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Martin Doležal
starosta města

 u  projektů výstavby kou-
paliště a rekonstrukce ulice 
9. května byly dokončeny 
kontroly ze strany ROP 
a  městu již byly vyplace-
ny obě dotace, konkrétně 
11.199.252,34 Kč na  Spor-
tovně rekreační areál Koz-
ský potok a  9.849.601,69 Kč
na  Stavební úpravy ulice 
9. května;

 probíhá realizace 2. etapy 
rekonstrukce ul. Táborská;

 byl splacen úvěr na  Sta-
vební úpravy ul. 9. května 
a  předčasně byl splacen 
i  hypoteční úvěr (úvěr 
z  roku 2000 na  výstavbu 
47 b.j.) a vyhlášeno výběro-
vé řízení na  poskytovatele 
úvěru na  fi nancování akce 
Rekonstrukce ulice Tábor-
ská – 2. etapa;

 byla dokončena realizace 
projektu zateplení objektu 
házené;

 na  základě proběhlého vý-
běrového řízení byl vybrán 
zhotovitel projektové doku-
mentace domu s pečovatel-
skou službou, kterým je ate-
liér DIS Projekt, spol. s r.o. 
z Třebíče, v  současné době 
probíhá jednání o uzavření 
smlouvy o dílo; 

 rada města schválila vy-
psání veřejné zakázky 
na provozovatele veřejného 
osvětlení na  území města 
od 1. ledna 2016 vzhledem 
k tomu, že smlouva se stá-
vajícím provozovatelem 
ELTODO-CITELUM, s.r.o. 
končí 31. prosince 2015.

SPLŇTE SI PŘÁNÍ – Novým „tahákem“ Kozího hrádku se kromě naučné stezky stala 
i  dřevěná socha mistra Jana Husa, vyřezaná Janem Ambrožem, kterou, jak uvádí 
tabulka, „K 600. výročí upálení mistra Jana Husa věnovala Správa města Sezimovo 
Ústí se spokojeným občanem Sezimova Ústí“. Už jste zkusili mistru Janovi podat ruku 
a zašeptat nějaké přání?                  Foto: Martin Doležal

Petra Nedvědová
vedoucí OSP 

Z  výběrového řízení na  pro-
vozovatele závodní jídelny 

KOVOSVIT MAS, a.s. vyšel letos 
vítězně Hotel GOLD Chotoviny. 
To znamená, že se od konce čer-
vence t.r. změnil i  poskytovatel 
obědů pro občany Sezimova Ústí, 
kteří využívají rozvážky obědů 
Pečovatelskou službou města 
Sezimovo Ústí, neboť tato v sou-
časné době výhradně využívá 
služeb zmiňované závodní jídel-
ny. Nový provozovatel dle svého 

vyjádření klade a bude klást dů-
raz jak na kvantitu, ale především 
na kvalitu jídla. Z tohoto důvodu 
předpokládá, že dojde i  k  navý-
šení ceny jídel v  závodní jídelně 
oproti stávajícím cenám, pravdě-
podobně od letošního října. Tato 
skutečnost zvýší celkovou cenu, 
která bude placena pečovatelské 
službě, byť cena za  vlastní roz-
voz obědů zůstane ve stejné výši 
jako doposud. Věříme, že nový 
provozovatel svému slibu dostojí 
a bude poskytovat chutná a kva-
litní jídla k  plné spokojenosti 
občanů, kteří rozvážky obědů vy-
užívají.                                           

Změna provozovatele
jídelny Kovosvit MAS

Omezení dopravy 
v době konání 
pouti

OPRAVY – Vývoj hospodaření města 
umožnil pokračovat i  v  letošním roce 
v rozsáhlejších opravách chodníků a ve-
řejných ploch, např. na Školním náměstí 
a před ZŠ 9. května, které provádí Správa 
města Sezimovo Ústí.

Foto: Martin Doležal

Ludmila Svatková
místostarostka města

Z  důvodu konání pouti v  Sezi-
mově Ústí nebudou autobusy 

na linkách 11,12,13,16 a 17 obslu-
hovat od 18. 9. 2015 od 8:00 hod. 
do 20. 9. 2015 do 24:00 hod.  za-
stávky Sídliště nad Lužnicí, Sezi-
movo Ústí I., náměstí a Sezimovo 
Ústí I., rozcestí. Náhradní zastávka 
je Sídliště nad Lužnicí, E55. Bude 
také omezena osobní doprava. Pro 
objížďku bude možné využít ulici 
Bydlinského. 

Letos bude situaci komplikovat 
probíhající rekonstrukce v  Tábor-
ské ulici.  Oproti roku 2014 bude 
zábor náměstí a  přilehlých ulic 
kratší, a to od čtvrtka 17. září 2015, 
kdy je naplánován příjezd pou-
ťových atrakcí, do  jejich odjezdu 
v pondělí 21. září 2015 dopoledne.

Děkujeme za  trpělivost všem, 
kterým způsobí výše popsaná 
omezení nepříjemnosti, především 
občanům bydlícím v dané lokalitě 
Sezimova Ústí I.                                
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REKONSTRUKCE TÁBORSKÉ ULICE – Technicky i fi nančně nejnáročnější investicí města 
v letošním roce je 2. etapa rekonstrukce Táborské ulice. Investory stavby jsou město 
Sezimovo Ústí a Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., zhotovitelem COLAS CZ a.s.  
Celková cena je 17.733.500,10 Kč bez DPH, z  toho podíl města Sezimovo Ústí činí 
6.670.481,61 Kč bez DPH, termín dokončení dle smlouvy o dílo je 15. 11. 2015.

Foto: Martin Doležal

NOVÝ KABÁT A ZATEPLENÍ – Dostala budova házené, a to v rámci projektu podpo-
řeného z Fondu soudržnosti EU a Operačního programu Životní prostředí. Celkové 
náklady akce byly 3,9 mil. Kč a dotace by měla činit 2,89 mil. Kč.

Foto: Martin Doležal

Město Sezimovo Ústí v  za-
stoupení Správy města Sezi-
movo Ústí vyhlašuje výběrové 
řízení na pronájem bytu:

Lipová č.p. 494 byt č. 07/494 
v 1 NP o velikosti 1+0
• Minimální měsíční základní 

nájemné ve výši 1 227 Kč
• Délka platebního období je 

stanovena na 12 měsíců

Uzávěrka žádostí je pátek 
11. září 2015 v 11:00 hod.

Bližší info naleznete na
webu www.sezimovo-usti.eu, 
na úřední desce a na  infor-
mačních deskách MěÚ, pří-
padně Správě města Sezimovo 
Ústí (p.  Bednář 381  200  436, 
725 769 860; pí. Podroužková 
381 200 437, 725 769 857).

