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Úterý 10. ledna od 19 hod.
ZÁBAVNÁ SHOW

Po delší době se vrací do Sedlčan oblíbená show

PARTIČKA
Vysoká škola improvizace v podání hlavních protagonistů, kte-
rými jsou Richard Genzer, Michal Suchánek, Michal Bohouš 
Novotný, Jakub Kohák a moderátor Luděk Staněk.
Partička míří z televizních obrazovek rovnou za Vámi!!! A bude 
to mnohem "přísnější", než si kluci mohou dovolit před tele-
vizními kamerami. Čekají Vás známé hry, jako např. detektor 
lži, čelovka, překlad pro neslyšící, abeceda, 3,2,1, nespokojený 
režisér, ale jako vrchol večera je samozřejmě geňova party:-) 
Geňa je ve formě a hádá ještě lépe než kdy předtím!!!!  Partič-
ka "na vzduchu" by bez pomoci publika prostě nebyla Partička! 
Kluci 100% improvizují, dopředu tak neví nikdo (včetně nich), 
co se odehraje v dalších vteřinách.
Vstupenky jsou výhradně v síti TICKETSTREAM – cena 599,- Kč.

Délka představení cca 90 minut bez přestávky.

Sobota 14. ledna od 20 hod.
TANEČNÍ DISCO PÁRTY

Do tanečního sálu KDJS Vás zveme na 

RETRO DANCE PÁRTY 
Šestihodinový disco ples těch největších hitů osmdesátých 
a devadesátých let s přesahem na léta sedmdesátá až po sou-
časnost. Zkrátka od Abby až po 
Dua Lipu. Přijďte klidně v džínech, 
ale nejlépe buďte retro! Nejlepší 
kostým bude odměněn!  Těšit se 
můžete na skvělý zvuk, světla, la-
sery, balónky, soutěže a mnoho 
dalšího. Doba je zlá, tak tancujme, 
dokud můžeme!

Vstupné: 250,- Kč sál,
220,- Kč foyer. V den konání 
jednotné vstupné 350,- Kč.

 Délka programu je cca 6 hodin.

Středa 11. ledna od 19 hod.
PŘEDNÁŠKA

Další akcí je přednáška. Přednáší Amar Ibrahim – instruktor 
kurzů přežití a majitel agentury Outdoor Survival.

PŘEŽIJ COKOLIV A KDYKOLIV
Na přednášku Vás zve těmito slovy:
Doba je zlá, ale s námi se připravíš na vše, co může přijít. Nau-
číme tě přežít v lese i městské džungli. Zvládneš hlavně zásady 
survivalu a v kterékoliv situaci se 
postaráš o sebe i svou rodinu. 
Outdoor Survival je firma specia-
lizovaná na kurzy přežití a života 
v přírodě, vzdělávací akce pro 
laickou i odbornou veřejnost 
a celkově na osvětu v těchto ob-
lastech.

Vstupné: 350,- Kč. 
Délka přednášky cca 90 minut 

bez přestávky.

Neděle 15. ledna od 15 hod.
DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE

Pro zájemce o dětská divadelní představení je připravena 
klasická a výpravná pohádka

PRINCEZNA SE ZLATOU 
HVĚZDOU NA ČELE

Děj nás zavede do království krále Dobroslava, jehož jediná 
dcera princezna Lada právě slaví osmnácté narozeniny. Ty zkazí 
návštěva obhroublého krále Kazisvěta, který vládne v sousední 
zemi a nutí Ladu, aby se stala jeho ženou. Lada musí před zlým 
Kazisvětem z otcovského království uprchnout a hledat štěs-
tí daleko od domova. Při tom se jí zjeví zemřelá matka a dá jí 
radu, aby se přestrojila za chudé děvče v myším kožíšku. Když 
Lada v myším kožíšku doputuje do zámku sympatického prince 
Radovana, pracuje tam v zámecké kuchyni. Potají se vloudí na 
princův ples a prince okouzlí. Svou totožnost ale skrývá až do 
okamžiku, kdy Kazisvět na Radovana zaútočí a Radovan pocho-
pí, že neznámá princezna do níž se zamiloval na plese je jeho 
vlastní kuchtička a svatbě už nic nebrání.
Představení uvádí Diva-
delní společnost Julie Ju-
rištové Praha.

Vstupné: 120,- Kč. 
Délka představení 

cca 65 minut 
bez přestávky.

