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Krátce z radnice

Martin Doležal, 
starosta města

 probíhá vyhodnocování an-
kety ve  věci předběžného 
zájmu o  ubytování v  domě 
s pečovatelskou službou, bylo 
odevzdáno 679 anketních 
lístků;

 k  projednání ZM je před-
ložen rozpočet města a  jím 
zřízených příspěvkových or-
ganizací pro r. 2017;

 k projednání ZM je dán ná-
vrh obecně závazné vyhlášky, 
dle které by se ani v  r. 2017 
neměnil místní poplatek 
za svoz a nakládání s odpady;

 postupně probíhá pro-
dej bytů na  základě smluv 
o smlouvách budoucích, uza-
víraných od r. 2009.

Martin Doležal
starosta města

Vážení spoluobčané,
blíží se Vánoce, pro většinu z nás 

nejkrásnější svátky v  roce. Máme 
je spojeny s  Adventem, Ježíškem, 
dárky a  různými tradicemi. Když 
půjdeme do dávné minulosti, tak se 
můžeme dostat až do dob předkřes-
ťanských, kdy zimní slunovrat byl 
skoro bez rozdílu pro všechny civili-
zace jedním z nejdůležitějších svát-
ků. Zima byla pro tehdejší lidstvo 
tím nejméně příznivým obdobím 
roku, a tak okamžik, kdy po několi-
ka měsících dochází k prodlužování 
dne, byl příležitostí k oslavám a růz-
ným obřadům. Už tehdy se objevují 
drobné dárky či spíše oběti, určené 
k usmíření sil, které mohly nepříz-
nivě v  dalším roce ovlivnit úrodu 
na polích a stromech, čistotu studá-
nek, zdraví dobytka.

V  současnosti si během Vánoc 
na své si přicházejí zejména děti, 
ale i  my ostatní bychom si měli 
umět prožít období klidu, radosti, 
setkání, vzájemného obdarovává-
ní. Neměli bychom přitom zapo-
menout nejen na naše nejbližší či 
přátele, ale ani na ty, kteří to štěs-
tí, trávit svátky v kruhu rodiny či 
přátel, nemají.  

Vánoce či slunovrat vždy také 
předesílají konec starého roku 
a počátek roku nového. Máme pří-
ležitost se během svátečních dnů 
zastavit, zamyslet se a  ohlédnout 
za  již končícím rokem a  s  nadějí 
hledět do roku přicházejícího.  

Dovolte mi, abych Vám jmé-
nem svým i  jménem vedení 
města a městského úřadu popřál 
příjemné a  klidné prožití svátků 
vánočních a  do  roku 2017 hod-
ně zdraví, štěstí, rodinné pohody 
a úspěchů v osobním i pracovním 
životě.                                              

Martin Doležal
starosta města

Od  1. ledna 2017 dochází 
ke změně tarifů Městské hro-

madné dopravy v  aglomeraci Tá-
bor – Sezimovo Ústí – Planá nad 
Lužnicí. Po  zrušení jízdného pro 
děti do 12 let od 1. 9. 2016, které 
schválilo táborské zastupitelstvo 
a  jehož fi nancování jde na  vrub 
Města Tábora, došlo k  dohodě 
všech tří měst aglomerace o snížení 
ceny ročních předplatných kupónů 
o  15% a  ostatních předplatných 
kupónů o 5%. Všechna tři města se 
také na fi nancování snížení příjmů 
budou podílet. Uvedená změna je 
platná od 1. 1. 2017, v době vydání 
Novinek by tak v prodeji měly být 
již nové časové kupóny.                       

Přání do nového roku

PF 
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MĚSTO 
A MĚSTSKÝ ÚŘAD

SEZIMOVO ÚSTÍ

PŘEJE KRÁSNÉ PROŽITÍ 
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, 

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK PLNÝ 
POHODY, SPOKOJENOSTI 

A ZDRAVÍ

Změna 
předplatných 
kupónů MHD

Jednání předsednictva

Z činnosti Policie ČR

Den otevřených dveří

Likvidace vánočních stromků

Kulturní akce na měsíc prosinec

Křeslo pro hosta – Martin Šonka



XXIV. ročník www.sezimovo-usti.cz

leden 2017

2

Město Sezimovo Ústí v za-
stoupení Správy města 

Sezimovo Ústí vyhlašuje výbě-
rové řízení na  pronájem bytu 
v  měsíci lednu 2017 (předpo-
kládaný termín k  nastěhování 
1. 3. 2017) a  výběrové řízení 
na prodej bytu.

Pronájem bytu
1) Školní nám. č. p.  627, byt 

č. 627/28 v  přízemí o  veli-
kosti 1+0

• Minimální měsíční základní 
nájemné ve výši 2.057 Kč

• Délka platebního období je 
stanovena na 3 měsíce

 (při podpisu nájemní smlou-
vy je skládán trojnásobek na-
bízeného měsíčního nájem-
ného)

Prodej bytu
2) K  Hájence č. p.  675, byt 

č. 675/14 v  přízemí o  veli-
kosti 3+1

• Minimální výše kupní ceny 
je 550.000 Kč

• Nabídnutá kupní cena 
je splatná v  den podpisu 
smlouvy

Bližší informace nalezne-
te na  www.sezimovo-usti.cz 
a na úřední desce a informač-
ních deskách MěÚ, případně 
Správě města Sezimovo Ústí 
www.spravamesta.cz (p.  Stej-
skal 381200436, 725769860; 
pí Podroužková 381200437, 
725769857)

Ludmila Svatková
místostarostka města

První prosincový den roku 
2016 na  Městském úřadě 

v Sezimově Ústí jednalo předsed-
nictvo Společenství měst s husit-
skou minulostí a  tradicí. Sešli se 
zde zástupci českých měst Tábor 
a  Sezimovo Ústí se zástupci ně-
meckých měst Kostnice a Bernau 
bei Berlin. Jednalo se o  nových 
stanovách, husitské kulturní stez-
ce a prezentaci společenství husit-
ských měst.

Společenství husitských měst, 
jehož je Sezimovo Ústí členem, 
bylo založeno v roce 1998 a spoju-
je osmnáct českých a  německých 
měst na  základě společné historie 
a tradice. Cílem je podpora mezi-
národních setkání občanů a  pod-
pora porozumění mezi národy. 

Nejnovějším projektem společen-
ství je HUSITSKÁ KULTURNÍ 
STEZKA, jejímž východiskem 
je historická cesta Jana Husa 

do Kostnice. Více informací najde-
te na  webových  stránkách: www.
husitskamesta.net a  www.hussitis-
che-kulturroute.com/                        

Jednání předsednictva Společenství 

husitských měst v Sezimově Ústí

Zástupci měst předsedajících Společenství husitských měst: zleva Mgr. Ing. Martin 
Doležal, starosta města Sezimovo Ústí, Bernd Eccarius (Bernau bei Berlin), Ludmila 
Svatková, místostarostka města Sezimovo Ústí, Mgr. Kateřina Bláhová, místostarost-
ka města Tábor, Walter Rügert (Kostnice), Utz Gennermann (Bernau bei Berlin), Dr. Li-
buse Rösch (Kostnice)

prap. Jiří Matyš

Na  Obvodním oddělení Poli-
cie ČR v Sezimově Ústí bylo 

v měsíci listopadu šetřeno několik 
přestupků a trestných činů na úze-
mí Sezimova Ústí. Krátce jen něko-
lik případů:
 Dva neznámí pachatelé dne 

5. 11. v  době od  10:30 hodin 
do 10:35 hodin vyvrátili dvě ve-
řejné lavičky v  ul. Průmyslová 
naproti objektům čp. 654 a 637. 
Škoda není dosud vyčíslena.