Narození:
Bydžovská Ella
Cásek David

Didek Ladislav
Dvořáková Isabella
Havlíková Anežka

Lauferová Stella
Mikesková Emílie
Novotný Václav

Soldát Vít
Sychra Václav

Štětinová Linda
Švarcová Adéla

Tůma Alois
Vojtová Kristýna
Vorlíček Daniel
Zieglerová Zoe

Zemřelí:
Beneš František

Dvořák Jiří
Hlavičková Marie

Kejvalová Jaroslava
Kelnerová Marta

Konečná Jana
Křížová Marie
Mank Rudolf
Pecka Jaroslav

Prokop Jiří
Pucholt Jaroslav
Růžička Karel

Šenkýřová Milada

Děkuji panu starostovi 
za přání k mým narozeninám 
a  paní Kalenské za  návštěvu 
a předání dárku. 

František Mácha

Děkuji starostovi města 
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za blahopřání k mým 80. na-
rozeninám a městskému úřa-
du za  dar, který mi předala 
paní Veselá.  Jaroslav Voříšek

Děkuji městskému úřadu 
a  paní místostarostce Lud-
mile Svatkové za  projevenou 
soustrast a  květinové dary 
k úmrtí mého manžela Jiřího 
Dvořáka. 

Ludmila Dvořáková s dcerami

Prodám zděný byt 2+1 v Sez. 
Ústí 2., 1. patro s  balkonem. 
Cena dohodou. 

Tel.: 724 254 197

Prodám garáž u  Hiltonu, 
nová střecha, montážní jáma.

Tel.: 732 523 467

Společenská kronika

od 21. 5. do 18. 7.

Volný byt 
k pronájmu

Poděkování

Inzeráty

PRODEJ

Koupím byt 2+1, 3+1 nebo 
3+kk v Sezimově Ústí 2, s vý-
tahem nebo zvýšené přízemí 
(jedny schody), OV.

Tel.: 773 626 167

Koupím řadový dům v Sezi-
mově Ústí 1. Tel.: 774 633 525

KOUPĚ

„Pomozte nám najít pirátský poklad“

Přijďte se s námi bavit
Správa města Sezimovo Ústí a Sportovně relaxační areál POHODA pořádají

Kde: Koupaliště POHODA
Kdy: 5. září

V kolik: od 13.00 do 17.00 hodin
Vstup: zdarma

NÁMOŘNICKÝ DENNÁMOŘNICKÝ DEN
Zábavné odpoledne pro děti.
Vstup v námořnickém vítán – ocenění nejlepších masek.
Doprovodný program – soutěže vážné i nevážné pro dospělé.
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Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

Mgr. Ing. Martin Doležal
381 201 128, 731 608 365

Místostarostka
Ludmila Svatková

381 201 136, 733 164 138
Tajemnice MěÚ

Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134

Vedoucí odboru správního 
a právního

Mgr. Petra Nedvědová
381 201 124

Sekretariát
Jitka Bláhová
381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Oddělení sociální péče
Helena Řežábková

381 201 114
Pečovatelská služba

777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu

Bc. Jan Novotný
381 201 140

Životní prostředí
Bc. Petr Klíma

381 201 143
Poplatky

Jana Koubová
381 201 129 

(komunální odpad, výměna popelnic)
Jana Komárková
381 201 121 (psi)

Městská policie
723 149 972, 381 276 003
Ředitel správy města

Jaroslav Kupsa
381 200 430, 777 794 872

Vedoucí technických služeb
Karel Homolka

381 200 432, 725 769 850
Vedoucí bytové správy

František Bednář
381 200 436, 725 769 860

Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková
381 276 710, 737 254 683

Knihovnice S. Ú. 1
Jitka Kovandová

381 201 145
Knihovnice S. Ú. 2

Mgr. Kateřina Formánková
381 276 043

Městský úřad
Úřední hodiny

Pondělí 8.00–11.30 | 12.30–17.00
Úterý  13.00–15.00
Středa 8.00–11.30 | 12.30–17.00
Čtvrtek  13.00–15.00
Pátek  8.00–11.30

Anna Slunečková
kronikářka

V  sobotu 1. srpna 2015 byla 
malá „velká sláva“ na  Větro-

vech. Slavnostně se otevírala nová 
rozhledna Hýlačka. 1. 1. 2012 z ne-
zjištěných příčin původní dřevěná 
rozhledna dle návrhu profesora 
Th eodora Petříka z roku 1920 lehla 
popelem. Pro majitele rozhled-
ny – Klub českých turistů - to byl 
velký smutek. Mohli dát na  mís-
to rozhledny kámen s  nápisem: 
Zde stávala... atd. Ale to bohudík 
neudělali a  „vykutali“ rozhlednu 
novou. O  peripetiích vzniku teď 
psát nechci. Určitě to nebylo vůbec 
jednoduché dát se do stavby. Ach, 
ty peníze. Ale povedlo se a Hýlačka 
stojí. Velice se mi líbilo, že turisté 
pozvali ty, kteří byli poslední u sta-
ré Hýlačky – tedy hasiče. Proto byli 
první při otevírání Hýlačky nové. 
Ten nejšikovnější z  nich (jméno 
jsem bohužel zapomněla) vyběhl 
všechny schody až na  vrchol za-
těžkán pořádnou lahví „šampusu“, 
aby ji uložil mezi hasicí přístroje. 
A dolů sjel parádně po laně. 

Teprve poté dostali slovo hejt-
man jihočeského kraje Jiří Zimola, 
starosta města Tábora Jiří Fišer, au-
tor nové rozhledny architekt Gry-
gar, zástupce dodavatele rozhled-
ny fi rma Lemonta a  samozřejmě 
člověk, který to vše „zastřešoval“ 
pomocí všech  sbírek a  žádostí 
na  město a  kraj – vedoucí Klubu 
českých turistů v  Táboře pan Ra-
dek Přílepek. Páska byla přestři-
žena, muzika hrála, z  Hýlačky se 
ozývala hra na dudy, ve stánku se 
točilo pivo z  Chotovinského pi-
vovaru a  prodávali se nezbytné 

klobásky či párky v  rohlíku, děti 
si  protahovaly tělíčka ve skákacím 
hradu. Sluníčko svítilo tak akorát, 
aby nebylo úmorno. Co víc si přát, 
byl to velice pěkný a vydařený den.

A  ten, kdo nebyl, si jistě rád 
někdy zajde (ono to není daleko 
– pravda, je to do  kopce) a  nebo 
zajede třicítkou na  Větrovy a  vy-
šlápne si schody (přitom si může 
číst na  cedulkách, kdo všechno 
si schod koupil) a  rozhlížet se 
na všechny strany do kraje. Oprav-
du je krásně vidět a když si vezme-
te dalekohled, možná že si najdete 
svůj dům v  Táboře, Sezimáku či 
jinde. Schody jsou příjemné, my-
slím, že vyjde skoro každý, však 
není žádný spěch.

Rozhledna je vysoká 36 metrů, 
stojí ve výšce 525 m n. m. na mís-
tě původní rozhledny, vyhlídková 
plošina je ve 25 metrech. A co se 
mi líbí, že když se na ni zadíváte, 
tak si stále ve  vrcholu zachovává 
ten původní ráz staré Hýlačky. Nej-
lépe je to vidět za šera.