Změny programu vyhrazeny.
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Úterý 17. ledna od 19.30 hod.
KONCERT (SOUČÁST DÁRKOVÉHO BALÍČKU)

Jako první dárek z letošního Dárkového balíčku
rozbalíme zajímavý koncertní program

„DVOJKONCERT“ 
písničkářů Ivo Jahelky a Miroslava Palečka

Společný projekt písničkářů Miroslava Palečka a Ivo Jahelky 
„Dvojkoncert“ vstupuje do další sezony a v důsledku „zákazu 
zpěvu“ v období pandemie oba písničkáři výrazně doplnili svůj 
repertoár o celou řadu nových písní. Vystoupení sestává ze 
dvou samostatných částí. 
V první části se představí Miroslav PALEČEK, jehož písničkám již 
tradičně nechybí melodičnost, nevtíravost a nadhled. 
V druhé části pořadu pobaví Ivo JAHELKA, který je známý jako 
„zpívající právník“ svými zhudebněnými soudničkami, baladami 
ze života a perličkami přímo ze soudních síní a předsíní, při-
čemž i on zařadí celou řadu nových písničkových soudniček, 
které zcela jistě posluchače potěší, rozesmějí a nebudou chy-
bět ani drobná právní ponaučení, která se každému mohou 
v životě hodit.

Vstupné: 300,- Kč. 
Délka představení cca 110 minut + přestávka.

Středa 18. ledna od 19.30 hod.
DIVADLO

Divadlo UNGELT uvede v sedlčanském divadelním sále
komediální drama Dana McCormicka

HOUSLE
Doposud se oba bratři protloukali newyorskými ulicemi jen 
těžko. Všechno se ale může změnit. Zlodějíčkovské komediální 
drama o dvou bratřích a jejich rodinném příteli, kde naděje na 
lepší život odhalí pohnutou rodinnou minulost i sílu charakterů.
V režii Ladislava Smočka hrají Milan HEIN, Jiří LANGMAJER 
a Pavel LIŠKA.

Vstupné: 490,- Kč. 
Délka představení je cca 105 minut + přestávka.

Sobota 21. ledna od 19 hod.
DIVADLO

Na prkna sedlčanského divadla se vrací Divadelní spolek KRUH 
Dobříš a tentokrát přijíždí s komedií Táni Staffové

MANŽELSKÉ ZEMĚTŘESENÍ
Humorně bláznivá a zároveň léčebná komedie z koronavirové 
doby o partnerských vztazích, které lidi provázejí celý život. 
Jsou složité, protože je tvoří krásné lidské bytosti nepřipravené 
zvládat situace, jakými jsou například nuda, vášeň či touha. Je 
snadné spadnout do manželské krize … ale kudy z toho ven … 
bude druhá šance …

Vstupné: 150,- Kč.
Délka představení je cca 100 minut + přestávka.
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 PLÁNOVANÉ AKCE

NA ÚNOR 2023
PÁ 3.2. POSEDLÍ DAKAREM 2023     Zábavná show 

NE 5.2. O STATEČNÉM MIKEŠOVI   Pohádka pro děti a rodiče

ST 8.2. IVO ŠMOLDAS a ANTIKVARTET       Zábavná show 

ÚT 14.2. VZPOMÍNKA NA PETRA HAPKU    Koncert

ČT 23.2. ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA      Divadlo

 

DĚTSKÝ KARNEVAL (pořad pro děti), 
HRADIŠŤAN (koncert), 
HRDINOVÉ (divadlo), 
RODINNÝ KONCERT ZUŠ (koncert),
MIROSLAV DONUTIL (zábavný pořad), 
MALÉ VZPOMÍNKY NA VELKÉ ŽENY – MARIE FOR-
MÁČKOVÁ a JANA RYCHTEROVÁ (zábavný pořad),
HONZA A HEJHULÁK (pohádka),
LAKOMEC (divadlo),
DAN BÁRTA (koncert), 
MICHAL NESVADBA (pořad pro děti),
TEĎ MĚ ZABIJ (divadlo),
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA (pořad pro děti), …

DÁLE PŘIPRAVUJEME
NA ROK 2023

VÝSTAVA

V Koncertním sále bude připravena od 10. ledna 2023 
ke zhlédnutí výstava obrazů a plastik 

