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Čtvrtek 3. září od 19.00 hod.
KONCERT

Prvním pořadem nové kulturní sezony bude zbrusu nové 
koncertní představení

„LÁSKA A INTRIKY 
V ŽIVOTĚ MOZARTOVĚ“.

Koncert Vás vtáhne do života a díla tohoto rakouského hu-
debního velikána. Společně se projdeme od jeho první opery 
až po tu poslední. Můžete se proto těšit na ty nejslavnější árie 
a ansámbly. Scénicky pojaté operní výstupy budou proloženy 
výstupy moderátorů, kteří Vám představení opepří nejednou 
zajímavostí z životních osudů tohoto nejslavnějšího hudebního 
skladatele všech dob.
Tvůrci: Jan Kukal, 
Vincenc Ignác No-
votný
Moderování/herci: 
Petr Jeřábek (Diva-
dlo Na Fidlovačce), 
Terezie Jelínková (Ji-
hočeské divadlo - či-
nohra)
Sólisté: Nela Skarko-
vá - soprán (HAMU), 
Martina Závodná - soprán (HAMU), Linda Kunclová - soprán 
(JAMU), Kristýna Melicharová - alt (Konzervatoř Jana Dey-
la), Kateřina Vogelová - alt (Konzervatoř Jana Deyla), Zuzana 
Petrasová - alt (Anton Bruckner Privatuniversität Linz), Vincenc 
Ignác Novotný - tenor (Universität für Musik und d. K. Wien), 
Václav Mašek - tenor (Gymnázium a Hudební škola hlavního 
města Prahy), Ondřej Benek - tenor (Pražská konzervatoř), 
Radek Martinec - baryton (HAMU), David Malát - bas (Pražská 
konzervatoř), Michal Marhold - basbaryton (Švýcarská státní 
opera v Bernu)
Sólisty doprovodí Classfest orchestra, což je patnáctičlenné 
komorní těleso, jehož členové se věnují historicky poučené 
interpretaci staré hudby. 

Vstupné: 120,- Kč.  
Délka představení cca 65 minut bez přestávky.

Sobota 5. září od 18.00 hod.
KONCERT NA ZÁMKU ČERVENÝ HRÁDEK

Každoroční tradiční koncert, který uvádíme pod názvem „Hu-
dební klenoty na Zámku Červený Hrádek“ se uskuteční 

v krásném prostředí sálu zámku Červený Hrádek. 
Tento koncert je věnován památce barona Jana Mladoty – 

bývalého majitele zámku - a je naplněn swingovou a jazzovou 
hudbou. Letos uvítáme kapelu

PRAGUE RHYTHM KINGS, 
orchestr zabývající se originální interpretací jazzové a popu-
lární hudby z let 1923 – 1932. Repertoár orchestru čerpá ze 
zvukových záznamů nejpřednějších amerických, ale i českých 
hudebních těles. Díky použití historických interpretačních prv-
ků a hudebních nástrojů se snaží přiblížit autentickému zvuku 
jazzových orchestrů 20. let.
Obsazení orchestru : 
Veronika Šerá –saxofony, klarinet, kapelník
Jan Veverka – trubka, kornet, zpěv
Miroslav Nejdl – trombon
Kristýna Kanická – baryton saxofon
Václav Janů – kytara, banjo
Dalimil Smrž – klavír
Radka Říhová – zpěv, kazoo, choo choo 

Vstupné: 200,- Kč. 
Délka představení cca 90 minut + přestávka.

Úterý 8. září od 19.00 hod.
KONCERT

Do Společenského sálu Vás i v letošním roce zveme na

BENEFIČNÍ KONCERT PRO KŘÍDLA 

Letos vystoupí na podporu DOMÁCÍHO HOSPICE KŘÍDLA sedlčanští umělci  
– hudební DUO Anna Chmelařová & Emily Steele, 

populární divadelní uskupení ZÁŽEH a kapela PRVNÍ KÁVA.
Vstupné: 150 Kč.