A  tak přijďte, vyjděte, pohléd-
něte v dál a tiše poděkujte těm, co 
se o ní zasloužili a kteří o ni budou 
pečovat – Klubu českých turistů.  

Pozn.: Rozhledna Hýlačka je na území města Tábora, patří ale tak nějak i k Sezimovu Ústí. Do sbírek na její 
obnovu se zapojila celá řada našich občanů a také město přispělo krátce po požáru Klubu českých turistů 
darem 15.000,- Kč a v letošním roce poskytlo dar ve výši 10.000,- Kč a „koupilo“ si tak dva schody.

Martin Doležal, starosta města 

Jaroslav Kupsa
ředitel Správy města

Od 15. července do konce října 
2015 probíhá soutěž Sběrný 

dvůr roku, a to formou hodnocení 
široké veřejnosti prostřednictvím 
vyhledávače www.sberne-dvory.cz.
Jejím cílem je najít v České repub-
lice ten nejlepší sběrný dvůr, tzn. 
uklizený, s  ochotnou obsluhou, 
přívětivou otevírací dobou, co 
možná nejdostupnější a  širokým 
rozsahem odebíraných komodit. 
Jaká jsou pravidla soutěže?

Na  www.sberne-dvory.cz vy-
hledáte sběrný dvůr, který chcete 
ohodnotit. Označíte jednou až pěti 

hvězdičkami v  každé z  následu-
jících šesti kategorií - dostupnost 
dvora, přístupnost dvora, pořádek, 
otevírací doba, ochota obsluhy 
a rozsah odebíraných komodit. 

Pozor! Nejlepší ohodnocení je 
číslem 5!

Při závěrečném vyhodnocení 
nejlepšího sběrného dvora v listo-
padu 2015 bude kromě hlasování 
veřejnosti přihlédnuto také k  po-

čtu komodit, které sběrný dvůr 
sbírá (např. sklo, plasty, kovy, atd.), 
a  k  množství zpětně odebraného 
elektrozařízení. 

Vítězi se nakonec stanou dva 
sběrné dvory. Nejlepší sběrný 
dvůr v obci do deseti tisíc obyva-
tel získá fi nanční odměnu 30 tisíc 
korun, v obci nad deset tisíc oby-
vatel pak 50 tisíc korun.

Všichni hlasující se navíc mo-
hou zúčastnit slosování o hodnot-
né ceny. Po  vyplnění registrační-
ho formuláře budou automaticky 
zapojeni do  jednoho ze dvou slo-
sování. V  každém z  nich mohou 
získat jednu ze tří powerbank 
(2600 Mah), nebo dotykový mo-
bilní telefon LG.                               

Kronika představuje

Rozhledna Hýlačka

Zapojení do soutěže „Sběrný dvůr roku“
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Martin Doležal
starosta města

Během letošních prázdnin bylo 
v parku u vlakové zastávky po-

staveno moderní posilovací hřiště 
a v jeho okolí čtyři discgolfové koše 
pro házení frisbee - létajícími talíři. 
Podle návrhu ing.  arch. Kalinové 
byla na základové desce, zhotove-
né fi rmou VHS – Vodohospodář-
ské stavby s.r.o., České Budějovice, 
namontována sestava RVL13 (Re-
volution 13) Nippur, koše dodal 
Martin Dudek z Havířova a terén-
ní práce a doplňky zajistila Správa 

města Sezimovo Ústí. Pořizovací 
náklady činily necelých 350 tis. Kč.

Nová odpočinková a  sportovní 

zóna je určena pro všechny nad-
šence do  posilování a  aktivní či 
rekreační uživatele frisbee.             

Martin Doležal
starosta města

Horké a  suché léto znamena-
lo nízký stav vody v  řekách. 

Přes jez Soukeník teklo v půlce 
srpna oproti obvyklému stavu jen 
minimum vody. Novým, ne úplně 
vítaným hostem, který se sem roz-
šířil, je bochnatka americká. Op-
timističtější je, že se jí daří hlavně 
v čistších vodách.                              

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

Dne 11. 9. 2015 v  16 hodin 
proběhne v  areálu Základní 

umělecké školy v  Nerudově ulici 
v  Sezimově Ústí slavnostní vysa-
zení lípy slovinsko-českého přátel-
ství za přítomnosti zástupců města 
Sezimova Ústí, velvyslanectví Slo-
vinské republiky a  města Škofj a 
Loka. Program doplní vystoupe-
ní žáků Základní umělecké školy 
v Sezimově Ústí.

Lípa je národním stromem ne-
jen Česka, ale i  Slovinska. Město 
Sezimovo Ústí se tak připojí k asi 
čtyřem desítkám měst v republice, 
kde lípa slovinsko-českého přátel-
ství byla či bude vysazena.

K  výsadbě bude použita saze-
nice lípy malolisté, kultivar Ran-
cho s menší kuželovitou korunou, 
dosahující v dospělosti výšky 8 až 
12 m. 

V  měsíci září proběhne ještě 
jedna zajímavá výsadba. V  letoš-
ním roce připomínajícím 600. vý-
ročí upálení mistra Jana Husa 
bude dne 27. 9. 2015 v rámci pro-
gramu akce Zamykání Kozího 
hrádku na prostranství před vcho-
dem do areálu hrádku slavnostně 
vysazena pamětní lípa. K výsadbě 
nebude použita obyčejná lípa, ale 
potomek žijícího památného stro-
mu - Klokočovské lípy v  okrese 

Havlíčkův Brod z  genové mateč-
nice zapěstovaných roubovanců 
Výzkumného ústavu krajinného 
a  okrasného zahradnictví v  Prů-
honicích. Klokočovská lípa je 

jedním z  nejstarších památných 
stromů v České republice. Roubo-
vanec je vlastně klonem zmíněné 
lípy se stejnými genetickými vlast-
nostmi.                                              

Foto: Archiv AOPK ČR

Ludmila Svatková
místostarostka města

Dne 4. 6. 2015 v  podvečer byl 
u  čerpací stanice Agip v  Se-

zimově Ústí nalezen labradorský 
retrívr. Od  té doby čeká v  tábor-
ském útulku pro nalezené psy 
na nový domov. 

Je to veselý a  hravý pes, starý 
1–2 roky. Má moc rád vodu 
a  plavání. Potřebuje pevné vedení 
a pána, který zvládne jeho tempera-
ment a sílu. Hodí se do rodiny bez 
dětí, kde bude jediným psem. Urči-
tě bude dobrý hlídač i kamarád.

Více informací najdete na webu 
Útulku pro nalezené psy v Táboře 
www.tstabor.cz a na telefonu čís-
lo: 381 264 880.                                     