„ŽIVOTNÍ KONÍČEK“  
A výstava má i své motto - Dát beztvaré hmotě tvar, který po-
vznese člověka nad starosti všedního dne.
Je jím autor – pan PETR KOTRŠAL – žije střídavě v Praze a ne-
dalekých Pořešicích, kde i tvoří. O sobě napsal následující text:
Od dětských let si pamatuji, že jsem se díval jak lidé pracují, ale 
já to vnímal jako tvorbu. Jezdil jsem na prázdniny do Dubí k ba-
bičce a dědovi a tam byl jíl. Co jsem se namodeloval vojáčků, 
lodí a přehrad. Ve škole založili výtvarný kroužek a vedl jej so-
chař. Kdo se přihlásil, dostal poukázku na pět kilo modelářské 
hlíny. Byl jsem mezi prvními přihlášenými a byl to silný zážitek 
– přinést si pytel hlíny domů. Od té doby se věnuji výtvarné 
činnosti. Za svůj život jsem vyzkoušel zpracování různých ma-
teriálů, kterým jsem se snažil dát do vínku své motto.

Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 21. ledna 2023 
od 18 hodin za přítomnosti autora a jeho přátel.

Úterý 31. ledna od 19.30 hod.
DIVADLO

Divadelní společnost FANNY AGENTURA
do Sedlčan přijíždí s komedií 

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK 
NA HORÁCH

Osudy čtyř protagonistů z původní komedie Manželský čtyř-
úhelník, která se dočkala přes 200 repríz, nedaly spát ani Fan-
ny agentuře, ani autorovi. Jakub Zindulka se tedy zamyslel nad 
tím, co z našeho běžného 
života se do prvního dílu 
nevešlo. Kdo má vyná-
šet smetí, proč se chlapi 
nikdy neptají na cestu 
a jak se správně vymačká-
vá zubní pasta? Nejen to 
budeme řešit na horské 
chatě před Vánocemi.

Vstupné: 350,- Kč. 
Délka představení

je cca 90 minut 
+ přestávka.

Čtvrtek 26. ledna od 19.30 hod.
HUDEBNĚ-POETICKÝ VEČER

Jako třetí pořad předplatitelského cyklu slova, hudby a poezie 
uvádíme téměř klasický model tohoto večera

JAN ŠŤASTNÝ
 – VEČER HUDBY A POEZIE

Hlavním protagonistou večera je oblíbený herec JAN ŠŤAST-
NÝ, který bude recitovat verše českých i zahraničních básníků 
a o doprovodnou hudební složku se postará hudební duo slože-
né z houslistky Jitky Jiříč-
kové a klavíristy Vítězslava 
Podrazila.
Pořad je určen zejména 
příznivcům klasické poezie 
a hudby.

Vstupné: 280,- Kč. 
Délka představení 

cca 70 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 6. ledna ve 20 hod. 

HODNĚ ŠTĚSTÍ, PANE VELIKÝ
film UK – komedie (2022), rež. S. Hyde, 97 min.

Nancy (Emma Thompson) za celý svůj život spala jen s vlastním 
mužem, který navíc v posteli nestál za nic. Když zůstane sama, 
uvědomí si, že vlastně vůbec netuší, co je dobrý sex. Namísto čte-
ní ženských časopisů a studování odborné literatury se rozhodne 
pro podstatně rychlejší a jednodušší formu vzdělávání v tomto 
oboru...                                    Vstupné 100 Kč. Do 15 let nepřístupné. 

sobota 7. ledna ve 20 hod.

A PAK PŘIŠLA LÁSKA...
film Česko – komedie, drama (2022), 87 min.

Psycholožka Kristýna (P. Tomicová) zoufale hledá lásku a štěs-
tí. Rozhodne se proto odjet se svou dospělou dcerou Sárou 
(S. Venclovská) na ozdravný víkend za kartářkou Zdenou (T. Hofová). 
Skrze pochybné rodové léčení a výklady karet zjistí víc nejen 
o svém problematickém vztahu k okolí, ale i ke své dceři a sobě. 
Přijde na konci uzdravování konečně i láska? 

Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevhodné.

Irina  žije se svým synem v malém městě v Česku. Jednoho dne 
chlapce brutálně napadnou a zmlátí. Celé město se pak solidárně 
a s účastí postaví na Irininu stranu a jednohlasně a hlasitě odsou-
dí romské pachatele, kteří jsou údajně za útok zodpovědní. Po 
stupňující se nenávisti vůči Romům se pak Irinin syn v nemocnici 
rozhodne říct mámě, co se ten večer opravdu stalo. 

