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Úterý 5. října od 18 hod.
KONCERT

Do divadelního sálu KDJS Vás zveme na podzimní

UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ
Je to jeden z tradičních koncertů pořádaných ve spolupráci se 
ZUŠ Sedlčany a po roční vynucené přestávce v pestrém hudeb-
ním programu zazní tradičně široké žánrové spektrum hudby – 
od klasiky, přes pop a swing až po rockovou hudbu. Připravena 
jsou vystoupení sólistů a pochopitelně i hudebních seskupení 
včetně orchestru učitelů. Jednotlivé skladby českých i zahra-
ničních autorů zazní v orchestrálních či zpívaných provedeních 
a aranžérsky za většinou skladeb je podepsán skvělý kytarista, 
skladatel, aranžér, pedagog a také kapelník Pavel Fořt. Mimo 
učitelů místní ZUŠ vystoupí i někteří hudební hosté čí bývalí 
učitelé …

Vstupné: 120,- Kč dospělí, děti do 15 let 80,- Kč.  
Délka koncertu cca 80 minut bez přestávky.

Úterý 12. října od 19.30 hod.
ZÁBAVNÝ POŘAD

V divadelním sále se uskuteční nový celovečerní zábavný 
program Lukáše Pavláska

KDO NEPLÁČE, NENÍ ČECH
90 minutová one man show s podtitulem Češi, alkohol a Rock 
and roll je klasickou standup comedy. Jen komik a mikrofon. 
Dozvíte se který národ je nejlepší na světě, kde začíná zóna 
debilů, proč pití prospívá naší civilizaci, co pít když chcete, aby 
se vám narodil Václav Klaus, povíme si jak strávit pořádnou 
dovolenou, kterou nám pokazí dámská jízda, sestavíme si ne-
kompromisní punkovou kapelu, rozebereme si některé lidové 
písně a nakonec si všichni společně zazpíváme o tom, co nám 
leze na nervy, protože správnej Čech není nikdy spokojenej...
Lukáš Pavlásek patří mezi průkopníky a nejvýraznější tváře 
české standup comedy, natočil desítky výstupů do pořadů Na 
stojáka a Comedy club a absolvoval stovky vystoupení. Jeho 
celovečerní speciál je esencí toho nejlepšího z jeho tvorby.
Uvádí Agentura AURA-PONT. 

Vstupné: 200,- Kč. 
Délka představení je cca 90 minut bez přestávky.

ZUŠ Sedlčany 
a Kulturní dům Josefa Suka
Vás srdečně zvou na

Vstupné: 120 Kč a 80 Kč děti do 15-ti let a žáci ZUŠ
Předprodej vstupenek v TIC na Náměstí TGM v Sedlčanech a na www.kdjs-sedlcany.cz

koncertUčitelský 
koncertUčitelský 

ZUŠZUŠ
5. října 2021 
od 18.00 v KDJS Sedlčany
Vystoupí učitelé, žáci a přátelé školy.

5. října 2021 
od 18.00 v KDJS Sedlčany
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Neděle 17. října v 10 hod.
POŘAD PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky jsme připravili ve spolupráci
se společností MOTTYGO 

divácky velmi oblíbené představení

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA  
- AŤ ŽIJÍ POHÁDKY!

V zbrusu novém představení se Štístko a Poupěnka se svými 
broučky dostanou do pohádkového lesa.
Natrefí na skřítka Tik Ťaka, kterého ještě nikdo nechytil. Naučí 
Pyšnou princeznu kouzelná slůvka. Pomůžou Karkulce, aby jí 
nesežral vlk. Potkají Jeníčka a Mařenku a perníkovou chaloup-
ku. Budou si hrát na Pejska a Kočičku. Dokonce jim bude plnit 
sny Zoubková víla. Budeme papat ovoce a zeleninu se super-
manem Mňamáčkem. Nezapomenou, že jen Kamarádi drží 
všichni za jednoho a jeden za všechny. A samozřejmě zahrají 
a zazpívají svoje osvědčené hity, které broučkové tak milují.
Těší se na vás Štístko a Poupěnka na představení: Ať žijí po-
hádky!

