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Krátce z radnice
Martin Doležal 
starosta města

 zastupitelstvo města schválilo 
pořízení změny č. 1 územ-
ního plánu, bližší informace 
budou zveřejněny na  úřed-
ních a  webových stránkách 
města;

 zastupitelstvo města schváli-
lo prodej dalších osmi bytů, 
a to na základě již dříve uza-
vřených smluv o  smlouvách 
budoucích kupních;

 na základě projednání v radě 
města byl městu Tábor před-
ložen návrh na úpravu majet-
koprávních vztahů; jedná se 
o vzájemné směny pozemků 
a  úpravy katastrálních hra-
nic, zejm. v ul. Vídeňská, Vít-
kovecká a Nad Mýtem.

Z činnosti Policie ČR

Klubovna třetího věku

Do knihovny za poznáním

Březen – měsíc čtenářů

Kulturní akce

Miss 2017

Ve čtvrtek 23. února se konal tradiční masopust na náměstí Tomáše Bati.

Masopust na náměstí Tomáše Bati

Pavel Drábek
Trafin Oil

Již více než rok je možné v Sezimo-
vě Ústí odevzdávat použité jedlé 

oleje. Nejprve bychom vám všem 
za Trafi n Oil, který oleje sbírá, rádi 
poděkovali. Zatímco pro fi rmy je 
ekologická likvidace použitých olejů 
z  kuchyně povinná ze zákona, pro 
občany se jedná o čistě dobrovolnou 
záležitost. Proto jsme velmi rádi, že se 
občané Sezimova Ústí zapojili. Všem, 
kteří olej odevzdávají patří velký dík! 
Tím, že použitý olej z kuchyně nevy-
lijete do odpadu, šetříte přírodu. Také 
ale snižujete náklady na provoz čisti-
ček odpadních vod a kanalizací, které 
oleji a tuky vždy velmi trpí.

Česko je na předních pozicích v Ev-
ropě ve třídění odpadů, jako je papír, 
sklo či plasty. Nosit tyto suroviny do ba-
revných kontejnerů jsme si už všichni 
zvykli. Stejně tak si přejeme, aby i oleje 
nekončily v odpadech, ale ve správných 
kontejnerech a  ještě jednou děkujeme 
všem těm, co se snaží.                       

Děkujeme 
za sběr olejů

Foto: Soňa Zyková
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V souvislosti s oblevou a táním ledů se vytvořily na Kozském potoce v několika místech bariéry, bránící odtoku vody. Po konzulta-
ci s HZS Tábor byla při řešení situace u mostu Na Mýtě o spolupráci požádána společnost VHS, která zabezpečila uvolnění koryta. 
Odstranění překážek a uvolnění ledové bariéry u Ozvěny si vzali na starost naši dobrovolní hasiči. Děkujeme.

Děkuji panu starostovi 
za  přání k  mým naroze-
ninám a  paní Bažantové 
za milou návštěvu, příjemné 
popovídání a předání dárku.

Anna Ondřejová

Děkuji panu starostovi 
za  přání k  mým naroze-
ninám a  paní Kolibíkové 
za milou návštěvu a předání 
dárku.     Danuše Šenkýřová

Děkuji panu starostovi 
za  přání k  mým narozeni-
nám.                 Eva Frantová

Děkuji panu starostovi 
za  milé písemné blahopřání 
k mým narozeninám. 

Božena Pechová
 
Děkuji panu starostovi 

za  přání k  mým naroze-
ninám a  paní Hlubinkové 
za milou návštěvu a předání 
dárku.        Jiřina Zemanová

Děkuji panu starostovi 
a  městskému úřadu za  pí-
semné blahopřání k  naroze-
ninám.     Nataša Oplatková

Děkuji panu starostovi 
Mgr. Ing. Martinu Doležalo-
vi za blahopřání k mým na-
rozeninám. Moc mě potěšilo.

Alena Staňková

Děkuji panu starostovi 
za  přání k  mým narozeni-
nám a paní Zykové za milou 
návštěvu a předání dárku.

Jiří Šedivý

Poděkování

prap. Jiří Matyš

Na  Obvodním oddělení Poli-
cie ČR v Sezimově Ústí bylo 

v měsíci lednu šetřeno několik pře-
stupků a  trestných činů na  území 
Sezimova Ústí. Krátce jen několik 
případů:
 Dne 10. 1. v době od 01:00 ho-

din do  13:30 hodin neznámý 
pachatel vnikl po  přelezení 
oplocení na  pozemek u  rodin-
ného domu v ulici Vaníčkova čp. 
138/27, odtud vnikl po překoná-
ní visacího zámku do sklepních 
prostor, kde odcizil zde volně 
položené 4ks nerezových sudů 
(keg), objem 50l, cena za 1 kus 
1000 Kč, a 1ks nerezového sudu 
(keg), objem 30 l, cena 1.000 Kč, 
čímž  způsobil škodu v celkové 
výši 5.000 Kč, na poškození ma-
jetku škoda nevznikla.

 Mladík M. T. dne 12.1. v  době 
okolo 03:45 hodin bez souhlasu 
oprávněného neoprávněně vnikl 
do domu čp. 1290 v ul. Pod Vr-

bou, a to tím způsobem, že roz-
bil skleněnou výplň dveří a ná-
sledně si dveře odemkl klíčem 
zastrčeným v  zámku z  vnitřní 
strany dveří, kdy v domě násled-
ně vyhrožoval A.M., že ho zbije, 
a dále poškodil v domě LCD TV. 
Poškozením vstupních dveří 
způsobil zatím přesně nezjiště-
nou škodu, předběžně odhad-
nutou na částku 1.500 Kč, a po-
škozením LCD televizoru škodu 
ve výši 1.500 Kč.

 Neznámý pachatel v přesně ne-
zjištěné době v období od 22. 12. 
do 16:30 hodin dne 26. 1. nezjiš-
těným způsobem vnikl do oplo-
ceného areálu zahrádkářské 
kolonie v ul. Lužnická, kde ná-
sledně za  použití násilí nezjiš-
těným předmětem a  způsobem 
vypáčil vstupní dřevěné dveře 
do  zahradní rekreační chatky 
č. e. 212 na  pozemku p.  č. st. 
3024, na  kterých svým jednání 
způsobil škodu ve výši 1.000 Kč, 
kdy následně z vnitřních prostor 
chatky odcizil z  dřevěné skříň-

ky krátkou vzduchovou pistoli 
s  dřevěnou pažbou v  originál-
ním papírovo-polystyrenovém 
obalu v hodnotě cca 200 Kč.

