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Úterý 1. listopadu od 18 hod.
KONCERT

Do divadelního sálu KDJS Vás zveme na tradiční podzimní

UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ
V pestrém hudebním programu zazní ve zpívané i orchestrál-
ní podobě žánrové široké spektrum hudby – od klasiky, přes 
pop, improvizaci a swing až po rockovou hudbu. Připravena 
jsou vystoupení sólistů a pochopitelně i hudebních seskupe-
ní včetně orchestru sestaveného z učitelů sedlčanské ZUŠ. 
Jednotlivé skladby českých i zahraničních skladatelů zazní 
v originálních úpravách autorů 
a na vystoupení orchestru je 
za většinou skladeb jako aran-
žér podepsán skvělý kytarista, 
skladatel, aranžér, pedagog 
a také kapelník Pavel Fořt. 
Mimo učitelů místní ZUŠ vy-
stoupí i někteří hudební hosté 
či bývalí učitelé …

Vstupné: 150,- Kč dospělí 
a 50,- Kč děti do 15 let.

Délka koncertu 
je cca 80 minut + přestávka.

Středa 9. listopadu od 19.30 hod.
KONCERT

V divadelním sále uvítáme legendární hudební skupinu

POUTNÍCI, 
která v roce 2020 slavila 50 let od svého vzniku. V současnosti 
skupina vystupuje s pořadem ,,Přes 50 let v country“. Tento 
pořad odehraje kapela s bendžistou Petrem Voštou, zpěvákem 
Jakubem Bílým. To jsou ti mladší současní Poutníci. Ti starší 
současníci jsou Jan Máca, mandolína a zpěv a Jiří Pola – Karas, 
hráč na elektrický kontrabas, zpěvák a kapelník.
Soubor vydal za dobu svojí činnosti 16 CD nebo LP, posled-
ní nosič se jmenuje „Stíny na střechách.“ Toto CD je složené 
z novinek, jenž napsali sami současní poutničtí hudebníci. Jedi-
nou výjimkou, co se týče dlouhověkosti, je úvodní píseň, podle 
které se deska jmenuje. Pro-
gram poutnického vystoupení 
je tvořen z písní ze zmíněného 
CD, ale hlavně z poutnických 
hitů, kterými beze sporu jsou 
Panenka, Pojďme se napít, Ho-
tel Hillary a řadou dalších, dnes 
už se dá říci zlidovělých kusů. 
A právě tyto na vás budou čekat 
během koncertu.
Vstupné: 250 Kč. Délka koncertu 

cca 100 min. + přestávka
Neděle 6. listopadu od 15 hod.
DIVADLO PRO RODIČE A DĚTI

Pro zájemce o dětská divadelní představení
je připravena další téměř klasická pohádka,

tentokrát činohra s písničkami a bohatou výpravou

MAKOVÁ PANENKA A MOTÝL 
EMANUEL

Příběhy Makové panenky jistě všichni znáte z Večerníčků. 
V této pohádce s řadou převleků i žertovnými písničkami uvidí-
te, jak Maková panenka potkala motýla Emanuela, co se stalo, 
když panence ušil sukýnku náprstek Pichpic a jak to dopadlo, 
když si Makovou panenku odnesla do hnízda veverka Barka. 
Děj je plný napětí, překvapení i dobrodružství. Nakonec vždyc-
ky všechno dobře dopadne a Maková panenka vidí, že ji má 
motýl Emanuel opravdu moc rád...
Představení uvádí Diva-
delní společnost Liduš-
čino divadlo.

Vstupné: 120,- Kč.
Délka představení

cca 60 minut bez pře-
stávky.

ZUŠ Sedlčany 
a Kulturní dům Josefa Suka
Vás srdečně zvou na

Vstupné: 150 Kč a 50 Kč děti do 15-ti let a žáci ZUŠ
Předprodej vstupenek v TIC na Náměstí TGM v Sedlčanech a na www.kdjs-sedlcany.cz

koncertUčitelský 
koncertUčitelský 

ZUŠZUŠ
1. listopadu 2022 
od 18.00 v KDJS Sedlčany
Vystoupí učitelé, žáci a přátelé školy.

1. listopadu 2022
od 18.00 v KDJS Sedlčany

Úterý 15. listopadu od 19.30 hod.
KONCERT

Dalším pořadem nabídky je koncert věčného romantika 
s doprovodnou skupinou, 

který po delší době opět vystoupí v našem městě.

