VIKTOR SODOMA + G&B
VZPOMÍNKY NA PETRA NOVÁKA		
Koncert
SO 16.11. NOC DIVADEL		
celostátní akce divadel
NE 17.11. KOUZELNÁ ŠKOLKA – MICHAL NESVADBA		
Pohádka pro děti a rodiče
ST 20.11. NA SPRÁVNÉ ADRESE Divadlo mimo předplatné
ČT 21.11. BLUE ORCHESTRA		
Koncert
ÚT 26.11. DOPISY OLZE
Předplatné cyklu slova, hudby a poezie
ČT 28.11. STRAHOVANKA			
Koncert

DÁLE PŘIPRAVUJEME
ADVENTNÍ KONCERT – ZÁBOJ a ZUŠ (koncert)
VODNÍK ČESÍLKO (pořad pro děti)
SPIRITUÁL KVINTET (koncert)
PUTOVÁNÍ DO BETLÉMA (Vánoční představení ZUŠ)
VÁNOČNÍ KONCERT ZÁBOJ A ZÁBOJÁČEK (koncert)
NEZMAŘI (Vánoční koncert) …

a dále na rok 2020 např.

PARTIČKA, VZHŮRU DOLŮ, DAKAR 2020,
MADAM RUBINTEIN, OBUŠKU Z PYTLE VEN, JOSEF DVOŘÁK,
DVA NAHATÝ CHLAPI, MALINA BROTHERS,
J.A.NÁHLOVSKÝ + P. ŠTROS, SNĚHURKA, SAMSON A JEHO
PARTA, ROGILETTO, KRÁS(K)A NA SCÉNĚ, HOUSLE …

KINO

SEDLČANY

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program říjen 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 4. října ve 20 hod.

pátek 25. října ve 20 hod.

film Francie – komedie (2019), rež. M. Govare, 97 min.

film USA – akční dobrodružný (2019), rež. A. Russo,180 min.

DADDY COOL

Táta na plný úvazek. Daddy Cool, slavný hit Boney M, dal název
bláznivé komedii o čtyřicátníkovi Adrienovi, který si doma založí
jesle. A vede je hodně po svém. Adriena jeho přítelkyně vykopne,
protože se vůbec nechová jako zralý muž, ale mnohem spíš, jakoby mu bylo čtrnáct. Hraje V. Elbaz, L. Arné a další.
Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.
sobota 5. října ve 20 hod.
film USA – drama/horor (2019), rež. A. Aster, 138 min.

Vztah Dani a Christiana už nestojí za nic. Možná to ale spraví výlet
do severní Skandinávie s partou kamarádů. V odlehlé vesničce
odstřihnuté od okolního světa se tu jednou za 90 let, na letní slunovrat, koná speciální slavnost. Hraje F. Pulg, W. Poulter a další.
Vstupné 100 Kč. Od 15 let.
pátek 11. října 2019 ve 20 hodin

TOUHA JMÉNEM EINODIS

Kulturní Dům Josefa Suka Sedlčany a Klub přátel Divadla Ungelt Vás
zvou na promítání muzikálu M. Skarlandtové a K. Štolby o baronce
Sidonii Nádherné z Vrchotových Janovic. Původní český komorní
muzikál je inspirovaný nevšedním osudem baronky Sidonie Nádherné. Komorní muzikál přibližuje pohnuté historické okamžiky
naší země a coby ctitelé baronky v něm vystupují významní muži
minulého století – vídeňský novinář a literát Karl Kraus, malíř Max
Švabinský či básník Rainer Maria Rilke. Hrají a zpívají: Marta Kubišová, Aneta Langerová, Milan Hein, Ondřej Novák, Igor Orozovič, režie: Pavel Ondruch.
75 min. Vstupné dobrovolné.

TICHÉ DOTEKY

Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu
života ve vesmíru a silně oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím finále zvaném Avengers: Endgame
sebrali poslední síly a pokusili se vrátit úder.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 26. října ve 20 hod.

