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KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program květen 2022

Neděle 1. května od 19 hod.
KONCERT

Měsíc máj zahájíme velice zajímavým a pěkným koncertem

ŠTEFAN MARGITA - INTIMITY
Štefan Margita, operní pěvec, tenor se z operního světa po-
prvé vydá do světa šansonu! Pro svoje fanoušky si tentokrát 
připravil více než hodinový koncert plný zcela nových písní, 
které pro něj napsal zpěvák a skladatel Michal Kindl. O hu-
dební doprovod se postará sám autor a klavírista Michal Kindl 
a výborná violoncellistka Iris Moris.
Sám světoznámý zpěvák, který před několika lety již v Sedlča-
nech vystupoval a rád se do Sedlčan vrací napsal - s Michalem 
jsme už společně vystupovali minulý rok na mém turné. Spo-
lupráce se nám osvědčila, a tak jsem Michala požádal, zda by 
pro mě napsal další písně. Nakonec je z toho celý intimní večer, 
který bychom rádi strávili společně s vámi!

Vstupné: 490,- Kč.
Délka představení

je cca 85 minut
+ přestávka.

Středa 4. května od 19.30 hod.
KONCERT

Na sedlčanské jeviště přijede zazpívat i osobitý písničkář 

KAREL PLÍHAL.
Přijíždí se svým pořadem nazvaným 

RECITÁL,
v kterém jej doprovází kytarista Petr FIALA.

Jak je jeho zvykem, své výročí připomíná spíš mezi řečí během 
koncertů. Písničkář Karel Plíhal hraje a zpívá už čtyřicet let. Do-
kázal nadchnout nejen malé kluby, ale i masy na obřích festiva-
lech typu Porta. Ač jsou jeho písně nehlučné, ale spíš jemné, 
vypointované, a přestože deskami Plíhal velmi šetří, publikum 
si jej vždy najde. 

Vstupné: 320,- Kč.
Délka představení je cca 100 minut + přestávka.

Čtvrtek 5. května od 19 hod.
DIVADLO - PŘEDPLATNÉ

Jako poslední představení
letošního předplatitelského cyklu divadla

uvádíme nejúspěšnější komedii
v historii Městského divadla Mladá Boleslav,

kterou je hudební komedie pod taktovkou Ondřeje Havelky

MUŽI V OFFSIDU.
Dozvíte se, co učiní vášeň fotbalová z pana Načeradce, majite-
le obchodu s konfekcí a gumáky a kterak otec a syn Habáskovi 
skrze lásku k žižkovské Viktorce dojdou rodinného štěstí. Při-
tom se bude vaše bránice třepetat jako míč ve svatyni soupe-
řova brankáře.

Vstupné: 420 Kč. Délka představení cca 160 min. + přestávka.
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Pátek 20. května v 18 hod.
KONCERT

Do prostředí Rytířského sálu na Zámku Červený Hrádek Vás 
zveme na tradiční koncert festivalu Sukovy Sedlčany, v kterém 

se nám po dvouleté odmlce představí

SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR.
Toto skvělé hudební těleso uvede klasické skladby českých 
i zahraničních autorů pod vedením koncertního mistra, kterým 
je houslista Martin KOS.

Vstupné: 250,- Kč.
Délka představení je cca 80 minut + přestávka.

Sobota 21. května od 15 hod.
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky – ale nejen pro ně - máme připra-
vený pořad oblíbeného Michala NESVADBY, který zavítá do 

Sedlčan se svým pořadem

MICHAL JE KVÍTKO
Michal, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že během 
představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám 
sebe. Roztančí sál v různých rytmech třeba letní plážové sam-
by, tančit tak budou nejen děti, ale i květiny! ... pokropte ho 
vodou a nikdy nezvadne. A to ještě nevíte, co se děje za plotem 
v Michalově zahrádce. Kopretina zpívá, palma tančí a kaktus do 
všeho mluví. Konev má rýmu a umělá kytka z toho má legraci!

Vstupné: 250,- Kč.
Délka představení cca 55 minut bez přestávky.
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Středa 25. května v 18 hod.
PŘEDSTAVENÍ ZUŠ SEDLČANY

Tradiční jarní pořad 

SEDLČANSKÁ VONIČKA 
bude letos v duchu pohádkové hudby. Stejně jako v minulosti 
vystoupí žáci ZUŠ Sedlčany z tanečního, hudebního a literární-
ho oboru.

Vstupné: 100,- Kč dospělí a 40,- Kč děti do 15 let.
Délka koncertu je cca 70 minut bez přestávky.

Úterý 31. května od 19 hod.
KONCERT

Jako jeden z velkých letošních koncertů
uvádíme vystoupení několikanásobné zlaté slavice 

LUCIE BÍLÁ – RECITÁL 
Těšit se můžete na jedinečný hudební zážitek v podání toho 
nejlepšího hlasu české hudební scény za hudebního doprovodu
skvělého klavíristy a skladatele PETRA MALÁSKA.