JAKUB SMOLÍK 
Tradiční zábavně koncertní vystoupení zpěváka, jež svými pís-
němi oslňuje zejména něžnou část publika. Nedávno tento 
interpret oslavil spolu s přáteli z branže své 60. narozeniny 
velkolepým turné. Jakub Smolík těží ze své image, pěkných skla-
datelských kousků Z. Bartáka, F. Kasla nebo J. Zmožka, ale i ne-
smírně vytříbeného vkusu pro výběr 
coververzí starších českých šlágrů, 
které mladší část publika dnes zná 
především díky němu. Koncert nabí-
zí vedle hitů tohoto umělce,  jakými 
jsou například Jen blázen žárlí, Prý 
chlapi nebrečí či Ave Maria i některé 
nové písničky z jeho posledního alba 
„Právě proto vám teď zpívám“ vyda-
ného na podzim roku 2020.

Vstupné: 380,- Kč. Délka koncertu 
je cca 120 minut + přestávka.
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Středa 16. listopadu od 19.30 hod.
KONCERT

Srdečně vás zveme na tradiční podzimní koncert
sedlčanského big bandu

BLUE ORCHESTRA
Čas neuvěřitelně letí, zvlášť když se člověk u něčeho dobře 
baví. A tahle banda se baví opravdu skvěle, jak jste mohli vidět 
na řadě letošních vystoupení. Tento podzim dosáhla Blue Or-
chestra oficiálně plnoletosti a snad i hudebně poněkud vyzrála, 
ale radost z muziky a vstřícného publika její členy rozhodně 
neopouští, ba naopak! Přijďte strávit příjemný večer ve společ-
nosti tuzemských i zahraničních hitů, můžete se těšit na pop 
a swing, ale na své si přijdou i příznivci funku nebo filmové hudby.

Vstupné: 200,- Kč. 
Délka představení je cca 120 minut + přestávka.

Čtvrtek 24. listopadu od 19.30 hod.
TRAVESTI SHOW

Nejúspěšnější česká travesti show Techtle Mechtle a Kočky 
přiváží do Sedlčan

VÁNOČNÍ SHOW 
Vánoční atmosféra i známé melodie, nejúspěšnější výběr vy-
stoupení a písniček z předchozích pořadů této známé české 
travesti skupiny. Travesti revue Techtle Mechtle a Kočky jsou 
aktuálně nejúspěšnější českou travesti skupinou. Pánové Lukáš, 
Martin, Jirka, Nikolas a Saša se promění během večera ve zná-
mé zpěvačky a herečky. Show která se těší zájmu v kulturních 
domech a divadlech po celé České republice. Přijďte se vánoč-
ně naladit a odpočinout si od předvánočního shonu. 

Vstupné: 380,- Kč v předprodeji
a 410,- Kč v den akce na místě.

Délka představení je cca 120 minut + přestávka.

Úterý 22. listopadu od 19.30 hod.
KONCERT

Na skutečnou hudební lahůdku - nejnovější virtuózní program 
pro sólové housle – Vás zveme do divadelního sálu KDJS.

V roce 2020 vynikající houslista 

PAVEL ŠPORCL
nahrál svoje poslední album natočené pro největší německé 

nezávislé vydavatelství Hänssler. Program nazvaný 

PAGANINIANA 
na toto album navazuje a obsahuje nejvirtuóznější skladby pro 
sólové housle v historii. První polovina koncertu je věnována 
Paganiniho vrstevníkům. Slavík byl právem nazýván Český Paga-
nini, Ernstova Poslední růže patří k vrcholům houslové technic-
ké obtížnosti. Skladatelé 20. století v druhé polovině koncertu 
vyjadřují nejen názvy skla-
deb, ale i jejich obsahem, 
inspiraci Paganinim. Jsou jím 
ovlivněny i Šporclovy Variace 
na píseň Kde domov můj.

Vstupné: 490,- Kč. 
Délka představení 

je cca 90 minut
bez přestávky.