Vstupné: 195,- Kč. Vstupenky prodává pouze TICKETPORTAL. 
Délka představení cca 65 minut bez přestávky.

Úterý 19. října od 19.30 hod.
PŘEDPLATNÉ - DIVADLO

V divadelním sále se uskuteční druhé představení
z letošního předplatitelského cyklu divadla.
Tentokráte uvádíme hru Viktorie Hradské

COMMEDIA FINITA
Ema Destinová - mimořádně nadaná operní pěvkyně světové-
ho formátu, která v Čechách neobstála. Viktorie Hradská mis-
trně vykreslila poslední léta života velké pěvkyně, která trávila 
v Čechách, očima čtyř žen – očima učitelky hudby, uklízečky, 
placené společnice a komorné. Čtyři monology plné závisti, 
žárlivosti, nepochopení, v podání známých hereček, nám vtip-
nou formou ukazují stále přítomnou českou malost, která po-
tírá velké talenty…
Představení je velice úsměvné a navíc s autentickými ukázkami 
světových árií operní zpěvačky. Tak trochu nastavené zrcadlo 
české  povahy.

Hru uvádí Divadelní společnost Karla Soukupa - hrají:
Učitelka zpěvu: Kateřina Macháčková
Uklízečka: Lucie Kožinová
Kamarádka: Valerie Zawadská
Komorná: Anna Kulovaná
Pořadatel: Karel Soukup

 Vstupné: 340,- Kč. 
Délka představení je cca 100 minut + přestávka.



 
PLÁNOVANÉ AKCE
NA LISTOPAD 2021

ST 3.11. ŽIVÁ SLOVA JOSEFA SUKA    
 Předplatné slova, hudby a poezie

ČT 4.11. BENEFIČNÍ KONCERT PRO KŘÍDLA      Koncert 

ÚT 9.11. JOSEF NÁHLOVSKÝ A PEPA ŠTROSS    Zábavný pořad

ÚT 16.11. FLAMENGO reunion session      Koncert 

15.-20.11. MRAVNOST NADE VŠE (5 představení)        
Divadlo  (i předplatné)

ÚT 23.11. RADŮZA        Koncert

ÚT 30.11. ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ                     Koncert

 

 DÁLE PŘIPRAVUJEME 
NA SEZONU 2021/2022

BLUE ORCHESTRA                                           (koncert)
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ – HEJ MISTŘE            (koncert) 
POHÁDKA NA VÁNOCE            (představení pro děti) 
VÁNOČNÍ KONCERT - LEONA MACHÁLKOVÁ 
                                                                           (koncert) 
KAFE U OSMANYHO                          (zábavný pořad) 
ŠTEFAN MARGITA                                               (koncert)
HOUSLE                                                 (Divadlo UNGELT)
VOJTA NEDVĚD s kapelou                              (koncert) 
PLESY, PRODLOUŽENÉ A VĚNEČKY TANEČNÍCH, 
JAROSLAV SAMSON LENK                    (solový recitál) 
SPLAŠENÉ NŮŽKY                                               (divadlo) 
HANA ZAGOROVÁ                                            (koncert) 
KAREL PLÍHAL                                                       (koncert)
RIGOLETTO                                                       (divadlo) 
LUCIE BÍLÁ a PETR MALÁSEK                        (koncert) 
MUŽI V OFFSIDU                                                (divadlo) 
ŠTEPÁN KOJAN                                                     (koncert)
MICHAL NESVADBA                    (představení pro děti) 
METROPOLITAN JAZZ BAND a Eva EMINGEROVÁ          
                                                                       (koncert) …