 Dne 25. 1. v době od 13:45 ho-
din do 14:00 hodin neznámý pa-
chatel odcizil mobilní telefon zn. 
Samsung S3 NEO, včetně siliko-
nového krytu, SIM karty a  2 ks 
16 GB paměťových karet z volně 
přístupné neuzamčené skříňky 
v areálu MAS KOVOSVIT, čímž 
poškozenému P.  M. způsobil 
škodu v hodnotě 4.500 Kč.

 neznámý pachatel dne 28. 1. 
v době od 02:00 hodin do 03:15 
hodin na  diskotéce Apollo 
v 1. patře na Oldies odcizil z vol-
ně odložené kabelky na sedačce 
v  boxu bílou obálku s  fi nanční 
hotovostí ve výši 12.000 Kč, kte-
rou nechala bez dozoru majitel-
ka kabelky Š.V.
Rovněž z měsíce ledna je v šetření 

několik přestupků proti občanské-
mu soužití a proti veřejnému pořád-
ku, které jsou převážně z restaurač-
ních zařízení a veřejných ubytoven.  

Oznamujeme, že i  v  letoš-
ním roce 2017 budou roze-
sílány složenky na  úhradu 
místního poplatku ze psů 
– splatnost do  30. 4. 2017 
a  na  úhradu místního po-
platku za  provoz systému 
shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání 
a  odstraňování komunál-
ních odpadů – splatnost 
do 31. 5. 2017.                      

Z činnosti Policie ČR

Ledové bariéry na Kozském potoceOznámení
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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
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

Probíhají bourací práce objektů bývalých MŠ v ul. K Hájence a příprava pozemků pro výstavbu domu s pečovatelskou službou 
a denním stacionářem.

Anna Slunečková
členka K 3

Klubovna třetího věku - zkráce-
ně K 3 -  v našem městě pracu-

je již více jak pět let. Všichni, kteří 
se na  jejím vedení podíleli, mají 
za sebou kus práce. Jednou z nich 
je paní Hana Kazatelová, která jako 
zkušená turistka,  jež má za  život 

našlapáno či najeto na kole mnoho 
kilometrů, vodí členky, ale i členy 
klubovny na  pravidelné sobotní 
vycházky vždy jedenkrát za  mě-
síc. Ty má vždy předem pečlivě 
připravené, někdy i  "prošlápnuté".  
A tak tomu bylo i v sobotu 21. led-
na 2017, kdy se účastníci pochodu 
vydali na  Pracov, aby zde v  teple 
a  pohodě při kafíčku zhodnotili 
uplynulý rok a  připravili si plán, 

kam vyjdou v tomto roce. A byl to 
výšlap plný pětek, protože to byl 
padesátý výlet a  po  páté se takto 
pěkně posedělo na Pracově. 

Hanička má spoustu nápadů, 
spoustu cílů, kam by ráda doved-
la své účastníky pochodů. Tak 
ZDRÁVI DOŠLI!

A  myslím, že za  všechny členy 
Klubovny třetího věku mohu po-
děkovat paní Haně za její práci.    

Příprava pozemků pro výstavbu DPS

Klubovna třetího věku
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Inzerce
KOUPĚ

Koupím byt 2+1 nebo 3+1 
v  Sezimově Ústí 2, OV, vý-
tah nebo zděný byt se zvýše-
ným přízemím (jedny scho-
dy), platba v hotovosti. 

Tel.: 773 626 167
Koupím dům, byt nebo cha-

tu v Sezimově Ústí a okolí.
Tel.: 776 092 862

Koupím garáž v  Sezimově 
Ústí 2. Platím hotově. 

Tel.: 721 017 421

PRODEJ

Prodám pozemek v Sezimo-
vě Ústí 2 o velikosti 600 m2 
v  rekreační oblasti, vhodný 
i  k  trvalému bydlení. El. 
energie zavedena. 

Tel.: 602 458 668

PRONÁJEM

Nabízím k  pronájmu byt 
2+1 v Sezimově Ústí 2. 

Tel.: 721 017 421

Společenská kronika

od 2. 1. do 27. 1.

Zemřelí:
Grossmann Zdeněk

Nováková Eliška
Sklenář Jindřich

Tomeček Vladimír
Trebal Lumír

Voráček Milan
Vrkočová Zdeňka

Zachař Zbyněk

Petr Peroutka
ředitel ZŠ a MŠ 9. května

Aktuální novela školského zá-
kona se mimo jiné týká zápi-

sů dětí do  1. třídy základní školy 
a  také zápisů dětí do  mateřských 
škol. Jelikož se zápisy pomalu blíží, 
dovolte mi, abych vás na  některé 
změny či nové věci v krátkosti upo-
zornil.

Zápis do 1. třídy základní školy

Zákon stanovuje, že: „Zákonný 
zástupce dítěte je povinen přihlá-
sit dítě k  zápisu k  povinné školní 
docházce, a to v době od 1. dubna 
do  30. dubna kalendářního roku, 
v  němž má dítě zahájit povinnou 
školní docházku“. Letos se tato 
povinnost vztahuje na  děti, které 
do 31. 8. 2017 dovrší šest let věku. 
Děti, které dovrší šest let věku 
od  září do  prosince 2017, mohou 
do  první třídy nastoupit také, ale 
pouze za předpokladu, že jsou při-
měřeně tělesně i  duševně vyspělé 
a  o  přijetí požádá jejich zákonný 
zástupce. Žádost musí být doložena 
doporučujícím vyjádřením škol-
ského poradenského zařízení (nej-
častěji pedagogicko-psychologické 
poradny). V Sezimově Ústí se letos 
zápis do 1. třídy uskuteční ve všech 
základních školách 11. a 12. dubna 
2017. Rodiče se mohou svobodně 
rozhodnout, do jaké školy své dítě 
přihlásí. Při přijímání mají vždy 
přednost děti, které bydlí ve spádo-
vém obvodu příslušné školy. Někdy 
se vyskytnou děti, které sice splňují 
věkovou hranici pro přijetí do ško-
ly, ale nejsou ještě tělesně nebo 