 Neznámý pachatel dne 5. 11. 
v  době kolem 4:00 hodiny od-
cizil u baru v 1. patře na disko-
téce Apollo odloženou kabel-
ku s  mob. telefonem zn. Sony 
Xperia M4 a svazkem 3 ks klíčů 
od  bytu, čímž způsobil poško-
zené škodu odcizením ve  výši 
4.500 Kč. 

 Dosud neznámý pachate dne 
7. 11. v  době od  17:00 hodin 
do  18:30 hodin odcizil z  volně 
přístupného pokoje na  ubytov-
ně Jitřenka v  ul. Průmyslová 
během návštěvy v něm mobilní 

telefon zn. Aligator 4050, čímž 
způsobil majiteli škodu ve  výši 
990 Kč. 

 Neznámý pachatel dne 12. 11. 
v době od 19:00 hodin do 21:00 
hodin v  ul. Kánišova ve  Wall 
Clubu nezjištěným způsobem 
bez použití násilí odcizil poško-
zenému z pravé kapsy odložené 
bundy peněženku s  doklady 
a  hotovostí, čímž způsobil po-
škozenému škodu ve výši 750 Kč.

 Neznámý pachatel v  době 
od  17:00 hodin dne 15. 11. 
do  8:00 hodin dne 17. 11. ne-
zjištěným předmětem poškodil 
v  oblasti zámku uzamčenou 
vstupní branku na  pozemek 
rekreační chaty v  zahrádkářské 
kolonii v  ul. Lužnická, škoda 
činí 1.000 Kč.

 Neznámý pachatel v  době 
od  19:00 hodin dne 18. 11. 
do 12:00 hodin dne 28. 11. v ul. 
Táborská před domem čp. 153 
odcizil z vozidla Škoda Octavia 
kombi dva stěrače z  předního 
okna a přední tabulku RZ, včet-
ně plastového rámečku, a  dále 
poškrábal nezjištěným předmě-

tem pravá přední a zadní dveře 
vozu.

 Zjištěný pachatel v  době 
od  21:00 hodin dne 21. 11. 
do 10:00 hodin dne 22. 11. od-
cizil z  odemčeného OA odsta-
veného na  dvoře u  rodinného 
domu plastikové pouzdro s  fi -
nanční hotovostí v celkové výši 
5.800 Kč a průkazkou ZTP.  

 Neznámý pachatel v  době 
od  17:00 hodin dne 25. 11. 
do 15:00 hodin dne 26. 11. přes-
ně nezjištěným způsobem vnikl 
na  oplocený pozemek zahrady 
v zahrádkářské kolonii pod leti-
štěm, kde měl z neuzamčeného 
kotce vypustit psa německého 
ovčáka. Pes byl následně jako 
volně pobíhající odchycen MP 
a umístěn do psího útulku v Tá-
boře, kde si jej majitel dne 27. 11. 
vyzvedl. 

Rovněž z  měsíce listopadu je 
v  šetření několik přestupků proti 
občanskému soužití a  proti veřej-
nému pořádku, které jsou převáž-
ně z  nočních podniků, a  několik 
přestupků proti majetku.               

Z činnosti Policie České republiky

Volný byt k pronájmu 

a volný byt k prodeji



2017 leden

www.sezimovo-usti.cz XXIV. ročník3

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
Bc. Veronika Benáková

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

Ing. Zdeněk Havlůj
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

Kronika představuje

Anna Slunečková
kronikářka

Konec roku tak trochu nutí člo-
věka se zamyslet nad tím, co 

vykonal a  zda to vykonal dobře,  
aby byl sám se sebou spokojený, 
ale aby spokojení byli i  ti okolo 
něho. I  já jsem se ohlédla za mojí 
téměř pravidelnou rubrikou Kro-
nika představuje a zjistila jsem, že 
jsem se tento rok  hodně toulala 
Sezimovým Ústím I. 

Vyprávěli jsme si, jak se žilo ro-
dině Miřijovských Na Mýtě v těž-
kých dobách druhé světové války, 
představili jsme si nového pana 
faráře Michala Pulce, který bydlí 

na  faře v Sezimově Ústí I., zaved-
la jsem vás do  Kotaškova mlýna, 
do  pohostinství U  Křivánků či 
do  zaniklého mlýna U  Veselých. 
Úmyslně jsem "přeskočila" vyprá-
vění o  starostu Václavovi Vesec-
kém,  o  jeho zatčení a  deportaci 
do  lágru v  Buchenwaldu. Z  jeho 
dopisů a  z  dopisů rodiny jsem se 
snažila zachytit toto těžké období. 
Dopisy musely být psány v  ně-
meckém jazyce, k tomu byl rukou 
psaný překlad, a tak se mi stalo, že 
jsem špatně pochopila potomky 
pana Veseckého. Myslela jsem, že 
měl syna a dceru. Jsem ráda, že mé 
článečky mají smysl. Ozvala se mi 
vnučka pana Veseckého Zdeňka, 
a  tak opravuji chybu - Veseckých 

měli dvě dcery, Annu a  Marii. 
Za  chybu jsem se omluvila a  na-
opak jsem získala poděkování 
za  článek, protože díky němu se 
celý "balík" dopisů dostal do rukou 
rodiny, kam patří.  A z toho  mám 
radost, že naše Novinky se čtou 
i v Pelhřimově, odkud paní Zdeň-
ka je.

Závěrečné představení knihy 
Dědina u  potůčku, to je vlastně 
čtení pro starousedlíky v Sezimáku 
"jako vyšité".

A  tak mi na  konec mého bi-
lancování dovolte, abych popřá-
la všem spoluobčanům v  obou 
částech města pohodové vánoční 
svátky a šťastné vykročení do no-
vého roku.                                          

Jana Šindelářová
třídní učitelka 1. B

Dne 2. prosince se otevřely dve-
ře 1. B třídy ZŠ Švehlova všem 

rodičům i prarodičům. Účast byla 
velká a nálada veselá. Děti ukázaly, 
jak krásně už umí číst, jak rychle 

a  správně počítají, jak hezky umí 
psát. Svoje dovednosti předved-
ly i v  tělocvičně. Na závěr jsme si 
zapálili svíčku na adventním věnci 
a společně si zazpívali několik ko-
led.

Děkuji všem maminkám, tatín-
kům, babičkám i dědečkům za to, 
že se na nás přišli podívat.              

Jana Šindelářová
třídní učitelka 1. B

Tohle volání jste mohli slyšet 
ve  třídě 1. B ZŠ Švehlova. 5. 

prosince totiž nepřišla „obyčejná“ 

paní učitelka, ale paní učitelka čer-
tice. Měla blikající rohy a dlouha-
tánský ocas, se kterým děti šimrala 
pod bradou. To se nám to učilo! 
Pak děti dostaly Mikulášskou na-
dílku, za  kterou děkujeme žákům 
5. třídy.                                               

Petr Peroutka
ZŠ a MŠ 9. května

V galerii kina Spekt-
rum se v minulém 

měsíci uskutečnila pro-
dejní výstava obrazů paní Hany 
Krčmové s  názvem „ZELENÁ 
MODRÁ – DÓÓST DOBRÁ!“.  
Paní Krčmová se rozhodla věnovat 
výtěžek z prodeje obrazů naší zá-
kladní škole, a to na rozvoj talen-
tu žáků, kteří navštěvují výtvarný 
kroužek. Tito žáci se s paní učitel-
kou Přibylovou zúčastnili slavnost-
ního předání daru a měli možnost 
na vlastní oči vidět krásné obrazy 
paní Krčmové. Rád bych touto 
cestou velmi poděkoval paní Haně 
Krčmové za její podporu mladých 
začínajících malířů a  výtvarníků 
a věřím, že věnované fi nanční pro-
středky umožní dětem vyzkoušet 
nové výtvarné techniky, nové ma-
teriály a že někdy v budoucnu bu-
deme mít příležitost vidět obrazy, 
které ponesou jejich jméno.

