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KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA 

Nastává čas prázdnin a dovolených – období, na které se vět-
šina z nás velmi těší. Je to čas, kdy se většina kulturních akcí 
přesouvá pod širé nebe a v kamenných divadlech většinou na-
stává čas tzv. divadelních prázdnin. Podobně je tomu i u nás 
v KDJS Sedlčany. V minulé sezoně jsme poskytovali prostory 
pro provoz očkovacího a testovacího centra, takže některé 
práce související s údržbou objektu musely být odloženy a bu-

PŘEDPLATNÉ
2022 - 2023

Pracujeme také na přípravě nové kulturní sezony 2022 – 2023, 
v níž opět nabízíme pro návštěvníky KDJS Sedlčany dva tradiční 
předplatitelské cykly. 
Prvním je „PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2022 – 2023“ a v tom-
to cyklu Vám nabízíme celkem sedm divadelních představení 
za velice výhodnou cenu 1.800,- Kč.
Druhým předplatitelským cyklem je „PŘEDPLATNÉ POEZIE, 
SLOVA A HUDBY 2022 - 2023“. V nové sezoně Vám nabízíme 
opět čtyři pořady za velice příznivou cenu 750,- Kč. 
Cena předplatného je oproti samostatně nakupovaným vstu-
penkám na jednotlivá představení zvýhodněna průměrně 
o více než 40 % … a to stojí za využití této nabídky!

Důležitá informace k předplatnému:
Prodej průkazů předplatného byl zahájen 1. června 2022 
a to výhradně v předprodeji vstupenek v TIC na náměstí TGM 
v Sedlčanech. Telefonní kontakt je 318 821 158. Zde si lze do-
hodnout i případnou rezervaci míst a následně zakoupit před-
platitelské průkazy. Pro letošní rok opět platila automatická 
rezervace stávajících míst majitelům předplatitelských průkazů 
pro sezonu 2021 -2022 do počátku července. Po tomto datu 
budou tyto dočasné rezervace automaticky uvolněny pro pro-
dej ostatním zájemcům, kteří nebyli v minulé sezoně vlastníky 
předplatného. Nicméně i v přípaně propadnutí rezervace, lze 
permanentku zakoupit z nabídky volných míst.

Jsme rádi, že jsme dokázali zajistit tyto pořady za velice příznivé 
a výrazně zvýhodněné předplatitelské ceny. Byli jsme celkovým 
vývojem cen donuceni přistoupit ke zvýšení ceny předplatné-
ho, protože nelze nereagovat na obecné zvyšování dodavatel-
ských cen a inflaci. Nicméně se snažíme zajistit našim předpla-
titelům výrazně výhodnější ceny oproti jednotlivě pořizovaným 
vstupenkám. Budeme se těšit na Vaši návštěvu, resp. návštěvy 
v nové kulturní sezoně 2022 - 2023.

Přehled jednotlivých pořadů předplatitelských cyklů nalezne-
te na další straně tohoto Kulturního kalendáře a také na www.
kdjs-sedlcany.cz.

dou prováděny letos ve větším rozsahu. Nicméně i v Sedlčanech 
je připraveno v rámci Sedlčanského kulturního léta několik open-
-air koncertů a zejména o sedlčanské pouti je připraven bohatý 
program pro různé věkové i žánrové kategorie. 
Během léta budou realizovány i filmové projekce, takže příznivce 
filmů a kina rádi uvítáme na připravených projekcích sedlčan-
ského kina v KDJS.

V naší nabídce pro novou sezonu pochopitelně nejsou 
pouze zmíněné pořady z předplatitelských cyklů, ale 
v dramaturgickém plánu je připraveno mnoho koncer-
tů, zábavných pořadů, divadelních představení a pořadů 
pro děti, na které Vás srdečně zveme.

Nabízíme malou ochutnávku z připravených pořadů 
blížící se kulturní sezony 2022-2023. Průběžně budou 
akce doplněny do nabídky předprodeje vstupenek v TIC 
na náměstí T.G.M. v Sedlčanech i v on-line prodeji na 
www.kdjs-sedlcany.cz a o termínech budou informovat 
i naše plakátovací plochy.