duševně přiměřeně vyspělé pro 
vstup do  základní školy. U  těchto 
dětí mohou jejich zákonní zástupci 
požádat o  odklad povinné školní 
docházky o  jeden rok. Dříve, než 
k tomuto rozhodnutí dojde, dopo-
ručuji rodičům, aby konzultovali 
školní zralost nejprve v  mateřské 
škole, kterou jejich dítě navštěvuje. 
V žádném případě by neměl být je-
diným kritériem pro odklad školní 
docházky fakt, že se dítě narodilo 
až v červenci či v srpnu. Někdy by 
naopak odklad školní docházky 
mohl dítěti uškodit v jeho zdravém 
přirozeném vývoji. Pokud se rodiče 
rozhodnou pro odklad, musí o něj 
písemně požádat při zápisu dítěte. 
Tuto žádost musí doložit dopo-
ručujícím posouzením školské-
ho poradenského zařízení a  také 
doporučením odborného lékaře 
nebo klinického psychologa. Chtěl 
bych požádat všechny rodiče, kteří 
uvažují o  odkladu povinné škol-
ní docházky, aby si výše uvedená 
doporučení zajistili ještě před sa-
motným zápisem. Bez nich nemů-
že ředitel školy vydat rozhodnutí 
o  odkladu. Doporučuji sledovat 
webové stránky jednotlivých škol 
či informace v mateřských školách, 
které vám jistě podají aktuální in-
formace o  zápisech i  o  aktivitách, 
které budou na školách před zápi-
sem probíhat.

Zápis do mateřské školy

Zde dochází k  velmi podstatné 
změně. Od nového školního roku, 
tj. od 1. 9. 2017 platí, že je předškol-
ní vzdělávání povinné pro všechny 
děti, které do tohoto data dosáhnou 
pátého roku věku. Od této skuteč-

nosti se odvíjejí i další kritéria, kte-
rá musí mateřské školy brát v úva-
hu při zápisu dětí k předškolnímu 
vzdělávání. Zápisy do  mateřských 
škol v  Sezimově Ústí se uskuteční 
3. a 4. května 2017. Každá mateřská 
škola si stanoví kritéria pro přijetí 
dětí. Tato kritéria musí být v  sou-
ladu se zákonem a  nesmí být pro 
nikoho diskriminační. S kritérii se 
budou moci rodiče seznámit ještě 
před zápisem. Doporučuji sledovat 
webové stránky mateřských škol či 
informace na nástěnkách. Obecně 
platí, že mateřské školy musí ze zá-
kona přednostně přijmout všechny 
děti, které do 1. 9. 2017 dovrší pět 
let věku (pro ně je školka povinná), 
dále musí ze zákona přednostně 
přijmout všechny děti, které do 
1. 9. 2017 dovrší čtyř let věku 
a mají trvalé bydliště ve spádovém 
obvodu příslušné mateřské školy. 
Následovat mohou další pomocná 
kritéria, na  základě kterých může 
mateřská škola stanovit pořadí dětí 
pro přijetí (např. trvalé bydliště dí-
těte v Sezimově Ústí mimo spádový 
obvod, věk dítěte, sourozenci v MŠ 
či v ZŠ, pokud je její součástí, …). 

Není možné v  krátkém článku 
obsáhnout všechny podrobnosti, 
které se týkají zápisů do základních 
či mateřských škol a všechny změ-
ny, které přinesla novela školského 
zákona. Proto doporučuji všem, 
kteří mají nějaké nezodpovězené 
otázky, aby neváhali navštívit ma-
teřskou či základní školu, kterou si 
vybrali pro své dítě. Ředitelé škol 
jsou připraveni vám všechny vaše 
dotazy objasnit. Nezbývá mi než 
vám popřát šťastnou volbu při vý-
běru školy pro vaše dítě.                  

Blanka Faladová 
třídní učitelka ZŠ Školní náměstí

Dne 20. 1. třída 4. A navštívila 
v  knihovně program „Infor-

mační výchova“. Byl to náš již druhý 
program v prostorách plných knih. 
Tentokrát jsme však šli do  nové 
a  krásné knihovny, kterou máme, 
co by kamenem dohodil.Ve  dve-
řích nás přivítala slečna Mrázová, 

která pro nás tento program při-
pravila. Nejprve jsme si celý prostor 

prošli, prohlédli a  seznámili se se 
systémem řazení knih v  regálech. 

Poté jsme se přesunuli k počítačům, 
kde nám slečna Mrázová ukázala, 
jak knihy vyhledávat. Pak už se děti 
rozdělily do tří skupin a samostatně 
vyhledávaly zadané knihy v počítači 
a pak podle kódů v regálech. Nebylo 
to úplně jednoduché, ale nakonec se 
všem skupinám podařilo knihy najít.

V  knihovně se nám všem moc 
líbilo a  již se těšíme na  další pro-
gram, který nás bude čekat již za-
čátkem března.                                 

Zápis do 1. třídy základní školy 
a do mateřské školy

Do knihovny za poznáním

Prvním občánkem 
roku 2017 je 

Justýna Hrachovcová, 
která se narodila dne 

27. ledna 2017. 
Přejeme hodně zdraví, 

štěstí a radosti.
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Eva Kalinová
školní družina 
ZŠ Švehlova 111

I  když letošní sněhové nadíl-
ky využíváme s  dětmi plnými 

doušky ke  každodenním vy-
cházkám a  zimním radován-
kám, v  pondělí 30. 1. 2017 jsme 
udělali výjimku a  zůstali jsme 
„za pecí“.  Vůbec jsme nelitovali. 
Do  naší školní družiny zavítala 
totiž kronikářka města Sezimo-
vo Ústí – paní Anna Slunečková. 
Přišla nám povyprávět o tom, co 
taková funkce kronikáře obnáší, 
kolik času je třeba jí věnovat, co 
všechno se musí dodržovat, o co 
všechno se zajímat.