Nová sportovní zóna

Lípa slovinsko-českého přátelství 
a Husova lípa u Kozího hrádku

Nízký stav 
hladin řek

Foto: Martin Doležal

Hledá nový domov
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SKAUTI Z BÍLÉHO MĚSÍCE – Skauti opět postavili své stany na Jižné nedaleko Červené Lhoty a strávili zde v červenci nádherné dva týdny táborového života. Pravidelné schůz-
ky v klubovně a výpravy začínají opět v září, více se o nich můžete dozvědět na www.bilymesic.cz.                                  Martin Doležal, vedoucí oddílu 

TRÉNINK A TÝMU – Ani horké letní dny nemohly zabránit fotbalistům A týmu FC MAS 
Táborsko v intenzivním tréninku na stadionu Soukeník před dalším zápasem Fotba-
lové národní ligy.                     Foto: Martin Doležal

Ludmila Pokorná
vedoucí fundraisingu

Přijďte nakoupit do  Obchodu 
dobré vůle, který v červnu ote-

vřela Diakonie ČCE – středisko 
Rolnička na  Sídlišti nad Lužnicí 
v Táboře. Jedná se o věci z druhé 
ruky z  obchodu, který dává práci 
lidem s postižením. Zboží do ob-
chodu získává Rolnička darem 
od  široké veřejnosti, zaměstnanci 
obchodu jej očistí a připraví k pro-
deji za výhodnou cenu.

„Díky otevření Obchodu dob-
ré vůle může Rolnička nabídnout 
práci dalším 12 lidem se zdra-
votním postižením, z  toho osmi 
s mentálním a kombinovaným po-
stižením,“ říká Mgr. Kamila Vikto-
rová, ředitelka škol Rolničky, která 

stála za  zrodem celého projektu. 
„Zároveň náš obchod dává nový 

užitek již zdánlivě nepotřebným 
věcem, popřípadě se postará o je-

jich ekologickou likvidaci. Věří-
me, že tento projekt je smysluplný 
a bude mít úspěch.“

Pokud tedy sháníte levné vy-
bavení do  domácnosti, originální 
dárek či nostalgickou připomínku 
let minulých, určitě náš obchod 
navštivte. Najdete jej v  budově 
bývalé 8. ZŠ ve Světlogorské ulici, 
č. p.  2771 na  Sídlišti nad Lužni-
cí. Otevřeno je každý všední den 
od 8.00 do 17.00 hodin a v sobotu 
od 8.00 do 12.00 hodin.

Rolnička v současné době po-
skytuje služby více jak 100 dětem 
i dospělým s mentálním a kom-
binovaným postižením z  celého 
táborského regionu. Nákupem 
v  našem Obchodu dobré vůle 
nám v naší snaze můžete pomoci 
i vy!                                                     

Děkujeme!

• výuka v malých skupinách ve Spektru
• individuální výukaý
• zahájení výuky 28.9.2015
• p ihlášky do 15 9 2015p ihlášky do 15.9.2015
• ceny od 115 K /60 min

Ing. Kristina Hemzová Vito ová

jazykovekurzy@centrum.cz

+420 608 778 522

INZERCE

Víte, jak ušetřit a přitom udělat dobrý skutek?
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ÚTERÝ
9:00–11:00
„Výtvarné čarování“ - pro děti 
s maminkami (od 2 let)
Bez permanentky
14:00–14:45
„Angličtina pro děti od 3 let“
15:00–15:45
„Angličtina pro děti od 7 let“
16:30–17:30
„Výtvarná dílnička“
(pro děti předškolního i školního věku)
17:30
„Cvičení pro maminky“

STŘEDA
9:45–11:30
„Herna pro děti a rodiče“ 
(po telefonické dohodě)
17:00
Joga s Míšou Klímovou

ČTVRTEK
9:00–9:30
„Cvičení pro malé děti „ 
- od jednoho roku (říkadla,písničky,..)
9:45–10:30
„Cvičeni pro děti“ – od dvou let

PÁTEK
9:00–11:30
„Otevřená herna pro rodiče 
s dětmi“ (po telefonické dohodě)
13:00–19:00
„Oslavy dětských narozenin“
Pouze po telefonické DOHODĚ!

Časy jsou jen orientační, přesné 
časy budou dány na zápisu dne 
7. 9. 2015 od 16 do 18 hodin.
Více informací na níže uvedených 
kontaktech.

INFO: Podzimní burza: září/říjen
www.klubickosu.cz

Kontakt:
Občanské sdružení „Ostrov 
Správné místo“ - KLUBÍČKO
K Hájence 666
391 02 Sezimovo Ústí II.
Tel.:  776 409 294
e-mail: klubicko@gmail.com

Zápis do kroužků na rok 2015/16 
dne 7. 9. 2015 od 16 do 18 hod. 
(V případě, že Vám tento termín 
nevyhovuje, kontaktujte nás 
emailem.)                                          

Romana Krůčková
Měxus

V  neděli 27. září  na  Kozím 
hrádku bude odpoledne nabi-

té zajímavým programem. Vezmě-
te s sebou starý klíč a pojďte s námi 
pomyslně uzamknout Kozí hrá-
dek a  ukončit turistickou sezónu. 
V 15 hodin otočíme klíči u vstupní 
brány, zamkneme hrad a klíče ne-
cháme spolu se vzkazy a  podpisy 
dalším pokolením jako připomín-
ku roku 2015.

Součástí programu je i  vysaze-
ní Husovy lípy a netradiční před-
stavení nové knihy Husův dům, 
kterou napsala Klára Smolíková 
a nakreslil Honza Smolík. V knize, 

která je určená dětem, můžete na-
jít komiksy i z nové naučné stezky 
okolo Kozího hrádku.

V 16 hodin pak začne velkole-
pé představení divadla Kvelb, kde 

uvidíme statečného rytíře, který 
přijede osvobodit Kozí hrádek 
od  obrovského hrůzostrašného 
draka. Nestvůra, mnohem větší 
a silnější než rytíř sám, bude chrlit  

oheň na  všechny strany. Statečný 
rytíř musí zasáhnout a ochránit ná-
vštěvníky hradu. Pustí se s drakem 
do lítého souboje. A jak to dopad-
ne? Na to se přijďte podívat!          

Stanislav Špelda
autor vystavy

Spolek byl založen v roce 1980. 
Z  původní členské základ-

ny se vykrystalizovala skupina, 
která měla o malování opravdo-
vý zájem. V  současné době náš 
spolek tvoří 4 členové. Užíváme 
si toho, že nejsme profesionálo-
vé. Můžeme si dělat, co chceme, 
jak chceme a  kdy chceme. Tato 
volnost je úžasná. Však naším 
heslem bývalo: Našim cílem 
není touha po profesionalitě, ale  
ušlechtilá náplň volného času. 

A  to se po  35ti letech našeho 
spolku zcela jistě naplnilo. Že 
toto období bylo plodné a máme  
co ukázat, hovoří již 80 uspořá-
daných výstav.

Vernisáž 3. září otevře další 
z  řady výstav oslavující 35 let 
trvání našeho spolku.

Na výstavě se představí: Květa 
Krhánková – vedoucí výtvarné-
ho oboru na Základní umělecké 
škole v Úpici, Daniela Mikešová 
– učitelka na základní škole, Sta-
nislav Špelda – majitel prestižní 
fi rmy na rámování a paspartová-
ní a Zdeněk Petira.                       

