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Úhrada místních poplatků

Sportovní gymnastika

30 let Hladových Hrochů

Baťův pohár

Kulturní akce

2

2

4

6

7

8–13

Krátce z radnice

Martin Doležal
starosta města

 Rada města vyhlásila výbě-
rové řízení na funkci ředitele 
Správy města;

 Rada města souhlasila s jed-
náním o  snížení jízdného 
u  MHD o  15 % u  roční-
ho předplatného a  o  5 % 
u  ostatního předplatného 
s účinností od 1. 1. 2017; 

 nájemní smlouva s  a.s. 
ENERGOINVEST byla pro-
dloužena do 31. 12. 2016; 

 z  programu Kultura byla 
schválena dotace 45,5 tis. Kč
na  pořízení nových lavic 
do kostela Povýšení Sv. Kříže 
v Sezimově Ústí; 

 mimo programy byly schvá-
leny dotace pro Ochranu fau-
ny Votice (5 tis. Kč), Hvěz-
dárna Fr. Pešty (10 tis. Kč)
a Toulava (2,5 tis. Kč).         

DEN DĚTÍ PŘED SPEKTREM – I letos se konal Den dětí 1. června v parku před Spektrem a slavilo se ostošest. Nechybělo divadlo 
Hnedle vedle, duhové bubliny, soutěže, skákací hrad nebo trampolína. Tak zase za rok!

Pietní akt ke 132. výročí narození druhého českého prezidenta Československé 
republiky Edvarda Beneše se uskutečnil 27. května u hrobky manželů Benešových.

Miroslava Svitáková
Tajemnice MěÚ

Zastupitelstvo města Sezimovo 
Ústí schválilo na  svém zase-

dání dne 26. 5. 2016 závěrečný 
účet města za  r. 2015 a  zároveň  
účetní závěrku za  r. 2015. Povin-
nost schválení obou dokumentů 
zastupitelstvem vychází ze zákon-
ných norem, stejně jako povinnost 
doplnit závěrečný účet o  zprávu 
o přezkoumání hospodaření měs-
ta. Přezkoumání hospodaření 

města za  r. 2015 bylo ukončeno 
v květnu 2016 a stejně jako v mi-
nulých letech bylo provedeno 
statutárním auditorem Ing.  Da-
nuší Prokůpkovou ve  spolupráci 
s  daňovým a  účetním poradcem 
Ing. Jiřím Lorencem.

Na  výsledek zprávy o  přezkou-
mání hospodaření, který byl ozna-
čen bez výhrad, navázalo i  zastu-
pitelstvo města, které nevzneslo 
připomínky k  hospodaření města 
za  uplynulý kalendářní rok, a  vy-
slovilo souhlas s  celoročním hos-
podařením, a to bez výhrad.          

Účetní uzavření roku 2015

Pietní akt

Petra Nedvědová
vedoucí OSP

Město Sezimovo Ústí uzavřelo 
od roku 2009 několik smluv 

o  smlouvách budoucích kupních 
a zpravidla též o zástavních smlou-
vách, kdy předmětem těchto smluv 
byly půdní vestavby v obci Sezimo-
vo Ústí. V  každé této smlouvě je 
uveden termín (nejčastěji v čl. III),
do kdy mají smluvní strany uzavřít 
kupní smlouvu, na  základě které 
dojde k  přechodu vlastnického 
práva k  bytové jednotce z  města 
Sezimovo Ústí na  budoucího ku-
pujícího. V souvislosti s touto sku-
tečností doporučujeme budoucím 
kupujícím zkontrolovat termín 
uzavření kupní smlouvy v přísluš-
né budoucí smlouvě. Pokud má 
budoucí kupující zájem o  převod 
vlastnického práva, je třeba o toto 
požádat město Sezimovo Ústí pí-
semnou formou na základě žádos-
ti, která má volnou formu. V roce 
2016 připadají v  úvahu zejména 
bytové jednotky v obytném domě 
492, 493, 497, 498, 601, 622 a 623. 
V  případě dotazů či nejasností se 
obracejte na Mgr. Petru Nedvědo-
vou, tel.: 381 201 124.                         

Jaroslav Kudrna
člen představenstva

Vážení odběratelé tepelné 
energie v  Sezimově Ústí 2, 

dle § 76 zákona č. 458/2000 Sb.,
Vám oznamujeme termín pláno-
vané odstávky tepla v lokalitě Sezi-
movo Ústí 2 v roce 2016. Dodávka 
tepla bude přerušena takto: 

od  1. 8. 2016    6:00 hodin 
do  5. 8. 2016  18:00 hodin
Obsluha tepelného hos-

podářství bude zajištěna do 
31. 7. 2016 a od 5. 8. 2016 na tel. 
č. 381  275  117 nebo na  tel. 
č. 608 325 412. 

Děkujeme za pochopení.  

Přerušení dodávky 
tepelné energie
(letní odstávka 2016)

Půdní vestavby
– Informace pro budoucí kupující
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Jana Koubová
referentka místního poplatku

a/ ze psů 
Podle obecně závazné vyhláš-

ky č. 4/2015, o místních poplat-
cích, byl termín splatnosti stano-
ven do 30. 4. 2016.

b/ za provoz systému naklá-
dání s kom. odpadem

Podle obecně závazné vyhláš-
ky č. 3/2015, o místním poplat-
ku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a  odstraňování ko-
munálních odpadů, byl termín 
splatnosti  stanoven do  31. 5. 
2016. 

Žádáme poplatníky, kteří 
daňovou povinnost ještě nespl-
nili, aby tak učinili v nejbližším 
možném termínu. Předejdete 
tak navýšení poplatku dle zá-
kona o  místních poplatcích, 
které může činit až trojnásobek 
z dlužné částky.

Dále upozorňuje občany, že 
s  účinností od  1. 1. 2016 podle 
§ 12 odst. 1  zákona č. 565/1990 
Sb., o  místních poplatcích, 
ve  znění pozdějších předpisů, 
vznikne-li nedoplatek na poplat-
ku poplatníkovi, který je ke dni 
splatnosti nezletilý a  nenabyl 
plné svéprávnosti nebo který je 
ke dni splatnosti omezen ve své-
právnosti a  byl mu jmenován 
opatrovník spravující jeho jmě-
ní,  přechází poplatková povin-
nost tohoto poplatníka na  zá-
konného zástupce nebo tohoto 
opatrovníka.                                     

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

V jarním a podzimním období 
minulého roku byla prove-

dena výsadba:

 2 ks habrů obecných sloupovi-
tých vedle MŠ Lipová;

 1 ks javoru mléče na místo po za-
schlé sazenici za restaurací Lípa;

 1 ks lípy srdčité mezi ulicí 
Dr. E. Beneše a starým mostem 
přes Kozský potok;

 1 ks lípy srdčité vedle lavičky 
v lipové aleji na Průmyslové ulici 
proti fi rmě ITALCON;

 4 ks okrasných stromů (2 ks 
jabloní a  2 ks třešní) za  dům 
čp. 630;

 2 ks nových jeřábů za  zašlé 
do  stromořadí před čp. 646 
v Dukelské ulici;

 1 ks lípy malolisté – lípa slovin-
sko-českého přátelství v  areálu 
ZUŠ v Nerudově ulici;

 1 ks lípy velkolisté - jako pamět-
ní Husova lípa na  prostranství 
před Kozím hrádkem;

 1 ks šácholanu liliokvětého 
do arboreta před poštou;

 3 ks kaliny vonné do  záhonu 
po myrobalánu před poštou;

 3 ks kaliny vrásčitolisté za  do-
mem čp. 1111 v  Průmyslové 
ulici;

 15 ks vajgélie květnaté do arbo-
reta na  místo po  odstraněných 
borovicích a  zeravech vedle 
lavičky vlevo u  přístupového 
chodníku ke hvězdárně;

 15 ks mochen křovitých před 
vchodem do MěÚ;

 živý plot z  tavolníků jako po-
kračování živého plotu podél 
oblouku chodníků před rohem 
štítu čp. 608 v ulici Táboritů;

 živý plot z  ptačího zobu před 
čp. 1279 v Okružní ulici;

 živý plot turkestánského brestu 
na svahu podél koupaliště;

 živý plot ze skalníků poléhavých 
podél hrany betonové terasy bu-
dovy kina Spektrum ze strany 
Dukelské ulice;

 keřová výsadba na rohovém po-
zemku proti restauraci U Vrby;

 instalace závěsných květiná-
čů s  okrasnými květinami na 
4 sloupy veřejného osvětlení 
podél ulice 9. května.                   

Výsadba v roce 2015

Dne 27. 5. 2016 nás tragicky 
opustili naši dlouholetí čle-

nové oddílu kanoistiky TJ Spar-
tak Sezimovo Ústí Miroslav Kra-
jča, Josef Penc a Miroslav Havel. 
Milí kamarádi, děkujeme Vám 
za  dlouholeté přátelství, legraci 
a spoustu zážitků.

Bude nám smutno. 

Vzpomínka

prap. Jiří Matyš

Na Obvodním oddělení Policie 
ČR Sezimovo Ústí bylo v mě-

síci květnu šetřeno několik pře-
stupků a  trestných činů na  území 
Sezimova Ústí. Krátce jen několik 
případů:
 V době od 11:00 hodin dne 1. 5. 

do 9:00 hodin dne 6. 5. nezná-
mý pachatel nezjištěným před-
mětem poškodil lak pravého 
boku OA Škoda Fabia, tj. pravé 
přední dveře, pravé zadní dve-
ře a pravý zadní blatník včetně 
víčka nádrže. Automobil maji-
tel zaparkoval na pozemní ko-
munikaci podél chodníku před 
domem čp. 9 v  ul. Švehlova. 
Tímto jednáním způsobil ma-
jiteli škodu předběžně ve  výši 
4.000 Kč.

 V  době od  17:00 hodin dne 
4. 5. do 12:45 hodin dne 5. 5. ne-
známý pachatel v ul. Jana z Ústí 
před zahradou domu čp. 130 
vypustil pravou přední a pravou 
zadní pneumatiku u  vozu Ford 
Fiesta, který byl řádně zapar-
kován na  vozovce rovnoběžně 
s  chodníkem dělícím zahradu 
od  silnice. Než si majitelka vo-
zidla stačila všimnout vypuště-
ných pneumatik, ujela na  nich 
přibližně 300 metrů. Naštěstí se 
pneumatikám nic nestalo.  

 Dne 5. 5. v  době od  17:00 
do 18:00 hodin neznámý pacha-
tel v prostoru areálu hvězdárny 
a restaurace "Hilton" v Sezimově 
Ústí odcizil pánské trekkingové 
jízdní kolo zn. Author Zenit bílé 
barvy,  které zde bylo uzamčeno 
lankovým zámkem ke  kovo-
vému oplocení, čímž poškoze-

nému vznikla škoda 17.000 Kč 
odcizením kola a škoda ve výši 
150 Kč odcizením zmíněného 
zámku.