Úterý 26. října od 19 hod.
KONCERT

Do divadelního sálu zveme příznivce 
skvělé hudby a skvělé zábavy na koncert

4TET VERZE V
Již osmnáct let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěvec-
kými, ale i hereckými výkony a nápady VOKÁLNÍ SESKUPENÍ 
4TET. Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podíva-
nou. Verze V., kterou připravil se 4TETem stejný tým jako verze 
předešlé, je scénicky a obsahově úplně jiná. 
Co ale zůstalo, je umělecky plnohodnotný, precizní a přitom 
osobitý projev vokálního seskupení, který se snoubí s již po-
věstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna. Úžasné 
vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Mar-
kové a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá a ne-
otřelé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké až 
„taneční“ výkony některých aktérů na jevišti. To vše rozhodně 
nenechá nikoho chladným a odměnou jsou jim vždy vyproda-
né koncerty s neopakovatelnou atmosférou.

Tenor: DAVID ULIČNÍK
Baritone 1: JIŘÍ KORN
Baritone 2: JIŘÍ ŠKORPÍK
Bass: DUŠAN KOLLÁR

Vstupné: 690,- Kč.
Délka představení cca 120 minut bez přestávky.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program říjen 2021

VÝSTAVA
Výstava v měsíci říjnu nebude pro naše návštěvníky 
připravena, protože v prostorách určených pro insta-
laci výstav v současné době působí Očkovací centrum.
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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

sobota 2. října ve 20 hod.

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
film Česko – komedie, drama (2021), režíe P. Hartl, 117 min.

Prvok, Šampón, Tečka a Karel jsou čtyři dávnověcí kamarádi ve 
středním věku, kteří si na večírku přiznají, že nežijí tak, jak si vlast-
ně představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativ-
ní hrou a plněním téměř nesplnitelných úkolů. Hrají M. Pechlát, 
D. Švehlík, H. Čermák a další.  Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 8. října ve 20 hod.

VYŠEHRAD – SERYJÁL
film Česko – komedie (2021), rež. M. Štáfek, M. Kopp, 83 min. 

Pojďte s námi sledovat Laviho v podání Jakuba Štáfka v možná 
nejhorší situaci, ve které se dosud ocitl. Když svlečený jen v tílku 
a trenkách, ohořelý a dobitý sedí spoutaný na židli v připravené 
mučírně, snaží se vzpomenout, co ho do této situace přivedlo. 
                                              Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

Snímek navazuje na Vorlovy filmy Cesta z města a Cesta do lesa. 
V Cestě domů se v hlavních rolích vrátí B. Polívka a Eva Holubová 
jako zemědělská rodina Papošů, T. Hanák a B. Nimcová jako rodi-
na přistěhovaná z města. Ve filmu nechybí humor, tvůrci ale chtějí 
vzdát hold životu na vsi.               Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevhodné.

sobota 9. října ve 20 hod.

CESTA DOMŮ
film Česko – komedie, drama (2021), rež. T. Vorel, 92 min.

pátek 29. října ve 20 hod.

MARŤANSKÉ LODĚ
film Česko, Norsko – drama, romantický (2021), 90 min.

Martin (M. Kyšperský) a Eliška (E. Křenková) se poprvé setkávají na 
narozeninové party ve vybydlených prostorách brněnského nádraží. 
Mladá psycholožka na Martina zapůsobí. Ten za ní odletí do Norska 
a po návratů domů zjišťují, že bez sebe nemůžou být.  Vyléčí ves-
mírná láska všechny bolesti?     Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.

Cassandra (C. Mulligan) hraje zvláštní hru. Chodí do barů, před-
stírá v nich těžkou opilost, nechává se sbalit chlápky, kteří v ní vidí 
snadnou kořist, a když má dojít k „nejlepšímu“, tak na ně nemilo-
srdně zaútočí.                         Vstupné 100 Kč. Do 15 let nevhodné.

pátek 15. října ve 20 hod.

NADĚJNÁ MLADÁ ŽENA
film USA, GB – komedie, drama (2021), rež. E. Fennell, 113 min. 