Nejen děti, ale i  dospělí se 
dozvěděli plno zajímavostí. Víte 
například, čím se taková kronika 
píše? Nebo co se s ní stane po le-
tech? Kde všude se do  ní sbírá 
materiál? Ne? Děti z naší družiny 
už to rozhodně vědí.

A  to ještě paní Slunečková 
přinesla fotografi e z  dob dávno 
minulých a také leccos o starých 
časech dětem pověděla. Děti po-
slouchaly, ani nedutaly, pak měly 
plno otázek, na  které paní kro-
nikářka trpělivě a  srozumitelně 
odpovídala. Než jsme se nadáli, 
plánovaná třičtvrtěhodinka byla 
pryč.  Škoda. Všichni jsme si ale 
z ní kromě zajímavých informací 
odnesli i jedno ponaučení – když 
někdo dělá něco s láskou a nasa-
zením, je to na výsledku znát.

Jsme rádi, že paní Slunečková 
mezi nás přišla a ukázala nám, že 
takoví lidé kolem nás jsou, jen se 
musíme dobře dívat.                      

Jana Dvořáková
třídní učitelka ZŠ Školní náměstí

V úterý 24. ledna jsme se vrá-
tili do  dob dávno minulých 

– do  14. století, kdy v  našich ze-
mích vládl Karel IV., o jehož osobě 
jsme se učili v hodinách vlastivědy. 
V tento den jsme všechny poznat-
ky shrnuli a dozvěděli se i spoustu 
zajímavostí navíc.

Nejprve jsme zhlédli zajíma-
vý fi lm o  životě Karla IV. a  poté 
se pustili do  práce. Pracovalo se 
ve skupinkách po 4 – 5 na předem 
vylosované téma (mládí Karla IV., 
jeho vláda, manželky a děti, stavby 
a Karel IV. jako „Otec vlasti“).

Všichni měli možnost se na ten-
to den připravit již doma. Přinesli 
si knížky, obrázky, vytištěné infor-
mace z  internetu. Po  zpracování 
přineseného a  dotvořeného ma-
teriálu vznikla v  každé skupině 

krásná kniha, kterou nám zástupci 
skupiny prezentovali.

A jestli ostatní pozorně poslou-
chali? O tom jsme se na závěr pře-

svědčili při řešení kvízů, tajenek, 
rébusů i  matematických úloh.
Na nejšikovnější a nejbystřejší sku-
piny čekala i odměna.                     

Kristýna Mrázová
Jitka Kovandová
knihovnice

I v roce 2017 je březen měsícem 
čtenářů. Knihovny si pro své čte-

náře připravily různé akce a  také 
novou službu – půjčování dioptric-
kých brýlí! Teď už nevadí, když si 
doma zapomenete vlastní, vybrat 
knihy si můžete i tak.

6. 3. 2017 – 18:00

JAN BAUER 

a FRANTIŠEK NIEDL

Beseda s oblíbenými spisovateli.
Knihovna Sezimovo Ústí 2

8. 3. 2017 

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN

I v knihovně slavíme MDŽ. 
Pro všechny ženy registrace 
zdarma a amnestie upomínek.
Obě knihovny

13. 3. 2017 – 10:00

ČTENÍ 

PRO NEJMENŠÍ

Přijďte si s dětmi do knihovny 
poslechnout oblíbené pohádky.
Knihovna Sezimovo Ústí 2

13. 3. 2017 – 16:00 – 18:00

ODPOLEDNE 

SE ČTYŘLÍSTKEM

Hravé odpoledne pro školáky
s oblíbeným komiksem.

Děti je nutné v knihovně přihlásit!
Knihovna Sezimovo Ústí 2

22. 3. 2017 – 10:00

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ

Přijďte si s dětmi do knihovny 
poslechnout oblíbené pohádky.
Knihovna Sezimovo Ústí 1

31. 3. 2017 
NOC S ANDERSENEM

Knihovna Sezimovo Ústí 2

Richard Mlázovský
ředitel ZUŠ Sezimovo Ústí

pondělí 6. března v 17.00

Vernisáž prací žáků výtvarného 

oboru ZUŠ Sezimovo Ústí

výstavní prostory 

kina Spektrum

úterý 7. března od 18.00
Koncert studentek pražské AMU

koncertní sál 

ZUŠ Sezimovo Ústí

Koncert Barbory Brabcové - klavír 
a Dory Hájkové - violoncello

sobota 11. března

Bubenický workshop 

Václava Zimy

koncertní sál 

ZUŠ Sezimovo Ústí

Určeno pro širokou bubenickou 
veřejnost pod vedením V. Zimy - 
ETC, -123 min., Krausbery, Blue 
Eff ect a jiné. Bližší informace Petr 
Baláš mail: p.balas@zussu.cz

čtvrtek 16. března od 18.00

Klavírní recitál 

Barbory Brabcové

koncertní sál ZUŠ 

Sezimovo Ústí

Recitál učitelky ZUŠ Sezimovo 
Ústí a  studentky pražské AMU 
v rámci přípravy na prestižní sou-
těž ve španělské Barceloně.

úterý 28. března od 18.00

Hudební podvečer 

"Učitelé nejen sobě"

koncertní sál ZUŠ Sezimovo Ústí

Koncert učitelů ZUŠ Sezimovo 
Ústí Marcely Malinové, Ivany Ze-
lenkové, Michala Nováka a Vojtě-
cha Vrtišky.

Další informace o akcích ZUŠ Se-
zimovo Ústí na www.zussu.cz        

Březen – měsíc čtenářů

Karel IV. se 4. B

Kulturní akce ZUŠ Sezimovo Ústí

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

Kolektiv MŠ Lipová

Po  Vánocích jsme se ve  školce 
věnovali sportu. Naše mateř-

ská škola se zaměřuje na  všech-
ny dostupné sportovní aktivity. 
Během zimy jezdíme lyžovat 
na  nedaleký Monínec, absolvu-
jeme plavecký výcvik, věnujeme 
se sportovním aktivitám realizo-
vaným zejména venku v  přírodě 
a máme kroužky fotbalu a  tance. 
Letos nám sněhové podmínky 

moc přály, a tak spolu se zkušený-
mi a  trpělivými instruktory jsme 
v  rámci lyžařské školky zvládli 
základy lyžování a  na  závěr jsme 
si vyzkoušeli opravdový závod 
o medaile.

