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Čtvrtek 15. září od 19.30 hod.
KONCERT

Srdečně vás zveme na první koncert
nové kulturní sezony 2022-2023.

Pro zahájení koncertní sezony
jsme připravili jedinečný koncert 

KAREL KAHOVEC
+THE BEATLES REVIVAL

- TOUR 2022
V roce 2022 slaví kladenská revivalová skupina The Beatles 
Revival 30. výročí své existence. Kapela se v průběhu let vy-
pracovala mezi nejlepší revivalové skupiny a vystupuje po ce-
lém světě. Od roku 2018 skupina vystupuje v České republi-
ce společně s legendou českého bigbítu – Karlem Kahovcem, 
který oslavil své 75. narozeniny. Ty by mu rozhodně nikdo ne-
hádal. Navíc v létě 2022 uplynulo 25 let od předčasné smrti 
Petra Nováka, se kterým Karel působil v kapelách Flamengo 
a George & Beatovens.

Nejdříve zazní blok největších pecek The Beatles Revival, 
na ně naváže blok hitů Karla Kahovce jako Paní v černém, Po-
prava blond holky či Svou lásku jsem rozdal a dojde i na hu-
dební vzpomínku na Petra Nováka.  Uslyšíte skladby Povídej, Já 
budu chodit po špičkách, Hvězdičko blýskavá nebo Náhrobní 
kámen a to vše v doprovodu The Beatles Revival v originálních 
vokálních i nástrojových aranžích. Po přestávce vyplněné au-
togramiádou Karla Kahovce bude následovat opět blok písní 
The Beatles Revival z pozdějšího období.

Krásný hudební nostalgický návrat do zlaté éry rokenrolu! Mi-
mořádný koncert - mimořádný zážitek!

Vstupné: 300,- Kč v předprodeji, 
400,- Kč na místě konání. 

Délka koncertu je cca 130 minut + přestávka.

Pátek 16. září od 18 hod.
KONCERT NA ČERVENÉM HRÁDKU

Tradiční poprázdninový jazzový a swingový koncert
se bude konat i v této sezoně a pozveme Vás na tradiční akci 

nazvanou Hudební klenoty na Zámku Červený Hrádek. 
Letos zahraje pražská kapela

JOKER´S BAND
Kapela žánrově vychází ze swingu 30.- 60. let dvacátého století 
a zaručeně vás pobaví klasickými jazzovými českými i světovými 
písněmi. Jeho frontmany - zpěváka a hráče na saxofon a klari-
net Rudu Musila a zpívajícího trumpetistu Ladislava Kouckého 
doprovází držitel světového rekordu v počtu skladeb hraných 
zpaměti Radim Linhart a ke spolupráci přizvali i zpěvačku a bu-
beníka.

Vstupné: 290 Kč. Délka koncertu cca 100 min. + přestávka

Neděle 18. září od 15 hod.
DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE

Pro příznivce dětských divadelních představení 
je připravena pohádka

 JAK SE HONZA UČIL ČAROVAT
Klasická postava českých pohádek vystupující s méně lichoti-
vým přízviskem hloupý, které bylo takřka vždy překonáno skut-
ky, jichž byl daný Honza schopen, se dočkala na jevištích mnoha 
podob a roztodivných příběhů. 
Pohádkovému muzikálu Jak se Honza učil čarovat nechybí 
opravdová kouzla, rozmazlená princezna, výpravná malovaná 
scéna a kostýmy. Celou inscenaci umocňuje luminiscenční pro-
středí, vtipné dialogy a řada melodických písniček.
Představení uvádí 
Divadlo Pohádka 
z Prahy.

Vstupné: 120,- Kč.
Délka představení 

cca 60 minut
bez přestávky.
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Středa 21. září od 19.30 hod.
DIVADLO - JE SOUČÁSTÍ PŘEDPLATNÉHO DIVADLA

Prvním divadelním představením, na které zveme nejen 
držitele předplatného divadla, ale také ostatní zájemce, 
je skvostná komedie kultovního autora z Manhattanu.

ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
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, která si umíte představit. 
I v této hře se všechno točí kolem nejstaršího tématu – lásky. 
Manželský pár hledá pro svého nejlepšího přítele, který se ne-
dávno rozvedl, tu pravou ženu. Ale protože jde o typicky alle-
novského hrdinu, to jest neurotického filmového kritika, není 
to dohazování právě snadné… Nežijí ideální ženy jen ve světě 
fantazie? Původně divadelní komedie Woodyho Allena z roku 
1969 se stala předlohou pro neméně slavný stejnojmenný film 
(1972). Allen zároveň napsal scénář a hrál v něm hlavní roli. 
Název filmu i hry je odkazem na film Casablanca, kde hlavní 
hrdinka, představovaná Ingrid Bergmanovou, žádá pianistu, 
aby zahrál její oblíbenou píseň.
Představení uvádí Divadlo Antonína Dvořáka Příbram.

Vstupné: 420,- Kč. 
Délka představení je cca 90 minut + přestávka.

Úterý 27. září od 19.30 hod.
HUDEBNĚ-POETICKÝ VEČER 
- JE SOUČÁSTÍ PŘEDPLATNÉHO SLOVA, HUDBY A POEZIE

Zahajovacím představením letošního předplatitelského cyklu, 
na které zveme nejen držitele tohoto předplatného,
je příběh skladatele, který na sklonku svého života
přepisuje hudební dějiny originálními skladbami

plnými unikátních kombinací krásy, smutku, 
vzdoru a nostalgie.

LEOŠ JANÁČEK: LISTY DŮVĚRNÉ
 Tento pořad představí posluchačům četbu vybraných milost-
ných dopisů Leoše Janáčka Kamile Stösslové a nesmrtelnou 
hudbu z jeho klavírního díla a to konkrétně z cyklů V Mlhách, 
Po zarostlém chodníčku a Sonátu „Z Ulice“.
Uvidíte a uslyšíte legendu českého herectví PETRA ŠTĚPÁNKA 
jako stárnoucího Leoše Janáčka a klavíristku TEREZII FIALOVOU 
jako skladatelovu mladistvou múzu Kamilu dělí podobný věko-
vý rozdíl jako hlavní protagonisty. Co je však spojuje, je vášeň 
projevu, cítění fráze a pokora k textu.

Vstupné: 250,- Kč. 
Délka představení je cca 70 minut bez přestávky.
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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
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Čtvrtek 29. září od 19.30 hod.
KONCERT

Jako jeden z velkých koncertů, který je i součástí letošního ročníku Hu-
debního festivalu SUKOVY SEDLČANY uvádíme vystoupení

nevšedního dámského pěveckého seskupení,
které vystupuje pod názvem

TRIO OPERA DIVAS 
Trio účinkuje ve složení Andrea KALIVODOVÁ, Pavlína SENIČ a Tereza 
MÁTLOVÁ. O hudební doprovod se postará klavíristka Ladislava Vond-
ráčková. V pestrém programu uslyšíte velkou přehlídku hudebních skvos-
tů z muzikálové a operetní tvorby celého světa.  Zazní např. Cohenovo 
Hallelujah, známá Knížka snů z muzikálu Bídníci, Memory z Cats, písně 
z muzikálů Fantom opery, West Side story, My Fair Lady … a mnoho dal-
ších v sólových výstupech či společném vystoupení tria. Nenechte si ujít 
výjimečný zážitek.

Vstupné: 390,- Kč.
Délka koncertu je cca 90 minut + přestávka.
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PLÁNOVANÉ AKCE 

NA ŘÍJEN 2022
ÚT 4.10. Jan VANČURA se skupinou PLAVCI                  Koncert
NE 9.10. O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA    

Pohádka pro děti a rodiče
ST 12.10. KUŘE V HODINKÁCH – FLAMENGO reunion session 

 Koncert
16.-19.10. PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST 
                    V MAPÁCH                        Divadlo mimo předplatné
ÚT 18.10. MIREK PALEČEK                                                 Koncert
ČT 20.10. REJŽÁK Z PRAHY                 Divadlo mimo předplatné
NE 23.10. O KLUKOVI Z PLAKÁTU     