Děkujeme.                                    

Den otevřených dveří

Naše paní učitelka je čertice!Obrazy Hany 
Krčmové budou 
pomáhat
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Inzerce
KOUPĚ

Děkuji panu starostovi 
za  blahopřání k  mým naro-
zeninám.  Ludmila Láchová

Děkujeme panu starostovi 
za blahopřání k našim naro-
zeninám.  manželé Kuželovi

Děkuji panu starostovi 
za blahopřání k mým naroze-
ninám a paní Veselé za pře-
dání dárku.  Eva Ludvíková

Koupím byt 2+1 nebo 3+1 
v Sezimově Ústí 2, OV, výtah 
nebo zděný byt se zvýšeným 
přízemím (jedny schody), 
platba v hotovosti. 

Tel.: 773 626 167 

Společenská kronika

od 27. 10. do 25. 11.

Narození:
Kolář Ondřej, Švec Antonín

Zemřelí:
Kobližka Josef

Maroušková Růžena
Mašková Ludmila

Rybolová Miloslava
Strnadová Miroslava

Ševčíková Marie

Poděkování

PRODEJ

Prodám krásná štěňátka 
Jack Russell teriér. Odběr 
v  polovině ledna. Cena 
4.000 Kč.    Tel.: 731 468 864 

Správa města
Technické služby

Každoročně řešíme, kam 
odložit vánoční stromek 

poté, co doslouží. Správa města 
žádá občany, aby tyto stromky 
odkládali na stanoviště komu-
nálního  odpadu, odkud je pra-
covníci Správy města odvezou. 
Mohou je rovněž odevzdat 
na  sběrných dvorech. Pomů-
žete tím s  udržováním čistoty 
města. Děkujeme.                        

Jaroslav Mengler
ZŠ a MŠ 9. května

Již druhým rokem se naši páťáci 
zúčastnili soutěže, jejímž hlav-

ním cílem je přilákat mladé talenty 
k  technickému vzdělávání. Prin-
cipem soutěže byla hlavně spolu-
práce "malých" a  "velkých". Letos 
nebyl úkol zrovna nejlehčí. Stavělo 
se mechanické razítko, které bylo 
poháněno elektrickým motorkem. 
Komise výrobek hodnotila podle 
osmi kritérií, důkladně kontrolo-
vala všechny spoje, sledovala ko-
munikaci ve skupině, a výsledkem 
bylo, že náš tým zvítězil. 

Lukáš Bína a  Matouš Str-
nad z  5. A  a  Karel Strnad z  5. B 

opravdu odvedli poctivou práci, 
během časového limitu 2,5 hodi-
ny se vůbec nezastavili a pilně se 
svými staršími kolegy, studenty 
COP Sezimovo Ústí, montovali 
podle návodu. Ještě větším nadše-
ním bylo zjištění, že vítězný tým 
bude naši školu, COP Sezimovo 
Ústí a  Brisk Tábor reprezentovat 
na celostátní soutěži v Praze dne 
27. dubna 2017.

Jsme rádi, že se naši žáci mohou 
podobných akcí zúčastnit a že mo-
hou své záliby k  technickým sta-
vebnicím a  své dovednosti ukázat 
široké veřejnosti. Poděkování pa-
tří i zástupcům fi rmy Brisk Tábor 
a COP Sezimovo Ústí, kteří zajistili 
potřebné zázemí a  doprovod pro 
naše soutěžící.                                   

Zdena Kašíková
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí

V sobotu 26. 11. 2016 se v Sezi-
mově Ústí konal Mikulášský 

závod ve sportovní gymnastice žen 
(dívek). Celkem se sešlo přes 50 zá-
vodnic z celého kraje.

V  kategorii přípravek (nar. 
2009 - 2011)  na 3. místě skončila 
Štamberková Eva, na  6. Šmídová 
Eliška, na  7. Kopecká Aneta, na 
10. Kolbová Simona.

V  kategorii základní stupeň 
(nar. 2009) stříbrnou medaili zís-
kala Sedláková Tereza, na  4. mís-
tě se umístila Mansfeldová Bára, 
na  5. místě Jelínková Jasmína, na 
6. místě Špaková Julie, na  7. Klo-
cová Sára, na 8. Bártová Eliška a na 
9. Sedláková Kateřina.

V  kategorii ml. žákyň (nar. 
2008) byla 8. Pilečková Amálie.

V  kategorii st. žákyň (nar. 
2006) byla 2. Rybáková Rozálie 
a 4. Slabá Marie.

V  kategorii žákyň "B" (nar. 
2004 - 2007) zlatou medaili získa-
la Kotalíková Diana, na  2. místě 
se umístila Honzíková Klára, na 
3. Vágnerová Lucie, na 4. Helmo-
vá Patricie, na  6. Vesecká Sandra 
a na 7. Vonešová Tereza.

Vrcholem podzimní gymnastic-
ké sezony jsou každoročně závody 
MISTROVSTVÍ ČR SG  mužů. 
V tělocvičně SK Hradčany se dne 
3. 12. 2016 sešla gymnastická špič-
ka příslušných kategorií republiky. 
Spartakovští si vybojovali účast 
ve dvou kategoriích:

V  kategorii VS 2 skončil Aleš 
Matoušek (nar. 2006) z 29 účastní-
ků na pěkném 17. místě.

Ve  VS 1 (nar. 2009 - 2007) re-
prezentovalo pět gymnastů. Jan 
Klečacký (24. místo), Dan Kohout 
(76. místo), Radek Kümmel 
(82. místo), Jindra Machotka 
(88. místo) a Adam Tamáš (89. mís-
to), všichni z TJ Spartak MAS Sezi-
movo Ústí.                                          

A. Lacinová a Z. Pistulková 
ZŠ Školní náměstí

Na 2. stupni je v předmětu hu-
dební výchova jedno z témat 

věnováno lidové hudbě. Zaměřuje 
se především na  lidovou muziku 
jižních Čech. Žáci jsou seznamo-
váni se složením typické lidové 
kapely a také s lidovými písněmi.

My jsme se rozhodli dětem vý-
uku zpestřit. V  dokumentu "Jak 
se vyrábí dudy" žáci shlédli práci 
s různým materiálem, který je po-
třebný pro výrobu dud. Práce je to 
krásná, ale velmi náročná a je veli-
ce málo výrobců, kteří to zvládají. 
Nestačí tento hudební nástroj jen 
vyrobit, ale výrobce ho musí i na-
ladit, a k tomu je nutné na něj umět 
i hrát.

Aby si žáci mohli vyzkoušet, jak 
je to náročné, dudy jsme do školy 

přinesli. Někteří měli doslova plné 
ruce práce, aby donutili dudy vydat 
vůbec nějaký zvuk, některým jsme 
museli trochu pomoci (např. stla-
čovat měchy).

Myslíme si, že hodiny byly veli-
ce zajímavé a že žáci měli možnost 
zkusit si něco, co je výjimečné.        

Úspěch na soutěži T-Profi 

Na lidovou notu

Likvidace 
vánočních stromků

Sportovní
gymnastika
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Střední škola  
spojů a informatiky Tábor 

zve  
žáky 8. a 9. tříd ZŠ  
i jejich rodiče na 

 

Den       
  otevřených  

 dveří 

Více na: www.sous.cz 

v vv pátek kk  vv p
20. 1. 

ekk pátepá
. 2017 7  

od 13:00 do 17:000 

Více naVíce naaa:: www sous cwww sous cwwww czcz

Přiblížíme Vám perspektivní 
obory moderní školy: 
Maturitní – čtyřleté 
+ Informační technologie 
+ Digitální telekomunikační 

technika 
+ Mechanik elektronik 
Učební – tříleté 
+ Elektrikář pro silnoproud 
+ Spojový mechanik 

Elektronika a počítače. Robotika a programování. Logické myšlení a zručnost. 
JJste žáky 7. – 9. třídy ZŠ?  