 V  době od  15:00 hodin dne 
19. 5. do 22:00 hodin dne 21. 5. 
neznámý pachatel na parkovišti 
na  rohu ulic U  Komory a  Jana 
z Ústí poškodil zadní okno u OA 
Peugeot, čímž majiteli způso-
bil škodu ve  výši minimálně 
1.000 Kč. 

 V době od 20:00 hodin dne 21. 5. 
do 10:00 hodin dne 22. 5. vnikl 
neznámý pachatel po  překoná-
ní drátěného oplocení (110cm) 
na pozemek u RD čp. 1363 v ul. 
1. máje, následně za použití klí-
če zavěšeného na  hřebíku nad 
vstupem odemkl visací zámek 
dřevěné kůlny, ze které odci-
zil el. nářadí v hodnotě 900 Kč, 

Z činnosti Policie ČR

pokračování na str. 3

UPOZORNĚNÍ 
na úhradu místních 
poplatků
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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
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)

Ing. Helena Krejčí
381 211 137 (rybářské lístky)

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

Jiří Stejskal
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

Bc. Kristýna Mrázová
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

Petra Nedvědová, vedoucí OSP

Město Sezimovo Ústí nabízí 
k pachtu zahrádky v zahrád-

kářské kolonii, ulice Rudé armády, 
Sezimovo Ústí 2 – lokalita ZDRA-
VEX. Pachtovné činí 1 Kč/m2/rok, 
přičemž zahrádky mají rozlohu 
cca 200 m2. V případě zájmu o pa-
cht zahrádky je potřeba sepsat žá-
dost v písemné formě a adresovat 
ji na  podatelnu Městského úřadu 
Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21/6, 
391  01 Sezimovo Ústí. V  případě 
dotazů či nejasností se obracej-
te na  Mgr.  Petru Nedvědovou, 
tel.: 381 201 124.                              

letitou montážní tašku a pracovní
kabát, čímž poškozenému způ-
sobil škodu na odcizení ve výši 
900 Kč, škoda na poškození ne-
vznikla.

 Dne 27. 5. v  době okolo 22:15 
hodin pan T. P. v restauraci Sport 
bar na nám. T. Bati neuhlídal své-
ho psa rasy Pitbul, který následně 
pokousal na rukách poškozenou 
P.  A. a  jejího psa, kdy poškoze-
né pitbul způsobil tržné zranění 
na  horních končetinách a  tato 
byla převezena ZZS na  ošetření 
do nemocnice v Táboře.

 V  době od  19:30 hodin dne 
28. 5. do 08:00 hodin dne 29. 5. 
neznámý pachatel po  překoná-
ní 80 cm vysokého plotu vnikl 
na pozemek u RD čp. 1478 v ul. 
Ke Hvězdárně, kde ze zahrádky 
odcizil 6 ks solárních svítidel 
a  z  odemčeného mot. vozidla 
Opel Omega odcizil měřič tla-
ku na  pneumatiky, koženko-
vou pánskou tašku na  doklady 
s doklady a proutěný košík, při-
čemž poškodil popelník ve stře-
dovém panelu vozidla. Škoda 
byla poškozeným vyčíslena 
na 1.020 Kč. 

 Dne 31. 5. v době od 14:30 ho-
din do  16:00 hodin neznámý 
pachatel v  Sezimově Ústí v  ul. 
Dr.  E. Beneše čp. 1145 odcizil 
z  odemčené kanceláře autoba-
zaru Komárek volně odloženou 
peněženku s  fi nanční hotovostí 
ve  výši 16.000 Kč a  s  osobními 
doklady a platebními kartami. 

Rovněž z měsíce května je v še-
tření několik přestupků proti ob-
čanskému soužití a  proti veřejné-
mu pořádku, které jsou převážně 
z restauračních zařízení a přestup-
ků proti majetku.                              

Anna Slunečková
Nokturno

Hned o  prvním víkendu mě-
síce června  se vydal pěvecký 

sbor Nokturno na Šumavu, aby se 
zúčastnil  20. ročníku Evropského 
festivalu duchovní hudby Šumava 
- Bayerischer Wald 2016.  Šumava 
se nám ukazovala ve  střídavých 
proměnách, chvíli krásná slunná, 
chvíli zatažená s  černými mraky 
plnými dešťových vod. Ani jedna 
varianta nemohla pokazit zpěvá-
kům náladu, a  tak jsme si s  chutí 
zazpívali hned na  třech místech 
Šumavy. První koncert připadající 
na  páteční podvečer byl v krásném 
barokním kostelíku v malé vesnič-
ce Strašín, kde nás velice mile pře-
kvapil kostel plný posluchačů. Zde 
jsme si "poměřili" síly s Byzantion 
Collegium musicae slavicae Pra-
ha - sborem, který upřednostňuje 
slovansko-byzantskou hudbu, kdy 

hudební tradice sahá do  období 
působení Cyrila a  Metoděje, čili 
díla slovanských národů.

Sobotní program nás zavedl 
do Nezdic. I tady jsme si zazpívali 
a  poslechli si sbor Jitro z  Hradce 
Králové, který nás střídal v druhé 
půli koncertu. A využili jsme i čas 
na společný zpěv na velice krásně 
připraveném rautu na  Místním 
úřadu v  Nezdicích. Paní starostce 
patří velký dík. Sbor Jitro má vyso-
kou úroveň, a  tak nás potěšilo, že 
jsme našli společnou notu a rozez-
pívali snad celý dům.

Třetí koncert byl v neděli v do-
poledních hodinách v  kostele 
v Blovicích. A ani tady posluchači 
nešetřili chválou. A  to potěší.

Volné chvíle jsme nepromarnili, 
ale využili je k poznání krás Šuma-
vy. At´ to bylo půvabné městečko 
Kašperské Hory, unikátní skleně-
ný oltář na  Dobré Vodě, sklárna 
v  Anníně, hrad Švihov, kde jsme

Nokturno na Šumavě

pokračování ze str. 2

Pacht zahrádek 
v lokalitě Zdravex

Ludmila Svatková
místostarostka

Od  12. 6. 2016 byly zavedeny 
dva nové nedělní spoje na lin-

ce MHD č. 11 ke  klášteru v  Klo-
kotech. Midibus bude vyjíždět 
z  Autobusového nádraží do  nové 
zastávky Klokoty klášter ve  Sta-
roklokotské  ulici před zahájením 
mše a  po  jejím skončení se bude 
vracet zpět na Autobusové nádraží. 

Odjezdy:
Ze zastávky Autobusové nádraží 

do zastávky Klokoty klášter 
Neděle 9:30 a 11:22 hodin
Ze zastávky Klokoty klášter 

do zastávky Autobusové nádraží
Neděle 9:43 a 11:35 hodin     

Zajíždění linky MHD 
č. 11 ke klášteru 
v Klokotech

pokračování na str. 4 
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Poděkování

Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým narozeninám.

Josef Švec
Moc děkuji panu starostovi 

a  Sboru pro občanské záleži-
tosti za milou návštěvu a dárek 
k mým 85. narozeninám.

Stanislav Permedla
Děkujeme panu starostovi 

a  Sboru pro občanské zále-
žitosti za  blahopřání a  dárek 
k našim narozeninám. 

manželé Havlíkovi
Děkuji panu starostovi za přání 

k mým narozeninám a též paní 
Zykové za milou návštěvu.

 Anna Míková
Děkujeme panu starostovi 

za blahopřání k našim naroze-
ninám.                          manželé 
Jaroslav a Libuše Nygrýnovi

Narození:
Holuša Marek, Jedlička Matouš

Zemřelí:
Brož Petr, Horová Marie

Král Zdeněk, Němečková Růžena
Pichl František, Přenosil Josef

Říha Josef, Voříšek Jaroslav
Ženíšek Antonín

Společenská kronika

od 25. 4.  do 31. 5. 

Koupím byt 2+1, 3+1 nebo 
3+kk v Sezimově Ústí 2, s vý-
tahem nebo zvýšené přízemí 
(jedny schody), OV, platba 
v hotovosti.  Tel.: 773 626 167

Koupím ponk, svěrák, dílen-
ské regály a  případně další 
vybavení pro domácí dílnu, 
levně, i v horším stavu. 

Tel.: 728 340 318

Prodám zachovalý kuchyňský 
kredenc, mycí stůl, malý spo-
rák MORA a šicí stroj LADA.

Tel.: 723 915 985

Pronajmu dlouhodobě  byt  
2+1 s  balkonem v  Sezimově 
Ústí 2.            Tel.: 724 254 197

Pronajmu garáž u  Hiltonu 
od července 2016. 

Tel.: 731 410 530

Inzerce

KOUPĚ

PRODEJ

PRONÁJEM

Iveta Vrkočová
žákyně 8.A, ZŠ Školní náměstí

V pondělí 30. května se většina 
deváťáků s devíti osmáky vy-

dala na exkurzi do Terezína. Vyrá-
želo se v 6 hodin ráno. V Terezíně 
jsme nejdříve šli do Malé pevnosti. 
Na prvním dvoře jsme si prohlédli 
kanceláře nacistů a přijímací míst-
nosti pro vězně. Také jsme zde 
mohli vidět známý nápis „ARBEIT 
MACHT FREI“, což znamená 
„práce osvobozuje“. Paní průvod-
kyně nám říkala, že je to pravda, 
ale nacisté toho zneužili. 

Dále jsme se aspoň malinko 
mohli vcítit do pocitů vězňů, pro-
tože se nás 50 muselo vejít do jed-
né malé cely, i když vězňů v ní bylo 
více. V některých byly i dochované 
trojpatrové palandy. Na  jednu se 

muselo vejít 90 lidí, někdy i  více. 
Byly jsme také ve  vězení pro jed-
notlivce a v umývárně. Potom jsme 
prošli dlouho chodbou, která byla 
za  2. světové války zazděná, až 
na střelnici. Nejdřív tam trénovali 
nacisté střelbu, později i stříleli věz-
ně. Na závěr prohlídky se promítal 
propagandistický fi lm v  kině pro 
nacisty, který měl být známkou, že 
se lidé v Terezíně mají dobře. 

Pak jsme se mohli podívat 
do  muzea a  na  čtvrtý dvůr, který 
byl ze všech nejhorší. Byly zde cely 
pro 300 lidí, ke  konci války i  pro 
více.  Na  druhém ženském dvoře 
byla jedna cela a  ta byla popsána 
vzkazy od  žen, které zde bydlely. 
Následovala cesta do  města Tere-
zín. Tady jsme navštívili Muzeum 
ghetta, ve kterém jsme si prohlédli 
stálou výstavní expozici „Terezín 
v  tzv. konečném řešení židovské 
otázky“, a  Magdeburské kasárny. 
Na  závěr jsme navštívili židovský 
hřbitov s krematoriem. 