 Délka představení cca 180 minut + 2 krátké přestávky.
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ČtvrteK 10. září od 19.30 hod.
PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

Prvním pořadem letošního předplatitelského cyklu slova, 
hudby a poezie je hudebně-poetický pořad 

LÍSTKY DO PAMÁTNÍKU
program je sestaven z citací z knih známé herečky, spisovatelky 
a malířky Ivy Hüttnerové, jíž doba počátku minulého století 
přímo učarovala a také je plný krásné hudby našich klasiků 
počínaje F. Škroupem, B. Smetanou, či A. Dvořákem. Kromě 
skvostů české hudby (Zazní Smetanova Vltava nebo Luisina 
polka, Dvořákovy písně, či známý Valčík A Dur), si také vyslech-
neme i nádherný Fibichův Poem, Blodkovo Andante cantabile, 
písně L. Janáčka a B. Martinů, ale též skladby tvůrců minulého 
století (Novák, Folprecht, Schneider – Trnavský).
Účinkují: 
MUSICA DOLCE VITA - Daniela DEMUTHOVÁ, Žofie VOKÁL-
KOVÁ, Zbyňka ŠOLCOVÁ

Vstupné: 180,- Kč. Délka představení cca 75 minut +  přestáv-
ka.

Pondělí 14. září od 19.30 hod.
KONCERT

Po úspešném a zcela vyprodaném minulém tour 
vyráží populární písničkář

POKÁČ
na další část koncertů k nové desce Úplně Levej. Jedna z jeho 
Covidem posunutých zastávek je i koncert v Sedlčanech. Jako 

host tohoto populárního písničkáře vystoupí Pavel ČADEK.
Vstupné: 350,- Kč. Prodej vstupenek výhradně na 

https://www.smsticket.cz/nakup/krok-1-mistenky/19383-pokac. 
Délka představení cca 95 minut bez přestávky. Původní
vstupenky na 10.3.2020 jsou platné i na tento koncert.

Sedlčanský divadelní spolek NAŠLOSE, z.s. uvádí detektivní 
hru francouzského dramatika Roberta Thomase 

OSM ŽEN,
kterou proslavil také půvabný hudební film

Francois Ozona z roku 2002. 
„Byl jednou jeden hodný muž a kolem toho muže bylo osm 
žen… Bojoval, jak nejlíp uměl, ale ty ženy byly silnější než on. 
Večer si šel ten chudák lehnout, unavený, zničený, zrazený. 
A pak to začalo…“
Na zasněženém sídle uprostřed pustiny, které patří oblíbené-
mu a úspěšnému podnikateli Marcelovi, se sjíždí na Vánoce 
celá rodina. Je tu jeho žena Gábi, která má velmi ráda své po-
hodlí a luxus, starší dcera Zuzanka, studující bez dohledu rodi-
čů v Anglii, mladší dcera Káťa, drzá a provokující puberťačka, 
Gábinina sestra Augusta, hysterická stará panna, jejíž nezdar 
v hledání partnera odnášejí všichni kolem a Marcelova tchýně, 
babička, žijící pohodlně u své dcery, kterou, jak říká, zbožňuje. 
Do domu občas zavítá i Marcelova svůdná sestra Blanka, cy-
nická a životem otrkaná „údajná oběť mužů“ a do kruhu nej-
bližších patří i stará hospodyně Chanelová, která zná nejedno 
tajemství tohoto domu, stejně jako mladá pohledná komorná 
Luiza, která si umí jít tvrdě za svým. Během jedné prazvláštní 
noci se osudy všech náhle protnou. Marcel je zabit a začíná ne-
lítostné amatérské pátrání po vrahovi, během kterého vychází 
najevo nejedno překvapení. Charaktery všech zúčastněných 
dam se začínají tříbit, sněhová vánice za okny sílí a přichází 
čas na detektivku jako z románů Agathy Christie. Zanedlouho 
už totiž z domu není úniku, klubko polopravd a lží se zaplétá 
čím dál víc a nic ve skutečnosti není, jak se zdá! Užijte si s námi 
francouzský retro šarm této slavné hry plné napětí i lehké nad-
sázky a těšte se na skvělé herecké příležitosti, připravené pro 
našich osm hereček!!!
„Jedna z nás lže a to je vrah. Ale ostatní lžou taky… Samozřej-
mě z jiných důvodů, a proto nemůžeme vraha vypátrat. Musí-
me být k sobě asi upřímnější, jinak… já nevím.