Rodinný film je o světě viděném očima toulavého psa Gumpa. 
O světě, o kterém mnoho z nás moc neví. O tom, jak nás vidí zvířata 
a jak je ten náš svět pro ně důležitý. Ten svět, který jim dává domov, 
sílu, naději, ale také bolest.  Hrají B. Polívka, E. Holubová, K. Roden 
a další.                                                                Vstupné 120 Kč. Přístupné.

sobota 23. října v 18 hod.

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
film Česko – rodinný, dobrodružný (2020), rež. F. A. Brabec, 90 min.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 7. října 2021 ve 20 hod.

KAŽDÁ MINUTA ŽIVOTA
film Česko, Slovensko 2021, rež. Erika Hníková, 80 min. 
Mladý pár Lenka a Michal se věnují výchově svého čtyřletého 
syna s nejvyšším možným nasazením. Miško má už od naroze-
ní naplánovanou každou minutu svého života tak, aby se z něj 
jednoho dne stal úspěšný vrcholový sportovec a po všech strán-
kách „kvalitní člověk“. Režisérka Erika Hníková otevírá řadu otá-
zek ohledně výchovy dětí a rodičovských výzev v dnešní době. 

Nataša a Dominik se neplánovaně stanou rodiči. Nataša dokáže rodi-
nu lépe finančně zabezpečit, a tak se dohodnou, že hlavní část péče 
o novorozence převezme Dominik jako otec na mateřské dovolené. 
Hraje J. Mádl a T. Ramba.                                 Vstupné 120 Kč. Přístupné.

sobota 16. října ve 20 hod.

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
film Česko – animovaná komedie (2021), rež. J. Haluza, 101 min.

Policejní inspektor Florian se kvůli vášnivému vztahu k mladé 
atraktivní Stele dostává do víru událostí vedoucích k jeho neod-
vratnému pádu na lidské dno. Film osciluje na hranici krimi thri-
lleru. Příběh postupně odhaluje temnou proměnu hlavní postavy 
a její sestup do pekla.               Vstupné 110 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 22. října ve 20 hod.

NEZNÁMÝ
film Rumunsko, ČR, Lotyšsko – drama (2020), rež. B. G. Apetri, 123 min.

sobota 30. října ve 20 hod.

MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
film Česko – tragikomedie (2020), rež. M. Šulík, 104 min.

Střetnutí cizích a vlastních představ o sobě samém otevře Josefo-
vi oči. Když mu pak jeho mladá přítelkyně Katka (Alexandra Bor-
bély) oznámí, že s ním čeká dítě, Josef ví, že je to jeho poslední 
šance, jak si uspořádat dosavadní život. Rozhodne se s ní oženit 
a narovnat rodinné vztahy...   Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.

čtvrtek 21. října 2021 ve 20 hod.

AŤ ŽIJE REPUBLIKA 
film Československo, 1965, rež. Karel Kachyňa, 132 min.
Trpká mozaika líčí konec druhé světové války na moravském 
venkově očima malého kluka. Lyrické i syrové obrazy ukazu-
jí ústrky, jež Olin zažívá od svých vrstevníků, jeho nevraživost 
vůči surovému otci i jeho lásku k matce. Snímek je výsledkem 
šťastné spolupráce režiséra Karla Kachyni a scénáristy Jana 
Procházky. Zásadní podíl na strhující vizuální stránce filmu má 
i kameraman Jaromír Šofr, který filmem v rámci celovečerního 
formátu debutoval. SNÍMEK UVÁDÍME ZA ÚČASTI KAMERA-
MANA JAROMÍRA ŠOFRA.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 3. října v 15 hod. 

HURÁ DO DŽUNGLE
film USA – animovaný, rodinný (2020), rež. B. Daves, 84 min.

Malý fialový návštěvník jménem Fneep byl vyslán svým otcem, 
krutým dobyvatelem vesmíru, obsadit planetu Zemi! Jenže 
Fneep je spíš roztomilý nešika, který rozhodně nemá talent 
na dobývání nových světů. Stýská se mu po domově, se svou 
vesmírnou lodí nešťastně havaroval a nutně potřebuje pomoc.         
¨                                                                Vstupné 100 Kč. Přístupné.