V září bude ve Spektru vystavovat 
Spolek úpických výtvarníků

Uzamykání Kozího hrádku

Ukázka z knihy Husův dům autorky Kláry Smolíkové s ilustracemi Honzy Smolíka, 
která bude zábavnou formou představena 27. září na Kozím hrádku.

Klubíčko
Centrum pro děti a rodiče
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PACOVSKÉ STROJÍRNY 
Hledáme KONSTRUKTÉRY 

Nabízíme: 

 Příspěvek na dopravu (500 – 1 500 Kč) 

 Příspěvek na závodní stravování 

 Příspěvek 500 Kč na životní pojištění 

 Příplatky nad rámec ZP 

 Jubilejní odměny až 10 000 Kč 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA: 

 radka.vitu@pacovske.cz 

 +420 724 589 699 

 +420 565 410 213  

   

PACOVSKÉ STROJÍRNY, a. s. 
Nádražní 697, 395 01 Pacov 
Tel.: +420 565 410 111 
www.pacovske.cz 

 

  SŠ nebo VŠ strojírenského vzdělání  

  Znalost konstruování v systému 3D 
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OSLAVTE PRVNÍ ŠKOLNÍ 

DEN S NÁMI ANEB 

ZÁBAVA NEKONČÍ ANI 

PO PRÁZDNINÁCH!

1. září   15 hodin
Nám. T. Bati, 
park před Spektrem
Zábavné odpoledne nejen pro 
školáky spojené s prezentací 
místních spolků, organizací 
a sportovních klubů. 

PIETNÍ AKT

3. září   11 hodin
Památník Edvarda Beneše
Pietní akt k výročí úmrtí Edvarda 
Beneše.

Z KOZÍHO HRÁDKU 

AŽ DO KOSTNICE

19. září   14 hodin
Kozí hrádek
Sobotníci speciál
Sobotnická výprava a slavnostní 
představení knižní novinky Kláry 
Smolíkové a Honzy Smolíka 
Husův dům. Po prázdninové 
přestávce pokračují Sobotníci 
další akcí připomínající velké 
husovské výročí. Historičky 
Husitského muzea Jitka a Lenka 
Vandrovcovy přiblíží pobyt Jana 
Husa na Kozím hrádku. Známí 

autoři Klára Smolíková a Honza 
Smolík pak představí dětskou 
knihu Husův dům, která doplňuje 
novou expozici v Husově domě 
v Kostnici a nově vybudovanou 
naučnou stezku okolo Kozího 
hrádku. 

UZAMYKÁNÍ KOZÍHO HRÁDKU

27. září   15 hodin
Kozí hrádek
Tradiční ukončení sezony 
na Kozím hrádku s bohatým 
doprovodným programem:
15.00 hod. – uzamykání Kozího 
hrádku,

15.30 hod. – představení knihy 
Husův dům Kláry Smolíkové 
s ilustracemi Honzy Smolíka,
16.00 hod. – velkolepé představení 
Drak a rytíř divadla Kvelb.

DIVADLO

CHUŤ DO ŽIVOTA

Halina Pawlowská

30. září   19 hod.

Sál Spektrum
Hra o vzrušení, lásce, katastrofách 
a spoustě pitomců, kteří zasluhují, 
abychom se jim společně smáli. 
A taky pochopitelně o jídle! 
Protože : všechno je putna, jen 
když nám chutná...
Hrají: Halina Pawlowská
Vstupné: 230 Kč

POHÁDKY

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

16. září   16.30 hod.
Sál Spektrum
TEArTR RAJDO

Představení vycházející z českého, 
loutkového, kočovného 
divadla na motivy známé 
pohádky. Během hry jsou děti 
interaktivně zapojovány do děje 
formou osobitých soutěží. 
Autorsky zpracovaný tradiční 
a známý námět je podpořen 
živou, písničkářskou tvorbou 
(přetavenou kramářskou písní). 
Vstupné: 50 Kč

LOUTKOVÁ POHÁDKA: 

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

23. a 30. září   16.30 hod.
Loutkový sál
Divadýlko na schodech
Podle kletby jedné ze sudiček se 
královská dcera Růženka píchla 
o trn a usnula na
100 let a s ní i celý zámek. 
Po letech přišli tři princové, aby 
ji vysvobodili. Ale jen jeden si 
nechal poradit od dobré sudičky...
Vstupné: 20 Kč

DRAK A RYTÍŘ

27. září   16 hod.
Kozí hrádek
Divadlo Kvelb
Velkolepé představení divadla 
Kvelb, kde uvidíme statečného 
rytíře, který přijede osvobodit 
Kozí hrádek od obrovského 
a hrůzostrašného draka. Drak 
bude rytíře ohrožovat, ten si to ale 
nenechá líbit a pustí se s drakem 
do lítého souboje. A jak to 
dopadne? Na to se přijďte podívat!

VÝSTAVY

35 LET SPOLKU ÚPICKÝCH 

VÝTVARNÍKŮ

Vernisáž: 3. září   17 hod.
Galerie Spektrum – malý sál
Městské středisko kultury a sportu 
Sezimovo Ústí pořádá jubilejní 
výstavu úpických výtvarníků 
při příležitosti 35 let od založení 
spolku. K vidění budou linoryty 
Stanislava Špeldy a Květy 

Krhánkové i akvarely Daniely 
Mikešové. Hudební doprovod 
zajistí Tereza Krůčková a Štěpán 
Bartoš. 

PUTOVÁNÍ PO KYPRU

JANA GOTTWALDOVÁ

Vernisáž: 3. září   17 hod.
Galerie Spektrum 
Výstava fotografi í Jany 
Gottwaldové z putování po Kypru, 
zachycující nejen malebná zákoutí, 
hory, moře, historii, ale i život 
Kypřanů. Snímky vznikly při 

návštěvě autorky v jižní i obtížněji 
přístupné severní části Kypru 
na přelomu května a června roku 
2014. Hudební doprovod zajistí 
Tereza Krůčková a Štěpán Bartoš. 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

- ŽIVOT A ODKAZ JANA HUSA

3. září–9. října
Galerie Spektrum
Výstava výtvarné soutěže žáků 
a studentů základních a středních 
škol.

VÝLETY

NOVOHRADSKO 2

5. září
Odjezd v 6.45 z parkoviště 
před nádražím ČD Tábor, 
v 7.00 z parkoviště 
Spektrum Sezimovo Ústí
S Mgr. Josefem Bílkem se znovu 
vydáme na Novohradsko, kde 
tentokrát navštívíme zříceninu 
hradu Louzek, Rychnov nad 
Malší, poutní místo Svatý Kámen 
nad Malší, tvrz Tichá, vysídlenou 
obec Cetviny s křížovou cestou, 
Soběnovskou přehradu na Černé 
s procházkou údolím Černé 
a zříceninu hradu Pořešín nad 
Malší. Trasa výletu je pěšky, 
mírným terénem okolo řeky. 
Celková vzdálenost bude 9 km.
Rezervace nutné do 31. 8. 
na tel.: 737 254 684, 381 276 707 
nebo mailem na: 
mexus@sezimovo-usti.cz.
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Cena: 390 Kč (cena zahrnuje 
dopravu, průvodce a vstupy, 
nezahrnuje dobrovolné vstupné). 

