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Úterý 4. října od 19.30 hod.
KONCERT

Do Společenského sálu vás zveme na jubilejní koncert, který 
proběhne při stolové – klubové úpravě sálu s možností mírné 

konzumace. Jubilejní koncert to bude proto, že hlavním 
protagonistou je legenda české country hudby a někdejší 

zakládající člen skupiny Rangers, později Plavci. Zahraje nám 
Skupina PLAVCI s Honzou VANČUROU.

Koncert má  stylový název

VYPLOUVÁME
V průběhu koncertu zazní osvědčené a léty prověřené hity jako 
např. Zvědněte kotvy, Smutný psaní, 500 mil, Pole s bavlnou, 
Vysočina … a mnoho dalších. Oslavence doprovází hudebníci 
Mario Biháry a David Fiedler

Vstupné: 340,- Kč. 
Délka koncertu je cca 90 minut + přestávka.

Neděle 9. října od 15 hod.
DIVADLO PRO RODIČE A DĚTI

Pro příznivce dětských divadelních představení je připravena 
další téměř klasická muzikálová pohádka

O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
Veselá hudební pohádka o napravené princezně aneb Králov-
ské reggae na motivy známé televizní předlohy o princezně, 
která si zakládala na své urozenosti je plná humoru i melodic-
kých a vtipných písniček Zdeňka Rytíře. Na první pohled se zdá, 
že je to obyčejné království, ale opak je pravdou! V tomhle krá-
lovství je něco v nepořádku. Princezna Karolínka je rozmazlená, 
rádce je vychytralý a zrádný, a královnu sužuje hypochondrie.To 
však není nejpodivnější. Všichni ráčkují, protože to princezna 
považuje za znak urozenosti a vznešenosti. A tak nezbývá, aby 
syn chůvy, zahradník Kryštof, vzal rozum do hrsti a napravil prin-
cezně hlavu.
Představení uvádí Di-
vadelní společnost 
Agáta z Prahy.

Vstupné: 120,- Kč.
Délka představení

cca 60 minut
bez přestávky.

Středa 12. října od 19.30 hod.
KONCERT

Ve společenském sále při klubové úpravě vystoupí skupina 

FLAMENGO REUNION SESSION
se svým legendárním koncertním programem

KUŘE V HODINKÁCH
Nečekaný návrat na tuzemská pódia ohlásila jedna z našich nej-
větších rockových legend - skupina FLAMENGO v roce 2020. Čes-
kým fanouškům ji není třeba dlouze představovat, vždyť kdo by 
neznal tak zásadní album jako bylo Kuře v hodinkách (1972).
Kapela vznikla v roce 1966 a prošla několika žánrovými i personál-
ními proměnami. Současná sestava nesoucí název FLAMENGO 
reunion session se opírá o dvojici původních členů Flamenga, 
Pavla Fořta (kytara) a Vladimíra „Gumu“ Kulhánka (baskytara), 
kteří oba pamatují zlatou éru Flamenga. Doplní je Jan Holeček 
(Hammond B3, zpěv), Jiří „Zelí“ Zelenka (bicí, vokály) a stálý host 
Vladimír Boryš Secký (saxofon a flétna). Kapela tak návštěvní-

kům vystoupení slibuje jedinečný, autentický a hlavně origi-
nální zážitek legendárního FLAMENGA s jeho původními členy 
a původním repertoárem.

Vstupné: 290,- Kč. Délka koncertu cca 90 min. + přestávka.
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Úterý 18. října od 19.30 hod.
KONCERT

Jako jeden z opravdu komorních a velice příjemných koncertů 
uvádíme v netradičním prostředí Koncertního sálu 

s klubovou úpravou poměrně nový koncertní pořad 
populárního písničkáře, zpěváka, skladatele a muzikanta

MIROSLAVA PALEČKA,
který nazval

PÍSNĚ DOMOVA
– POCTA JAROSLAVU SEIFERTOVI

Miroslav Paleček využil lockdown a zákaz zpěvu tím nejlepším 
způsobem a během léta roku 2020 dokončil práci na CD Písně 
domova – Pocta Jaroslavu Seifertovi, které vyšlo koncem roku 
u vydavatelství Supraphon. Ve stejnojmenném pořadu písničkář 
představí nejen zhudebněné básně našeho jediného nositele 
Nobelovy ceny za literaturu, ale zazní i oblíbené Palečko-Janí-
koviny, Ježkárny a dostane se i na novinky a ukulele. Pestrost 
a repertoárová rozmanitost jdou spolu ruku v ruce, písničkám 
vedle kultivovaného projevu nechybí přirozenost, lidovost, ne-
podbízivý humor, melodičnost a úsměvná melancholie. Pořad 
je poctou nejen Jaroslavu Seifertovi, ale i Jaroslavu Ježkovi 
a písničce jako takové.                                         

Vstupné: 250,- Kč.
 Délka koncertu je cca 90 minut bez přestávky.