BOUŘLIVÉ VÝŠINY

SLUNOVRAT

sobota 12. října ve 20 hod.

AVENGERS: ENDGAME

DVD prem. 3.10.19

film ČR – thriller (2019), rež. M. Hogenauer, 96 min.

Mia začíná pracovat v zahraničí jako au-pair pro rodinu z vyšší
vrstvy. Musí se starat nejen o honosný dům ve vilové čtvrti, ale
především o desetiletého Sebastiana. Již první setkání však naznačí, že od ní bude očekáváno mnohem více. Hraje E. Křenková.
Vstupné 90 Kč. Od 15 let.
pátek 18. října ve 20 hod.

AFTER: POLIBEK

film USA – romantický (2019), rež. J. Gage, 106 min.

O filmu After: Polibek se často píše jako o „Padesáti odstínech pro
teenagery“. Oba filmy spojuje velká romance, neovladatelná přitažlivost hlavních hrdinů, vášeň a touha. Spořádaná studentka se
zamiluje do toho nejhoršího kluka široko daleko, kluka s temnou
minulostí i tajemstvím. Hraje J. Langford, H. Fiennes.
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 19. října ve 20 hod.

IBIZA

film Francie – komedie (2019), rež. A. Lemort, 86 min.

Philippe a Carole se před nedávnem potkali. Oba jsou rozvedení.
Zamilovali se do sebe až po uši a Phillipe udělá cokoliv, aby si na
svou stranu získal Caroliny děti, které z něj nejsou zrovna nadšené. Navrhne jejímu synovi, že pokud udělá maturitu, může vybrat
letní dovolenou. Hrají Ch. Clavier, M. Seigner.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

film GB – adaptace románu (2019), rež. A. Arnold, 129 min.

Mladý chlapec neznámého původu je zachráněn před chudobou.
V nové rodině se brzy projeví silné pouto mezi ním a nevlastní
sestrou Cathy. Román Na větrné hůrce Emily Brontëové se dočkal
nespočtu adaptací. V roce 2011 se do osudového příběhu britské
literární klasiky pustila i režisérka Andrea Arnold.
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

neděle 13. října v 15 hod.

HODINÁŘŮV UČEŇ

film Česko – pohádka (2019), rež. J. Rudolfová, 102 min.

Pohádka o lásce, kterou ani čas nezastaví. Nová filmová pohádka Hodinářův učeň přináší zábavu i klasický pohádkový příběh
o boji dobra a lásky se zlem, lakotou a podlostí. Hrají V. Preiss,
J. Plesl, J. Plodková a další.
Vstupné 90 Kč.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 17. října ve 20 hod.

BUDIŽ SVĚTLO

film SR, ČR – (2019), režie Marko Škop, 93 min.

Ústřední postavou nepřikrášleného portrétu současné slovenské společnosti je vesničan Milan, který má tři děti a jezdí
pracovat do Německa. Přijíždí domů na Vánoce, kde poklidnou
sváteční atmosféru naruší podezření, že jeho syn je coby člen
polovojenské mládežnické skupiny zapleten do šokující události, jež otřásla místní komunitou. Problémy tradiční rodiny,
šikana, nacionalismus, katolická církev – to vše jsou témata,
která Budiž světlo zpracovává s nebývalou hloubkou a autorskou suverenitou.
čtvrtek 31. října ve 20 hodin

PARAZIT

film Jižní Korea – (2019), režie Bong Joon-ho, 132 min.
Černá komedie režiséra Bong Joon-hoa nabídne svěží prolínání
žánrů, vypointované scény a výrazný sociální apel, kterému se
nuda vyhýbá nekonečným obloukem. Příběh sleduje chudou,
ale mazanou čtyřčlennou rodinu, která se rozhodne infiltrovat
do bohaté domácnosti byznysmena Parka. Originální dílo bylo
oceněno Zlatou palmou a podle mnohých ohlasů se stalo nejzábavnějším vítězem festivalu v Cannes od dob Pulp Fiction.