Přijďte v sobotu 28. 1. 2017 od 8:00 do 13:00 na 

PÁSMO TECHNICKÝCH SOUTĚŽÍ 
Registrujte se a sledujte: www.jdunaspoje.cz 

CHCETE PODNIKAT 
V REALITNÍM OBORU? 
PŘIDEJTE SE K NÁM!
Přijmeme do svého týmu 
obchodníka – realitního makléře

ERA KOMPLET 
Budějovická 805/37
390 02 Tábor 
Mobil: 776 563 463 
erakomplet@era-reality.cz
era-reality.cz/era-komplet-tabor

 Jste aktivní, samostatný, flexibilní? Nastartujte 
svou kariéru v realitní kanceláři ERA KOMPLET 
v Táboře.

 Nabízíme zajímavou práci s nejmodernějším 
know-how s možností výdělku bez horního limitu.

 Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám podáme 
podrobné informace.

Alena Kalinová
trenérka

V sobotu 29. 10. 2016 se usku-
tečnila dopalná letošní se-

zóny, od  příštího roku "KRMENÍ 
HROCHŮ". Počasí přálo, a  přes-
tože byl dlouhý svátkový víkend 
a  řada rodin odjela za  posledním 
podzimním výletováním mimo 
Sezimovo Ústí, během dne se 
na  hřišti u  Kozského potoka vy-
střídalo více než 60 hráčů, rodi-
čů a  příznivců soft ballu. Proběhl 
slowpitch nejmenších, poté  i vel-
kých včetně rodičů a  příchozích, 
následoval hod vejcem na  dálku 
a další aktivity. 

Restaurace Hilton uvařila vý-
borný gulášek, Na Mýtě připravili 
lahodné husy, maminky napekly 
spousty buchet, koláčů a  dobrot, 
takže nikdo ze hřiště neodcházel 
s prázdným bříškem a bez sportov-
ní aktivity. Večer bylo pokračování 
v  kuželně restaurace Hilton, kde 
jsme poctivě kouleli a  rozebírali 

sezónu. Vydařený den tak ukončil 
sezónu 2016. 

Jaká vlastně byla? Letos jsme 
opět rozšířili účast o další kategorii 
nejmladších o  teeball. V  celore-
publikových soutěžích jsme se tak 
utkali v šesti kategoriích.
- Teeball 2. liga do 10 let (m+ž) 

3. místo
- Žáci 2. liga do 13 let (m+ž) 

9. místo
- Žáci JČL do 13 let (m+ž) 

3. místo /oblastní soutěž/
- Kadeti Extraliga do 16 let (m) 

5. místo
- Junioři 2. liga 13-22 let (m) 

3. místo
- Muži 2. liga 5. místo
- Interpohár (m+ž) 3. místo

Jak je vidět z  tabulky, naši nej-
mladší si v průběhu roku vybojo-
vali překrásné 3. místo, v  žácích 
sbírali zkušenosti se staršími spo-
luhráči, takže v  této v  republice 
asi v  současné době nejpočetnější 
soutěži zůstali 9. 

Kadeti prošli prvním Extraligo-
vým kláním a  určitě měli na  víc. 

Vzhledem k  vyrovnanosti týmů 
mohli stejně tak dosáhnout ale-
spoň na  třetí příčku. Ukázalo se 
to i při MČR, kdy v rozhodujícím 
zápase o  postup do  semifi nále 
podlehli těsně rivalovi z Mostu 2:1. 
Celková 5. příčka je však asi sku-
tečným obrazem našich součas-
ných možností. Potěšitelné je, že 
na republice před sebe nepustili ni-
koho z 2. ligy a potvrdili, že do Ex-
traligové kategorie skutečně patří.

Junioři z  velké části doplňovali 
tým mužů ve 2. lize, a tak svou sou-
těž částečně přenechali kadetům. 
I tak v turnajích, které absolvovali, 
ukázali, že umí zahrát a ve třech se 
dostali až do fi nále.

Celkově třetí místo je toho dů-
kazem.

Muži letos po  dlouhé pauze 
okusili 2. ligu. Vyrovnanost dru-
hé poloviny týmů je odsunula na 
5. místo. Jako vstupní sezona to ale 
není špatné.

Interpohár, který mohou hrát 
muži i ženy, nám vyšel. Třetí místo 
z 36 je určitě pěkné. Asi největším 
úspěchem skončil výběrový camp 
do  dvouletého cyklu juniorské 
reprezentace. V  současné chvíli 
máme v  ohni hned čtyři želízka. 
Odru Koubu s  Adamem Bočán-
kem doplnili Patrik Malovaný 
a Pavel Švec. Velká gratulace a pá-
nové držte se, za  dva roky máte 
před sebou MS v Kanadě, bylo by 
fajn, kdybyste tam nechyběli.

Kromě sportovních úspěchů se 
nám podařilo také zvelebit i  naše 
parádní hřiště. Dali jsme mu sice 
nyní na pár měsíců sbohem, zimu 
do března přečkáme v hale a v  tě-
locvičnách, ale duben nás opět při-
vítá venku.Tak ať nás sezona 2017 
zastihne připravené.                        

Junioři v Praze

Ohlédnutí za softbalovou sezonou 2016

INZERCE

tel.: 381 259 680  I  mobil: 608 271 580

www.rudi.cz
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PÍSKOMILŮV 

ORIGINÁLNÍ KARNEVAL

15. ledna 14 hod.

Hotel MAS

Děti se mohou těšit 
na kombinovaný program 
živého vystoupení kapely 
s vtipnými a originálními 
texty a doprovodných aktivit 
– hry, soutěže, pohybová show 
a videoprojekce.
vstupné: 50 Kč

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA

21. ledna 19 hod.

Hotel MAS

Ples města zahájí a o předtančení 
se postarají děti ze ZŠ Školní 
náměstí Sezimovo Ústí. Těšit se 
můžete na Illusion Show Kaspar 
Magic, k tanci a poslechu bude 
hrát kapela Medium a Hudci 
z Kyjova. Celým večerem vás 
provede moderátor Petr Zajíček.
vstupné: 350 Kč

BESEDY

KŘESLO PRO HOSTA

MARTIN ŠONKA

12. ledna 18 hod.

Spektrum

Martin Šonka, jeden z nejlepších 
pilotů světové série Red Bull Air 
Race, mistr Evropy a vicemistr 
světa v letecké akrobacii, člen 
reprezentace České republiky 
v letecké akrobacii a bývalý elitní 
vojenský pilot, usedne do křesla 
pro hosta a bude nám vyprávět 
nejen o létání.
vstupné: zdarma

KURZY

HARMONIZAČNÍ 

A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

9. ledna 18 hod.

23. ledna 18 hod.

30. ledna 18 hod.