Neděle 27. listopadu od 15 hod.
DIVADLO PRO RODIČE A DĚTI

Pro naše nejmenší diváky máme připravenu pohádku se scé-
nickou hudbou, s písničkami a zajímavou zápletkou

O CHYTRÉM HONZOVI 
A KRÁSNÉ MADLENCE

Honza - snad netypičtější postava českých lidových i klasic-
kých pohádek. A jaký je Honza v naší pohádce? Na začátku 
příběhu se jeví jako mile uličnický, trochu lenivý nenasyta, 
postupně se však projevují i jiné jeho vlastnosti. Jako snad 
v každé pohádce o Honzovi i ten náš odchází do světa s typic-
kým rancem máminých buchet. Tentokrát utíká před verbíři, 
kteří ho chtějí odvést do války. Jak název napovídá, při svém 
putování se potká s krásnou Madlenkou, upřímným vesnic-
kým děvčetem. Oba se do sebe zamilují a plánují svatbu. 
To se nelíbí mstivé a zlé statkářce Kunhutě, u které Madlenka 
slouží. Ta jim chce jejich plán za každou cenu překazit. Celý 
příběh zpestřují písničky a pro pobavení jej provází a vtipně 
glosuje postava staré vrány.
Představení uvádí Divadlo DAP.

Vstupné: 120,- Kč.
Délka představení cca 60 minut bez přestávky.
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 PLÁNOVANÉ AKCE

NA PROSINEC 2022
ČT 1.12. Valérie ZAWADSKÁ – MISTŘE, O ČEM SE NEVÍ  
                                                                  Hudebně-poetický večer 
                                                   Předplatné slova, hudby a poezie
ÚT 6.12. SPIRITUÁL KVARTET     Koncert 
ST 7.12. DALEKOHLEDY A VESMÍR                Přednáška
NE 11.12. JAK SE ČERTI ŽENILI    Pohádka pro děti a rodiče
ST 14.12. KATEŘINA ŠEVIDOVÁ                                   Koncert 
ÚT 20.12. ADVENTNÍ ŤUKÁNÍ        Hudebně-dramatický pořad
PO 26.12. VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU Václava MARKA 
                    s Leonou MACHÁLKOVOU    Koncert

 

PARTIČKA (zábavná show), HOUSLE (divadlo), DVOJKON-
CERT Ivo JAHELKA a Mirek PALEČEK (koncert), PRINCEZNA 
SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE (pohádka), MANŽELSKÝ 
ČTYŘÚHELNÍK – TENTOKRÁT NA HORÁCH (divadlo), JAN 
ŠTASTNÝ a ATLANTIS (večer hudby a poezie), Ivo ŠMOL-
DAS a ANTIKVARTET (zábavný pořad), O STATEČNÉM MI-
KEŠOVI (pohádka), ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA (divadlo), 
HRADIŠŤAN (koncert), HRDINOVÉ (divadlo), RODINNÝ 
KONCERT ZUŠ (koncert), HONZA A HEJHULÁK (pohádka), 
DAN BÁRTA (koncert), MICHAL NESVADBA (pořad pro 
děti), TEĎ MĚ ZABIJ (divadlo), ŠTÍSTKO A POUPĚNKA (po-
řad pro děti), …

DÁLE PŘIPRAVUJEME 
NA ROK 2023

VÝSTAVA
V Koncertním sále bude do 3. listopadu 2022 připravena ke 
zhlédnutí výstava, kterou připravil známý sedlčanský výtvarník 
STANISLAV KADLEC.  Výstava nese název SVĚTLO V KRAJINĚ.

Další výstava bude součástí průběžných oslav šedesátého vý-
ročí otevření hvězdárny Josefa Sadila v Sedlčanech. Zveme Vás 
na vernisáž výstavy, která proběhne v pondělí 7. listopadu 
2022 od 17 hodin v Koncertním sále KDJS. 
Výstava „SOUČASNÁ ČESKÁ ASTRONOMICKÁ FOTOGRAFIE“ 
je převzata od Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovské-
ho a Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. 
Výstava je doplněna dobovými fotografiemi a dokumenty při-
pomínající zakládající členy astronomického kroužku, výstav-
bu hvězdárny a činnost volného sdružení místních astronomů 
amatérů v průběhu uplynulých šedesáti let a zejména posled-
ních deseti let se zaměřením na astrofotografii, fotometrii pro-
měnných hvězd a exoplanet.
V rámci vernisáže vystoupí vedoucí hvězdárny pan František 
Lomoz, úvodní slovo k otevření výstavy pronese tiskový tajem-
ník České astronomické společnosti /ČAS/ pan Pavel Suchan. 
Doprovodnou součástí výstavy bude i uvedení nové knihy 
Mgr. Jany Ždárské, která se jmenuje SLASTI A STRASTI VĚDCŮ 
NAŠÍ VLASTI. Knihu bude možno zakoupit a pochopitelně bude 
i autogramiáda.
Samostatnou součástí je prodloužená výstava obrazů ing. Sta-
nislava Bouli „Vesmír v obrazech“.