V režii Pavla Vopata 
hrají: Jitka Jandová, 
Petra Belková, Jana 
Durďáková, Olga 
Šafrová, Olga Lašto-
vičková, Jana Roško-
tová, Lída Hegerová, 
Eliška Hegerová

Hudební doprovod: 
Jakub Benetin

Vstupné: 150,- Kč pro 
veřejnost a 80,- Kč 

pro důchodce.
Délka představení cca 

120 minut 
+ přestávka.

DIVADLO - VYHRAZENO PRO DŮCHODCE

Úterý 15. září  od 16 hod.

DIVADLO - PRO VEŘEJNOST

Středa 16. září  od 19.30 hod.

Hrají: Gábi: Jana Durďáková  
Blanka: Ludmila Hegerová  
Katka: Eliška Hegerová  
Zuzanka: Olga Laštovičková  
Chanelka: Petra Belková  
Luisa: Olga Šafrová  
Augusta: Jana Roškotová  
Babi: Jitka Jandová

Nápověda: Šárka Machovská
Světelné efekty: David Heger
Hudební doprovod: Jakub Benetin
Kostýmy: Diana Pinkasová 

Režie: Pavel Vopat

• 15. 9. 16:00 KDJS
•  16. 9. 19:30 KDJS
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DÁLE PŘIPRAVUJEME NA ROK 2020

MRAVNOST NADE VŠE /divadlo/, 4-TET /koncert/, O KLU-
KOVI Z PLAKÁTU /pro děti a mládež/, ŽEBRÁCKÁ OPERA 
/divadlo/, ŽIVÁ SLOVA JOSEFA SUKA /hudebně-poetický ve-
čer/, TADY BYDLÍM JÁ /divadlo/, VĚRA MARTINOVÁ /koncert/, 
BLUE ORCHESTRA /koncert/, BOSÉ NOHY V PARKU /divadlo/, 
J.A.NÁHLOVSKÝ + P. ŠTROS /zábavný pořad/, VÁNOČNÍ KON-
CERT ORCHESTRU VÁCLAVA MARKA A LEONA MACHÁLKOVÁ 
/koncert/, …

 
PLÁNOVANÉ AKCE NA ŘÍJEN 2020
ČT 1.10. SAMSON A JEHO PARTA   Koncert 
ÚT 6.10. GALAKONCERT – ANDREA KALIVODOVÁ
a Moravské klavírní trio    Koncert 
NE 11.10. KOLA VÁŠNĚ    Divadlo
ÚT 13.10. RADŮZA     Koncert
ST 14.10. NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY      Travesti show
ÚT 20.10. KONCERT UČITELŮ ZUŠ SEDLČANY Koncert
ČT 22.10. LUKÁŠ PAVLÁSEK – KDO NEPLÁČE NENÍ ČECH 

Zábavné show
NE 25.10. SNĚHOVÁ KRÁLOVNA      Pořad pro děti a rodiče
PO 26.10. HANA ZAGOROVÁ   Koncert 
ČT 29.10. COMMEDIA FINITA          Divadlo - předplatné

Sobota 29. srpna ve 14 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY

První výstavou nové kulturní sezony 2020/2021,
kterou nabídneme našim návštěvníkům je výstava obyvatelky 

nedaleké obce Líchovy OLGY PÍRKOVÉ.
Výstava má poetický název 

MOJE DUŠE
a jak sama autorka říká – je to „kreslení forem a poezie“. Na 
vernisáž jste srdečně zváni nejen ke zhlédnutí výtvarných děl, 
ale také na autogramiádu nové knihy Olgy Pírkové, která vy-
šla jako její prvotina a nase shodný název jako výstava – tedy 
MOJE DUŠE.
Výstava je přístupná v Kulturním domě Josefa Suka v Sedl-
čanech – v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin a při 
každé večerní kulturní akci.

Neděle 27. září od 16 hod.
PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky jsme připravili pohádkové předsta-
vení v provedení Divadelní společnosti Agáta z Prahy. 

LOTRANDO A ZUBEJDA
Pod dubem, za dubem, tam tě oškubem!