- pohádka JAK SE HONZA UČIL ČAROVAT
- swingový koncert JOKER´S BAND
- koncert THE BEATLES REVIVAL + KAREL KAHOVEC
- koncert OPERA DIVAS 
   Andrea KALIVODOVÁ, Pavlína SENIČ a Tereza MÁTLOVÁ 
- pohádka O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
- výroční koncert FLAMENGO REUNION SESSION
   KUŘE V HODINKÁCH
- koncert MIREK PALEČEK 
   POCTA JAROSLAVU SEIFERTOVI
- pohádka O KLUKOVI Z PLAKÁTU
- koncert VYPLOUVÁME - Jan Vančura a PLAVCI
- koncert UČITELŮ ZUŠ SEDLČANY
- koncert JAKUBA SMOLÍKA s kapelou
- koncert skupiny POUTNÍCI
- travesti show TECHTLE MECHTLE
- koncert PAVLA ŠPORCLA – PAGANINIANA
- koncert SPIRITUÁL KVARTET
- vánoční koncert Leony MACHÁLKOVÉ
- DVOJKONCERT – Ivo JAHELKA a Mirek PALEČEK
- zábavný pořad IVO ŠMOLDASE se skupinou
   ANTIKVARTET
- koncert HRADIŠŤAN
- dětský zábavný pořad ŠTÍSTKO A POUPĚNKA,
- dětský pořad MICHALA NESVADBY …
… a v nabídce přibydou i další pořady



 
KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA

partneři:

zastoupení umělce:
www.agenturatrdla.cz
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29.9.2022 OPERA DIVAS

15.11.2022 JAKUB SMOLÍK

15.9.2022 THE BEATLES REVIVAL + KAREL KAHOVEC 22.11.2022 PAVEL ŠPORCL – PAGANINIANA

20.5.2023 MICHAL NESVADBA



KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA

Září 2022
ZAHRAJ TO ZNOVU SAME, Woody Allen
Kdo by neměl rád Woodyho Allena a jeho suchý humor, ironii, 
s níž se strefuje v první řadě sám do sebe a kromě toho rozbíjí 
všechna klišé o lásce a manželství. I v této hře se všechno točí 
kolem nejstaršího tématu – lásky. Manželský pár hledá pro své-
ho nejlepšího přítele, který se nedávno rozvedl, tu pravou ženu. 
Ale protože jde o typicky allenovského hrdinu, to jest neurotic-
kého filmového kritika, není to dohazování právě snadné… 
Hru uvádí Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a v režii Milana 
Schejbala hrají: Martin Holzknecht, Eliška Nejedlá, Kryštof Gry-
gar, Monika Timková a z filmové dotáčky Ondřej Vetchý.

Říjen 2022
SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA, Ingmar Bergman
Jeden z nejúpřímnějších milostných příbě-
hů předvádí všechny polohy milostného 
vztahu, od okouzlení až po brutální rvačku. 
Vyjadřuje však také naději, že ti, co spolu 
prožili život, jsou svázáni něžným poutem.
Univerzitní vědec Johan a právnička Mari-
anne představují dokonalý manželský pár 
se skvělou minulostí a nadějnou budouc-
ností. Pod tímto povrchem však číhají problémy, které jednoho 
dne prolomí křehkou skořápku dlouholetého vztahu. 
Hru uvádí Agentura HARLEKÝN Praha a v  režii  Vladimíra Strniska  
hrají: Michaela Badinková , Michal Dlouhý, Kamil Halbich / Vasil 
Fridrich, Barbara Lukešová a hlas ze záznamu Simona Stašová.

Listopad 2022
SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ, Jiří Havelka
Pokud jste se zúčastnili alespoň jedné jediné domovní schů-
ze, budete v průběhu představení zažívat nepříjemný pocit 
takzvaného déjá vu. Divadelní hra získala v roce 2017 Cenu 
Marka Ravenhilla a byla nominována na Cenu divadelní kritiky 
v kategorii Hra roku. V roce 2019 natočil režisér Jiří Havelka 
(1980) na jejím základě celovečerní film Vlastníci, který získal 
Českého lva za nejlepší scénář.
Představení uvádí Městské divadlo Mladá Boleslav a v režii 
Adama Dočekala hrají: Lucie Končoková, Petr Prokeš, Eva Rei-
terová, Petr Bucháček, Karolina Frydecká, Milan Ligač, Ondřej 
Lechnýř, Lucie Matoušková, Martin Hrubý a další.