Čtvrtek 20. října od 19.30 hod.
DIVADLO MIMO PŘEDPLATNÉ

Dalším divadelním představením, na které Vás zveme je 
divadelní komedie Bechyňského divadelního spolku Lužnice 

pocházející z pera Jaromíra Břehového

REJŽÁK Z PRAHY
Do letitého venkovského ochotnického souboru, zmítaného 
malou vnitřní krizí, se vloudí suverénní divadelník z Prahy, který 
všemu divadelnímu beze zbytku rozumí, všude byl a každého 
zná. Nabídne souboru inscenování ultra avantgardního tex-
tu zámořského genia pod vlastním režijním vedením. Soubor 
souhlasí a Rejžák se dostává do postavení mesiáše, který je pro 
ně zpočátku vykupitelem, zahrnovaným obdivem, později však 
zdrojem skepse a pochybování. Rejžákovo divadelní „evangeli-
um“ nonsensu a absurdity je přijímáno jako písmo svaté až do 
okamžiku než soubor zjistí, že vykupitel nic nevyřeší. Ne že nic 
neumí, to ne, ale že je z marasmu nevyvede ke světlu ramp. 
Tehdy Rejžáka ukřižují zcela v duchu jeho dogmat, tj. dovedou 
ho do situace, kdy je přinucen se na jevišti obnažit, tak jak to 
původně právě on necitlivě požadoval po členkách souboru.
Bechyňský divadelní spolek Lužnice je soubor s více jak 
165. letou tradicí a je stálicí na jihočeské amatérské scéně. Jak 
sami členové říkají - výsledek našeho snažení máme nyní mož-
nost zvědavému a nedočkavému obecenstvu předvést. Snad jej 
opět nezklameme….

Vstupné: 150,- Kč.
Délka představení je cca 85 minut + přestávka.

Neděle 16. října od 17 hod., středa 19. října od 19.30 hod.
DIVADLO MIMO PŘEDPLATNÉ

Spolek divadelních ochotníků Sedlčany uvádí dvě reprízy 
svých jarních představení.

Barbara a Allan Peasovi, Miroslav Hanuš

PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A 
ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH

Hudební komedie, která vám poradí, jak předcházet partner-
ským krizím. Knihy manželů Peasových, které zkoumají rozdíly 
mezi myšlením žen a mužů, se staly světovým bestsellerem. 
Autoři kvůli nim procestovali celý svět a shromáždili nejnovější 

poznatky z oboru výzkumu mozku, z evoluční biologie, psy-
chologie a sociologie. Čtenářům pak předkládají lehce kontro-
verzní výsledek, který možná překvapivým, avšak humorným 
způsobem vysvětluje důvod existence napětí a rozepří mezi 
příslušníky obou pohlaví a pokouší se najít způsoby, jak se 
s nimi vypořádat. 
V režii Richarda Otradovce hrají: Jaroslav Repetný, Sláva Bloch, 
Jiří Dundr, Miloslava Kelichová, Petra Daňková, Miroslav 
Bouček, Jana Smrtová, Tereza Boučková, Renata Volková, Jiří 
Bosák, Pavel Heran a Renata Holoubková.
Vstupné: 150,- Kč. Délka představení cca 100 min. + přestávka.
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PLÁNOVANÉ AKCE
NA LISTOPAD 2022

ÚT 1.11. KONCERT UČITELŮ ZUŠ SEDLČANY    Koncert 

NE 6.11. MAKOVÁ PANENKA A MOTÝL EMANUEL   
Pohádka pro děti a rodiče

ST 9.11. POUTNÍCÍ     Koncert 

ÚT 15.11. JAKUB SMOLÍK  s kapelou    Koncert

ST 16.11. BLUE ORCHESTRA     Koncert

ÚT 22.11. PAVEL ŠPORCL - PAGANINIANA    Koncert

ČT 24.11. TECHTLE MECHTLE A KOČKY          Travesti show

NE 27.11. O HONZOVI A MADLENCE    
 Pohádka pro děti a rodiče

NE 27.11. POVLTAVŠTÍ TRUBAČI a ZÁBOJ                   Koncert 

ÚT 29.11. SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ    
Divadlo - (nejen) pro předplatné

 

MISTŘE, O ČEM SE NEVÍ (hudebně-poetický večer), 
ADVENTNÍ PŘEDSTAVENÍ ZUŠ (koncert), SPIRITUÁL 
KVARTET (koncert), JAK SE ČERTI ŽENILI (pohádka 
pro děti), KATEŘINA ŠEVIDOVÁ (koncert), VÁNOČNÍ 
KONCERT – LEONA MACHÁLKOVÁ (koncert), …