PRAHA - INTERIÉRY

19. září
Odjezd: v 7.00 hod. 
z parkoviště Spektrum 
S. Ústí, v 7.15 hod. 
z parkoviště před nádražím 
ČD Tábor
S průvodkyní Bc. Terezou 
Krůčkovou se znovu vydáme 
do Prahy, kde budeme tentokrát 
obdivovat krásy tamních interiérů. 
Dopoledne navštívíme komplex 
Pražského hradu a nahlédneme 
do interiérů katedrály sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha, baziliky sv. 
Jiří, Starého královského paláce 
a prohlédneme si i slavnou Zlatou 
uličku s Bílou věží a Daliborkou. 
Poté vyrazíme k Vltavě, kde bude 
probíhat dvouhodinová plavba 
lodí. Během plavby se pokocháme 
pražskými panoramaty a užijeme 
si oběd ve formě rautu. Po obědě 
a odpočinku zamíříme na Malou 
Stranu, kde navštívíme kostel 
Panny Marie Vítězné, který střeží 
světově uctívané Pražské Jezulátko. 
Poté se procházkou vydáme okolo 
chrámu sv. Mikuláše přes Karlův 
most na Staroměstské náměstí, kde 
si prohlédneme gotický Týnský 
chrám. Rezervace nutná do 14. 9. 
na tel.: 737 254 684, 381 276 707 
nebo na: mexus@sezimovo-usti.cz.

Cena: 910 Kč/ děti do 16 let 
a senioři nad 65 let 790 Kč (cena 
zahrnuje dopravu, průvodce, 
všechny vstupy a vyjížďku na lodi 
s obědem bez nápojů.

PŘIPRAVUJEME 
NA ŘÍJEN

VÝLET: KUTNÁ HORA

3. října
Odjezd v 7 hod, předpokládaný 
návrat v 18 hodin

S průvodkyní Bc. Terezou 
Krůčkovou se vydáme 
do středočeské Kutné Hory, 
která je významnou městskou 
památkovou rezervací zapsanou 
na seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO. Výlet zahájíme 
návštěvou unikátní kostnice pod 
kostelem Všech svatých v Sedlci 
u Kutné hory, která je dekorována 
kostmi z téměř 40 tisíc lidských 
těl. Pokračovat budeme do centra 
města, kde navštívíme gotický 
Chrám sv. Barbory. Po jeho 
návštěvě se vydáme podél 
Jezuitské koleje do centra města, 
kde budeme moci obdivovat různé 
památky např. pozdně gotický 
Kamenný dům, dvanáctibokou 
Kamennou kašnu nebo barokní 
Morový sloup. V centru si také 
dáme pauzu na oběd.
Poté navštívíme České muzeum 
stříbra a středověký stříbrný důl, 
kde budou k dispozici 
2 okruhy. První, fyzicky 
náročnější, přibližuje celý proces 
těžby stříbra a obsahuje návštěvu 
samotného dolu. Jeho alternativou 
je druhý, méně náročný okruh, při 
němž navštívíme expozici muzea 
a seznámíme se s historickým 
vývojem Kutné Hory.
Rezervace nutná do 28. 9. 
na tel.: 737 254 684, 381 276 707 
nebo mailem na: 
mexus@sezimovo-usti.cz.
Cena: 590 Kč / děti do 16 let 
a senioři nad 65 let: 540 Kč 
(cena zahrnuje dopravu, průvodce 
a všechny vstupy).

VYLET: KLÁŠTER PLASY. 

KLADRUBY A ZÁMEK ZBIROH

17. října
Odjezd v 6 hod, 
předpokládaný návrat 
ve 21 hodin
Putování po málo známých 
a přesto nádherných památkách 
PLZEŇSKÉHO KRAJE. Výlet 
po stopách významného 
barokního architekta Jana Blažeje 
Santiniho Aichla do západních 

Čech pod vedením Lenky 
Želivské. J. B. Santini Aichel 
se i přes svůj tělesný handicap 
stal jedním z nejvýznamnějších 
architektů 17. století a je také 
autorem tzv. barokní gotiky. 
Během našeho výletu navštívíme 
jeho dvě významné „zakázky“ pro 
dva různé kláštery – cisterciácký 
klášter Plasy a benediktinský 
klášter Kladruby u Stříbra. Výlet 
doplníme návštěvou zámku 
Zbiroh, který je spojován s řádem 
templářů a kde Alfons Mucha 
maloval svoji Slovanskou epopej. 
Čeká nás historie a trochu 
mystiky, dozvíme se o řádu 
cisterciáků a řádu benediktinů.
Rezervace nutná do 28. 9. 
na tel.: 737 254 684, 381 276 707 
nebo mailem na: 
mexus@sezimovo-usti.cz.
Cena: 890 Kč 
(cena zahrnuje dopravu, průvodce 
a všechny vstupy.

DIVADLO: …A NA HRUŠCE 

SEDÍ DIKTÁTOR

A. Polívková a M. Táborský

20. října   19 hod.
Sál Spektrum

V neznámé zemi, na neznámém 
místě se ocitá unesený diktátor. 
Teroristka zjišťuje, že plán únosu 
selhal. Co teď s diktátorem? Není 
na prodej ani na výměnu. Zbývá 
jen lidské sblížení. Text Vladimíra 
Škutiny a Jaroslava Gillara, 
režie Jaroslava Gillara a herecké 
nasazení Polívkové a Táborského 
spolu vytváří osmdesát minut, 
které diváka přímo přikovají 
k sedadlu. Hra je groteskou 
o světě, v němž žijeme. Je to hra 
o konfrontaci světů, myšlenek 
a názorů.
Text: V. Škutina, Režie: J. Gillar
Vstupné: 290 Kč

KLUBOVNA III. VĚKU

JAK SE VEDLO 

O PRÁZDNINÁCH 

7. září   15 hodin
Klubovna v Jiráskově ulici
Společné posezení a milé 
popovídání o letních zážitcích při 
kávě a čaji.

ODPOLEDNE 

S HARMONIKOU

14. září   15 hodin
Klubovna v Jiráskově ulici
Není co dodávat, přijďte si 
zazpívat.

JAK ZŮSTAT FIT

21. září   15 hodin
Klubíčko v budově 
knihovny v Sezimově Ústí II
Od hlavy až po konečky prstů 
Protáhneme, procvičíme, 
uvolníme svoje tělo. 
Podložku s sebou

NÁVŠTĚVA ROZHLEDNY 

HÝLAČKA 
26. září   12.50 hodin
Sraz před hotelem MAS 
a odjezd do Tábora MHD 
č.13 ve 13.04. Z Tábora 
odjezd MHD č.30 ve 
13.34 na Větrovy.
Společná prohlídka nové 
rozhledny Hýlačka na Větrovech, 
popř. zdolání jejích schodů. 
S krásnými výhledy na vrcholu 
pak také trocha turistiky, a to 
pěšky do SÚ I přes Pracov. Záleží 
na jednotlivcích, buď MHD do SÚ 
II nebo pěšky!