Úterý 29. listopadu od 19.30 hod.
DIVADLO (NEJEN) PRO PŘEDPLATNÉ

Jako v pořadí třetí představení letošního předplatitelského 
cyklu uvádíme populární divadelní hru Jiřího Havelky 

SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ
Pokud jste se zúčastnili alespoň jedné jediné domovní schůze, 
budete v průběhu představení zažívat nepříjemný pocit takzva-
ného déjá vu. Komedie Společenstvo vlastníků totiž důsledně 
dodržuje formu klasické schůze, která má své zákonitosti, své 
problémy a dokonce často i archetypy jednotlivých účastníků. 
Každý z návrhů vyvolává další a vyostřenější rozepře a je jedno, 
jestli jde o výstavbu výtahu, rozúčtování spotřeby vody, opravu 
plynových rozvodů nebo prodej půdních prostor. 
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 na jejím základě celove-
černí film Vlastníci, který získal Českého lva za nejlepší scénář.
Hru uvádí Městské divadlo Mladá Boleslav.

Vstupné: 490,- Kč.
Délka představení je cca 85 minut bez přestávky.

Neděle  27. listopadu od 19.30 hod.
KONCERT

Na sedlčanské jeviště se vrací na první adventní neděli v mírně 
pozměněné podobě divácky úspěšný 

ADVENTNÍ KONCERT 
– LOVECKÁ A DUCHOVNÍ HUDBA

V programu koncertu, jehož hlavními protagonisty jsou 
POVLTAVŠTÍ TRUBAČI, Smíšený sbor ZÁBOJ

a Soubor trubačů ČMJ,
zazní nejen tradiční myslivecké signály či vábení, ale i Hubert-
ská mše P. Vacka ve společném provedení Povltavských trubačů 
a Záboje, několik samostatných skladeb Záboje a další zajímavá 
lovecká hudba. 

Vstupné: 180,- Kč. 
Délka představení je cca 80 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. listopadu ve 20 hod.

ZOUFALKY
film Lotyšsko, Česko – komedie (2022), rež. M.E. Martisone, 100 min.

Sarmite, Sveta a Katrina, tři žákyně 9. třídy, už mají školní šikany 
dost. Rozhodnou se to změnit a do termínu plesu se stát nejpo-
pulárnějšími dívkami školy. Vybaveny inspirací z hollywoodských 
filmů a televizních seriálů hodlají dosáhnout popularity tím, 
že jim garde na ples budou dělat největší školní borci...

Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.

sobota 5. listopadu ve 20 hod.

INDIÁN
film Česko – komedie (2022), rež. T. Svoboda, 94 min.

Komedie Indián vypráví o hektickém životě zaneprázdněného fi-
nančníka Ondřeje Jonáše a jeho rodiny, do kterého vstoupí duch 
umírajícího indiánského náčelníka při návratu z obchodní cesty  
v Americe. Hrají K. Roden, D. Olbrychski, V. Kerekeš a další.

Vstupné 100 Kč. Přístupné.

Středobodem příběhu jsou tři kamarádky, tři osudy. Krásná Alex 
(H. Vagnerová), sympatická Marta (T. Krippnerová) a svéhlavá Ire-
na (B. Staňková). Tři naprosto jiné příběhy a jiný pohled na život. 
Každá z nich má sen...             Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 11. listopadu ve 20 hod.

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
film Česko – vztahová komedie (2022), rež. M. Šmídmajer, 105 min.

Javier Bardem v lehce černé komedii jako člověk, koho si každý 
přeje mít v práci. Jako dobrý šéf. Tenhle šéf totiž tvrdí, že zaměst-
nanci jeho továrny jsou pro něj jako vlastní rodina. Pro jejich dob-
ro by udělal téměř cokoliv. Otázkou ale je, jestli o to stojí. 