Vstupné 120 Kč. Do 15 let nevhodné.

pátek 13. ledna ve 20 hod.

OBĚŤ
film Slovensko, Česko, Německo – drama (2022), rež. M. Blaško, 
91 min.

Cathy je 40 a letos si snad konečně splní svůj sen a otevře vlastní 
restauraci. Jenže jak se říká: ,,Člověk míní, život mění,“ a její sen 
se ze dne na den zhroutí jak domeček z karet. Nezbude jí než 
přijmout práci v jídelně pro nezletilé migranty... 

Vstupné 100 Kč. Přístupné.

sobota 14. ledna ve 20 hod.

A DO KUCHYNĚ!
film Francie – drama (2022), rež. Louis-Julien Petit, 95 min. 

Koncem 19. století přichází na Island dánský kněz, aby v odlehlé 
části ostrovního státu postavil kostel a fotografoval lidi. Čím více 
času stráví v zemi s drsným počasím a v uzavřené komunitě, tím 
více se jeho původní poslání stává morálně a nábožensky nároč-
ným.                                          Vstupné 120 Kč. Do 15 let nepřístupné.

pátek 20. ledna ve 20 hod.

ZAPOMENUTÁ ZEMĚ
film Dánsko, Švédsko, Island – historický (2022), rež. H. Pálmason, 
138 min.

sobota 21. ledna ve 20 hod.

SRDCE DUBU
film Francie – dokument (2022), rež. L. Charbonier, M. Seydoux, 80 min.

Kdesi na Zemi stojí starý dub. Již přes dvě stě let chrání  mohutnou 
korunou své nájemníky jako dobrý král své království. Dokument 
Srdce dubu přináší dechberoucí dobrodružství obyvatel jednoho 
stromu. Podívaná, která vás vtáhne do světa dobrodružných pří-
běhů a zvláštních zážitků.                          Vstupné 100 Kč. Přístupné.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 19. ledna ve 20 hod.

PSH NEKONEČNÝ PŘÍBĚH
film Česko – dokument (2022), rež. Š. Vodrážka, 70 min.

Legenda českého rapu Peneři strýčka Homeboye v osobním 
celovečerním dokumentu, který získal Diváckou cenu na MFF 
Karlovy Vary 2022. Nejznámější čeští rappeři se v překvapivě 
otevřeném a velmi osobním dokumentu se spoustou dosud 
nepublikovaných záběrů a soukromých archivů nebojí jít na 
dřeň a být stejně upřímní jako jejich hudba. Zdá se, že příběh 
PSH jen tak neskončí.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 22. ledna v 15 hod.

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2
film Česko – fantasy, pohádka (2022), rež. P. Kubík, 130 min.

Mladá alchymistka Amélie (Eliška Křenková) získává zakázanou 
kouzelnou moc: dokáže částečně ovlivňovat tok času. Zneuží-
vání nových schopností ji však rozštěpí v čase a Amélie ze sou-
časnosti se tak setkává s Amélií z minulosti, která ji od té chvíle 
provází na každém kroku. Dále hrají N. Germani, M. Lambo-
ra,V. Kotek a další.                                                  Vstupné 110 Kč.

pátek 27. ledna ve 20 hod.

GRAND PRIX
film Česko, Slovensko – komedie (2022), rež. J. Prušinovský, 107 min.

Nová filmová komedie vypráví příběh dvou bratranců Romana 
(K. Hádek) a Emila (R. Ferro), jejichž snem je dostat se na závody 
Formule 1. Jednoho dne Emil v televizní soutěži vyhraje vstupen-
ky na Velkou cenu Španělska v Barceloně, netuší ani jeden z nich, 
že jejich výlet za snem se brzy změní na divokou jízdu napříč Evro-
pou.                                           Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.

sobota 28. ledna ve 20 hod.

BLÍZKO
film Belgie, Nizozemí, Francie – drama (2022), rež. L. Rémi, 105 min.

Leo a Remi jsou si blízcí. Prožívají spolu chlapecká dobrodruž-
ství. Dostávají se ale do věku, kdy věcem začínáme dávat jména. 
Co mezi nimi vlastně je? Hluboké přátelství, nebo láska? Po prázd-
ninách přicházejí školní dny a s nimi i všetečné otázky spolužáků. 
                                                                      Vstupné 110 Kč. Přístupné.