KINO SPEKTRUM

AMY

3.září   20.00 hod.
Dokumentární/životopisný, 
Velká Británie, 2015, 128 min., 
od 12 let, titulky
Kým ve skutečnosti byla dívka, 
která stojí za slavným jménem 
Amy Winehouse? Co tato hudební 
ikona skrývala před okolním 
světem a proč zemřela v pouhých 
27 letech? 
Režie: Asif Kapadia
Hrají: A. Winehouse, M. Ronson, 
T. Bennett
Vstupné: 80 Kč
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ANT-MAN

4. září   17.30 hod.
Akční sci-fi  USA, přístupný, 
dabing, 117 minut
Bývalý zloděj se schopnosti 
zmenšit své fyzické rozměry, ale 
tím znásobit svou sílu, se musí 
stát hrdinou a pomoci svému 
mentorovi ochránit tajemství jeho 
úžasného obleku Ant-Mana...
Režie: Peyton Reed 
Hrají: P. Rudd, M. Douglas, 
M. Peña 
Vstupné: 80 Kč

IRACIONÁLNÍ MUŽ 

4. září   20.00 hod.
Mysteriózní USA, od 12 let, 
titulky, 96 minut
Profesor fi lozofi e Abe Lucas 
si prochází existenciální krizí 
a nedaří se mu nalézt smysl života. 
„Nedokážu si vzpomenout, proč 
žiju“ říká. Obrat nastává, když se 
zamiluje do své krásné studentky. 
Režie: Woody Allen
Hrají: E. Stone, J. Phoenix 
Vstupné: 100 Kč

V HLAVĚ

5. září   17.30 hod.
6. září   17.30 hod.
Animovaný / Komedie / Rodinný, 
USA, 2015, 102 min., přístupný, 
dabing

Období dospívání může být velice 
komplikované a Riley není žádnou 
výjimkou. Stejně jako my všichni, 
i Riley je ovládána svými emocemi 
– Radostí, Strachem, Hněvem, 
Znechucením a Smutkem...
Režie: P. Docter, R. Del Carmen 
Vstupné: 80 Kč

KRYCÍ JMÉNO U.N.C.L.E

5. září   20.00 hod.
18. září   20.00 hod.
Akční / Dobrodružný / Komedie, 
USA, 2015, 116 min., 
od 12 let, titulky
Hlavními postavami fi lmu, 
zasazeného do první poloviny 

šedesátých let minulého století, 
do doby vrcholící studené války, 
jsou agent CIA Solo a agent KGB 
Kuryakin. 
Režie: Guy Ritchie 
Hrají: H. Cavill, A. Vikander, 
H. Grant
Vstupné: 100 Kč

MISSION IMPOSSIBILE - 

NÁROD GRÁZLŮ

6. září   20.00 hod.
Akční / Dobrodružný / Th riller, 
USA, 2015, 132 min., od 15 let, 
titulky

Státním úředníkům se poněkud 
zajídají neortodoxní pracovní 
metody tajné vládní služby, 
proto ji rozpustí a jejího šéfa 
Ethana Hunta chtějí hnát 
k zodpovědnosti... 
Režie: Christopher McQuarrie 
Hrají: T. Cruise, S. Pegg, 
R. Ferguson
Vstupné: 120 Kč

UUUPS! NOE ZDRHNUL…

10. září   17.30 hod.
11. září   17.30 hod.
25. září   17.30 hod.
Animovaný, Německo / Belgie / 
Lucembursko / Irsko, 2015, 
86 min., přístupný, dabing
Je konec světa! Blíží se obrovská 
povodeň, dostatečně velká 
na vyhubení veškerého života 
na Zemi. Tvorečci Dejv a jeho syn 
Finík, dva malí Raťafáci, se dostali 
na Noemovu archu na poslední 
chvíli... 

Režie: Toby Genkel
Vstupné: 90 Kč

PRIDE

10. září   20.00 hod.
Komedie / Drama, Velká Británie, 
2014, 120 min., od 15 let, titulky

Píše se rok 1984. Za dob vlády 
Margaret Th atcherová vrcholí 
v zemi nepokoje horníků. Během 
Gay Pride v Londýně se skupina 
aktivistů rozhodne pomoci jejich 
rodinám a uspořádají pro ně 
sbírku... 
Režie: Matthew Warchus 
Hrají: B. Nighy, A. Scott, D. West
Vstupné: 90 Kč

SLOW WEST

11. září   20.00 hod.
Akční / Th riller / Western, Velká 
Británie / Nový Zéland, 2015, 
84 min., od 15 let, titulky 
Šestnáctiletý Jay přicestoval ze 
Skotska do amerického Colorada 
19. století, aby pátral po ženě, 
kterou miluje. Evropskému 
zelenáčovi dělá společnost 
nájemný zabiják Silas...
Režie: John Maclean
Hrají: K. Smit-McPhee, 
M. Fassbender
Vstupné: 80 Kč

KURÝR: RESTART

12. září   17.30 hod.
13. září   20.00 hod.
27. září   20.00 hod.
Akční / Krimi / Th riller, Francie 
/ Čína, 2015, 96 min., od 12 let, 
titulky
Profesionální kurýr Frank Martin 
se musí proti své vůli spojit 
s nájemní vražedkyní Annou, aby 
zlikvidovali skupinu bezcitných 
ruských překupníků s lidmi...
Režie: Camille Delamarre 
Hrají: E. Skrein, L. Chabanol, 
R. Bukvic
Vstupné: 120 Kč

HITMAN: AGENT 47

12. září   20.00 hod.
26. září   17.30 hod.
Akční / Krimi / Th riller, USA, 
2015, 96 min., od 15 let, titulky
Agent 47 není obyčejný člověk, 
představuje vyvrcholení desetiletí 
trvajícího tajného genetického 
výzkumu. Stojí na konci vývojové 
řady. Agent 47 je elitním 
a dokonalým zabijákem...

Režie: Aleksander Bach 
Hrají: R. Friend, H. Ware, 
Z. Quinto
Vstupné: 110 Kč

MIMONI

13. září   17.30 hod.