Spektrum 

Cvič ení s lektorkou Mgr. Lenkou 
Čápovou pro zdraví a psychickou 
pohodu, vhodné pro všechny 
vě kové kategorie. Zbavíte se 
napě tí, bolesti, nauč íte se správně  
využívat svaly a př edcházet 
zdravotním problémů m.
vstupné: 60 Kč

DIVADLO

ANASTASIA 

Léčivé divadlo
16. ledna 19 hod.

sál Spektrum

Nevšední příběh lásky, ve kterém 
se setkávají lidé dvou světů. 
Úspěšný městský podnikatel 
a žena, která žije uprostřed 
přírody. Ze setkání těchto dvou 
lidí se narodí nejenom syn, ale 
také hluboké a čisté poselství pro 
šťastný život na zemi. Proč a nač 
Vesmír rozsvěcuje hvězdy nad 
člověkem se dozvíte v novém 
činoherním představení Anastasie, 
ve kterém zazní mnoho písní 
na téma lásky.
"Ti, kteří dokáží pochopit 
své předurčení a podstatu 
nekonečnosti začnou žít šťastně, 
věčně se převtělujíce, neboť svými 
myšlenkami sami vytvoří svou 
šťastnou nekonečnost". Anastasie
Hrají: Gabriela Filippi a Mário 
Kubec
vstupné: 280 Kč

POHÁDKY

VODNÍKOVA HANIČKA

Divadýlko na schodech 
11., 18. a 25. ledna 16.30 hod.

loutkový sál

Vodník stáhne Haničku k sobě 
do rybníka. Hanička se dostane 
ven svým chytrým nápadem. 
Když se pro ni Vodník vrátí, 
Kašpárek s kozlíkem ho nadobro 
zaženou.
vstupné: 20 Kč 

VÝLETY

MLADÁ BOLESLAV A MĚLNÍK

sobota 28. ledna

odjezd 7 hod. Spektrum, 

7.15 hod. Tábor ČD

První zájezd v novém roce uvítají 
hlavně obdivovatelé automobilů 
a dobrých vín. V sobotu 
28. ledna se podíváme 
s průvodcem Mgr. Josefem 
Bílkem do Mladé Boleslavi, 
kde navštívíme ŠKODA 
Muzeum. Návštěvníci se zde při 
komentované prohlídce budou 

moci seznámit s produkcí této 
naší největší automobilky a budou 
si moci prohlédnout i depozitář 
s prototypy aut, které sice byly 
navrženy a vyrobeny, ale do výroby 
se nedostaly. Po prohlídce se 
přesuneme do nedalekého 
Mělníku, kde si budeme moci 
prohlédnout zámek a také 
navštívíme zdejší vinné sklepy 
s malou degustací mělnických vín. 
cena: 680 Kč/630 Kč – senioři, 
děti, studenti (cena zahrnuje vstup 
do ŠKODA Muzea a do zámku)
Platba hotově nebo převodem 
na účet: 705 978 359 / 0800, var. 
symbol 2801

PŘEDNÁŠKY

KDE ŽENY VLÁDNOU

Kateřina Karásková

30. ledna 18 hod.

Spektrum

Že Amazonky dávno 
vymřely? Hloupost! Vítejte 
ve společnostech, kde mají navrch 
ženy. Poznáte mexické indiánky, 
které své muže překonávají 
nejen inteligencí, ale i objemem. 
V Indonésii prozkoumáte jediný 
muslimský matriarchát. Vysoko 
v čínských Himálajích navštívíte 
nejromantičtější etnikum na světě. 
A nakonec se na severovýchodě 
Indie seznámíte s nenápadným 
kmenem, jehož muži zoufale 
bojují za rovnoprávnost.
vstupné: 40 Kč

VÝSTAVY

VÝSTAVY A VERNISÁŽE

JIŽNÍ ČECHY - FOTOGRAFIE

VERNISÁŽ – 2. ledna v 18 hod.
Výstava je přístupná od 3. ledna 
do 28. února
galerie Spektrum

Fotografi e jižních Čech, jak je 
fotografovali Šechtlovi od roku 1868.

KDE ŽENY VLÁDNOU

PŘEDNÁŠKA S PROJEKCÍ

30. ledna v 18 hod.

Výstava je přístupná od 31. ledna 
do 28. února
galerie Spektrum

Že Amazonky dávno vymřely? 
Hloupost.Vítejte ve společnostech, 
kde mají navrch ženy! 
Výstavu tvoří vybrané malby 
a kresby z  ilustrovaného cestopisu 
Kde ženy vládnou. Všechny 
vznikaly během našich pobytů 
v „ženských kmenech“: mezi 
Zapotéky z Tehuantepecké šíje 

Kulturní akce na měsíc leden
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(Mexiko), národem Minangkabau 
(Indonésie), Mosuy (Čína) 
a kmenem Khásí (severovýchodní 
Indie). 

FOTOGRAFIE - KAREL BÁRTA

Výstava je přístupná do 31. ledna
galerie Spektrum
Výstava fotografi í Karla Bárty, 
které nafotil na svých cestách 
po ČR i v cizině.

VYFOŤ TOULAVU I TY!

Výstava je přístupná do 31. ledna 
galerie Spektrum
Fotosoutěž „Vyfoť Toulavu i Ty!“ 
probíhala od podzimu 2014 
do konce ledna 2015 na území 
turistické oblasti Toulava, která 
se rozprostírá v okolí Tábora 
od Soběslavi až k Sedlčanům, 
od Milevska k Mladé Vožici. 
Do oblasti Toulava patří také 
město Sezimovo Ústí. Fotosoutěže 
se účastnilo 130 soutěžících a díky 
nim porota shlédla více než 750 
fotografi í. Ty nejlepší teď putují 
Toulavou.

Výstavy jsou přístupné v době 
konání kulturních akcí 

MSKS včetně promítání fi lmů 
(vstup hlavním vchodem) 

nebo po domluvě v kanceláři 
předprodeje.

KLUBOVNA III. VĚKU

POSEZENÍ S HARMONIKOU

9. ledna 15 hod.

Městská klubovna 

v Jiráskově ulici

Jak jinak do nového roku než 
vesele a s tím, co máme rádi.

ZRAKOVÉ PROBLÉMY? 

ŘEŠENÍ JSOU!

16. ledna 15 hod.

Městská klubovna 

v Jiráskově ulici

Beseda s pracovnicí Sjednocené 
organizace nevidomých 
a slabozrakých (SONS) v Táboře 
Ing. Ivanou Törökovou na téma 
očních vad a zrakových omezení 
v seniorském věku. Součástí bude 
i simulace očních vad pomocí 
speciálních brýlí (např. zelený zákal).

VZPOMÍNÁNÍ NA PRACOVĚ 

– VÝLET S H. KAZATELOVOU

21. ledna 13.30 hod. 

před hotelem MAS

50. výlet a popáté na Pracov jako 
ohlédnutí za turistikou minulého 
roku.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

V NAŠEM MĚSTĚ

23. ledna 15 hod.

Městská klubovna v Jiráskově ulici
Pan starosta Mgr. Ing. Martin 
Doležal promluví o přípravě 
výstavby domu s pečovatelskou 
službou a probere podmínky 
pronájmu bytu v tomto domě. 
V závěru bude dán prostor 
pro diskusi. Následovat bude 
vystoupení sociální pracovnice 
města Bc. Veroniky Benákové, 
které zaměří na otázky 
z oblasti sociální péče: cílová 
skupina pečovatelské služby, 
časové rozmezí, kdy je služba 
poskytována, postup při zájmu 
o službu a průběh poskytování 
pečovatelské služby.  

ANTISTRESOVÉ 

OMALOVÁNKY

30. ledna 15 hod.

Městská klubovna 

v Jiráskově ulici

Pastelkami proti stresu. Cílem 
tohoto fenoménu je vrátit se 
do dětství, zavzpomínat, jak jsme 
si jako malí omalovávali a objevit 
v sobě zase tu čistou schopnost 
radovat se.