Vstupné 120 Kč. Do 15 nevhodné.

sobota 12. listopadu ve 20 hod.

DOBRÝ ŠÉF
film Španělsko – komedie (2022), rež. F.L. de Aranoa, 119 min.

Film Civilizace – Dobrá zpráva o konci světa vypráví o proměnách 
velkých civilizací a jejich podobností s tou naší současnou. Přináší 
výpravnou reality show našeho vlastního kolapsu. Zatím všechny 
předešlé společnosti zanikly. Ale proč bychom my nemohli být 
první, kdo chod dějin změní?                   Vstupné 100 Kč. Přístupné.

pátek 18. listopadu ve 20 hod.

CIVILIZACE
– DOBRÁ ZPRÁVA O KONCI SVĚTA
film Česko – dokument (2022), rež. P. Horký, 81 min.

pátek 25. listopadu ve 20 hod.

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
film USA – dobrodružný, akční (2022), rež. C. Trevorrov, 147 min.

Dinosauři žijí mezi námi. Velkolepá tečka za Jurským parkem 
a Jurským světem hledá odpověď na otázku, zda bychom mezi 
dinosaury přežili i my. Colin Trevorrow, režisér prvního dílu, pod 
bedlivým dozorem produkujícího Stevena Spileberga, natočil sen 
každého fanouška napětí, akce a pravěkých ještěrů. 

Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevhodné.

sobota 19. listopadu ve 20 hod.

BANGER
film Česko – drama, komedie (2022), rež. A. Sedlák, 105 min.

Příběh jedné páteční noci a zběsilá jízda plná drog a rapu. Alex 
(A. Mišík) v něm prodává kokain, chce ale prorazit jako muzikant 
a udělat BANGER. Díky své atmosféře, nekompromisnímu a origi-
nálnímu stylu i nečekanému humoru se film BANGER stal jednou 
z událostí festivalu v Karlových Varech, kde sklidil nadšené ohlasy 
kritiků i diváků.                           Vstupné 120 Kč. Do 15 let nevhodné.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 3. listopadu ve 20 hod.

UTAMA
film Bolívie,Uruguay, Francie –  (2022), rež. L.A.Grisi, 87 min.

Stárnoucí indiánský pár z kmene Quechua žije na bolivijských 
pláních roky a roky. Nezvykle dlouhé sucho ale postaví Virgi-
nia a Sisu před obtížně řešitelné dilema. Co když se celý jejich 
způsob života chýlí k neodvratnému konci? Do malé usedlos-
ti na planině přijíždí jejich vnuk Clever a nabízí jim útočiště 
ve městě. Zároveň ale své prarodiče nedokáže ponechat na-
pospas osudu, a tak se trojice indiánů po svém vypořádává 
s umíráním krajiny, nevyhnutelností změny a hledáním smyslu 
bytí tváří v tvář konci.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 13. listopadu v 15 hod.

ZLOUNI
film USA – animovaná komedie (2022), rež P. Perifel, 100 min., český 
dabing
Dělat dobré skutky může být děsná dřina. Zvlášť když vás má 
celý svět za padouchy. Animovaná komedie Zlouni z legendár-
ního studia DreamWorks Animation dokazuje, že i v na první 
pohled nebezpečném tvorovi se může skrývat dobré srdce.  
                                                                                      Vstupné 90 Kč.

sobota 26. listopadu ve 20 hod.

PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA
film GB – drama (2022), rež. S. Curtis, 125 min.

Panství Downton se vrací na plátna kin. První filmová verze slav-
ného seriálu u diváků zabodovala, proto se se šlechtickým rodem 
Crawleyů a jejich služebnictvem vydáme za dalším výpravným 
dobrodružstvím.                     Vstupné 110 Kč. Do 12 let nevhodné.

čtvrtek 24. listopadu ve 20 hod.

TROJÚHELNÍK SMUTKU
film Švédsko, Francie, Velká Británie, Německo – (2022), 147 min. 
Model Carl a jeho partnerka influencerka Yaya jsou pozváni 
na luxusní výletní plavbu. Společnost jim zde dělá opravdu 
vybraná smetánka. Je tu starý mládenec hledající životní lás-
ku, výstřední ruský obchodník, který je věčně pod parou. Když 
nečekaná událost zamíchá kartami, charaktery cestujících 
se ukáží v pravém světle. 