 Pohádka pro děti a rodiče
ÚT 25.10. SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA    

Divadlo - předplatné

 

KONCERT UČITELŮ ZUŠ (koncert), O MAKOVÉ PANEN-
CE (pohádka pro děti), VALERIE ZAWADSKÁ (poetický 
večer), POUTNÍCI (koncert), JAKUB SMOLÍK (koncert), 
BLUE ORCHESTRA (koncert), PAVEL ŠPORCL - PAGANI-
NIANA (koncert), Předvánoční travesti show, O CHYT-
RÉM HONZOVI A KRÁSNÉ MADLENCE (pohádka pro 
děti), SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (divadlo), ADVENTNÍ 
PŘEDSTAVENÍ ZUŠ (koncert), SPIRITUÁL KVARTET (kon-
cert), JAK SE ČERTI ŽENILI (pohádka pro děti), KATEŘINA 
ŠEVIDOVÁ (koncert), VÁNOČNÍ KONCERT – LEONA MA-
CHÁLKOVÁ (koncert), …

DÁLE PŘIPRAVUJEME NA 
ROK 2022

VÝSTAVA

V Koncertním sále bude od 5. září 2022 
připravena ke zhlédnutí výstava, která je tematicky věnovaná 
astronomii, hvězdářství …. Inspirací k ní je letošní 60. výročí 

založení Lidové hvězdárny v Sedlčanech. 
V podzimním období si toto výročí vícekrát připomeneme. 

Začínáme výstavou 

VESMÍR V OBRAZECH, 
jejímž autorem je STANISLAV BOULA.

Ing. Stanislav Boula (*1965) vystudoval Fakultu elektrotechnickou 

ČVUT v Praze. Po absolvování základní vojenské služby pracoval 
ve Výzkumném ústavu sdělovací techniky A. S. Popova. Následně 
založil vlastní firmu a věnoval se budování IT infrastruktury pře-
devším ve státním sektoru. V současnosti pracuje pro zdravot-
nická zařízení jako technik mechanických srdečních podpor. Před 
šesti lety absolvoval astronomický kurz na Štefánikově hvězdárně 
v Praze, kde poté nějakou dobu i pracoval. Mezi jeho koníčky pat-
ří astronomie, malování, golf, ale třeba i religionistika.
Tato výstava bude doplněna materiály, které se týkají sedlčan-
ské hvězdárny.
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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 2. září ve 20 hod.

HÁDKOVI
film Česko – komedie (2022), rež. V. Moravec, 98 min.

Když se pohádat, tak s vlastními. Komedie režiséra Vojtěcha Mo-
ravce o rodině, která se pořád hádá. Ať dělají Hádkovi, co mohou, 
nikdy se na ničem neshodnou a každý z nich si nakonec myslí to 
svoje. Hrají H. Čermák, J. Prachař, J. Čvančarová a další. 
                                      Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 3. září ve 20 hod.

PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE
film Česko – komedie (2022), rež. M. Pohl, 100 min. 

Další nejstrašnější mejdan v historii filmu. Režisér M. Pohl, známý 
jako kontroverzní rapper Řezník nebo jako autor Mártyho frků, 
natočil pokračování své kultovní a extrémně nekorektní komedie 
Párty Hárd. Česká kina letos nic šílenějšího s velkou pravděpodob-
ností neuvedou.                           Vstupné 120 Kč.  Nevhodné do 15 let.

Slavná spisovatelka dobrodružných románů pro ženy se ocitne 
v situaci, která jako by vypadla z některé její knížky. Ve spáru 
únosců a uprostřed divoké džungle. Chybí jen pravý hrdina, který 
by ji zachránil. Nebo že by ne?  Hraje S. Bullock, B. Pitt ad. 

Vstupné 120 Kč. Nevhodné do 12 let.

pátek 9. září ve 20 hod.

ZTRACENÉ MĚSTO
film USA – dobrodružná komedie (2022), rež. A. Nee, 112 min.