KNIHOVNY

Novinky v knihovně

Sezimovo Ústí I.:

Lars Kepler: Playground

Mysteriózní thriller
Vlastimil Vondruška: Breviář 

pozitivní anarchie 
Dějepis trochu jinak
Jocelyne Godard: Egypťanky

Historický román
Elizabeth Haran: 

Sluncem spálená země

Román pro ženy
Stephen Booth: 

Desátá panna

Detektivní román
Inka Rybářová: 

Matýsek a Majdalenka

Čtení pro nejmenší

Novinky v knihovně 

Sezimovo Ústí II.:

Dospělí:
Boček Evžen: Aristokratka 

na koni

Další příběh aristokratky Marie 
a „nejchudšího zámku v Čechách“
Deaver Jeff ery: 

Ocelový polibek

Vražednou zbraní se může stát 
cokoliv – když to umíte náležitě 
použít
Formánek Josef: 

Dvě slova jako klíč

Laskavá kniha o podivuhodných 
osudech
Mlynářová Marcela: 

Dáma s prošlou zárukou

Humoristický příběh ze života 
jedné (ne)obyčejné ženy
Vondruška Vlastimil: 

Nitranská brána smrti

Další detektivní příběh 
Oldřicha z Chlumu

Děti a mládež:
Já, JůTuber3

Poznej další jůtuberské hvězdy!
Pospíšilová Zuzana: 

Hasičské pohádky

Hasiči se vždy snaží, aby i ten 
nejžhavější průšvih měl dobrý 
konec, a tak si svoje pohádky 
rozhodně zaslouží
Skye Obert: 

Příšerka z kumbálu

Co se stane, když se 
z odložených knížek vyloupne 
podivná postavička a zamotá 
se dvanáctiletému Robovi
do života?
Vondruška Vlastimil: 

Fiorella a dům 

ztracených duší

Bratrstvo křišťálu se zaplete 
do vyšetřování případu, 
v němž se potkává svět živých 
se světem mrtvých

KINO SPEKTRUM

57 představení / 28 fi lmů / 21 premiér

út    3.1.  17:30 hod.

st    4.1. 20:00 hod.

st 18.1. 17:30 hod.

ROGUE ONE: STAR WARS STORY

Akční / Dobrodružný / Fantasy / 
Sci-Fi
USA, 2016, 133 min, přístupný, 
český dabing
Režie: Gareth Edwards
Hrají: Felicity Jones, Diego Luna, 
Ben Mendelsohn, Donnie Yen, 
Jiang Wen, Mads Mikkelsen, 
Alan Tudyk, Riz Ahmed a Forest 
Whitaker.

Rogue One: Star Wars Story je 
první z nové série samostatných 
fi lmů Lucasfi lmu. Vypráví příběh 
skupiny netradičních hrdinů, kteří 
se dají dohromady, aby splnili 
odvážný a zdánlivě nemožný úkol: 
Ukrást plány Hvězdy smrti. 
Vstupné: 120 Kč

út 3. 1.  20:00 hod.

st 4. 1.  18:00 hod.

ne 8. 1.  20:00 hod.

MANŽEL NA HODINU

Komedie
ČR, 2016, 105 min, přístupný, 
Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: Bolek Polívka, David 
Novotný, David Matásek
Manžel na hodinu jako 
pokračování mimořádně úspěšné 
české komedie a diváckého hitu 
z roku 2014 sleduje další osudy 
čtveřice hráčů vodního póla 
z Nymburku, kteří začali pracovat 
jako hodinoví manželé.
Vstupné: 110 Kč 

st     4. 1. 16:00 hod.

so     7. 1. 17:30 hod.

ne     8. 1. 15:00 hod.

st  11. 1. 17:30 hod.

ANDĚL PÁNĚ 2

Rodinná fi lmová pohádka
ČR, 2016, 90 min, přístupný
Režie: Jiří Strach 
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Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, 
Vica Kerekes, Anna Čtvrtníčková, 
Jiří Bartoška, Bolek Polívka, 
Vojtěch Dyk, Pavel Liška, Stanislav 
Majer, Marek Taclík
Anděl Páně 2 je volným 
pokračováním úspěšné vánoční 
pohádky s Ivanem Trojanem 
a Jiřím Dvořákem v hlavních 
rolích. 
Vstupné: 100 Kč

čt    5. 1. 17:30 hod.

pá    6. 1. 20:00 hod.

ne    8. 1. 17:30 hod.

út 10. 1, 20:00 hod.

VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ

dobrodružný/fantasy
USA, Čína, 2016, 94 min,nevhodné 
pro děti do 12 let, český dabing
Režie: Čang Yimou 
Hrají: Matt Damon, Pedro Pascal, 
Willem Dafoe, Tian Jing
Velká čínská zeď je historicky 
největší fi lm, který se natáčel na 
území nejlidnatější země na světě. 
Její producenti i proto nechtěli 
nic ponechat náhodě a dali 
dohromady výjimečnou sestavu, 
v níž fi guruje hned 25 držitelů 
Oscara.
Vstupné: 120 Kč

čt 5. 1. 20:00 hod.

KOUDELKA FOTOGRAFUJE 

SVATOU ZEMI

ČR, Německo, 2017, 92 min, 
přístupný
Režie: Gilad Baram
Jedinečný a intimní pohled 
na tvůrčí proces Josefa Koudelky, 
jednoho z největších žijících 
mistrů fotografi e. 
Vstupné: 90 Kč

pá     6. 1. 17:30 hod.

so     7. 1. 15:00 hod.

so  14. 1. 15:00 hod.

OZZY

animovaný
Španělsko, 2016, 91 min, přístupné, 
český dabing
Režie: Alberto Rodriguez
Ozzy je přátelský bígl, který 
žije idylickým životem v rodině 
Martinsových. Jeho páníčci se 
ale musí za prací přesunout do 
Japonska. Má to jeden háček: pes 

s nimi nesmí. Martinsovi se tak 
rozhodnou, že Ozzyho dají do 
luxusního psího hotelu zvaného 
Modrá zátoka.
Vstupné: 110 Kč

So 7. 1. 20:00 hod.

PATERSON

drama
USA, 2016, 118, české titulky, 
přístupný od 12 let
Režie: Jim Jarmusch 
Hrají: Adam Driver, Golshift eh 
Farahani a další...
Vstupné: 80 Kč

út 10. 1. 17:30 hod.

st 11. 1. 20:00 hod.

LA LA LAND

komedie / muzikál / drama
USA, 2016, 127 min, nevhodné pro 
děti do 12 let, české titulky
Režie : Damien Chazelle
Hrají : Ryan Gosling Emma Stone 
J.K. Simmons John Legend
Vstupné: 110 Kč

pá  13. 1. 17:30 hod.

ne  15. 1. 20:00 hod.

PROČ PRÁVĚ ON?

komedie
USA, 2016, 110 min, do 15 let 
nepřístupný, české titulky
Režie: John Hamburg 
Hrají: James Franco, Bryan 
Cranston, Megan Mullally, Zoey 
Deutch, Cedric the Entertainer
Vstupné: 120 Kč

pá 13. 1. 20:00 hod.

so 14. 1. 20:00 hod.

út 17. 1. 20:00 hod.

VŠECHNO NEBO NIC

romantická komedie
Česká republika, 2016, 107 minut, 
nevhodný do 12 let
Režie: Marta Ferencová 
Hrají: Táňa Pauhofová, Klára 
Issová, Michał Żebrowski, Pawel 
Delag, Ondřej Sokol, Petr Vaněk, 
Ľuboš Kostelný
Vstupné: 120 Kč

so 14. 1. 17:30 hod.

POD ROUŠKOU NOCI 

krimi, drama
USA, 2016, 129 min, nepřístupné 
pro děti do 15 let, české titulky
Režie : Ben Affl  eck
Hrají : Ben Affl  eck Zoe Saldana 
Elle Fanning Sienna Miller
Americký sen má svou cenu. Děj 
fi lmu je zasazen do bouřlivých 
20. let minulého století, kdy 
ani prohibice nezastavila tok 
kořalky v ilegální síti gangstery 
provozovaných náleven. Režie 
a scénáře se ujal držitel Oscara 
Ben Affl  eck.
Vstupné: 110 Kč

ne 15. 1. 17:30 hod.