Ani ve  školce jsme nezaháleli, 
i  tady jsme si hráli na  sportovce. 
Seznámili jsme se se všemi druhy 
zimních sportů, uspořádali si ma-
lou zimní olympiádu a  ve  školce 
nás navštívili cyklokrosaři Jakub 
s Matějem z Cycling Academy Tá-
bor. Závodníci si pro nás připravili 

zajímavý program, ve  kterém se 
povídalo o cyklistice, naučili jsme 
se pojmenovat jednotlivé části kola 
a  zazávodili jsme si o  krásné od-
měny. 

Jako správní sportovci jsme se 
věnovali zdravé výživě. Zapojili 
jsme se do  vzdělávacího projek-
tu „Zdraví dětem“ a  s  kamarády 
Zdravíkem a Jedlíkem jsme si vy-
světlili zábavnou formou důležitost 
zdravé stravy a zdravého životního 
stylu jako základ našeho dobrého 
zdraví a boje s obezitou.                

Martina Svobodová
členka spolku

V  našem městě bydlí několik 
aktivních orientačních běžců, 

kteří se nejen účastní krajských 
a  republikových závodů, ale také 
pomáhají organizovat závody pro 
děti a žáky základních škol našeho 
města. Spoluprací se školami do-
chází k popularizaci tohoto sportu, 
který je krásný a  zajímavý a  vět-
šinou se provozuje ve  zdravém 
prostředí přírody. Zejména lesy 
tvoří nejpřirozenější „hřiště“ této 
sportovní disciplíny. Orientační 
běh můžeme provozovat celý svůj 
život, mezi orientačními běžci na-
jdeme jak čtyřleté děti, které jdou 
s rodiči kategorii HDR, tak i 80leté 
veterány. Výhodou orientačního 
běhu proti jiným sportovním od-
větvím můžeme nalézt také v tom, 
že spojuje fyzickou složku výkonu 
s duševní. Podstatnou část výkonu 
tvoří rychlost a  správnost rozho-
dování, volba postupu a vůbec cel-
ková mentální síla sportovce.

Dva spolky z  blízkého okolí, 
které sdružují zájemce o orientač-
ní běh, pořádají tréninky a závody 
i na území našeho města a na svých 
veřejných akcích rádi přivítají nové 
příznivce.

Spolek SK Kotnov Tábor, z.s., 
sdružuje nejen dospělé sportov-
ce, ale také se věnuje začínajícím 
dětským sportovcům. V  minulých 
letech někteří jeho členové žijící 
na  území našeho města dokonce 
reprezentovali Jihočeskou oblast 
na  mistrovstvích republiky. Pro le-
tošní rok je připravována Dětská liga 
Táborska, jejíž dva závody v dubnu 
a  září proběhnou také na  území 
města Sezimova Ústí.  Bližší infor-
mace si zájemci mohou přečíst také 
na stránkách http://obkta.cz.

Spolek SC vebr-sport, z.s., již 
tradičně pořádá přebory v  orien-
tačním běhu. V  minulých letech 
proběhly v  lese u  Kozího hrádku 
přebory základních škol ze Sezi-
mova Ústí II, a  protože většinou 
bylo příznivé počasí, děti si ze 
sportovních dnů odnášely hezké 
zážitky. Tyto přebory jsou připra-
vovány také na letošní duben. Více 
informací z minulých i připravova-
ných závodů je uvedeno na ofi ciál-
ních stránkách sportovního centra 
http://www.vebr-sport.cz.                 

Kolektiv MŠ Lipová

Psí týden

Ve  třídě Medvídků proběhl 
„Psí týden“, hráli jsme si na pej-
sky, povídali jsme si o  tom, jak 
se o  psy staráme, co potřebují 
a jak pejsci pomáhají nám lidem. 
Také za námi dorazili naši psí ka-

marádi Locika a Otík s ukázkou 
Canisterapie. Pěkný týden jsme 
zakončili návštěvou veterinární 
ordinace. 

Návštěva vzdělávací 

výstavy Lego

Děti z Mateřské školy Lipová na-
vštívily výstavu Lega v Praze. Děti 
překvapilo obrovské množství po-

skládaných modelů známých po-
stav z fi lmů a pohádek, se kterými 
mohly pomocí ovládacích panelů 
pohybovat. 

Nakonec jsme navštívili FUN 
PARK, kde jsme si mohli se všemi 
kostičkami pohrát. Výstava se nám 
moc líbila, pro děti to byl krásný 
zážitek.                                            



Naše město 
a orientační běh

V Lipové se sportovalo

Psí týden a návštěva výstavy MŠ LIPOVÁ
S E Z I M O V O  Ú S T Í
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HURÁ NA DUCHY ANEB 

ZACHRAŇME DIVADLO 

S MAJDOU A PETREM

11. března 15 hod.

sál Spektrum

Představení oblíbených herců 
Magdaleny Reifové a Petra Vacka, 
které jistě znáte z pořadu ČT 
Déčko „Písničkohraní". Hurá 
na duchy zábavnou a strašidelně 
napínavou formou ukazuje dětem, 
jak se správně chovat v divadle, 
na koncertě atd. Celý pořad je 

provázen oblíbenými písničkami 
Hany Navarové na texty Jana 
Vodňanského, které rovněž 
můžete znát z televize, rozhlasu 
i CD interpretky Magdaleny 
Reifové a Petra Vacka.                                                   
vstupné: 160 Kč

MISS 

SEZIMOVO ÚSTÍ 2017

18. března 17 hod.

sál Spektrum

Velké fi nále o titul Miss Sezimovo 
Ústí 2017 proběhne 18. března. 
Finále si rozhodně nenechte ujít! 
Hlavním hostem bude herečka 
a zpěvačka Daniela Šinkorová 
a moderovat ho nebude nikdo jiný 
než Vladimír Hron.
vstupné: 220 Kč

DIVADLO

SLAST 

A STUDIO RUBÍN

21. března 19 hod.