DÁLE PŘIPRAVUJEME NA 
ROK 2022

VÝSTAVA

V Koncertním sále bude od 10. října 2022 připravena ke 
zhlédnutí výstava, kterou připravil známý sedlčanský výtvarník

STANISLAV KADLEC.  Na svoji výstavu a vernisáž, 
která proběhne v pondělí 10. října 2022 od 18 hodin 

Vás zve následujícími slovy.
Výtvarné práci se věnuji přibližně 50 let. V počátcích to byly 
především práce tužkou nebo uhlem, později malba olejem-
-hlavně krajiny. Časem jsem objevil kouzlo suchých pastelů 
a už možná 30 let se této technice věnuji .Barvu mohu roztírat 
přímo prsty a vzniká tak intimnější vztah k obrazu.
Výstavu bych rozdělil do několika částí. Rád bych představil 
opět krajiny Brd, Sedlčansko, Šumavu, v další části pak tvor-
bu květin, také několik obrazů moře, mořského pobřeží oblasti 
Řecka. Poslední částí budou jako vždy k vidění mírně abstraktní 
obrazy vyjadřující můj vztah o vyjádření Světla. Celou výstavu 
jsem nazval 

SVĚTLO V KRAJINĚ
Při zahájení zahraji několik improvizací na klavír. Úvodní slovo 
bude mít pan Jaroslav Kolský. Věřím, že Vás i diváky výstava 
zaujme a Vaše účast bude pro mne potěšením a povzbuzením 
do další práce.

Úterý 25. října v 19.30 hod.
DIVADLO (NEJEN) PRO PŘEDPLATNÉ

Jako v pořadí druhé představení letošního předplatitelského 
cyklu uvádíme divadelní hru inspirovanou veleúspěšným 

filmem Ingmara Bergmana

SCÉNY
Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA

Univerzitní vědec Johan a právnička Marianne představují do-
konalý manželský pár se skvělou minulostí a nadějnou budouc-
ností. Pod tímto povrchem však číhají problémy, které jednoho 
dne prolomí křehkou skořápku dlouholetého vztahu. Rozpad 
manželství znamená vzdalování se a opětovné bouřlivé setká-
vání, nedokážou žít spolu ani bez sebe, tajně se schází jako mi-
lenci…
Jeden z nejupřímnějších milostných příběhů v dějinách umě-
lecké tvorby 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 a jeden 
pro druhého se nikdy nemohou stát cizinci.
V režii Vladimíra Strniska hrají - Michaela Badinková, Michal 
Dlouhý, Kamil Halbich / Vasil Fridrich, Barbara Lukešová / Lenka 
Zbranková a jako hlas ze záznamu Simona Stašová.

Vstupné: 490,- Kč.
Délka představení je cca 120 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

sobota 1. října ve 20 hod.

PODEZŘELÁ
film Jižní Korea – drama, thriller (2022), rež. Ch. Wook, 135 min.

Detektiv Hae-joon je povolán k případu úmrtí muže, který se za-
bil za nejasných okolností při pádu ze skály. Stín podezření ihned 
padá na čerstvou vdovu, krásnou Seo-rae, která touto skutečností 
nevypadá vůbec rozhozená. Zdá se však, že chladná byla pouze 
ke svému manželovi, mezi ní a vyšetřovatelem totiž začíná vznikat 
nečekané citové pouto.     Vstupné 100 Kč. Do 15 let nepřístupné.

pátek 7. října ve 20 hod.

RANDE NA OKO
film Irsko – komedie (2022), 92 min.

Letní feel-good komedie o spiklenectví, rebelii a přijetí sebe sama 
se odehrává na irském maloměstě poloviny 90. let. Nezávislá Am-
ber je na holky a zakřiknutý Eddy na kluky. Spolužáci z katolické 
střední školy ale na oko chodí spolu, aby se vyhnuli posměškům 
okolí. Ani jeden netuší, že jim ryzí přátelství navždy změní život… 
                                                Vstupné 100 Kč. Do 15 let nepřístupné.

Film Jan Žižka vypráví o zrodu nejslavnějšího vojevůdce českých 
zemí. Historický film P. Jákla seznamuje s  počátky husitského voje-
vůdce Jana Žižky na pozadí bouřlivých událostí roku 1402. V hlav-
ních rolích se představí B. Foster, M. Caine, Til Schweiger, S. Lowe, 
K. Roden, J. Budař a další.             Vstupné 120 Kč. Do 15 let nevhodné.

sobota 8. října ve 20 hod.

JAN ŽIŽKA
film Česko – životopisný, historický, drama, akční (2022), rež. 
P. Jákl, 125 min.

