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KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA  - duben 2021

Od doby vydání březnového čísla zpravodaje se situace ni-
jak výrazně v době přípravy tohoto vydání nezměnila, a proto 
živá kultura – koncerty i divadelní představení se nesmějí konat 
a výhled na nejbližší období není pro kulturu nijak růžový. 

Proto i tentokrát nepřicházíme s pozváním na kulturní akce 
s diváckou účastí, ale budeme připravovat záznamy v minulosti 
realizovaných koncertů a představení, které nabízíme ke zhléd-
nutí na www.kdjs-sedlcany.cz a také na Facebooku.

V dlouhodobých plánech na duben 2021 bylo opět v KDJS při-
praveno několik kulturních a společenských akcí. Přehled uvádí-
me ačkoli realizace patrně nebude možná. Pokud by se situace 
zlepšila a bylo umožněno akce realizovat, bude o tom veřejnost 
informována na webových stránkách KDJS, Města Sedlčany, na 

plakátovacích plochách a také na facebookovém profilu KDJS 
a Města Sedlčany.

Dubnová nabídka připravená již od podzimu roku 2020 zahr-
novala například tato představení:

Koncert - Andrea KALIVODOVÁ  a Moravské klavírní trio
Divadelní představení MARNOST NADE VŠE – vícenásobné 

představení Spolku sedlčanských ochotníků 
Pohádkové představení O KLUKOVI Z PLAKÁTU
Divadelní představení BOSÉ NOHY V PARKU
Koncert METROPOLITAN JAZZ BAND PRAHA
Pro majitele vstupenek máme informaci, že vstupenky zůstá-

vají v platnosti na nové termíny představení a naší prioritou je 
zajistit náhradní termíny a představení nerušit. 

Prostory KDJS jsou již od počátků pandemie využívány pro služ-
by spojené s problematikou COVID-19 pro instituce z regionu 
Sedlčanska a okolní obce.  Již od prosince sloužíme i pro širokou 
občanskou veřejnost, protože v prostorách našeho kina funguje 
ANTIGENNÍ ODBĚRNÉ MÍSTO, kde probíhá hojně využívané anti-
genní testování. O tuto službu je velký zájem a od března 2021 lze 
konstatovat, že poptávka přesahuje jeho kapacitní možnosti. Re-
zervace je možná na adrese e-health.nemocnicepribram.cz, kde 
je možné – pokud jsou – vyhledat volné termíny pro sedlčanské 
pracoviště.

S velice kladnou odezvou se ihned po otevření 1. března setkal 
provoz velkokapacitního OČKOVACÍHO CENTRA SEDLČANY, které 
funguje v KDJS /ve Společenském sále a vestibulu/. Zřízeno bylo 
díky aktivitě Města Sedlčany ve spolupráci se sedlčanskou nemoc-
nicí VAMED a KDJS Sedlčany. Existence tohoto centra v Sedlčanech 
ušetří občanům města a celého regionu čas a náklady spojené 
s dopravou do vzdálenějších podobných zařízení a výrazně zjedno-
dušuje dostupnost očkování. 

Na obě tyto služby je nutné být předem zaregistrován a dosta-
vit se na vyhrazený čas dle rezervace. Zájem je velký a pro hlad-
ký průběh bez čekání a komplikací je nutná odpovědnost všech 
zúčastněných.

Rádi a ochotně jsme se zapojili do této potřebné činnosti, ale doufáme, že v blízké době bude možno tuto náhradní činnost v KDJS ukon-
čit a budeme se moci opět věnovat našemu hlavnímu poslání. Tj. přípravě a zajištění KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA, který 
v současné době mnoha lidem již hodně chybí.
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