Vstupné: 990,- Kč.
Délka představení je cca 100 minut bez přestávky.



 

PLÁNOVANÉ AKCE 
NA ČERVEN 2022

PÁ 3.6. MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE Koncert 

ÚT 7.6. ŠTĚPÁN KOJAN - ZPÍVANÁ  Koncert 

ÚT 14.6. ABSOLVENTSKÉ DIVADLO ZUŠ   
 Divadlo mimo předplatné 

17.-19.6. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI ROSA

 

METROPOLITAN JAZZ BAND a Eva EMINGE-
ROVÁ (koncert), THE BEATLES REVIVAL 

a KAREL KAHOVEC (koncert), 
O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA (pohádka),

PLAVCI - VYPLOUVÁME (koncert), 
KLUK Z PLAKÁTU (pohádka),
HANA ZAGOROVÁ (koncert), 

OLYMPIC (koncert),
FLAMENGO – KUŘE V HODINKÁCH (koncert),

KONCERT UČITELŮ ZUŠ (koncert), 
POUTNÍCI (koncert), …
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VÝSTAVA

DÁLE PŘIPRAVUJEME NA 
ROK 2022

V Koncertním sále je do 25. 5. připravena ke zhlédnutí výsta-
va věnovaná významnému výročí jednoho z kulturních spolků 
dlouhodobě působícího v Sedlčanech. V roce 2022 slavíme 
160. výročí založení pěveckého sboru ZÁBOJ. Mimo výročního 
koncertu je součástí oslav i výstava 

ZÁBOJ – 160 LET
Je věnována nejen dávno minulé historii, ale také současnosti 

a plánům tohoto sboru.

Čtvrtek 26. května od 18 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY

V Koncertním sále bude instalována výstava 

NA BŘEZÍCH VLTAVY 
- VLADIMÍR STIBOR

Jedná se o osmnáctou samostatnou výstavu fotografií Vladi-
míra Stibora. Kolekce obsahuje cca šedesát snímků osobností 
našeho kraje, přírodních krás Sedlčanska. Výstava je doplněna 
obrázky z cest, které ho opět po dvacetiletém pobytu v Praze 
přivedly do rodného kraje. 
Autor /1959 / se narodil v Benešově u Prahy jako první syn no-
vináře Štěpána z Počepic. Vladimír se zamiloval do fotografie 
již v dětství. Byl okouzlen tvorbou svého otce, fotografa Viléma 
Heckela, Jana Reicha z Křemenice, Romana Szpuka, Jindřicha 
Streita i mnohých dalších. 
Vystavoval v Petrovicích, několikrát v Praze, v Dobříši, před ně-
kolika lety též i v Sedlčanech. Průřez jeho fotografickou tvorbou 
byl k vidění před čtyřmi lety v předvánoční Bratislavě. V roce 
2021 vyšla zatím jeho jediná fotografická kniha Můj malý svět. 
Žije v krajině pod vrchy Cunkova.
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pátek 6. května ve 20 hod.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
film Česko – komedie (2022), rež. Jan Svěrák, 99 min.

Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už psaní 
nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě, 
jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby autor 
pokračoval v ději. Všichni něco chtějí. Fotograf Matěj chce získat 
nedobytnou Vendulu z lékárny, pan Bohumil prosí, aby udělal zá-
zrak.                                             Vstupné 100 Kč. Přístupné od 12 let.

sobota 7. května ve 20 hod.

SUPER - BLB
film Francie – komedie (2022) rež. P. Lacheau, 85 min.

Konečně na velkém plátně! Filmový vesmír neohrožených hrdinů 
v kostýmech rozšiřuje nová postava. Její charakter a schopnos-
ti se pohybují mezi Spider-Manem, Batmanem a inspektorem 
Clouseau, jmenuje se Super-Blb a rozhodl se zachránit svět. Náš 
svět, který o to nijak zvlášť nestojí ani to nepotřebuje. 
                                                      Vstupné 100 Kč. Přístupné od 12 let. 

Film pro partnerské dvojice se smyslem pro humor. Pro ty, kte-
ří po sobě chtějí spíš toužit, než se láskou udusit nebo rovnou 
uškrtit. V příběhu není protagonistou tygr na útěku, ale žena 
se sebeúctou. Hrají: V. Kotek, L. Vlasáková, J. Bartoška ad. 

Vstupné 110 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 13. května ve 20 hod.

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
film Česko – komedie (2021), rež. R. Bajgar, 90 min.

Poprvé diváci budou moci na velkém plátně fandit nejen Jakubu 
Štáfkovi coby neuchopitelnému Lavimu, ale i Jakubu Prachařovi 
jako jeho všeho schopnému agentovi Jardovi. V kinech se objeví 
také Laviho „duty free“ přítelkyně Lucie (Šárka Vaculíková), před-
seda FK Slavoj Vyšehrad Král (Ondřej Pavelka) a další. 