I když to bylo smutné, exkurze 
se nám líbila. Podle mě je dobré 
vědět, co se za druhé světové války 
dělo, a tak si vážit toho, že se máme 
dobře.                                                  

Exkurze do Terezína

Lucie Nováková
žákyně 9. A, ZŠ Školní náměstí

V termínu od 11. do 17. květ-
na jsme absolvovali zájezd 

do Anglie. Po  rozloučení s  rodiči 
a  kamarády jsme se okolo jede-
nácté hodiny dopoledne vydali 
na cestu. Po dlouhém pobytu v au-
tobuse a na trajektu jsme ve čtvr-
tek ráno dorazili do Londýna. Pro-
šli jsme si nejznámější památky 

Londýna. Večer na nás na meeting 
pointu čekaly rodiny. Myslím si, že 
všichni jsme byli spokojeni s  ro-
dinami, s  ubytováním i  s  jídlem. 
Během dalších dnů jsme navštívili 
Legoland, Harry Potter Studio, 
Leeds castle, Canterbury a Brigh-
ton. V pondělí navečer jsme vyra-
zili na zpáteční cestu. I přes menší 
problém při příjezdu na  trajekt 
jsme se v  pořádku dostali domů. 
Myslím si, že jsme si zájezd do An-
glie všichni užili.                             

Zájezd do Anglie

statečně vystoupali do hradní věže. 
A i ty dva společně strávené pozd-
ní večery byly plné zpěvu za  do-
provodu kytar v  místě ubytování 
"U  Bohouše" v  Dolejším Kružci. 
A co si budeme povídat, takto pro-
žitý čas stmelí kolektiv a dodá chuť 
do další práce.

Závěrem se sluší poděkovat. 
Především naší sbormistrové paní 

Jarmilce Hlubinkové za její trpěli-
vost, za  její práci, organizátorům 
za dobrou organizaci výletu, kole-
govi Františkovi  Doubkovi za vý-
pomoc v basové sekci, panu  šofé-
rovi za  bezpečnou jízdu i  v  těch 
úzkých a  klikatých cestách. Vozil 
nás v autobusu propagujícím hokej 
-  Táborské Kohouty. 

Viděli jsme, slyšeli jsme, poučili 
se a bude na co vzpomínat.            

pokračování ze str. 3
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Jitka Tůmová, učitelka

Dne 1. června oslavily děti svůj 
svátek. Den dětí prožily růz-

ně. Třídní učitelky pro ně připravi-
ly zábavné hry, turistické vycházky, 
sportovní soutěže, prohlídku far-
my se zvířaty nebo návštěvu kasá-
ren v Táboře.

V  dalších dnech se jednotlivé 
třídy postupně vydaly na plánova-
né školní výlety.

Prvňáci navštívili ZOO Hlu-
boká nad Vltavou. Druháci se vy-
pravili za  pohádkovými bytostmi 
do  vesničky Selibov u  Písku. Žáci 
třetí a čtvrté třídy si prošli naučnou 
stezku, vedoucí údolím řeky Vydry. 
Páťáci se vydali do  Prahy na  pro-
hlídku historických památek. 10. 
června přijel před naši školu kami-

on fi rmy E.ON Energy Truck s na-
učně zábavným projektem Mise 
Plus, zaměřeným na  hospodárné 
využívání elektrické energie.

Žáci se dozvěděli, jak elektrická 
energie vzniká, jak se vyrábí a proč 
je potřeba s ní šetřit.

Závěr školního roku patřil tra-
dičně školní akademii, na kterou si 
třídní kolektivy připravily recitač-
ní, pěvecká a taneční vystoupení.

Poslední měsíc školního roku 
obohatil žáky o  nové poznatky 
i zážitky.                                              

Červen v ZŠ Švehlova

Kolektiv MŠ Lipová

Dětem v  MŠ Lipová se splnilo 
přání stát se opravdovými za-

hradníky. Každá třída má svůj vel-
ký dřevěný truhlík se záhonkem. 

Zasadili jsme bylinky, kytičky, 
kedlubny a  dokonce i  jahůdky. 
Od té doby je chodíme pravidelně 
zalévat a kontrolovat. Teď už všich-
ni víme, co rostlinky potřebují 
a  hlavně se už nemůžeme dočkat 
úrody.                                                  

Jaroslav Včelák
trenér

Na  Mistrovství České re-
publiky ve  sportovní 

gymnastice mužů jednotliv-
ců a družstev, které se konalo 
od 10. do 12. června v Třinci, 
jsme odjížděli auty ve  dvou 
skupinách. Mladší a starší žáci 
již v  sobotu a  nejmladší žáci 
v neděli v brzkých ranních ho-
dinách.

Je příjemné zjištění, že 
na  republikové závody si za-
jistili účast družstva Spartaku 
ve všech žákovských kategorii. 
Kdo nemohl být přítomen, 
mohl sledovat přímý přenos, 
který zprostředkovala ČGF. 
Tak jsme věděli v Táboře dří-
ve než v Třinci, že v kategorii 
starších žáků  skončil Fanda 
Vaněček na  28. místě a  Vojta 
Prokop na  35. místě, o  jedno 
místo před Danem Psotou.

Družstvo starších žáků s cel-
kovým ziskem bodů 163.63 
vybojovalo deváté místo. 

V  neděli dopoledne začali 
svůj závod žáci mladší. Mezi 62 
žáky bylo čtyřčlenné družstvo 
ze Sezimáku, které skončilo 
na  13. místě. Chlapci nechali 
za  sebou třeba družstvo Mer-
kuru Č. B. nebo družstvo Pře-
rova. Mezi jednotlivci mlad-
ších žáků skončil Matěj Šmíd 
na  31. místě, Aleš Matoušek 
na 33. místě, Jan Houska na 48. 
a Matyáš Brázdil na 61. místě.

Těsně před koncem závodu 
mladších žáků dorazila sed-
mičlenná výprava žáků nej-
mladších.

Mezi 77 žáky se kluci ne-
ztratili:
  27. Jan Klečacký
  53. Antonín Kulhavý
  54. Michal Šmíd 
  55. Matyáš Ludvík
  57. Dan Kohout
  72. Kuba Koreš 
  73. Čeněk Donát
První družstvo nejmlad-

ších žáků obsadilo 12. místo 
a  družstvo druhé, sestaveno 
pouze ze tří závodníků, obsa-
dilo místo devatenácté.            

Sportovní 
gymnastika

V Lipové jsme 

zahradníčci MŠ LIPOVÁ
S E Z I M O V O  Ú S T Í

Lenka Vocílková
MŠ Lipová

V  rámci projektu enviromen-
tální výchovy se uskutečni-

la v  MŠ Lipová akce „Včeličkový 
den.“ Navštívila nás paní včelař-
ka.  Přivezla dětem ukázat nejen 
včelí úl, ale také vyprávěla o živo-
tě v něm a přivezla také řadu her, 
úkolů a zajímavých aktivit. Děti se 
seznámily s  významem včel pro 
člověka. Dozvěděly se, jakou úlohu 
v  úlu mají včely létavky, krmičky, 
trubci a jak se o ně stará včelí mat-
ka. O  zrození včeličky si děti po-
vídaly s pomocí obrázků a také si 
mohly jednotlivé fáze vývoje včely 
nakreslit. Vyzkoušely si přenášení 
nektaru pomocí brčka a vody, vy-

robily si pravou voskovou svíčku 
z  plátku plástve a  také ochutnaly 
med. Děti si zahrály na včelky, kte-
ré opilují květy a  přenášejí pilové 
kuličky z květu na květ, aby z nich 
mohly vzniknout třeba jablíčka 
nebo jahody.

Celé dopoledne to v naší školce 
bzučelo jak v  úlu. Pro děti, které 
byly velice zvídavé, připravila paní 
včelařka program i  odpoledne. 
Ukázala, jak se včelař musí o  své 
včelky starat a  jak chrání i  sebe 
proti žihadlům pomocí vhodného 
oblečení a doutnáku, kterým včel-
ky vykuřuje, aby se uklidnily.

Děti se aktivně zapojily a z této 
akce si odnesly mnoho nových 
poznatků, ale také loutky včelky 
s překvapením, omalovánky a pra-
covní listy o včeličkách.                  

Včeličkový den v MŠ Lipová

MŠ LIPOVÁ
S E Z I M O V O  Ú S T Í
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Alena kalinová
trenérka

Rozvoj soft ballu v  jihočeské 
oblasti začíná v  80. letech 

zejména díky vysokoškolákům 
vracejícím se ze studií. Spojuje je 
jedna vášeň – soft ball. V  květnu 
roku 1986 založila tým Hladových 
Hrochů při SOU Kovosvit v Sezi-
mově Ústí Alena Kalinová.

První pravidelná soutěž v  jiho-
české oblasti se datuje k roku 1987.

Během dvou let byla ustanove-
na JČ soft ballová komise ve  slo-
žení Ota Kinšt, Ing.  arch. Václav 
Kalina, Ing. arch. Alena Kalinová, 
Zdeněk Hastrman a PaedDr. Vla-
dimír Trešl.

Mezi první opakované turnaje 
v  oblasti se zařadila soběslavská 
Meta Fit a  sezimoústecký Baťův 
pohár, který dokonce 5. 4. 1990 
svým souhlasem s názvem posvě-
tila kancelář Tomáše Bati v Toron-
tu.

Do té doby největším domácím 
turnajem se stal V. ročník Baťova 
poháru, kdy se v  květnu 1991 se-
šlo v Sezimově Ústí 10 mužských, 
7 ženských a 4 žákovské týmy. 

Hladoví Hroši Sezimovo Ústí 
muži jako první tým oblasti postu-
puje v r. 1994 do 2. ČSL. 

V roce 1995 se zdá být jihočes-
ká oblast na  vrcholu rozvoje co 
do masovosti sportu. V kraji hrají 
v  ženské soutěži 4 týmy /HH SÚ, 
Jihlava, Tábor, České Budějovice/, 
v mužské soutěži 9 týmů /HH SÚ, 
SC Pikes České Budějovice, SC 
Pigs Trhové Sviny, SC Bernard 
Humpolec, SC Spartak Soběslav, 
SC GVN Jindřichův Hradec, SC 
Tornádo Tábor, SC Storks České 

Budějovice, SC Pegas Písek/, v ju-
niorech 3 týmy / SC GVN Jindři-
chův Hradec, SC Pigs Trhové Sviny 
a SC 3. ZŠ Tábor/ a začínají soutěže 
nejmladších formou turnajů a ná-
sledně oblastních soutěží všech 
kategorií.

V r. 2004 se naši kadeti dostávají 
do  popředí a  získávají naši prv-
ní medaili na  OPEN Mistrovství 
republiky kadetů 2004 - 3. místo 
za Spectrem a Havl. Brodem je za-
sloužené. 

Na OPEN Mistrovství ČR mlad-
ších juniorů 2007 nám medaile 
uniká jen o  vlásek. Díky špat-
nému počasí je zkrácena hrací 
doba, a tak v rozhodujícím zápase 
nestíháme otočit zápas s Pardubi-
cemi a  zůstává nám bramborová. 
/1. Spectrum Praha, 2. Kostelec Ti-
gers, 3. Pardubice/

O  rok později už se to ale po-
daří na  OPEN Mistrovství České 
republiky juniorů 2008 – jsme 
ve fi nále. Na nejsilnější tým soutě-
že Spectrum Praha sice nestačíme, 
ale stříbro je doma.