Martin Hofmann, Jitka Čvančarová, Anna Polívková, Jiří Vyorálek 
a Kristina Svarinská v hlavních rolích představují bývalé nebo sou-
časné partnery. Musí se společně postarat o všechny děti, které 
spolu coby minulé nebo nové páry mají, a také o ztřeštěnou ba-
bičku jedné z postav v podání Evy Holubové. 

Vstupné 120 Kč. Nevhodné  do 12 let.

sobota 10. září ve 20 hod.

STŘÍDAVKA
film Česko – komedie (2022), rež. P. Nikolajev, 90 min.

Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady naprosto ne-
sourodou pětici. Sympatický a nesmělý učitel Cyril, neomalený 
erotoman a notorický záletník Eda, mladý ajťák Martin, postarší 
scenárista Přemek a vyhořelý rocker Gigi, který už má to nejlepší 
očividně dávno za sebou… Nebo ne? 

Vstupné 120 Kč. Nevhodné do 12 let.

pátek 16. září ve 20 hod.

PÁNSKÝ KLUB
film Česko – komedie (2022), rež. M. Balcar, 89 min.

pátek 23. září ve 20 hod.

SEVEŘAN
film USA/VB – historický, akční (2022), rež. R. Eggers, 136 min.

Amleth kdysi býval synem mocného vikinského krále a jeho ženy 
Gudrún,  než ho zrada a zákeřná vražda připravila nejen o otce, 
ale i o střechu nad hlavou. O pár let později se světem protlouká 
jako bezejmenný válečník a má jediný cíl. Vlastnoručně zabít ty, 
kteří ho připravili o rodinu a šťastnou budoucnost. Hraje A. Skars-
gärd, E. Hawk a další.           Vstupné 120 Kč. Do 15 let nepřístupný.

sobota 17. září ve 20 hod.

KRÁSKY Z DUBAJE
film Polsko - erotické drama (2022), rež M. Sadovska, 143 min.     

Erotické drama plné vysokých podpatků, šampaňského, značko-
vých kabelek, neřestně upnutých šatů a samozřejmě sexu. Ně-
které dívky se nespokojí s obyčejným šedivým životem. Chtějí žít 
v přepychu a luxusu a jsou také schopné vzít štěstí do vlastních 
rukou.                                        Vstupné 120 Kč. Nevhodné do 15 let.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 22. září ve 20 hod.

PÁSMO KRÁTKÝCH FILMŮ
ONDŘEJE KYMLY
Novou sezónu filmového klubu zahájí pásmo krátkých filmů, 
o které se po delší odmlce opět postará Ondřej Kymla. Nechte 
se překvapit, co vás čeká.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 25. září v 15 hod.

JEŽEK SONIC 2
film USA – komedie (2022), rež. J. Fowler, 110 min.

Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním 
legendám. A protože před dvěma lety zazářil i na filmovém plát-
ně, vrací se do kin s dalším dobrodružstvím.        Vstupné 110 Kč.

sobota 24. září ve 20 hod.

VELKÁ PREMIÉRA
film Česko – komedie (2022), rež. M. Krobot, 90 min.

Herec Pavel Šnajdr má rád improvizaci a stand-up. Miluje uvádět 
lidi do rozpaků a vytvářet trapné situace, což ovšem mnozí špatně 
snáší. Ostatně na Pavlův humor je alergická i jeho žena Markéta. 
Když Pavel dostává nabídku poprvé režírovat vlastní představení 
v olomouckém kulturáku, na nic nečeká, odjíždí z Prahy a nechává 
za sebou krachující manželství. Hraje P. Šimčík, K. Melíšková a dal-
ší.                                                Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 30. září ve 20 hod.

DÍRA
film Itálie – fascinující příběh (2022), rež. M. Frammartino, 93 min.

Píše se rok 1961. Skupina jeskyňářů z bohatého severu přijíždí 
do vesnice kousek od Neapole, aby se nepozorovaně vydala pro-
zkoumat jeden z nejhlubších jeskynních systémů v celé Evropě. 
Avšak zraku místních obyvatel může uniknout jen těžko. 

Vstupné 110 Kč. Do 12 let nevhodné.