Animovaný / Komedie / Rodinný, 
USA, 91 min., přístupný, dabing
Tihle dobráci od kosti vždy 
posluhují největšímu darebákovi 
široko daleko. Nyní vyrazili 
na festival zločinců, aby nabídli 
své služby absolutní královně 
světového zločinu Scarlett 
Odkráglové... 
Režie: K. Balda, P. Coffi  n 
Vstupné: 110 Kč

DOMÁCÍ PÉČE

17. září   17.30 hod.
Komedie / Drama, Česko, 2015, 
92 min., přístupný

Obětavá zdravotní sestra Vlasta 
při své práci na jihomoravském 
venkově ošetřuje spoustu 
rázovitých místních pacientů. 
Když se však dozví, že sama 
potřebuje pomoc, musí ji začít 

Kulturní a sportovní akce na měsíc září
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hledat mimo prostředí, které zná.
Hrají: A. Mihulová, B. Polívka, 
T. Vilhelmová
Vstupné: 110 Kč

LOVE

17. září   20.00 hod.
Drama / Erotický, Francie, 2015, 
130 min., od 18 let, titulky
LÁSKA stojí mimo dobro a zlo. 
LÁSKA je genetická potřeba. 
LÁSKA je změněný stav vědomí. 
LÁSKA je tvrdá droga. LÁSKA 
je duševní choroba. LÁSKA je 
vzrušující příběh o chlapci, dívce 
a DALŠÍ DÍVCE. 
Režie: Gaspar Noé 
Hrají: K. Glusman, K. Kristin, 
A. Muyock, G. Noé
Vstupné: 80 Kč

MUNE - STRÁŽCE MĚSÍCE

18. září   17.30 hod.
19. září   17.30 hod.
27. září   17.30 hod.
Animovaný / Rodinný, Francie, 
2015, 100 min., přístupný, dabing
Malý Mune byl jmenovaný 
strážcem Měsíce, protože má 
málo zkušeností, způsobí nehodu, 
která ohrozí nejen Měsíc, ale 
i Slunce. Aby napravil svoji chybu, 
musí se spolu s přáteli postavit 
nebezpečnému Titánovi a vrátit 
nebeským tělesům jejich místo 
na obloze. 
Režie: A. Heboyan, B. Philippon
Vstupné: 100 Kč

NIKDY NENÍ POZDĚ

19. září   20.00 hod.
20. září   17.30 hod.

Komedie / Drama / Hudební, USA, 
2015, 101 min., od 12 let, titulky
V původním a velmi poutavém 
snímku, plném živých hudebních 
vystoupení, Streep ztvárňuje 
postavu Ricki Rendazzové, slavné 
kytaristky, která se ve snaze splnit 
si své sny o rockandrollové slávě... 
Režie: Jonathan Demme 
Hrají: S. Stan, M. Streep, K. Kline
Vstupné: 120 Kč

GANGSTER KA

20. září   20:00 hod.
Krimi / Drama / Th riller, Česko, 
2015, 100 min., od 12 let 
Radim Kraviec alias Káčko se 
vyznačuje vysokou inteligencí 
a talentem pro dokonalý podvod. 
Kde jiní sahají po zbrani, on 
využívá lsti a armády právníků 
i monstrózního kapitálu...
Režie: Jan Pachl 
Hrají: H. Čermák, P. Bjelac, 
V. Svátková
Vstupné: 120 Kč

EVEREST

24. září   17.30 hod.
25. září   20.00 hod.
Dobrodružný / Drama / Th riller, 
USA / Velká Británie, 2015, 
121 min., od 12 let, titulky
Film rekapituluje jednu 
z nejtragičtějších expedic, při které 
majestátní masív poslal svým 
vyzyvatelům mrazivé varování. 
Píše se polovina devadesátých let...
Režie: Baltasar Kormákur 
Hrají: R. Wright, K. Knightley,
J. Gyllenhaal
Vstupné: 120 Kč

AMERICAN ULTRA

24. září   20.00 hod.
Akční / Komedie / Romantický, 
USA, 2015, od 15 let, titulky
Pokojný život milovníka trávy 
a jeho přítelkyněy v malém 
ospalém městečku je náhle 
narušený, když Mika doběhne 
vlastní minulost a začne se o něj 
zajímat vláda USA... 
Režie: Nima Nourizadeh 
Hrají: J. Eisenberg, K. Stewart, 
W. Goggins
Vstupné: 110 Kč

SINISTER 2

26. září   20.00 hod.
Horor, USA, 2015, 97 min., 
od 15 let, titulky

Pokračování úspěšného hororu 
S. Derricksona Sinister z roku 
2012 nás zavede do strašidelného 
venkovského domu, kam se 
přestěhuje mladá matka se svými 
syny, dvojčaty, aniž by tušili...
Režie: Ciaran Foy
Hrají: S. Sossamon, J. Ransone, 
L. Coco
Vstupné: 110 Kč

KNIHOVNY

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SÚ I

A. M. Homes: 

Kéž je nám odpuštěno

Příběh o nečekaných tajemstvích, 
která vám změní život

Zdeněk Jarchovský: 

Deník udavače

Román vystihuje absurditu života 
v sovětském režimu 70. let

Linda Laff erty: 

Krvavá hraběnka

Historický román

Roman Cílek: 

Temné kouty XX. století

Nacistické ovládnutí Německa 
a dva podpásové údery proti 
Československu

Stanislav Češka: 

Případ ztraceného krále

Zločiny na Velké Moravě

Peter May: Pán ohně

Th riller

Jana Klimečková: 

Přezrálé moruše

Retro román

Bertrice Small: Zrazená

Romantické čtení

Christina Larsson: Neunikneš

Detektivka

Povídej pohádku

Čtení pro nejmenší

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SÚ II

B. Black: Anatomie strachu

Irská detektivka.

M. Viewegh: Zpátky ve hře

Nová kniha dostala název podle 
jedné ze třinácti povídek.

D. Caletti: Odešel

Román o vztahu, lásce, nevěře. 

H. Pendexter: Ztracená rokle

Dobrodružný román,  western.

C. Coleová: Pokud zůstaneš

Pax Tate, potetovaný tvrďák se 
zvráceným postojem k ženám. 
Když bylo Paxovi sedm, zemřela 
mu matka, což v jeho srdci 
zanechalo hluboký pocit viny, 
kterému nerozumí. 

K. A. Tucker: 

Deset malých nadechnutí

Po tragické autohavárii, která ji 
připravila naráz o rodiče, přítele 
a nejlepší kamarádku, prchá 
do Miami, aby tam začala nový 
život. 

V. Erben: Pastvina zmizelých

Kapitán Exner opět na scéně. 

P. Zídek: Hana Benešová

Neobyčejný příběh manželky 
druhého československého 
prezidenta.

Z. Hamerová: Nářek ze tmy

Česká detektivka. Lákavá 
dovolená se změní v děsivou 
noční můru...

H. Denker: Doktorka

S doktorkou Jean se život 
nemazlil, tragická nehoda ji 
připravila o manžela i dítě. Nebýt 
nezištné pomoci bývalého učitele, 
zřejmě by se zhroutila. 
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Ohlédnutí za kulturním létem

Výstava lilií

Koncert Petry a Jaroslava Bártových

Dopoledne plné her

Jóga na Kozím hrádku s Michaelou Klímovou

Slavnostní otevření naučné stezky okolo Kozího hrádku 

Dobové slavnosti na Kozím hrádku

Výlet: Od Hraběnky Sidonie Nádheré k Jakubovi Krčínovi Výlet: Vimpersko