OPEN Mistrovství republiky 
juniorů – 2009 je opět v  duchu 
medailových ambicí. Rozhodující 
zápas o play off  prohráváme o bod 
s Pardubicemi a o rok později stej-
ně tak s Kotlářkou Praha a zůstává 
nám jen 5. místo.

V roce 2013 je založena dlouho-
dobá celorepubliková soutěž Ex-
traliga juniorů. Někteří se již této 
soutěže nedočkali jako hráči, ale 
pomohli svému týmu jako coacho-
vé. Vracíme se do fi nále. Tentokrát 
byla zlatá asi nejblíže. Větší zkuše-
nost z vrcholných utkání však po-

sune na 1. místo soft ballisty z Mos-
tu. Hladoví Hroši se po  5 letech 
vrací na  soft ballový trůn a  stávají 
se vicemistry republiky.

Po přežití katastrof na hřišti, kde 
povodeň, oheň, kroupy a vichřice 
zničily, co mohly, se Hladoví Hroši 
nedali zastavit. Semkli se jako tým 
a  společně s  fanoušky, kamará-
dy a  celým manažerským týmem 
dokázali, že nic není nemožné. Již 
tradičně se stali konkurenty i  těm 
nejlepším týmům v  ČR ve  svých 
kategoriích. /obr. 1/

V  roce 2015 navázali na  úspě-
chy juniorů kadeti. Ve  fi nálovém 
turnaji kadetů - Joudrs Praha – 
v boji o třetí příčku neunesli vidinu 
medaile a neudrželi počáteční ve-
dení v zápase. Ze třetího místa se 
radovali domácí a  nám zbyla zas 
jen bramborová./1. Hroši Havlíč-
kův Brod, 2. Locos Břeclav, 3. SK 
Joudrs Praha/

Od r. 2015 vstupují do hry žáci 
a  následující rok teeballisté. Mu-
žům se podařilo zahájit boje ve 
2. lize a zatím si nevedou zle. Naši 
nejlepší hráči doplňují pravidelně 
týmy Extralig. 

Jako první úřadovala v Extralize 
Anna Kalinová, která v  barvách 

Eagels Praha získala v letech 2003-
2005 tři tituly mistra republiky. 

Dalšími hráči, kteří úspěšně 
hostovali v  ligových týmech, jsou 
Václav Kalina /Tempo Praha, 
Příbram, PV Praha, Josef Kalina 
- Painbusters Most, Příbram, PV 
Praha, Lukáš Bočánek, Zdeněk 
Štefl  - Katalpa Ostrava a  v  nepo-
slední řadě asi náš zatím nejúspěš-
nější hráč Bartoloměj Řízek v bar-
vách Eagels Praha.

Do  novodobého kádru týmu 
Hladových Hrochů, který je vidět, 
se úspěšně zařadili Ondřej Kouba, 
Adam Bočánek, Michal Malina 
a v nejmladších Michal Pavolka.

Mezinárodními úspěchy z  re-
prezentace ČR se mohou pochlu-
bit Václav Kalina – zlatá medaile 
z 5. ME juniorů 2006 v Havlíčkově 
Brodě , Michal Malina – zlatá me-
daile ME juniorů 2013

Nejvíce trofejí má Bartoloměj 
Řízek – zlatá medaile z ME mužů 
2007, zlatá medaile – ME mužů 
2014, 1. místo – Pohár vítězů - 
3. ESF Super Cup mužů - Amstel-
veen (NED) – DVH (NED) 2014, 
2. místo - ME Co-Ed slowpitch 
Bulharsko 2015, 

Oba současní aktivní coachové 
Bartoloměj Řízek i  Václav Kalina 
byli i  součástí juniorské reprezen-
tace, která se v  r. 2008 podívala 
za oceán na MS juniorů ve White-
horse v Kanadě.

V  roce 2007 se podařilo získat 
grant od  ČSTV a  začaly přípravy 
pro vybudování vlastního hřiště. 
V  údolí Kozského potoka se po-
dařilo vybudovat útulné soft balové 
hřiště. I díky tomu se stále více dětí 
věnuje této atraktivní hře.

V  letošním roce slavíme 30 let 
od  založení klubu. Při té příleži-
tosti bude obnoven turnaj Baťův 
pohár „O ševcovské kopyto“.           

Softball 30 let Hladových Hrochů

VÍCEMISTŘI 2013 HH SU – Lukáš Bočánek, Zdeněk Štefl , Patrik Malovaný, Jiří 
Tůma, Bartoloměj Řízek, Jonáš Trepka, Marek Malý, Jakub Petřík, Jakub Tomeček, 
Josef Kalina, Michal Malina, coach Václav Kalina, Václav Šrétr a Jáchym Janoušek

Bartoloměj Řízek s č. 18, ME mužů 2014

Václav Kalina, ME juniorů 2006 
Havlíčkův Brod

Michal Malina, ME juniorů 2013
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Dne 22.–24. 7. 2016 dojde při příležitosti 30. výročí založení softballového klubu Hla-
doví Hroši Sezimovo Ústí k obnově velkolepého turnaje. V roce 1997 byl odehrán 
1. ročník softballového turnaje Baťův  pohár "O ševcovské kopyto", napadlo nás teh-
dy nechat si tento název posvětit u potomků p. Bati a napsali do Toronta. Odpověď 
přišla. U příležitosti oslav 30 let založení softballového oddílu v Sezimově Ústí chce-
me na jeho věhlas navázat a tradici obnovit.

Baťův pohár „O ševcovské kopyto“

Nabízíme: 
 

 odpovídající mzdové ohodnocení    
 příspěvek na závodní stravování  
 příplatky nad rámec ZP    
 příspěvek 500 Kč na životní pojištění 
 jubilejní odměny až 10 000 Kč 
 příspěvek na dopravu (500 – 1 500 Kč) 

personalni@pacovske.cz 
Tel: +420 724 589 699 
      +420 565 410 213 

 

PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. 
Nádražní 697, 395 01 Pacov 

www.pacovske.cz 
 

 

 

Požadujeme: 

 svářečský průkaz s oprávněním ZK 135  
nebo ZK 141 

 manuální zručnost, zodpovědnost, 
spolehlivost, loajalita 

 praxe výhodou 

INZERCE

IN
ZE

RC
E

Srdečně Vás zveme 
do prodejny

Nabízíme Vám:
Přátelské prostředí – nakupovat můžete při posezení 

s kávou v křesílku, pokud budete chtít, 
vybrané zboží z katalogu Vám objednáme, ochotné 

prodavačky Vám poradí a pomohou s výběrem.

A jaké výrobky nabízíme?
Zdravotní i nezdravotní pantofl e a obuv, doplňkový 
sortiment obuvi, magnetické a pryskyřičné šperky, 

voňavá mýdla a postupně vše, 
co si budou nejen ženy 40+ přát.

Čekáme na Vás v pondělí–pátek: 9-12 a 13–17 hodin
Tel.: 704 291 593 

e-mail: konvalinka.su@centrum.cz

Konvalinka

Dukelská 610, 391 02 Sezimovo Ústí 2 
(podloubí vedle kadeřnictví)
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Kulturní akce na měsíce červenec a srpen

HURÁ NA PRÁZDNINY

1. července 16 hod.

Park před Spektrem

Zábavné odpoledne pro děti. 
Velká nanuková show je letní 
koktejl zábavy a humoru pro ty, 
kteří se chtějí skvěle osvěžit množ-
stvím smíchu, písniček, tance 
a soutěží. Na každém kroku čeká 
skvělá nálada, sladké laskominky, 
nanuky, moře smíchu a legrace. 
Rozpustilý kabaret (Ezopovy 
bajky) Liška a vrána - Vrána zjistí, 
že chytřejší vyhrává. Kobylka 
a mravenec - Kobylka pochopí, 
že bez práce nejsou koláče. Osel 
a jeho stín - Cestovatel pozná, že 
když se dva perou, třetí se směje. 
Děti spolupracují v průběhu celé-
ho představení, udělají společně 
kapelu a zazpívají si.
..............................................................................................

KOUZELNICKÁ ŠKOLA

20. července 17 hod.

Park před Spektrem

Děti za pomoci kouzelníka 
Martina Hrušky se naučí několik 
jednoduchých triků. Kouzelník si 
na každé kouzlo vybere jednoho 
nebo více malých asistentů, kteří 
jsou vtaženi přímo do děje. Pro-
gram je veden humornou formou, 
aby se udržela pozornost nejenom 
dětských diváků, ale i jejich rodi-
čů. Vykouzlení živého králíka je 
samozřejmostí.
Vstupné: 50 Kč
..............................................................................................

VESELÁ TROJKA

12. srpna 19 hod.

Letní kino

Koncert Veselé trojky Pavla Kršky 
je zaměřen na široké publikum, 
které má rádo lidové písničky. Ve-
selá trojka je populární především 
na Šlágr TV, jejich hlavní náplní je 
skládání vlastních písní s důrazem 
na pěkný text.
Vstupné: 190 Kč

NA STOJÁKA

14. srpna 19 hod.

Letní kino

V oblíbené stand-up comedy 
vystoupí tentokrát Lukáš Pavlásek, 
Arnošt Frauenberg, Vojta Záveský, 
Dominik Heřman Lev. Show 
pokračuje fi lmem Musíme se sejít. 
Snímek, který svým charakterem 
slibuje navodit v kinech stav letní 
relaxace, televizním a interneto-
vým fanouškům show Na stojáka 
umožní nejen setkání s oblíbe-
nými baviči, ale i se  specifi ckým 
„letním“ stylem humoru.
Vstupné: 
220 Kč stand – up comedy 
100 Kč fi lm
280 Kč stand – up comedy s fi lmem

KURZY

NORDIC WALKING

1. července 19 hod.

18. července 19 hod.

29. srpna 19 hod.

Park před Spektrem

Nordic walking je dynamická 
chůze se speciálními sportovními 
holemi, která šetří klouby, zlepší 
držení těla, pomáhá odbourávat 
stres a je vhodná pro snižová-
ní tělesné hmotnosti.  Nordic 
walking je vhodný pro všechny vě-
kové skupiny. Po domluvě na tel. 
čísle 606 886 262 máte možnost si 
zapůjčit hůlky. Lekce trvají 1 – 1,5 
hodiny a jak správně chodit s ho-
lemi vás naučí Libuše Brázdová. 
Vstupné: 50 Kč
..............................................................................................

JÓGA V PARKU

30. července 18.30 hod.

Park před Spektrem

Jóga s Míšou Klímovou, učitelkou 
jógy s dlouholetou praxí a zamě-
řením na harmonizující a tera-
peutické účinky jógy. Cvičení je 
vhodné i pro úplné začátečníky.
Vstupné: 50 Kč

POHÁDKY

FERDA MRAVENEC

Divadélko Kašpárek
13. července 17 hod.