ODYSEA

biografi e / drama 
Francie, 2016, 122 min, přístupné, 
české titulky
Režie: Jérôme Salle
Hrají: Audrey Tautou, Lambert 
Wilson, Pierre Niney, Chloe 
Hirschman a další
„Skutečný příběh rodiny 
podmořských dobrodruhů“. 
Výpravná a hvězdně obsazená 
biografi e rodiny Cousteau, která 
před našima očima otevřela tichý 
svět pod mořskou hladinou.
Vstupné: 90 Kč

út 17. 1. 17:30 hod.

st 18. 1. 20:00 hod.

so 28. 1. 15:00 hod.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA 

A KDE JE NAJÍT

Dobrodružný / Rodinný / Fantasy
Velká Británie / USA, 2016, 133 

min, přístupný, český dabing
Režie: David Yates 
Hrají: Eddie Redmayne, Colin 
Farrell, Ron Perlman, Katherine 
Waterston, Alison Sudol
Newt Scamander přichází 
do New Yorku se svým záhadným 
kufříkem, ve kterém se nachází 
obrovská sbírka vzácných 
magických tvorů z jeho cest kolem 
světa.
Vstupné: 110 Kč

čt 19. 1. 17:30 hod.

ne 22. 1. 20:00 hod.

ROZPOLCENÝ 

thriller
USA, 2017, 116 min, nevhodné pro 
děti do 12 let, české titulky
Režie: M. Night Shyamalan
Hrají: James McAvoy, Anya Taylor-
Joy, Betty Buckley, Kim Director
Vstupné: 120 Kč
čt 19. 1. 20:00 hod.

so 21. 1. 17:30 hod.

XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE 

akční / komedie 
USA, 2016, 105 min, nevhodné 
pro děti do 12 let, české titulky
Režie: D.J. Caruso
Hrají: Vin Diesel, Samuel L. 
Jackson, Nina Dobrev, Ruby Rose, 
Toni Collette, Donnie Yen

Xander Cage (Vin Diesel), zvaný 
též xXx, je naživu. To ale není ta 
nejdůležitější zpráva. Hlavní je 
to, že je zase v dokonale vyladěné 
formě a připravený s pomocí 
svých vymazlených, ale hlavně 
dokonalých adrenalinových 
kousků a triků nabančit všem 
největším hnusákům na světě. 
Vstupné: 120 Kč

pá 20. 1. 17:30 hod.

út 24. 1. 20:00 hod.

PASAŽÉŘI

akční, thriller
USA, 2016, 116 min., nevhodný 
do 12 let, české titulky  
Režie: Morten Tyldum
Hrají: Jennifer Lawrence, Chris 
Pratt, Michael Sheen, Laurence 
Fishburne
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Jennifer Lawrence a Chris Pratt 
představují dva pasažéry vesmírné 
lodi, která je má dopravit na jinou 
planetu, kde by měli začít nový 
život. 
Vstupné: 110 Kč

pá 20. 1. 20:00

ne  22. 1. 17:30

PIRKO

drama
Česká a Slovenská republika, 2017, 
92 min
Režie: Lucia a Petr Klein Svoboda
Hrají: Dominika Zeleníková, Tibor 
Kotlár, Martin Finger, Jan Plouhar, 
Boleslav Polívka
Jsem pírko, neumím se bránit 
větru. Celovečerní hraný fi lm 
Pirko je strhující syrové drama 
o mladé dívce, kterou nezlomí ani 
pád na úplné dno. 
Vstupné: 110 Kč

so 21. 1. 15:00 hod.

ne  22. 1. 15:00 hod.

ne  29. 1. 15:00 hod.

DIVOKÉ VLNY 2

Animovaná komedie
USA, 2017, 85 min, přístupný, 
český dabing
Režie: Henry Yu
Vstupné: 110 Kč

so 21. 1. 20:00 hod.

TANEČNICE

Francie, Belgie, Česká republika,  
2015, 108 min, do 12 let nevhodný, 
české titulky
Režie: Stephanie di Giusto
Hrají: Soko, Gaspard Ulliel, 
Mélanie Th ierry, Lily-Rose Depp, 
François Damiens
Budoucí hvězda evropských 
kabaretů éry Belle Epoque 
Loïe Fullerová se narodila 
na americkém Středozápadě a nic 
z jejího původu nepředurčovalo 
tuto farmářskou dcerku k tomu, 
že jednou bude tančit v pařížské 
Opeře. Ale stalo se. 
Vstupné: 100 Kč

út  24. 1. 17:30 hod.

KRÁLOVNA KRISTÝNA

drama, historický
Finsko/Kanada/Německo/ Švédsko, 
2016, 106 min., 12+, české titulky
Režie: Mika Kaurismäki

Hrají: Malin Buska, Sarah 
Gadon, Michael Nyqvist, Lucas 
Bryant, Hippolyte Girardot, Peter 
Lohmeyer, François Arnaud, 
Martina Gedeck, Patrick Bauchau, 
Samuli Edelmann
Vstupné: 90 Kč

st  25. 1. 17:30 hod.

DOPOLEDNÍ KINO

čt  26. 1. 10:00 hod.

KRKONOŠE

fi lmový dokument
ČR, 103 minut, přístupný
Téměř v každém člověku tkví 
touha po poznání krásných věcí. 
Někdy je to výtvarné umění, 
jindy architektura, poezie nebo 
literatura, které zaujmou pro 
své mimořádné hodnoty. Avšak 
prazákladem tohoto obdivu je 
sama příroda. Krásná v každém 
ročním období, kdy každé údolí, 
hora, jáma či skalní útvar má svůj 
osobitý charakter, jiný ráz a své 
kouzlo.
Vstupné: 60 Kč
Vstupné: 100 Kč

st  25. 1. 20:00 hod.

POSLEDNÍ KRÁL

drama/historický
Norsko, 2016, 100 min., 12 let, 
české titulky
Režie: Nils Gaup
Hrají: Jakob Oft ebro, Kristofer 
Hivju, Pål Sverre Hagen, Th orbjørn 
Harr, Th ea Sofi e Loch Næss a další
„Hra o norský trůn“. Výpravné 
historické drama o dvojici mužů, 
kteří mají v rukou budoucnost 
norského království – malého 
dědice trůnu, kterého musí 
uchránit před nelítostnými vrahy.
Vstupné: 90 Kč

čt 26. 1. 17:30 hod.

so 28. 1. 17:30 hod.

ne  29. 1. 20:00 hod.

RESIDENT EVIL: 

POSLEDNÍ KAPITOLA

Akční, horor
Německo/Austrálie/Kanada/
Francie, 2016, 107 min, od 12 let, 
české titulky

Režie: Paul W.S. Anderson
Hrají: Milla Jovovich, Ali Larter, 
Shawn Roberts, Ruby Rose, Eoin 
Macken, Rola Lee Joon-Gi, William 
Levy a Iain Glen
Na fi lmová plátna míří závěrečný 
díl nejúspěšnější fi lmové série 
na motivy videoher, která 
celosvětově utržila přes 1 miliardu 
dolarů a inspirovala se úspěšnou 
herní sérií společnosti Capcom.
Vstupné: 120 Kč

čt  26. 1. 20:00 hod.

pá  27. 1. 17:30 hod.

so  28. 1. 20:00 hod.

MILUJI TĚ MODŘE

Romantická komedie
Česká republika, 2016, 90 min, 
nevhodný do 12 let
Režie: Miloslav Šmídmajer
Hrají: Václav Jílek, Denisa 
Nesvačilová, Vladimír Kratina, 
Taťjana Medvecká, Rostislav Novák 
ml., Hana Vagnerová, Marek 
Vašut, Robert Russel
Romantická komedie o jednom 
zamilovaném malíři, dívce     
z výlohy, žárlivém vrhači nožů… 
a lásce v modrém. 
Vstupné: 120 Kč

pá 27. 1. 20:00 hod.