sál Spektrum

Jan je herec. Hrál už všechno, 

i když v poslední době hlavně role 
školníků. Martin je taky herec. 
Tak trochu. A zpěvák. Měl přece 
tu písničku. Jednu. Jan už chce 
mít klid a možná si ještě střihnout 
jednu dvě dobrý role bez smetáku. 
Martin chce bejt slavnej. Hodně. 
A rychle. Mezinárodní fi rma 
SLAST, která teprve nedávno 
dorazila na český trh, umí jejich 
přaní splnit. Ale nejdřív musí 
Jan s Martinem na pár věcí sami 
přijít. Hlavně na to, co je největší 
překážka na cestě ke štěstí. Protože 
všichni si přece zasloužíme trochu 
štěstí, ne? Nic jinýho nás nikdy 
neučili... 
Hrají: Ondřej Pavelka, Jakub 
Prachař, Kristýna Fuitová- 
Nováková 
Upozornění: v představení se 
používá stroboskop (cca 20 vteřin)
vstupné: 350 Kč

POHÁDKY

O BUDULÍNKOVI

DIVADÝLKO NA SCHODECH 

15., 22. a 29. března 16.30 hod.

loutkový sál

Známá pohádka o tom, jak 
neposlušného Budulínka odnese 
liška do své nory a dědeček 
s babičkou ho zachrání.
vstupné: 20 Kč 

VÝLETY

PLZEŇ 

sobota 25. března

odjezd 7 hod. Spektrum,

 7.15 hod. Tábor ČD

S Mgr. Josefem Bílkem se cestou 

do Plzně zastavíme nejdříve 
v Rožmitále pod Třemšínem. 
Navštívíme expozici automobilů 
zn. Aero a Podbrdské muzeum. 
V Plzni si projdeme prostory 
Techmania Science Centra - 
vědeckého parku, kde si můžeme 
na vlastní kůži vyzkoušet některé 
vědecké pokusy. V odpoledních 
hodinách projdeme plzeňské 
podzemí, labyrint chodeb, sklepů 

a studní, které bylo budováno 
od 14. století.
cena: 790 Kč/690 Kč děti a senioři 
(cena zahrnuje vstupy)
Platba hotově nebo převodem 
na účet: 705 978 359 / 0800, 
var. symbol 2503

KURZY

HARMONIZAČNÍ 

A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

6. března 18 hod.

13. března 18 hod.

20. března 18 hod.

27. března 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

PŘEDNÁŠKY

HRADY, ZÁMKY 

A TVRZE JIŽNÍCH ČECH

9. března 18 hod.

Spektrum

Mgr. Josef Bílek nám představí 
a přiblíží historii řady méně 
známých jihočeských zámků, 
hradů a tvrzí. Zveme všechny, 
kteří se zajímají o jihočeskou 
vlastivědu!
vstupné: 40 Kč

VÝSTAVY A VERNISÁŽE

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ 

SEZIMOVO ÚSTÍ

VERNISÁŽ – 6. března 17 hod.
Výstava je přístupná 

do 6. dubna

galerie Spektrum

Práce žáků výtvarného oboru 
ZUŠ Sezimovo Ústí pod 
vedením Mgr. Alžběty Horynové 
a Mgr. Hany Masopustové. 
Na vernisáži vystoupí žáci ze třídy 
Heleny Hýnové. 

SVĚT KOLEM NÁS 

– VĚRA FROUZOVÁ

Výstava je přístupná 

do 31. března

galerie Spektrum

Pedagožka Mgr. Věra Frouzová 
se malbě nikdy profesionálně 
nevěnovala. Nejintenzivněji 
tvoří od druhé poloviny 
90. let, především kombinovanou 
technikou, kde převládá akvarel, 
pastel, perokresba, stříkání spreji, 
vyškrabávání a řady dalších 
výtvarných postupů. 

KDE ŽENY VLÁDNOU

Výstava je přístupná 

do 31. března

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 (Mexiko), národem 
Minangkabau (Indonésie), 

Kulturní akce na měsíc březen
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Kulturní akce na měsíc březen

Mosuy (Čína) a kmenem Khásí 
(severovýchodní Indie). 

Výstavy jsou přístupné v době 
konání kulturních akcí 

MSKS včetně promítání fi lmů 
(vstup hlavním vchodem) 

nebo po domluvě v kanceláři 
předprodeje.

PŘIPRAVUJEME

KONCERT - EVA PILAROVÁ

28. dubna 19 hod.

sál Spektrum

vstupné: 290 Kč

VÝSTAVA 
FOTOGRAFIE EVY PILAROVÉ

VERNISÁŽ 28. dubna 17 hod.
Výstava bude přístupná 

do 30. června

galerie Spektrum

Výstava digitálních fotografi í Evy 
Pilarové, která nejraději zachycuje 
městská zákoutí, venkov a západy 
slunce.

 
PŘIPRAVUJEME VÝLETY

KLÁŠTERY JIŽNÍCH ČECH 

– ZLATÁ KORUNA, ČESKÝ 

KRUMLOV, BOROVANY

sobota 1. dubna

JÁ MATTONI, KARLOVY VARY

sobota 22. dubna

RAKOUSKO – SCHILTERN

sobota 29. dubna

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

– IVANČICE, KRAJ VYSOČINA 

– ZÁMEK BUDIŠOV

sobota 6. května

MAĎARSKO – TERMÁLNÍ LÁZNĚ

19. – 21. května

KLUBOVNA III. VĚKU

LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS

6. března 15 hod.

Městská knihovna – Sezimovo 

Ústí 2, Školní náměstí

To je téma 7. kola dětské výtvarné 
soutěže. My jsme byli knihovnicí 
Mgr. Kristýnou Mrázovou 
pozváni do nových prostor 
knihovny nejen ke zhlédnutí 
zajímavé výstavy výtvorů mladých 
výtvarníků, ale především jako 
nezávislí porotci, kteří v sedmi 
kategoriích vyberou nejlepší 
práce, se kterými autoři postoupí 
do krajského kola soutěže. Je to 
jedinečná příležitost vidět přírodu 
zase dětskýma očima. Motto 
soutěže: Les má pro život člověka 
i v současné době nezastupitelnou 
úlohu a jeho prostředí je 
nenapodobitelné.

ENKAUSTIKA

13. března 15 hod.