Pohádkový muzikál s písničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava 
Uhlíře na motivy stejnojmenné filmové předlohy.
Za lesy hlubokými a kopci oblými se rozkládá půvabná česká 
kotlina. Kromě obyvatel počestných a pracovitých tu ale bydlí 
také loupežníci. Nejhorší z nich, starý raubíř Lotrando, si pro 
samé obírání pocestných málem ani nevšiml, že mu z jeho 
syna vyrostl pěkný, ale nevzdělaný mladík. Pošle proto mladé-
ho Lotranda do kláštera, aby se mu dostalo řádného vychová-
ní. Z chlapce, který dosud rostl jako dříví v lese, se mezi mnichy 
stane jemný mladý muž. Jako poslušný syn svému umírajícímu 
otci slíbí, že řádně převezme jeho řemeslo. Když se duše staré-
ho arcilotra konečně odebere do pekla, nastanou mladému Lo-
trandovi těžké chvíle. Jako slušně vychovaný člověk není scho-
pen obrat ani toho nejneobyčejnějšího kupčíka. Ještěže potká 
drvoštěpa Drnce, který se s ním rozdělí o kus chleba s tvaro-
hem. S fortelným 
dřevorubcem Drn-
cem se Lotrando 
dostane také do 
daleké Solimánie. 
Tam už dlouhou 
dobu shánějí pra-
vého studovaného 
doktora. Člověka, 
který má před lé-
kařským jménem 
slabiku „Dr“. Jedině 
takový muž by prý 
mohl vyléčit jejich 
stonavou princeznu 
Zubejdu ….

Vstupné: 90 Kč. 
Délka představení 
cca 65 minut bez 

přestávky.

Úterý 22. září od 19.30 hod.
PŘEDPLATNÉ - DIVADLO

V divadelním sále se uskuteční první představení 
z letošního předplatitelského cyklu divadla. 
Tentokráte uvádíme hru Darmota Canavana

TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE 
Hra je o blízkosti, bezpodmínečné lásce, tanci a naději na od-
puštění. Neobyčejný příběh obyčejné irské rodiny. Dvě sestry, 
které si bývaly velmi blízké, se dnes už téměř nevídají. Neče-
kaná událost je však jednoho dne znovu svede dohromady. 
S notnou dávkou odvahy, lásky i svérázného humoru se ve 
vzpomínkách vydávají do dob svého dětství a dospívání, aby si 
k sobě znovu našly cestu.

Hru uvádí ADF 
Agentura Praha 
a v režii Martina Vo-
kouna a Adély Šoto-
lové hrají:
Grace – Iva PAZ-
DERKOVÁ, Niamh – 
Martina RANDOVÁ

Vstupné: 320,- Kč.  
Délka představení 
je cca 105 minut + 

přestávka.
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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

pátek 4. září ve 20 hod.                               prem. 20.8.2020

HAVEL
film ČR – drama, životopisný (2020), rež. S. Horák, 100 min. 

Film Havel se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlou-
hou cestu a proměnu hlavního hrdiny od lehkovážného a úspěš-
ného dramatika šedesátých let, přes bojovníka za lidská práva 
v letech sedmdesátých až po vůdčí osobnost sametové revolu-
ce a celosvětovou ikonu. Film nabízí především velký, vzrušující 
a málo známý příběh, jakých není ve světě mnoho. Hrají V. Dvo-
řák, A. Geislerová, M. Hofmann, B. Seidlová a další. 

Vstupné 90 Kč. Mládeži do12 let nevhodné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 20. září v 15 hod.

MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY
film ČR – animovaný, pohádka (2020), rež. A. Májová, K. Karhánková, 45 min.
Jeden je velký a druhý mrňousek. Oba jsou medvědi a oba mají 
pořád hlad. Ale nejen láska k dobrému jídlu z nich dělá nejlepší 
kamarády. Jejich hlavním společným cílem je pořádně si na-
cpat břicha, a tak se většina jejich každodenních dobrodružství 
točí kolem toho, jak se co nejsnadněji dostat k něčemu oprav-
du dobrému k snědku.                                             Vstupné 80 Kč.

sobota 5. září ve 20 hod.   

BOURÁK
film ČR – komedie (2020), rež.O. Trojan, 110 min.