SPOJENCI

válečný/romantický
USA, 2016, 124 min, nevhodné pro 
děti do 12 let, české titulky

Režie: Robert Zemeckis
Hrají: Brad Pitt, Marion Cotillard, 
Jared Harris, Lizzy Caplan
Když máte v rámci válečné 
operace předstírat, že tajná 
agentka, kterou jste právě potkali, 
je vaše manželka, neměla by 
být krásná. Mohlo by to mít 
dalekosáhlé následky. Nejen pro 
dva lidi, ale pro celý svět.
Vstupné: 120 Kč

ne 29.1. 17:30 hod.

STRNADOVI

ČR, 2017, 102 min.
Režie: Helena Třeštíková
Během 35 let společného soužití 
jednoho páru se odehraje mnohé: 

od chvil absolutního porozumění 
až po dramatické propady. 
Po většinu času však partneři řeší 
všem dobře známé běžné starosti 
a radosti spojené s výchovou dětí, 
chodem domácnosti nebo třeba 
podnikáním. A přesně takový 
život žijí i majitelé prodejny 
s nábytkem Ivana a Václav 
Strnadovi, které režisérka Helena 
Třeštíková v rámci projektu 
Manželské etudy sleduje se svou 
kamerou už od roku 1980. Její 
nový celovečerní dokumentární 
fi lm o Strnadových na televizní 
fi lmy tohoto cyklu navazuje, 
především ale ukazuje další 
překvapivé zvraty, které život 
manželů a jejich dětí přinesl.
Vstupné: 80 Kč

út 31. 1. 17:30 hod.

PSÍ POSLÁNÍ

komedie / drama
USA, 2017, 100 min, přístupný, 
český dabing
Režie: Lasse Hallström
Hrají: Dennis Quaid, Britt 
Robertson, Logan Miller
Všichni psi jednou přijdou 
do nebe… Ale nejprve musí splnit 
své poslání. Podle stejnojmenného 
knižního bestselleru Bruce W. 
Camerona. Žádný pes tu není jen tak…
Vstupné: 110 Kč

út 31. 1. 20:00 hod.

ZAKLADATEL 

USA, 2016, 115 min., od 12 let, 
české titulky
Režie: John Lee Hancock 
Hrají: Michael Keaton, Linda 
Cardellini, Patrick Wilson, 
Lura Dern
Skutečný příběh muže, který 
byl ztělesněním amerického 
snu a vybudoval nejznámější síť 
rychlého občerstvení na světě. 
Vstupné: 110 Kč

ZMĚNA PROGRAMU 
VYHRAZENA

PRODEJ A REZERVACE  
eVSTUPENEK na:

www.kultura.sezimovo-usti.cz
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Město Sezimovo Ústí neručí 
za kvalitu a účinnost jakéhokoliv výrobku 
nebo služby nabízených v reklamě nebo 
jiném materiálu komerční povahy.

Romana Krůčková
ředitelka MSKS

Pro ty, kteří chodí pravidel-
ně do  městské knihovny 2, 

nebude žádná novinka, že se 
knihovna přestěhovala. A  kam? 
Hned vedle základní školy 

na Školní náměstí. Všechno voní 
novotou, regály jsou plné knih, 
ještě není všechno sice úplně 
doladěné, ale jaká knihovna je, 
na  to se už můžete přijít podí-
vat. Slavnostně otevíráme a stří-
háme pásku v  pondělí 9. ledna 
v 17 hodin. Tak přijďte to oslavit 
s námi!                                          

Romana Krůčková
ředitelka MSKS

Na  obloze se svým sportov-
ním letounem předvádí 

divy, o  kterých by se ani ptákům 
nesnilo. Martin Šonka je jedním 
z  pouhých tří akrobatických pilo-
tů z  povolání v  České republice. 
Do povědomí světové veřejnosti se 
zapsal svými sportovními výkony 
na  mistrovstvích světa prestižní-
ho závodu Red Bull Air Race, kde 
piloti prolétávají náročnou trasu 
mezi vzdušnými pylony v  malé 
výšce nad vodní hladinou nebo 
pevninou. Obhájil titul mistra Ev-
ropy a vicemistra v letecké katego-
rii unlimited – freestyle, je členem 

reprezentace České republiky. Léta 
působil jako armádní bojový pilot, 
létal na stíhačkách Gripen.

Letec Martin Šonka prožil své 

dětství a  dospívání v  Sezimově 
Ústí, kam se vždy rád vrací. A pro-
to zde 12. ledna od  18 hodin 
usedne do Křesla pro hosta v sále 

Spektra. V oblíbeném pořadu, kte-
rý představuje významné osobnos-
ti, uskuteční přednášku spojenou 
s videoprojekcí.

Každého, komu se tají dech nad 
leteckými výkony Martina Šon-
ky, asi napadne: Šlo mu někdy při 
létání o život? Jak se cítí, když letí 
při manévru hlavou dolů? Kde 
našel svou životní partnerku, když 
spoustu času tráví sám na obloze? 
Martin Šonka si na svých besedách 
rád s diváky povídá nejen o létání, 
ale i o běžném životě akrobatické-
ho letce. Také v pořadu Křeslo pro 
hosta zodpoví dotazy z  publika. 
Spolu s  ním vystoupí i  jeho bratr 
Josef, koordinátor letcova pracov-
ního týmu.                                        

Romana Krůčková
ředitelka MSKS

Pro stále rostoucí zájem našich 
nejmenších diváků o  loutkové 

pohádky jsme se rozhodli zkušebně 
od  ledna zvýšit počet odehraných 
představení Divadýlka na schodech. 
Do  této chvíle jste byli zvyklí, že 
každé dvě poslední středy v  měsíci 
jste mohli u  nás shlédnout loutko-
vou pohádku se stejným titulem. 
Následující dva měsíce zařadíme 
do našeho programu stejnou pohád-
ku ještě další středu. To znamená, 
že naše dřevěné herce uvidíte vždy 
tři po  sobě jdoucí středy od  konce 
kalendářního měsíce. Máte mož-
nost si zakoupit nebo zarezervovat 
vstupenku na  představení nejenom 
na  pokladně MSKS, ale také on – 
line na  www.kultura.sezimovo-usti.
cz. Věříme, že se nám tak podaří 
uspokojit již všechny naše nejmenší 
diváky, na které se moc těšíme.        

Slavnostní otevření 
nové knihovny

Loutkové 
pohádky budou 
ve Spektru častěji

Letecké eso Martin Šonka 
usedne do Křesla pro hosta

Kristýna Mrázová, knihovnice

Od začátku března do konce lis-
topadu se v  knihovně konala 

dětská čtenářská soutěže Lovci perel. 
Děti pilně četly knihy a sbíraly per-
ličky. Soutěže se zúčastnilo celkem 
22 dětí ve věku od 7 do 13 let, které 
dohromady přečetly 197 soutěžních 
knih. Nyní nadešel čas všechny lov-
ce odměnit a  vyhlásit ty nejlepší. 
Každý lovec dostane účastnický list 
a odměnu. Zároveň je pro děti i ro-
diče připraveno malé občerstvení. 
Vyhlášení bude součástí slavnost-
ního otevření nové knihovny, které 
se bude konat dne 9. 1. 2017 od 17 
hodin v Městské knihovně Sezimo-
vo Ústí (Školní náměstí).Pokud jste 
v roce 2016 nesoutěžili, nevěste hla-
vu! Od  ledna 2017 začínáme nový 
ročník a sbírat perličky může každé 
dítě do  15 let. V  dětském oddělení 
jsou knihy speciálně označené jako 
Perlorodky - při jejich vypůjče-
ní dostanou děti otázky ke  knize. 
Za zodpovězení otázek čtenáři sbíra-
jí perličky – a na konci roku budou ti 
nejpilnější odměněni!                        

Vyhlášení soutěže