Park před Spektrem 
(v případě nepříznivého počasí 
bude představení přesunuto 
na malý sál)
Veselá pohádka o Ferdovi Mra-
vencovi a jeho přátelích.
Vstupné: 50 Kč

..............................................................................................

JAK SE UČIL HONZA ČAROVAT

Divadlo z půdy
27. července 17 hod.

Park před Spektrem 
(v případě nepříznivého počasí 
bude představení přesunuto 
na malý sál)

Veselá pohádka s písničkami 
a hrdinou loutkového jeviště.
Vstupné: 50 Kč
..............................................................................................

KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA

Divadélko Kašpárek
10. srpna 17 hod.

Park před Spektrem 
(v případě nepříznivého počasí 
bude představení přesunuto 
na malý sál)
Veselá pohádka o Křemílkovi 
a Vochomůrkovi jak šli k tetě 
slepici pro vajíčko do smaženi-
ce a tchoř Šupera jim ho chtěl 
ukradnout.
Vstupné: 50 Kč
..............................................................................................

KOUZELNÁ PÍŠŤALKA 

A LABUTÍ PANNA

Téměř divadelní společnost
24. srpna 17 hod.

Park před Spektrem 
(v případě nepříznivého počasí 
bude představení přesunuto 
na malý sál)

Pohádka o Pedrovi, kterak 
ke kouzelné píšťalce přišel a stal se 
nejbohatším kupcem v kraji.
Druhá o velké lásce mladého mys-
livce k labutí panně. Pohádka plná 
přátelství, velkých i malých kouzel 
a dračích hlav…
Představení na motivy španělské 
a německé lidové tvorby.
Vstupné: 50 Kč

VÝLETY

LYSÁ NAD LABEM 

sobota 16. července

odjezd v 7.00 hod. Spektrum, 

7.15 hod. Tábor ČD

S průvodcem Ivanem Dvořákem 
se nejprve vydáme do obce Ostrá, 
ve které navštívíme Centrum 
historických řemesel a bylinné 
zahrady Botanicus. Po prohlídce 
se vydáme na celostátní výstavu 
Květy 2016. Tradičně největší 
pozornost návštěvníků přitahuje 
atraktivní květinová aranžmá, kte-
ré vytvoří zkušený tým Českého 
zahrádkářského svazu na obrovské 
ploše 2 160m². Součástí expozice 
budou velmi oblíbené speciali-

zované poradny vystavovaných 
květin, stánek časopisu Zahrádkář 
a vinařské posezení s cimbálem 
a zpěváky. Současně s výstavou 
Květy proběhne 7. ročník ezote-
riky, astrologie a magie Festival 
věštění.
Cena: 580 Kč/ senioři a děti 
520 Kč (cena zahrnuje vstupy) 
Platba hotově nebo převodem 
na účet: 705 978 359 / 0800, 
var. symbol 1607
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SANKT ENGLMAR 

A ARNBRUCK

sobota 23. července

odjezd v 7.00 hod. Spektrum, 

7.15 hod. Tábor ČD

S Mgr. Josefem Bílkem se vypra-
víme do SRN do Sankt Englmaru 
a Arnbrucku. V Sankt Englmaru 
navštívíme Stezku v korunách 
stromů, Stezku optických klamů, 
Stezku fyzikálních jevů a Dům 
stojící na střeše. Odpoledne se 
pak zastavíme ve „městě skla“ 
Arnbrucku, kde si budeme moci 
prohlédnout park skleněných  
plastik a další skleněné plastiky 
v okolních ulicích. Možnost náku-
pu skleněných dekorací v sousedí-
cích obchodech. 

Cena: 610 Kč (cena nezahrnuje 
vstupy – cca 10,- EUR) 
Platba hotově nebo převodem 
na účet: 705 978 359 / 0800, 
var. symbol 2307
..............................................................................................

KARLŠTEJN

sobota 30. července

odjezd v 6.45 hod. Spektrum, 

7.00 hod. Tábor ČD

S průvodkyní Ing. Terezou Krůč-
kovou se vydáme na středověký 
hrad Karlštejn, kde si projdeme 
rovnou dva okruhy. První nás 
provede soukromými i reprezen-
tačními prostory císaře Karla IV. 
a seznámí nás s historií hradu 
i životem slavného panovníka. 
Druhý exkluzivní okruh nás 
zavede do historicky nejcennějších 
prostor hradu a bude zamě-
řen na křesťanství, symboliku 
a duchovno. Jeho součástí bude 

i návštěva velkolepé Kaple sv. 
Kříže. Po prohlídkách bude čas se 
podívat na 78 m hlubokou studnu 
na hradním nádvoří, kochat se 
krásnými výhledy do krajiny 
Českého krasu i navštívit malebné 
přilehlé městečko. 
Cena: 990 Kč/ senioři nad 
65 let a děti 830 Kč (cena zahrnuje 
vstupy)
Platba hotově nebo převodem 
na účet: 705 978 359 / 0800, 
var. symbol 3007
..............................................................................................

NOVODOBÝ HRAD 

ČERVENÝ ÚJEZD A HORNICKÝ 

SKANZEN MAYRAU

sobota 13. srpna

odjezd v 7.00 hod. Spektrum, 

7.15 hod. Tábor ČD

Mgr. Josef Bílek nás zavede 
do novodobého hradu Červený 

Újezd. Hrad z počátku 21. stol. 
slouží jako muzeum s expozicemi 
starých řemesel. Po prohlídce 
se můžeme občerstvit  v hradní 
krčmě. Prohlédnout si můžeme 
i přilehlou rozlehlou okrasnou za-
hradu, v níž je skanzen replik růz-
ných roubených staveb z celé ČR. 
Odpoledne bychom se zastavili 
na rozhledně na nedaleké Kožové 
hoře a na závěr bychom navštívili 
hornický skanzen Mayrau. Tam 
nahlédneme do autentických 
hornických provozů („řetízkárna“, 
strojovna s původním důlním tě-

žebním strojem, důlní vláček, ce-
chovna, lampovna...), seznámíme 
se  s historií dolu a prohlédneme 
si i expozici nářadí používaného 
horníky při těžbě. 
Cena: 590 Kč/senioři a děti 520 Kč 
(cena zahrnuje vstup do muzea) 
Platba hotově nebo převodem 
na účet: 705 978 359 / 0800, 
var. symbol 1308
..............................................................................................

HAVLÍČKŮV BROD

sobota 20. srpna

odjezd v 6.30 hod. Spektrum, 

v 6.50 hod. Tábor ČD

S průvodcem Mgr. Milanem He-
jdou se vydáme nejprve do měs-
tečka Lipnice nad Sázavou, kde 
žil novinář a spisovatel Jaroslav 
Hašek. Podíváme se k rodnému 
domku Jaroslava Haška, 
na místní hřbitov a k hradu v Lip-
nici nad Sázavou. Pak pojedeme 
do Havlíčkova Brodu, 
ve kterém si prohlédneme pivovar 
Rebel. Odpoledne nás čeká pro-
hlídka městského parku Budouc-
nost, zastavíme se u sochy Karla 
Havlíčka Borovského, u sochy 
Bedřicha Smetany a u Havlíčko-
brodských hradeb. Na náměstí 
uvidíme Koudelovu kašnu, 
Morový sloup, starou a novou 
radnici a navštívíme dům, kde žil 
Karel Havlíček Borovský. Na závěr 
se podíváme na okolí města z věže 
místního kostela.

Cena: 520 Kč 
(cena zahrnuje vstupy) 
Platba hotově nebo převodem 
na účet: 705 978 359 / 0800, 
var. symbol 2008

VÝSTAVY A VERNISÁŽE

FOTOGRAFIE LADISLAV RIŽÁK

Výstava je přístupná od 4. května 
do 31. července 2016
Galerie Spektrum
V roce 1991 opustil  kantořinu 
a začal se živit tím, co ho od mládí 
bavilo. Tehdy ještě nebyl digitál 
a po fotkách, kalendářích, plaká-
tech atd. byl velký hlad. To mu 
usnadnilo vstup na profesionální 
fotografi ckou dráhu.
..............................................................................................

VÝTVARNÁ TVORBA 

VERONIKY PEŠTOVÉ VLKOVÉ

5. září v 18 hod. – VERNISÁŽ
Výstava je přístupná 

9. srpna - 14. října 2016

Galerie Spektrum

Výstavy jsou přístupné v době ko-
nání kulturních akcí MSKS včetně 
promítání fi lmů (vstup hlavním 
vchodem) nebo po domluvě 
v kanceláři předprodeje.

PŘIPRAVUJEME

OSLAVTE PRVNÍ 

ŠKOLNÍ DEN S NÁMI

1. září 15 hod.

Sportovně – rekreační areál 

Pohoda

Zábavné odpoledne pro děti, 
Bombarďák, Malý televizní 
kabaret
..............................................................................................

Připravujeme výlety:
SANTINI II

sobota 3. září

KNIHOVNY

Novinky v knihovně 

Sezimovo Ústí I.:

Lucy Dillon: Na sto kusů

Román
Leo Kessler: Turecká hra

Válečný román
Jenny Nordberg: Tajný život 

afghánských dívek

Skutečné příběhy
Radek Hromuško: Nelítostně

Kulturní akce na měsíce červenec a srpen

VESELÁ TROJKA Do Sezimova Ústí opět zavítá oblíbená kapela Veselá trojka 
Pavla Kršky. V letním kině vám zahraje v pátek 12. srpna od 19 hodin. 
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Dramatický příběh 
Stephanie Lehman: 

Butik Astor Place

Čtení pro ženy
Kristýna Pivodová: Kriminální 

příběhy ze Šumavy

Krimi
Michael Hjorth: Němá dívka

Th riller
Paul Stewart: 

Klárka a samohybné křeslo

Čtení pro děti
..............................................................................................