Městská klubovna v Jiráskově ulici
Enkaustika, též známá jako 
malování horkým voskem, je 
speciální výtvarná technika, 
při které se používá horkého 
vosku. Roztavený vosk se nanáší 
na podklad, kde je vypálen 
teplem a vytváří kouzelné efekty. 
Nám vlastní úžasná díla touto 
nenáročnou technikou pomůže 

vytvořit lektorka Romana 
Stupková.

PROČ CVIČIT, PROČ SE HÝBAT?

20. března 15 hod.

Městská klubovna 

v Jiráskově ulici

Vliv pohybových aktivit 
na kardiovaskulární systém 
v přednášce MUDr. Kristiny Berkové.

 
VÍTÁNÍ JARA V LOMU 

SVATÁ ANNA – VÝLET 

S H. KAZATELOVOU

Sraz:  25. března v 14.15 

před hotelem MAS

Pojedeme k Novému hřbitovu 
MHD č. 13 v 14.29, pak pěšky 
do Lomu. Program začíná 
v 15 hod. Kromě jiného nás čeká 
i zdobení vrbky velikonočními 
vajíčky (svá vajíčka bereme 
s sebou). Zpáteční cesta se 
uskuteční buď pěšky, nebo 
MHD – dle počasí.

KYTAROVÝ KONCERT U JOSEFA

27. března 15 hod.

Salónek v cukrárně U Josefa, 

náměstí T. Bati, Sezimovo Ústí 2

Mladí kytaristé ze Základní 
umělecké školy v Sezimově Ústí 
pod vedením pana Michala 
Nováka pohladí své struny a naši 
duši v útulném prostředí oblíbené 
cukrárny.

KNIHOVNY

Novinky v knihovně 

Sezimovo Ústí 1

František Uher: 

Opuštěná zahrada

Krimi
Helen Fielding: Dítě Bridget 

Jonesové

Čtení pro ženy
Vlastimil Vondruška: 

Dobronínské morytáty 

Historický román
Jonas Jonasson: 

Zabiják Anders

Humoristický román
Eva Urbaníková: Vztahová níže

Román pro ženy
Josef Haslinger: Jáchymov

Tragický osud legendárního 
brankáře "Bóži" Modrého
Milan Růžička: 

Jedna mrtvola navíc

Česká detektivka

Michal Vičar: Embéčkem 

kolem světa

Cestopis
Anna Šmalcová: Sladké dárky

Originální dekorace cukroví
Gabriela Kopcová: 

Samohlásky na výletě

Čtení pro nejmenší

Novinky v knihovně 

Sezimovo Ústí 2

Dospělí:
Jan Bauer: 

Rožmberské dědictví

Detektivní román z doby vlády 
Václava IV. 
Tereza Boučková: 

Život je nádherný

Bez šíleného smutku by život 
jindy nebyl tak nádherný
Hugh Howey: Prach

Završení úspěšného 
postapokalyptického příběhu
Nora Robertsová: 

Vášeň a strach

Dva romantické příběhy 
od oblíbené autorky
Vlastimil Vondruška: 

Dobronínské morytáty

Pokračování oblíbené série 
Letopisy královské komory

Děti a mládež:
Kiera Cassová: 

Šťastně až navěky

Kniha povídek ze světa Selekce
Rachel Mlynowska: 

Co by kdyby… Sněhurka 

nesnědla otrávené jablko

Klasická pohádka trochu jinak
Lenka Rožnovská: 

Mobilmánie v pohádkové říši

I pohádky jdou s dobou!
Oldřich Sirovátk:

Nejkratší pohádky

Krátké pohádky pro začínající 
čtenáře
Valerie Thomasová:

Čarodějka Winnie 

a nový počítač

Slavná čarodějka je nadšená 
z nového počítače

KINO SPEKTRUM

st  1. března 16:00 hod.

st  8. března 16:00 hod.

KRÁTKÉ PÁSMO POHÁDEK

1. 3. Mach a Šebesto vá na prázd-
ninách, 8. 3. Kropáček má angínu
Vstupné: 30 Kč
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st  1. března 17:30 hod.

út  7. března 20:00 hod.

I DVA JSOU RODINA

Komedie/Romantický 
Francie, 2016, 118 minut, 
české titulky
Vtipný a nonšalantní Samuel 
(Omar Sy) si užívá bezstarostný 
život na francouzské Riviéře. 
Jednoho dne ho však navštíví 
víkendový fl irt Kristin (Clémence 
Poésy) a oznámí mu, že dítě, které 
drží v náručí, je jeho. Předá mu 
holčičku a uteče. Samuel vyráží 
s malou Glorií do Londýna, kde 
Kristin marně hledá. Nakonec 
mu nezbývá nic jiného než si 
najít práci a ve velkoměstě se 
usadit. Samuel se okouzlujícím 
způsobem pouští do výchovy 
malé Glorie. Během následujících 
osmi let se ukáže, že je nejen 
milující, ale i hodně netradiční 
táta. S humorem se vypořádává 
s nástrahami každodenního 
života osamělého Francouze 
v Londýně. Rodinná idylka 
se však záhy změní, když se 
zničehonic před jejich dveřmi 
objeví Kristin… Komedie I DVA 
JSOU RODINA s Omarem Sy 
v hlavní roli chytí za srdce mnoho 
diváků po celém světě stejně jako 
NEDOTKNUTELNÍ, v nichž 
tento herec zazářil. 
Vstupné: 110 Kč

st  1.  března 20:00 hod.

st  8.  března 20:00 hod.

JOHN WICK 2

akční / krimi / thriller 
USA, 2017, 15 let, české titulky
V pokračování úspěšného akčního 
thrilleru z roku 2014 přinutí 
legendárního Johna Wicka (Keanu 
Reeves) k návratu ze zabijáckého 
důchodu jeho bývalý spolupracov-
ník, který se pomocí intrik snaží 
převzít kontrolu nad tajemným 
mezinárodním sdružením ná-
jemných zabijáků. Krevní přísaha 
Johna zavazuje, aby mu pomohl, 

a tak se vypraví do Říma, kde se 
utká s několika nejnebezpečnější-
mi zabijáky na světě.
Vstupné: 110 Kč

čt    2. března 15:00 hod.

pá    3. března 15:00 hod.

ne    5. března 15:00 hod.

ne  19. března 15:00 hod.