Vstupné 120 Kč. Do 15 let nepřístupné.

sobota 14. května ve 20 hod.

VYŠEHRAD – FYLM
film Česko – komedie (2022), rež. M. Kopp, J. Štáfek, 105 min.

FILMOVÝ KLUB

Annie žije ve šťastném manželství a stará se obětavě o své čtyři 
děti. Rodina jako ze žurnálu. Vše je zalito sluncem. Ale jen do chví-
le, než Annie v odpadkovém koši narazí na pozitivní těhotenský 
test. Taková zpráva dokáže vnést i do té nejharmoničtější rodiny 
pořádnou dávku adrenalinu.                     Vstupné 110 Kč. Přístupné.

pátek 20. května ve 20 hod.

TEST
film Francie – komedie, drama (2022), rež. E. Poulain-Arnaud, 
85 min.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 15. května v 15 hod. 

MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA
film SU – rodinný animovaný (2022), rež. V. Glukhushin, 98 min.
Princezna Barbara není žádné uťápnuté stvoření a nenechá 
si od tatínka krále nic přikazovat. Natož pak, když zjistí, že krá-
le drží v hrsti zloduch, který mu ukradl zázračný lektvar. Jako 
správná rebelka se rozhodne z paláce utéct.     Vstupné 100 Kč.

pátek 27. května ve 20 hod.

HALLOWEEN ZABÍJÍ
film USA – horor (2021), rež. D.G. Green, 105 min.

Některé netvory je fakt těžké zabít. Tak třeba Michael Myers, le-
gendární tichý zabiják s bílou maskou, už úspěšně uniká přes čty-
řicet let. Horor Halloween zabíjí je další kapitolou v úspěšné a mi-
mořádně houževnaté sérii.   Vstupné 110 Kč. Do 15 let nevhodné.

sobota 28. května ve 20 hod.

V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
film ČR/SR – komedie (2022), rež. M. Ferencová

Komedie na motivy bestselleru Evity Twardzik, V létě ti řeknu, jak 
se mám, mapuje životy party čtyřicátníků, kteří jsou kamarády 
od dětství a dodnes se potkávají, teď už spolu se svými rodinami. 
Po letech se ale začínají objevovat tajemství, která jejich životy 
navždy změní. Hrají  T. Kostková, S. Babčáková, P. Vajdová, S. Nori-
sová a další.                                                Vstupné 120 Kč. Přístupné.

sobota 21. května ve 20 hod.

AMÉLIE Z MONTMARTRU
film Francie – komedie, drama (2022), rež. J.P. Jeunet, 119 min.

Pět oscarových nominací, nadsázka a humor, legendární soun-
dtrak, ale hlavně fantastický výkon Audrey Tautou, kterým se na-
trvalo zapsala do srdcí milionů diváků po celém světě. To vše je 
kultovní a nezapomenutelná Amélie z Montmartru, která se po 
dvaceti letech s velkou slávou vrací zpět do kin. 

Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevhodné.

čtvrtek 26. května ve 20 hod.

CHLAST
film Dánsko – (2022), rež. Thomas Vinterberg, 117 min.

Existuje teorie, že bychom se měli rodit s malým množstvím 
alkoholu v krvi a že mírná podnapilost otevírá naši mysl světu 
kolem nás, zmenšuje naše problémy a zvyšuje naši kreativitu. 
Povzbuzeni touto teorií se Martin a jeho tři přátelé, všichni 
znavení středoškolští učitelé, pustí do experimentu spočívající-
ho v tom, že si během pracovního dne udržují stálou hladinku. 
Jestliže Churchill vyhrál druhou světovou válku v alkoholovém 
oparu, co by pár kapek mohlo znamenat pro ně a jejich stu-
denty? Snímek předního dánského režiséra Thomase Vinter-
berga (Hon, Rodinná oslava) .

čtvrtek 12. května ve 20 hod.

ZPRÁVA O ZÁCHRANĚ MRTVÉHO
film ČR/SR/F – (2021), rež. Václav Kadrnka, 90 min.
Třetí snímek Václava Kadrnky (Osmdesát dopisů, Křižáček) 
uvádíme opět za přítomnosti režiséra. Nenechte si ujít setkání 
s vyjímečnou osobností české kinematografie. Snímek Zpráva 
o záchraně mrtvého vychází podobně jako Osmdesát dopisů 
z vlastní zkušenosti autora snímku. Otec po mozkové mrtvici 
upadá do kómatu. Matka (Zuzana Mauréry) se synem (Vojtěch 
Dyk) stojí nad jeho bezvládným tělem, prognóza jim mnoho 
nadějí nedává. Tiché chodby špitálu se zvolna proměňují v la-
byrint ducha, kde se nehovoří nahlas, ale raději více do hloub-
ky. Nebo se zde mlčí. 