Únor 2023
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA, Emmerich Kálmán
Jeden z největších operetních hitů „Čardášová princezna“ Emme-
richa Kálmána zavítá na jeviště sedlčanského divadla. Zazname-
nala ohromný světový úspěch a stala se rodnou sestrou Leháro-
vy Veselé vdovy, druhou nejhranější operetou v historii tohoto 
žánru. Představovala vrchol Kálmánovy tvorby, protože v ní spojil 
skladatel krásu maďarského folklóru s elegancí salónního valčíku. 
Hru uvádí Severočeské divadlo Ústí nad Labem a v režii Michala 
Lieberzeita hrají členové operního souboru a orchestru Severo-
českého divadla.

Březen 2023
HRDINOVÉ,  Gérald Sibleyras
Skvělá komedie s neméně skvělými 
herci - Petrem Kostkou, Jaroslavem Sa-
toranským a Miroslavem Vladykou. 
Tři veteráni z první světové války, Gustav, René a Fernand, spolu žijí 
v domově důchodců – pravidelně se setkávají na terase svého 
současného útočiště, vzpomínají na svou minulost a popichují 
se, aniž tuší, že největší bitva jejich života je teprve čeká. 
Hru uvádí Divadlo Komorní kalich v režii Petra Slavíka.

Květen 2023
TEĎ MĚ ZABIJ,  Brad Fraser
Příběh jedné rodiny, která žila šťastně až do osudového oka-
mžiku. Ten zamíchá kartami a navždy změní životy. Nehody se 
totiž stávají a musíme jim čelit, ať chceme nebo ne. To důležité 
je ale nikdy neztratit naději. 
Hru uvádí Městské divadlo Mladá Boleslav a v režii Petra Mi-
kesky hrají Roman Teprt, Milan Ligač, Malvína Pachlová, Lucie 
Matoušková a Jan Hofman.

Duben 2023
LAKOMEC, Molière (vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin)
Jedná se o klasickou komedii o pěti dějstvích poprvé uvedenou 
v Paříži v září 1668. Hlavní postavou kritické komedie je šede-
sátiletý Harpagon, vdovec, lichvář a necitelný lakomec, který 
žije v neustálých obavách o své peníze; je pro peníze schopen 
obětovat vše – rodinu, děti, lásku.
Představení uvádí Spolek divadelních ochotníků Sedlčany v re-
žii Lidmily Sunegové.

PŘEDPLATNÉ DIVADLO 2022-2023 - 7 představení – cena 1.800,- Kč

Září 2022 
LISTY DŮVĚRNÉ …
Pořad představí posluchačům četbu vy-
braných milostných dopisů Leoše Janáčka 
Kamile Stösslové a nesmrtelnou hudbu 
z jeho klavírního díla a to konkrétně z cyk-
lů V Mlhách, Po zarostlém chodníčku a Sonátu I.X. 1905 „Z Ulice“. 
Účinkují: Petr ŠTĚPÁNEK – umělecký přednes a Terezie FIALOVÁ - klavír.




                                            

                                             LEOŠ JANÁČEK: LISTY DŮVĚRNÉ 

Milostné dopisy Leoše Janáčka Kamile Stösslové, přesněji ty z  půlroku před 
skladatelovou smrtí, a nesmrtelnou hudbu z jeho klavírních cyklů uslyšíme v 
pořadu s názvem Listy Důvěrné. Legendu českého herectví Petra Štěpánka jako 
stárnoucího Leoše Janáčka a  klavíristku Terezii Fialovou jako skladatelovu 
mladistvou múzu Kamilu dělí podobný věkový rozdíl. Co je však spojuje, je vášeň 
projevu, cítění fráze a pokora k  textu. Příběh skladatele, který ke sklonku svého 
života přepisuje hudební dějiny svými originálními skladbami plnými zvláštních 
kombinací krásy, smutku, vzdoru a nostalgie.