Černá komedie s I. Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera, kte-
rému teče do baráku i do života a kterého rodina už  má plný 
zuby,  ale i srdce. Černá komedie o dospělé dceři, která se rozhod-
ne zachránit manželství svých nedospělých rodičů dřív, než půjde 
celá rodina ke dnu. Hraje I. Trojan, K. Bolková, V. Marková a další.  
                                        Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

Necenzurovaná verze V SÍTI 18+ divákům velmi věrně zprostřed-
kovává zkušenosti a pocity dětí zneužívaných na internetu. Za-
kryté totiž zůstávají pouze tváře predátorů. Tři dospělé herečky 
s dětskými rysy se vydávají na sociální sítě, aby v přímém přenosu 
prožily zkušenost dvanáctiletých dívek online. Chatují a skypují 
s muži, kteří je na netu aktivně vyhledali a oslovili. Drtivá většina 
těchto mužů požaduje sex přes webkameru... 

Vstupné 90 Kč. Mládeži do 18 let nepřístupné.

pátek 11. září ve 20 hod.

V SÍTI 18+
film ČR – dokument (2020), rež. B.Chalupová, V. Klusák, 100 min.

sobota 19. září ve 20 hod.

3BOBULE
film ČR – komedie (2020), rež. M. Kopp, 103 min.  

Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných mo-
ravských vinic. Honza (K.Hádek) a Klára (T. Voříšková) se stali ma-
jiteli vinařství a rodiči rozpustilých dvojčat. Jenže všední starosti 
dokáží být občas úmorné, takže v manželství jim to právě teď moc 
neklape. Navíc nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobra-
ní. Honza s Klárou mají problémů nad hlavu – vedle manželství 
řeší krádeže na vinicích.               Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 25. září ve 20 hod.

K2 VLASTNÍ CESTOU
film ČR – dokument (2020), rež. J. Počtová, 93 min.

Klára Kolouchová jako první rodilá Češka zdolala před lety Mount 
Everest a v loni jako první Češka a teprve dvacátá žena světa vy-
stoupala i na druhou nejvyšší horu světa  - na nebezpečnou K2. 
Její výstup na „Ká Dvojku“ představuje nejen nebývalý sportovní 
výkon a úspěch, ale ukazuje i příběh nezdolné vůle, touhy a úsilí 
dosáhnout vysněného cíle. 
                                          Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli Spence-
ra, který záhadně zmizel.  Zjistí však, že se hra změnila a že přežít 
ve světě Jumanji bude mnohem náročnější. Jumanji už totiž není 
jen džungle, jsou to i rozpálené pouště či zasněžená pohoří plné 
nových nebezpečných nástrah. Hrají D. Johnson, J. Blac, K. Hart.               
                                                        Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 12. září v 18 hod.

JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
film USA – akční, dobrodružný, komedie (2020), rež. J. Kasdan, 123 min.

Astronautka Sarah se připravuje na roční pobyt na oběžné dráze. 
Jako jediná žena ve vesmírné misi „Proxima“ podstupuje psychic-
ky a fyzicky náročný trénink, zatímco pečuje o svou milovanou 
sedmiletou dcerku Stellu. Perfekcionistka Sarah se snaží v práci 
podávat stoprocentní a soustředěný výkon, s blížícím se odlouče-
ním je to však čím dál složitější. Hraje E. Green, M. Dillon.  

Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 18. září ve 20 hod. 

PROXIMA
film Francie, Německo – drama (2020), rež. A. Winocour, 107 min.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 24. září ve 20 hod.

CORPUS CHRISTI
film Francie, Polsko – drama (2019), rež. Jan Komasa, 116 min. 
Další sezonu filmového klubu zahájí strhující polské drama 
Corpus Christi nominované na Oscara. Dvacetiletý Daniel pro-
jde v nápravném zařízení duchovní proměnou. Chtěl by se stát 
knězem, s jeho trestním rejstříkem na to ovšem nemůže ani 
pomyslet. Když je propuštěn a má začít pracovat v truhlárně 
na malém městě, převlékne se po příjezdu do kněžského a díky 
náhodě se ujímá péče o místní farnost. Uspěje Daniel ve svém 
poslání? A za jakou cenu? 

sobota 26. září ve 20 hod.

ŠARLATÁN
film ČR – životopisný, drama (2020), rež. A. Holland, 118 min.

Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na 
kterého se v průběhu několika desetiletí obraceli s prosbou o po-
moc lidé ze všech společenských vrstev, včetně nejvýznamnějších 
osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez 
odborného lékařského vzdělání, ale s pomocí bylinek léčí nemoci, 
se kterými si ani doktoři nevědí rady. Hraje I. Trojan, J. Trojan, 
J. Budař a další.         Vstupné 130 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.