Sedm městských mužů ve věku od 17 – 70  mají společnou je-
dinou věc – všichni jsou na pokraji nervového zhroucení. Jejich 
zoufalství je zavede na opuštěnou vlakovou stanici uprostřed ni-
čeho, kde začíná neobvyklý „CHLAPÁCKÝ“ kurz přežití, jenž je má 
postavit zpět na nohy.               Vstupné 110 Kč. Do 12 let nevhodné. 

pátek 14. října ve 20 hod.
MUŽI NA POKRAJI
NERVOVÉHO ZHROUCENÍ
film Francie  - komedie (2022), rež A. Dana, 97 min.

Tvůrci filmu Planeta Česko se tentokrát vydali na výpravu do be-
tonové džungle  hlavního města. Vedle nás tu žijí nečekaní zvířecí 
sousedé, jejichž každodenní dobrodružství filmaři zaznamenali z vý-
jimečné blízkosti. Kde se v Praze vzali majestátní mufloni? Do jaké 
zimní skrýše se na Petříně schová plch?    Vstupné 100 Kč. Přístupné. 

sobota 15. října ve 20 hod.

PLANETA PRAHA
film Česko – dokument (2022), rež. J. Hošek, 83 min.

sobota 22. října ve 20 hod.

JAK OBŠŤASTNIT ŽENU
film Austrálie – komedie (2022), rež. R. Webster, 107 min.

Gina si nepřipadá zrovna přitažlivě. Právě slaví padesátku a její man-
žel jí moc pozornosti nedává. Její kamarádky jí k narozeninám objed-
nají domů striptéra. Ten je ochoten splnit jakékoliv přání. Když ho tak 
Gina pozoruje při práci, dostane nápad. Po čem ženy skutečně touží? 
Mít uklizeno a…..orgasmus!          Vstupné 110 Kč. Do 15 let nevhodné.

pátek 21. října ve 20 hod.
JAN KOLLER:
PŘÍBĚH OBYČEJN0HO KLUKA
film Česko – dokument (2022), rež.P. Větrovský, 111 min.

Příběh Jana Kollera se řadí mezi světový unikát. Spousta prestiž-
ních zahraničních serverů se mu v minulosti věnovala a znalci se 
shodli  na tom, že story „Českého Honzy“ je skutečnou pohádkou, 
která je asi už navždy nenapodobitelná. Vstupné 110 Kč. Přístupné.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 6. října ve 20 hod.

ŘEKA
film Austrálie – (2021), rež. Jennifer Peedom, Joseph Nizeti, 75 min.
Dokumentární film Řeka bere diváky na cestu prostorem a ča-
sem, pokrývá šest světadílů a prostřednictvím nejmoderněj-
ších filmařských prostředků včetně satelitních záběrů předsta-
vuje řeky z perspektiv, jaké jsme ještě neviděli.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 16. října v 15 hod.

PRINCEZNA REBELKA
film Francie – animovaný (2022), rež. J. Fournet, český dabing, 89 min.
Animované dobrodružství z jednoho království, kde se malá 
uličnice a rebelka začne vydávat za princeznu. Přepych na hra-
dě si ale dlouho neužívá, protože vyráží na dobrodružnou ces-
tu za záchranou korunního prince Tristana.         Vstupné 120 Kč.

pátek 28. října ve 20 hod.

107 MATEK 
film ČR, SR, UA – dokument (2022), rež. P. Kerekes, 93 min.

V Oděse je místo, kde si svůj trest za zločiny odpykávají ženy. Jed-
nou z nich je i Lesja, těhotná žena, která je odsouzená na sedm 
let. Její dítě se narodí za mřížemi, na místě, kde se s ním bude 
moci potkávat jen jednou za čas.  Pokud vězenkyně nedokáže pro 
svého potomka sehnat domov do jeho třetích narozenin, bude 
umístěný do ústavní péče.     Vstupné 120 Kč. Nevhodné do 12 let.

čtvrtek 13. října ve 20 hod.

UCHO
film ČSSR – (1970), rež. Karel Kachyňa, 91 min.
Mistrovské psychologické drama Ucho, otevřeně obžalovávají-
cí totalitní režimní praktiky, bylo natáčeno ve svobodnější at-
mosféře na sklonku šedesátých let, k divákům se však snímek 
dostal až po roce 1990. Bezesporu životní role Radoslava Brzo-
bohatého a Jiřiny Bohdalové.

sobota 29. října ve 20 hod.

MURÉNA
film Chorvatsko, Brazílíe, USA, Slovinsko – romantický, drama (22), 
rež. A. Kusijanovic, 92 min. 

Julijino dospívání navenek vypadá jako dokonalá idyla. Své dny 
tráví v útulném penzionu, který provozuje její otec Ante.  Ante je 
však manipulativní, žárlivý tyran. Napjatou atmosféru změní pří-
jezd zámožného Javiera, jehož šarm zdánlivě otupí hrany.
                                                    Vstupné 110 Kč. Přístupné od 12 let.