Komponovaný večer hudby a textu  /cca 65-70 minut bez přestávky/

Premiéra v divadle Viola 15. 2. 2018

Výběr textu: R. Tamchyna, M. Rudovský

Výběr hudby: T. Fialová


Foto credit: L. Hatašová, D. Havel

Listopad 2022
VALÉRIE ZAWADSKÁ – Mistře, o čem se neví ….
Divadelní společnost Karel Soukup uvádí poučný 
a zábavný dialog z atraktivního hereckého pro-
středí. V pořadu vystupují populární herci, kteří se 
s diváky podělí o své zážitky, zkušenosti, zajímavé 
historky a v neposlední řadě předvedou divákům své umění.
Účinkují: Valérie ZAWADSKÁ a Karel SOUKUP .

Leden 2023 
VEČER HUDBY A POEZIE
Tradiční hudebně-poetický pořad, v němž se spojuje krása 
mluveného slova, poezie a hudby. Zazní poezie a skladby čes-
kých i světových autorů v podání osvědčených interpretů. 
Účinkují: Jan ŠTASTNÝ – umělecký přednes, Jitka JIŘÍČKOVÁ– 
housle, Vítězslav PODRAZIL – klavír.

Březen 2023
MALÉ VZPOMÍNKY NA VELKÉ ŽENY
Novinářka a spisovatelka Marie Formáčková vypráví o svém 
přátelství se slavnými ženami, s nimiž psala životopisné knihy. 
Patřily mezi ně Helena Růžičková, Zita Kabátová nebo Ljuba 
Skořepová. Poutavé vyprávění je proloženo šansony písničkář-
ky Jany Rychterové. 
Účinkují: Marie FORMÁČKOVÁ – mluvené slovo, Jana RYCHTE-
ROVÁ– zpěv a kytara.

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY 2022-2023 - 4 představení – cena 750,- Kč



                                            

                                             LEOŠ JANÁČEK: LISTY DŮVĚRNÉ 

Milostné dopisy Leoše Janáčka Kamile Stösslové, přesněji ty z  půlroku před 
skladatelovou smrtí, a nesmrtelnou hudbu z jeho klavírních cyklů uslyšíme v 
pořadu s názvem Listy Důvěrné. Legendu českého herectví Petra Štěpánka jako 
stárnoucího Leoše Janáčka a  klavíristku Terezii Fialovou jako skladatelovu 
mladistvou múzu Kamilu dělí podobný věkový rozdíl. Co je však spojuje, je vášeň 
projevu, cítění fráze a pokora k  textu. Příběh skladatele, který ke sklonku svého 
života přepisuje hudební dějiny svými originálními skladbami plnými zvláštních 
kombinací krásy, smutku, vzdoru a nostalgie.


Komponovaný večer hudby a textu  /cca 65-70 minut bez přestávky/

Premiéra v divadle Viola 15. 2. 2018

Výběr textu: R. Tamchyna, M. Rudovský

Výběr hudby: T. Fialová


Foto credit: L. Hatašová, D. Havel

 Změna programu vyhrazena. Více informací o pořadech a aktuální data konání pořadů naleznete průběžně aktualizovaná na www.kdjs-sedlcany.cz



 
KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program červenec - srpen 2022

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

pátek 1. července ve 20 hod.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
film Česko – komedie (2022), rež. R. Havlík, 95 min.

Film je volným pokračováním úspěšné komedie Po čem muži tou-
ží, která se stala divácky nejúspěšnějším českým snímkem roku 
2018. Tento film je opět humorným pohledem na střet mužského 
a ženského světa a hledání jejich vzájemného porozumění, které 
může jednoho i druhého dovádět k šílenství. Hraje J. Langmajer 
ad.                                                               Vstupné 120 Kč. Přístupné. 

pátek 8. července ve 20 hod.

VEM SI MĚ
film USA – romantický (2022), rež. K. Coiro, 112 min.

Ona je slavná popová zpěvačka, on je obyčejný učitel matemati-
ky. Vzali se, aniž se předtím znali, za hodně bizarních okolností. 
Jennifer Lopez a Owen Wilson vám přesto v romanci Vem si mě 
budou chtít dokázat, že když jde o lásku, nic není nemožné.  Hra-
je J. Lopez, O. Wilson a další.     

Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.

Tři tygři konečně v celovečerním filmu! Specifická komediální sku-
pina Tři tygři si podmanili YouTube a teď vyrážejí do kin s prvním 
opravdickým filmem a Jackpotem. Zběsilá akční komedie nabídne 
charakteristický humor, ale také akci, bojové scény, napětí nebo 
lásku.                                            Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 15. července ve 20 hod.

TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
film Česko – zběsilá akční komedie (2022), rež. E. Křižka. 110 min.

Kateřina Čechová, historicky první česká prezidentka, má za se-
bou rok v úřadu. Je zahlcená prací: její program je každý den na-
bitý k prasknutí. Občas by si chtěla v klidu odpočinout bez po-
zornosti celé republiky. Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu 
kousku. Vezme si paruku a v dokonalém převleku se v noci po-
tají vytratí z Hradu. Plán jí vyjde dokonale... Hraje A. Geislerová, 
O. Vetchý a další.                           Vstupné 110 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 22. července ve 20 hod. 

PREZIDENTKA
film Česko – romantická komedie (2022), rež. R. Havlík, 100 min.

Filmová komedie o dobrovolných hasičích s M. Krobotem, 
M. Isteníkem nebo A. Polívkovou v hlavních rolích. Sbor hasičů 
jedné vesnice bude čelit úplně jiné výzvě, než přináší obvyklý 
oheň. Klidný a spokojený život ve vsi totiž zničí podezření na akci 
teroristů. Světovou premiéru měl film na prestižním filmovém 
festivalu v Berlíně.                     Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 29. července ve 20 hod.

KDYBY RADŠI HOŘELO
film Česko – komedie (2022), rež. A.K.Rybanský, 90 min. 

pátek 12. srpna v 19 hod.

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
film USA – animovaná komedie (2022), rež. C. Brunker, 88 min.

Asi nejslavnější a rozhodně nejroztomilejší záchranáři vyrážejí na 
plátna kin ve svém prvním filmovém dobrodružství. A bude to 
pořádná jízda, ostatně co jiného byste mohli od Tlapkové patroly 
čekat.                                             Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 5. srpna ve 20 hod.
CO JSME KOMU VŠICHNI
UDĚLALI?
film Francie/Belgie – komedie (2022), rež. F.de Chauveron, 98 min. 

Claude a Marie Verneuilovi se vrací. A pochopitelně je s jejich 
rozvětvenou rodinou čekají zcela nové problémy. Opravdu velké 
a početné problémy. Tento „rodinný“ sraz slibuje, že bude hodně 
bohatý na nejrůznější události. Stačí už jen to, že tyto rodiny jsou 
z nejrůznějších koutů světa a rozhodně je nespojuje ani stejná 
víra. Nechte se překvapit a hlavně pobavit. 

Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.

Dita místo vytouženého miminka dostane od svého přítele Filipa 
mladou border kolii, přestože nikdy žádného psa nechtěla a navíc 
ji pejskařská komunita připadá směšná. Celý příběh začíná tím, 
že šlápne do psího…no, víte čeho…. Opravdu je to štěstí? Zatím 
to vypadá, že se jí na paty lepí jen smůla. Hraje B. Kohoutová, 
Š. Benoni a další.                                             Vstupné 120 Kč. Přístupné.

pátek 19. srpna ve 20 hod.

ŘEKNI TO PSEM
film Česko – pejskařská komedie (2022), rež. R. Sedláček, 85 min.

pátek 26. srpna ve 20 hod.

ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
film Česko – rodinný, teenage muzikál (2022), rež. J. Lengyel, 98 min.

Deváťačka Nikola se spolu se svojí mladší sestrou Anetou a jejich 
otcem stěhují do nového města. S tím souvisí změna školy a hle-
dání si nových kamarádů. Nikola nastupuje do deváté třídy, kde 
si musí vydobýt svoje místo. Nemá to však vůbec jednoduché, 
protože holkám šéfuje Majda, která nelibě nese to, že třídní idol 
Šimon začne po nové žákyni nenápadně pokukovat. Hrají P. Kolář, 
N. Řehořová, F. Blažek, K. Brožová a další.                                             

 Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupné.