Novinky v knihovně 

Sezimovo Ústí II.:

Dospělí:
Jackson, Lisa: 

Připravena zemřít

Občas nastane situace, kdy máte 
jen dvě možnosti: zabít, nebo 
zemřít
Körnerová, Hana Marie: 

Dlouhá cesta

Historický příběh z přelomu 
18. a 19. století
Moyesová, Jojo: 

Jeden plus jedna

Romantický příběh z pera oblíbe-
né autorky
Novák, Jan, Jaromír 99: 

Zátopek

Komiksový příběh o Emilu 
Zátopkovi
Stehlíková, Petra: 

Naslouchač

Původní česká fantasy z temného 
světa

Děti a mládež:
Gebhartová, Vladimíra:

Říkání pro radost

Říkanky pro nejmenší
Já, JůTuber 1+2

Příběhy oblíbených českých 
JůTuberů
Kinney, Jeff : Deník malého 

poseroutky 10 – Staré dobré 

časy

Další pokračování oblíbeného 
deníku

Peirce, Lincoln: Velkej frajer 

Nate je ve formě

Sedmé pokračování příběhů 
frajera Nata
Telgemeierová, Raina: Ségry

Komiksový příběh dvou sester

Tichý, Jaroslav: Kníže Dracula 

a jiné hradní pověsti

LETNÍ KINO

ČERVENEC

Začátky představení

v 21:30 hodin

pá 1. července

so 23. července

WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 

Fantasy / Dobrodružný / Akční
USA, 2016, 123 min, od 12 let, 
český dabing
Režie: Duncan Jones
Hrají: Ben Foster, Travis Fimmel, 
Dominic Cooper, Paula Patton
Film o násilném střetu dvou 
světů vznikl na motivy globálního 
herního fenoménu společnosti 
Blizzard Entertainment.
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

so 2. července

REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

Dobrodružný / Drama / Western
USA, 2015, 156 min, od 15 let, 
titulky
Režie: Alejandro González Iñárritu
Hrají: Leonardo DiCaprio, Tom 
Hardy, Domhnall Gleeson
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

ne 3. července

PADESÁTKA

Komedie
Česko, 2015, 97 min, od 12 let
Režie: Vojtěch Kotek Hudba: 
Michal Hrůza
Hrají: Ondřej Pavelka, Marek 
Taclík, Jakub Prachař, Jiří Mádl, 
Vojtěch Kotek, Vilma Cibulková
Je to „Takovej horskej humor“, 
děj se odehrává v zimě na horách 
a její děj se točí okolo rázovitých 
lidí ze zasněžených hřebenů, 
běžkařského závodu Tříkrálová 
padesátka a muže, který se rozho-
dl poznat svého otce
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

út 5. července

OSLNĚNI SLUNCEM 

Komedie / Krimi / Drama / Mysteriózní
Itálie / Francie, 2015, 124 min, 

od 15 let, titulky
Režie: Luca Guadagnino
Hrají: Dakota Johnson, Ralph 
Fiennes, Tilda Swinton
Marianne tráví poklidnou dovole-
nou na slunečném ostrově v Itálii 
se svým partnerem Paulem. Idyla 
je narušena nečekaným příjezdem 
jejího starého přítele Harryho 
a jeho okouzlující dcery Penelope... 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

st 6. července

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ 

NA ZÁZRAK

Komedie
Česko, 2016, 120 min, přístupný
Režie: Dušan Klein
Scénář: Ladislav Pecháček
Hrají: Pavel Kříž, David Matásek, 
Eva Jeníčková, Josef Somr, Pavel 
Zedníček, Lukáš Vaculík
Legenda se vrací po 12 ti letech 
na plátna kin!
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

čt 7. července

LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY

Dokumentární
Česko, 2016, 89 min, přístupný, 
česká verze
Režie: David Sís
Kamera: Jan Turek
Hrají: David Koller, Robert Kodym, 
Michal Dvořák, P.B.CH.
30 let spolu, 30 let bez sebe. 
Strhující příběh kapely Lucie vy-
práví dosud nezveřejněné záběry 
pořízené samotnými členy kapely 
a záznamy, o kterých si všichni 
mysleli, že už ani neexistují.
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

pá 8. července

HRA PENĚZ

Drama / Th riller
USA, 2016, 95 min, od 12 let, titulky
Režie: Jodie Foster
Hrají: George Clooney, Julia Roberts, 
Jack O'Connell
V napínavém thrilleru, odvíjejí-
cím se v reálném čase, se George 
Clooney a Julia Roberts objevují 
v rolích moderátorů fi nančního 
televizního pořadu Leeho Gatese 
a jeho producentky Patty...
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

so 9. července

LEGENDA O TARZANOVI

Dobrodružný / Akční
USA, 2016, 110 min, od 12 let, titulky

Režie: David Yates
Předloha: Edgar Rice Burroughs
Hrají: Margot Robbie, Alexander 
Skarsgård, Samuel L. Jackson, 
Christoph Waltz 
Již mnoho let uplynulo od doby, 
kdy Tarzan (Alexander Skarsgård) 
zaměnil život v africké džungli 
za život bohatého Johna Claytona 
III, Lorda Greystoka, po boku své 
milované manželky Jane (Margot 
Robbie). Nyní je vyslán zpět 
do Konga jako obchodní emisar 
parlamentu, aniž by tušil, že má 
sehrát roli pěšáka ve smrtelně 
nebezpečné hře chamtivosti a po-
msty belgického kapitána Leona 
Roma (Christoph Waltz).
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

ne 10. července

DEADPOOL

Akční / Fantasy / Sci-Fi
USA, 2016, 103 min, od 15 let, titulky
Režie: Tim Miller
Hrají: Ryan Reynolds, Morena Ba-
ccarin, Ed Skrein, T.J. Miller, Gina 
Carano, Brianna Hildebrand
Je tak cool, že každej vool 
skončí vejpool. Nejnetradičnější 
komiksový anti hrdina společ-
nosti Marvel vyzbrojený novými 
schopnostmi a zvráceným černým 
humorem, pronásleduje muže, 
který mu téměř zničil život.
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

út 12. července

st 27. července

DEN NEZÁVISLOSTI: 

NOVÝ ÚTOK 

Sci-Fi / Akční / Dobrodružný
USA, 2016, 128 min, od 12 let, dabing
Režie: Roland Emmerich
Hrají: Jeff  Goldblum, Bill Pullman
Za využití posbírané mimozem-
ské technologie spolupracují 
pozemské národy na ohromujícím 
obranném programu, jehož úko-
lem je ochrana planety. Na bezpre-
cedentní vyspělou sílu mimozem-
šťanů se připravit nelze.
Vstupné: 120 Kč

Kulturní akce na měsíce červenec a srpen
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st 13. července

LÍDA BAAROVÁ

Životopisný / Drama / Romantický
Česko, 2016, 110 min, od 12 let, 
Režie: Filip Renč
Hrají: Táňa Pauhofová, Klára 
Issová, Simona Stašová
Příběh ženy, která milovala ďábla. 
Česká herečka Lída Baarová v roce 
1934 okouzlí davy fanoušků 
v celém Německu. Užívá si slávy 
i náklonnosti Gustava Fröhlicha...
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

čt 14. července

OČISTA: VOLEBNÍ ROK

Horor / Akční / Th riller
USA / Francie, 2016, 106 min, 
od 15 let, titulky
Režie: James DeMonaco
Hrají: Elizabeth Mitchell, Frank 
Grillo, Mykelti Williamson
Noc očisty je nejoblíbenějším ob-
dobím v roce všech úchylů a lidí, 
kteří mají s někým nevyřízené 
účty. Nic neplatí, vražda je legální. 
Senátorka kandidující na prezi-
dentku, která sbírá politické body 
příslibem, že očistu zruší, je první 
na ráně. Alarmy ohlašující začátek 
očisty ještě nedozněly a už musí 
se svým strážcem po boku prchat 
nočními ulicemi ve snaze najít 
nějaké bezpečnější útočiště.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

pá 15. července

ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT

Animovaný / Akční / Dobrodružný
USA, 2016, 109 min, přístupný, dabing
Režie: Byron Howard, Rich Moore
Moderní metropole zvířat 
Zootropolis je město jako žádné 
jiné. Je to velkolepé velkoměsto, 
ve kterém žijí pospolu zvířata ze 
všech koutů světa. Ne vše je ale 
takové jak vypadá…
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

so 16. července

TEORIE TYGRA

Road movie / Komedie / Drama
Česko, 2016, 101 min, přístupný, 
Režie: Radek Bajgar
Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Bal-
zerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří 
Havelka, Jakub Kohák
I ochočení muži mohou zdivočet!
Vstupné: 80 Kč

ne 17. července

NEŽ JSEM TĚ POZNALA

Drama
USA, 2016, 110 min
Režie: Th ea Sharrock Předloha: Jojo 
Moyes (kniha)
Hrají: Emilia Clarke, Sam Clafl in, 
Brendan Coyle, Matthew Lewis
Emilia Clarke (Hra o trůny) 
a Sam Clalfi n (Hunger Games) 
v hlavních rolích fi lmové adaptace 
romantického bestselleru Jojo 
Moyesevé. Louise ví leccos – že se 
jí líbí práce v bistru, že možná ne-
miluje svého přítele Patricka. Zato 
neví nic o klasické hudbě a neví 
a netuší řadu dalších věcí. Will 
zase po dopravní nehodě ztratil 
chuť do života. Ví, čím byl kdysi 
a také to, jak s tím vším skonco-
vat. Zato neví, že mu Lou vtrhne 
do života jako náhlá bouře...
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

út 19. července

TOHLE JE NÁŠ SVĚT

Drama
USA, 2016, 119 min, přístupný, 
titulky
Režie: Matt Ross
Hrají: Viggo Mortensen, George 
MacKay, Samantha Isler, Nicholas 
Hamilton

Hluboko v lesích mimo civilizaci 
vychovává svérázný a charismatic-
ký otec (Viggo Mortensen) svých 
šest dětí podle vlastních představ. 
Jejich život připomíná letní tábor 
v ráji, plný neotřelých pravidel 
a her. Dokud nepřijde zpráva, 
která všechno změní. Začíná pře-
kvapivá a zábavná cesta, při které 
jsou zásady této volnomyšlenkář-
ské rodiny vystaveny zkouškám 
našeho světa.
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

st 20. července

FAKJŮ PANE UČITELI 2

Komedie
Německo, 2015, 115 min.,
od 12 let, dabing
Režie: Bora Dagtekin
Hrají: Elyas M'Barek, Karoline 

Herfurth, Jana Pallaske
Opět se můžete po úspěšné „jed-
ničce“ potkat s hodně netradičním 
učitelem Zeki Müllerem, jeho 
tak trochu potrhlou kolegyní Lisi 
Schnabelstedtovou a také s jejich 
studenty všeho druhu. 
Vstupné: 60 Kč
čt 21. července

BŮH TI ŽEHNEJ OZZY OSBOURNE

Dokumentární / Životopisný / 
Hudební
Velká Británie, 2011, 96 min,
od 12 let, titulky
Režie: Mike Fleiss, Mike Piscitelli
Hrají: Ozzy Osbourne, Tommy Lee, 
Paul McCartney, Henry Rollins, 
Kelly Osbourne
Autoři fi lmu strávili více jak dva 
roky na cestách s Ozzy Osbour-
nem. Skoro všichni přežili... Pojďte 
si poslechnout, jak nesebevědo-
mej, věčně nalitej feťák, blázen, 
bavič a zpěvák vypráví o životě. 
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

pá 22. červenec

ne 24. červenec

UČITELKA

Drama
Slovensko / Česko, 2016, 102 min, 
přístupný, česká verze
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Zuzana Mauréry, Peter 
Bebjak, Csongor Kassai
Děj strhujícího a velmi aktuálního 
snímku o síle lidského charakteru, 
jde o příběh univerzální, který by 
se mohl odehrát kdekoliv a v jaké-
koli době.
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

út 26. červenec

OSM HROZNÝCH

Western
USA, 2015, 182 min, od 15 let, 
titulky
Režie: Quentin Tarantino
Hrají: Samuel L. Jackson, Walton 
Goggins, Kurt Russell
Několik let po občanské válce se 
zasněženými kopci Wyomingu řítí 
dostavník. Lovec lidí John Ruth 
(Kurt Russell) v něm veze, Daisy 
Domergueovou (Jennifer Jason 
Leigh). Jeho čeká odměna, vypsa-
ná na její hlavu, ji soud a oprátka. 
Po cestě potkají majora Marquise 
Warrena (Samuel L. Jackson), 
bývalého vojáka a Chrise Mannixe 
(Walton Goggins), jižanského 
odpadlíka. Když jim silná vichřice 

zabrání pokračovat v cestě, roz-
hodnou se hledat útočiště v dře-
věnici u Minnie. Ve dveřích je 
však nevítá majitelka, ale několik 
cizinců, kteří se rozhodně netváří 
přívětivě. 
Vstupné: 60 Kč
..............................................................................................

čt 28. července

so 30. července 

SEZN@MKA

Komedie
Česko, 2016, 90 min. od 12 let
Režie: Zita Marinovová
Hudba: Vašo Patejdl, Petr Janda
Hrají: Jiří Langmajer, Adéla Gon-
díková, Zuzana Kajnarová, Marie 
Doležalová, Šárka Vaculíková 
Komedie s Jiřím Langmajerem 
v hlavní roli o mužích, ženách 
a zajímavém fenoménu doby 
- internetové seznamce. A samo-
zřejmě o tom, co všechno se na ta-
kovém rande naslepo může stát.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

ne 31. července

KROTITELÉ DUCHŮ

Akční / Komedie / Sci-Fi
USA, 2016, přístupný, český dabing
Režie: Paul Feig
Hrají: Melissa McCarthy, Kristen 
Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones, 
Chris Hemsworth, Bill Murray, 
Andy Garcia, Sigourney Weaver, 
Dan Aykroyd
Třicet let poté, co diváky uchvátil 
původní fi lm, se Krotitelé duchů 
vracejí, aby se ve zcela nové po-
době představili současné divácké 
generaci. 
Vstupné: 120 Kč

SRPEN

út 2. srpna

pá 5. srpna

SEZN@MKA

Komedie
Česko, 2016, 90 min. od 12 let
Vstupné:  110 Kč
..............................................................................................

st 3. srpna

ANGRY BIRDS VE FILMU

Animovaný
USA, 2016, 100 min, přístupný, 
český dabing
Režie: Clay Kaytis, Fergal Reilly
Film nás zavede na ostrov, kde žijí 
nelétaví, ale jinak velice šťastní 
ptáci. Až na pár výjimek...
Vstupné: 100 Kč
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..............................................................................................

čt 4. srpna

KROTITELÉ DUCHŮ

Akční / Komedie / Sci-Fi
USA, 2016, přístupný, český dabing
Režie: Paul Feig
Hrají: Melissa McCarthy, Kristen 
Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones,  
Chris Hemsworth, Bill Murray
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

so 6. srpna

st 17. srpna

DOBA LEDOVÁ: 

MAMUTÍ DRCNUTÍ

Animovaný / Komedie
USA, 2016, 95 min, přístupný, 
český dabing
Režie: Mike Th urmeier

Přichází ledová událost roku a s ní 
mamuti Manny, Ellie a Broskvič-
ka, něco jako lenochod jménem 
Sid, tygr Diego nebo vačičáci 
Crash a Eddie a veverčák Scrat. 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

ne 7. srpna

JASON BOURNE

Akční / Th riller
USA, 2016, 117 min, od 15 let, 
titulky
Režie: Paul Greengrass
Hrají: Matt Damon, Julia Stiles, 

Alicia Vikander, Tommy Lee Jones
Jason Bourne (Matt Damon) už 
poskládal skoro všechny střípky 
své rozbité životní mozaiky. Chce 
hodit minulost za hlavu a dál 
pokračovat prostou přítomností. 
Z tohohle komfortu ho vytrhne 
bývalá kolegyně, zběhlá agentka 
Nicky (Julia Stiles), která mu 
připomene, že na ty nejpalčivější 
otázky ještě odpovědi nedostal. 
Vstupné: 120 Kč

..............................................................................................

út 9. srpna

BELGICA

Drama
Belgie, 2016, 126 min, od 15 let, titulky
Režie: Felix Van Groeningen
Hrají: Stef Aerts, Tom Vermeir, 
Dominique Van Malder
Příběh o euforii, vzestupu a pádu.
Vstupné: 100 Kč

st 10. srpna

UČITELKA

Drama
Slovensko / Česko, 2016, 102 min, 
přístupný, česká verze
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Zuzana Mauréry, Peter 
Bebjak, Csongor Kassai, Martin 
Havelka
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

čt 11. srpna

KOMORNÁ

Drama / Historický / Th riller
Jižní Korea, 2016, 141 min, od 15 
let, titulky
Režie: Chan-wook Park
Hrají: Jeong-woo Ha, 
Min-hee Kim, Jin-woong Jo
Příběh bestselleru Zlodějka spiso-
vatelky Sarah Waters do japonsko-
-korejských reálií 30. let 20. století 
převedl jeden z nejvýraznějších 
jihokorejských režisérů součas-
nosti Park Chan-wook a vytvořil 
dynamický thriller plný zvratů 
prodchnutý podmanivou erotic-
kou atmosférou. 
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

so 13. srpna

HLEDÁ SE DORY   

Animovaný / Dobrodružný / 
Komedie / Rodinný
USA, 2016, 90 min, přístupný, 
český dabing
Režie: Andrew Stanton
V animovaném fi lmu se na stří-
brná plátna vrací oblíbená modrá 
rybka Dory, která si spokojeně 
žije na korálovém útesu s Nemem 
a Marlinem. Pak si ale Dory 
z ničeho nic vzpomene, že kdysi 
a kdesi ztratila své rodiče...
Vstupné: 80 Kč

ne 14. srpna

MUSÍME SE SEJÍT

Komedie
Česko, 2016, 80 min, přístupný, 
česká verze

Režie: David Král
Hrají: Karel Hynek, Radek Petráš, 
Arnošt Frauenberg
Čtyři přátelé, pivo a nostalgická 
vzpomínka na legendární kemp 
Bambus – to je výzva.
Vstupné: 100 Kč / 60 Kč
pro diváky talk show 
..............................................................................................

út 16. srpna

CAPTAIN AMERICA: 

OBČANSKÁ VÁLKA

Akční / Sci-Fi / Th riller
USA, 2016, 148 min, od 12 let, 
český dabing 
Režie: Anthony Russo, Joe Russo
Předloha: Jack Kirby (komiks), Joe 
Simon (komiks)
Hrají: Chris Evans, Robert Downey 
Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan
Nová skutečnost Avengers rozdělí 
na dva tábory. Jeden vede Steve 
Rogers, jež hájí svobodu Aven-
gers, aby mohli bránit lidstvo bez 
vládních zásahů. Druhý vede Tony 
Stark, který překvapivě zastává 
myšlenku vládního dohledu 
a zodpovědnosti. Připravte se 
vybrat si svou stranu a přidat se 
k non-stop akci na dvou frontách.
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

čt 18. srpna

so 20. srpna

STRAŠIDLA

Rodinný / Komedie / Pohádka
Česko, 2016, 113 min, přístupný
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Bronislav Kotiš, Tereza 
Kostková, Jiří Dvořák
Sladký strašidelný život hejkala 
Huga a jeho rodiny změní vpád 
úředníka Patočky, který má 
na obecním úřadě ve správě evi-
denci budov. A jak zjistil, za dům 
už pěknou řádku let nikdo neplatí 
nájem a nikdo v něm ani ofi ciálně 
nechce bydlet, především proto, že 
tu straší...
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

pá 19. srpna

út 23. srpna

STAR TREK: DO NEZNÁMA

Sci-Fi / Dobrodružný / Akční
USA, 2016, 
Režie: Justin Lin
Hrají: Chris Pine, Zachary Quinto, 
Zoe Saldana, Karl Urban, Simon 
Pegg, John Cho
Pokračování slavné sci-fi  série. 
Posádka lodi Enterprise bude čelit 

vůbec největší výzvě, která se před 
ní dosud objevila. 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

ne 21. srpna

MĚLČINY

Drama / Th riller
USA, 2016, přístupný, titulky
Režie: Jaume Collet-Serra
Hrají: Blake Lively, Óscar Jaenada, 
Brett Cullen, Sedona Legge
V napínavém thrilleru Mělčiny se 
Nancy (Blake Lively) vydává osa-
moceně surfovat na odlehlé pláži. 
V průběhu surfování je napadena 
velkým bílým žralokem a zůstane 
uvězněna na moři jen nedaleko 
od břehu. Ačkoliv ji od přežití dělí 
pouhých 200 metrů, jejich překo-
nání se ukáže být otázkou souboje 
dvou vůlí. 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

st 24. srpna

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY

Komedie
Česko, 2016, 89 min, od 12 let, 
česká verze
Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: David Matásek, Veronika 
Žilková, Kordula Stropnická, An-
drea Kerestešová, Matyáš Bystroň
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

čt 25. srpna

MŮJ KAMARÁD DRAK

Rodinný / Dobrodružný
USA, 2016, přístupný, český dabing
Režie: David Lowery
Hrají: Karl Urban, Bryce Dallas 
Howard, Robert Redford, Wes 
Bentley 
Dlouhá léta udivoval starý řezbář, 
pan Meacham (Robert Redford), 
děti ze sousedství pohádkami o di-
vokém drakovi, který žije hluboko 
v lesích severozápadního pobřeží 
Spojených států. Pro jeho dceru 
Grace (Bryce Dallas Howard), 
správkyni v místním národním 
parku, jsou jeho příběhy jen divo-
kými historkami... dokud nepotká 
malého Peta (Oakes Fegley).
Vstupné: 120 Kč
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pá 26. srpna

ZA LÁSKOU VZHŮRU

Komedie / Romantický
Francie, 2016, 118 min, od 12 let, 
titulky
Režie: Laurent Tirard
Hrají: Jean Dujardin, Virginie Efi -
ra, Cédric Kahn, César Domboy 

Diane právě prošla nešťastným 
manželstvím a rozvodem, ale je 
opět připravena najít muže svých 
snů. Existuje však něco takového 
jako náhoda anebo osud? Vstup-
né: 100 Kč
..............................................................................................

ne 28. srpna

TEORIE TYGRA

Road movie / Komedie / Drama
Česko, 2016, 101 min, přístupný
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

út 30. srpna

KNIHA DŽUNGLÍ

Dobrodružný / Drama / Fantasy
USA, 2016, 106 min, přístupný, 

český dabing
Režie: Jon Favreau  Předloha: 
Rudyard Kipling (kniha)
Hraný celovečerní velkofi lm podle 
překrásných povídek Rudyarda 
Kiplinga. 
Vstupné: 80 Kč  
..............................................................................................

st 31. srpna

LÉTO ALL EXCLUSIVE

Komedie
Francie, 2015, 93 min, od 12 let, 
český dabing
Režie: Nicolas Benamou, Philippe 
Lacheau
Hrají: Philippe Lacheau, Alice 
David, Vincent Desagnat

Všechno začalo jako skvělá do-
volená s kamarády a snoubenkou 
v brazilském ráji. Právě tady chce 
Franck požádat svou snouben-
ku o ruku. Jeden den se tato 
skvělá partička vypraví na výlet 
do džungle. A od tohoto okamži-
ku se začíná nevinný výlet měnit 
v opravdový brazilský karneval 
katastrof… 
Vstupné: 100 Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

PRODEJ A REZERVACE 
eVSTUPENEK na: 

www.kultura.sezimovo-usti.cz

Kulturní akce na měsíce červenec a srpen

Mgr. Romana Krůčková
MSKS

Sezona na podzim 2016 je již pro 
vás připravena a přijímáme re-

zervace, a to jak na předplatné, tak 
i na jednotlivá představení. Výho-
dou předplatného je cena perma-
nentky 920 Kč na  tři představení 
a stálé místo v hledišti. Předplatné 
je nutno zakoupit do  konce srp-
na, zarezervované nevyzvednuté 
permanentky budou dány v  září 
do  prodeje. Připomínáme změnu 
termínu divadelního představení 
Zabiják Joe na  27. září, na  které 
platí permanentky JARO 2016. 
..............................................................................................

VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM…

10. 10. 2016 od 19.00 hodin

DIVADLO ABC 

Hořko-sladká komedie o  tom, 
jak si udržet živé manželství. Ro-
dinný život manželů Bonettiových 
a jejich dospívající dcery se pohy-
buje zdánlivě v  každodenní jed-
notvárnosti. Fabio věnuje většinu 
svého času práci v bance a koukání 
na fotbalové zápasy v televizi. Jed-

noho dne zjistí, že jeho rodina byla 
omylem sledována a  fi lmována 
soukromým detektivem místo sou-
sedky známého politika. Manžel se 
tím náramně baví a vše vypráví své 
ženě. Ta se zdá být naopak velmi 
znepokojená. Co se skrývá pod 
pokličkou zdánlivě všedních dní 
manželského páru?

Hrají: Simona Stašová, Michal 
Dlouhý, Andrea Daňková, Vasil 
Fridrich / Petr Vančura.

Cena: 380 Kč
..............................................................................................

VÍKEND S BOHEM

2. 11. 2016 od 19.00 hodin

MARIO KUBEC UNITED ART

Hra "Víkend s Bohem" je zamy-
šlením nad věcmi vážnými i  ne-
vážnými a  o  tom, co by se stalo, 
kdyby  u  nás zaklepal nečekaný 
návštěvník. Když už jsme měli to 
štěstí a ocitli jsme se na této planetě 
a musíme čelit i  těžkým životním 
zkouškám, je potřeba najít sílu, 
postavit se k  nim čelem a  znovu 
jít dál. Naše životní peripetie brát 
s humorem a nadhledem. A pokud 
jsme ochotní naslouchat, pomoc 
a odpověď na naše otázky vždycky 
přijde.Pokud chcete, změňte svůj 

život, dokud je čas. Neztrácejte ni-
kdy naději.

Hrají: Mario Kubec, Matouš 
Ruml / Ondřej Novák / Pavel 
Neškudla, František Kubec / Václav 
Kubec.

Cena: 320 Kč
..............................................................................................

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK

8. 12. 2016 od 19.00 hodin

FANNY AGENTURA

Manželé Juklovi jsou dlouhole-
tými přáteli manželů Tupých. Kvě-
ta a Růžena pracují ve  stejné ma-
teřské školce, Míra a  Radim jsou 
inženýry ve stejném podniku. Pro-
to není divu, že se jako každý rok 
chystají společně oslavit Silvestra. 
Alkohol teče proudem, a tak vtip-
kování žen o  tom, jak jsou muži 
neschopní, negalantní, líní, a  jak 
se s nimi nedá žít, a  stesky mužů 
o tom, že ženy se nedají pochopit, 
vyústí ve  furiantskou sázku, která 
vede k neobvyklé výměně manže-
lů. 

Hrají: Dana Homolová, Michae-
la Badinková, Daniel Rous, Martin 
Kraus.

Cena: 320 Kč

Mimo předplatné 

HOSPODA NA MÝTINCE

18. 11. 2016 od 19.00 hodin

NA ŠIKMÉ PLOŠE

Rok 1897 vstoupil do  his-
torie tím, že soutěž za  nejlepší 
operetu nevyhrál Jára Cimr-
man. Střípky jeho veledíla Pro-
so dnes ovšem můžeme najít 
v  dílech tehdejších porotců, 
např. Franze Lehára, Johanna 
Strausse nebo Oskara Nedbala, 
a to jen díky tomu, že mistr nepo-
slal partituru své sedmihodinové 
operety doporučeně. Díky pečlivé 
práci táborských badatelů v oblasti 
cimrmanologie se ovšem podařilo 
některé dochované části převést 
do  původní podoby. Příběh hra-
běte Zeppelina, štvance Kulhánka 
a  osamělého hostinského s  vnuč-
kou k  pohledání je plný tance 
a písní.  

Hrají: Vít Jakšič, Marek Sla-
bý, David Remiš, Jan Jakšič, 
Jan Schmödl. 

Cena: 100 Kč                                 

Divadelní podzim v Sezimově Ústí
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Mgr. Kristýna Mrázová
knihovnice

Přijďte o  prázdninách zažít 
dobrodružství i do knihov-

ny. Společně odhalíme zločin 
v  knihovně, s  pohádkami pro-
cestujeme celý svět, vypravíme 
se za  Vikingy a  vyzkoušíme si 
práci středověkého písaře.

Programy jsou rozdělené 
do  dvou kategorií: 1. kategorie 
je vhodná pro předškoláky, prv-
ňáčky a druháky. 2. kategorie je 
vhodná pro starší děti.

Programy se uskuteční v Měst-
ské knihovně Sezimova Ústí 2. 
Na jednotlivé programy je nutné 
děti přihlásit v knihovně, e-mai-
lem (mk2@sezimovo-usti.cz), 
nebo telefonem (381 276 043).

Program
11. 7. 2016
9:00–10:30 hod.
Malá mořská víla (1. kategorie)
13:00 – 14:30
Detektivní záhada v knihovně 
(2. kategorie)

18. 7. 2016
9:00 – 10:30 hod.
Krtek jako zvířátko (1. kategorie)
13:00 – 14:30 hod.
Krtek jako zvířátko (2. kategorie)

1. 8. 2016
9:00 – 10:30 hod.
Za pohádkou kolem celého 
světa (1. kategorie)
13:00 – 14:30 hod.
Za pohádkou kolem celého 
světa (2. kategorie)

8. 8. 2016
9:00 – 10:30 hod.
Večerníček (1. kategorie)
13:00 – 14:30 hod.
Starobylé písemnictví (2. kategorie)

15. 8. 2016
9:00 – 10:30 hod.
Pojďme si hrát s pejskem 
a kočičkou (1. kategorie)

22. 8. 2016
9:00 – 10:30 hod.
Výprava do doby Vikingů (2. kategorie)

Prázdninové pondělky 
v knihovně

Mgr. Romana Krůčková
ředitelka MSKS

Hvězdy populární televizní 
show Na  stojáka opět při-

jedou do  Sezimova Ústí. Origi-
nální česká "stand-up comedy" 
vychází z  tradice známé z  an-
gloamerických barů, v  nich se 
bavič na  malém pódiu postaví 
před publikum a během několi-
ka minut je zkouší pobavit vti-
py, zpěvem, či improvizovanými 
scénkami.  Jedinečná atmosfé-
ra, kontaktní humor a  spous-
ta legrace! Stand-up comedy 
uvidíte 14. srpna od  19 hodin 
a  po  skončení show pokraču-
jeme filmem Musíme se sejít. 
Tento snímek, který svým cha-
rakterem slibuje navodit v  ki-
nech stav letní relaxace, umož-
ní fanouškům show Na  stojáka 
nejenom setkání s  oblíbenými 
baviči, ale i se specifickým „let-
ním“ stylem humoru.

A kdo přijede?
Lukáš Pavlásek
Hvězdu nejen české stand up co-

medy scény asi netřeba více před-
stavovat. Hlubokou stopu zanechal 
na poli reklamy (Tydýt), nebo jako 
hvězda Star dance.

Dominik Heřman Lev
Jeden z  prvních komiků, který 

u nás začal dělat stand up ve formě, 
ve které vznikal v zahraničí. Svou 
první hereckou zkušenost nabyl 

v nové celovečerní komedii Musí-
me se sejít. Byl obsazen do  jedné 
z hlavních rolí fi lmu.

Arnošt Frauenberg
Jeden z  nejobsazovanějších ko-

miků pořadu Na Stojáka. Vystupu-
je ale i sólo, se svým celovečerním 
stand up speciálem: Arny Show. 
Arnošta jste mohli vidět např. 
ve  fi lmu Jako nikdy, v  seriálu Pět 
mrtvých psů a v komedii Musíme 
se sejít.

Vojtěch Záveský

Vojta je nejen skvělý stand up 
komik, ale také herec. Můžete ho 
znát ze seriálů Ulice, nebo Vinaři. 
Zároveň byl v minulosti nomino-
ván na  cenu Th alie, za  ztvárnění 
Amadea. 

Vstupenky zakoupíte v předpro-
deji nebo přímo na místě za 220 Kč 
na  stand – up comedy, za  100 Kč 
na fi lm a za 280 Kč stand – up co-
medy s fi lmem.                                 

Na Stojáka do letního kina

foto: archiv AF

Mgr. Romana Krůčková
ředitelka MSKS

Stránky jsou připraveny pod-
le nejnovějších technologií 

včetně možnosti zobrazování 
na  tabletech a  mobilních tele-
fonech pomocí responzivní-
ho designu. Tím získají naši 
návštěvníci ucelený kulturní 
přehled, program kina a  mají 

možnost on-line nákupu a  re-
zervace vstupenek na  většinu 
z nich. Nyní už tedy máte mož-
nost zakoupit si nebo objednat 
vstupenku z domova.

Věříme, že tato vylepšení 
přinesou našim návštěvníkům 
snadnější orientaci a  zvýšení 
komfortu. 



On-line vstupenky
Jak už si naši návštěvníci určitě všimli, spustili jsme nové webové stránky 

MSKS, na které se připojíte buď ze stránek města Sezimovo Ústí nebo 

přímo zadáním adresy: www.kultura.sezimovo-usti.cz.

foto: archiv ČT

foto: archiv ČT

Dominik Heřman Lev

Vojtěch Záveský

Lukáš Pavlásek