BALERÍNA 

rodinný / animovaný / dobrodružný
Francie / Kanada, přístupné bez 
omezení, 89 minut, český dabing 
Film vypráví příběh Félicie, mladé 
osiřelé dívky, jejíž největší vášní 
je tanec. 
Vstupné: 110 Kč

čt     2. března 17:30 hod.

pá     3. března 17:30 hod.

so     4. března 20:00 hod.

út  14. března 20:00 hod.

MUZZIKANTI 

hudební rocková a folklórní balada
Česká republika, 109 minut 
Film plný písniček a melodií 
od folklorních kořenů 
až po mladou rockovou 
současnost, odehrávající se 
na československopolském 
trojmezí, v drsném, ale půvabném 
kraji Těšínského Slezska, kde 
slovo chlapa má stále svou sílu, 
půvab žen přitahuje od nepaměti 
a hudba má své nezastupitelné 
místo. Zkrátka magický kraj pro 
zdánlivě obyčejné a přece něčím 
osobité a hlubokou lidskostí 
protkané příběhy s dobrým 
koncem…
Vstupné: 120 Kč

čt  2. března 20:00 hod.

STÁT PEVNĚ 
drama
Francie, 97 minut, 18 let, 
české titulky
„Ovce mezi vlky“ Trnitá cesta 

za nalezením orientace i polohy, 
v níž by hrdina vydržel stát 
pevně. Šokující, meditativní 
a niterný obraz tvůrčí i osobní 
krize. Scenárista Léo se vydává 
do divoké přírody, aby našel 
vlky. Místo nich potkává 
pastýřku Marii, se kterou počne 
dítě. Odstěhuje se na statek, 
kde žijí s jejím podivínským 
otcem. Po porodu se Marie 
nedokáže o dítě starat a utíká. 
Leo zůstává s kojencem sám. 
S novou rolí se vypořádává 
bezcílnými toulkami, sexuálními 
avantýrami i svéráznou lesní 
terapií. Alain Guiraudie natočil 
fi lm na hranici perverzního 
pastorále, psychologického 
dramatu a symbolického 
portrétu muže, který nedokáže 
být otcem, milencem ani 
tvůrcem. Alain Guiraudie 
patří mezi nejvýznačnější 
představitele současného LGBT 
fi lmu. Otevřeně se hlásí ke své 
homosexuální orientaci a od 90. 
let ji ve svých fi lmech rafi novaně 
a neschematicky tematizuje. Mezi 
jeho největší kariérní úspěchy 
patří snímek Neznámý od jezera, 
za nějž v roce 2013 dostal 
v Cannes cenu za režii. Mezi své 
nejvýraznější inspirační zdroje 
řadí všestranného francouzského 
intelektuála Georgese Bataille. 
Hlavní festivalové ceny 
a nominace: Nominace na Zlatou 
palmu, Cannes 2016 
Vstupné: 90 Kč

pá  3. března 20:00 hod.

ne  5. března 17:30 hod.

LOGAN: WOLVERINE 
akční / dobrodružný / fantasy 
USA, 2017, 131 minut, 15 let, 
české titulky
Jeho čas nadešel. Wolverine (Hugh 
Jackman) se vrací. Jenže je na tom 
nyní trochu hůř. Jeho schopnost 
uzdravování pomalu vyprchává 
a elánem také zrovna nehýří. 
Navíc je na vše skoro sám...
Vstupné: 130 Kč

so     4. března 17:30 hod.

pá  10. března 17:30 hod.

ne  26. března 15:00 hod.

LEGO® Batman fi lm

Animovaný, dětský, akční, komedie
USA, 2017, 107 min, přístupný, 
dabing

Buď vždy sám sebou. Pokud 
můžeš, buď Batman. V neotřele 
odlehčeném duchu, díky kterému 
se fi lm „LEGO® příběh“ stal 
celosvětovým fenoménem, se 
dočkal vlastního fi lmového 
dobrodružství přirozený vůdce 
celého ansámblu – LEGO Batman.
Vstupné: 110 Kč

so     4. března 15:00 hod.

pá  10. března 15:00 hod.

ne  12. března 15:00 hod.

ANDĚL PÁNĚ 2

Rodinná fi lmová pohádka
ČR, 2016, 90 min, přístupný

Anděl Páně 2 je volným 
pokračováním úspěšné vánoční 
pohádky s Ivanem Trojanem 
a Jiřím Dvořákem v hlavních 
rolích.
Vstupné: 90 Kč

ne  5. března 20:00 hod.

ZE SOBOTY NA NEDĚLI

Psychologické drama 
Československo 1931, 69 minut, 
černobílý
Psychologické drama sleduje 
příběh dvou stenotypistek, které 
po týdnu monotónní kancelářské 
práce hledají o sobotním večeru 
únik z každodenního stereotypu. 
Vstupné: 100 Kč

út     7. března 17:30 hod. 

ne  12. března 20:00 hod.

VŠECHNO NEBO NIC

romantická komedie
Česká republika, 2016, 
107 minut, 12 let
Linda a Vanda jsou pohledné 
třicítky, nerozlučné kamarádky 
a taky spolumajitelky malého 
knihkupectví v centru města. 
Linda je rozvedená, vzdělaná, 
praktická, má malou dceru a pocit 
zodpovědnosti. Ten naopak chybí 
Vandě, svobodné, veselé, nezávislé 
krásce, která sice muže přitahuje 
jako magnet, ale její živelnosti 
žádný nestačí. A tak hledá toho 
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pravého. Aktivně. V obchodě 
s nimi pracuje Edo, který taky 
touží po lásce na věky věků, ale 
jako plachý, citlivý a introvertní 
gay to má těžké.
Vstupné: 100 Kč

st     8. března 17:30 hod. 

pá  24. března 20:00 hod.

NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA

dokument / hraný 
ČR, 2017, 116 minut, přístupný, 
česká verze
Příběh rockera s duší básníka 
startuje v kinech v den jeho 
70. narozenin. 
Vstupné: 100 Kč

čt     9. března 17:30 hod. 

so  11. března 20:00 hod.

út 14. března 17:30 hod.

MASARYK

Životopisný / Drama / Historický
Česko / Slovensko, 2017, 106 min

Prožil život bohéma, miloval 
ženy, hudbu, velká gesta. V jeho 
srdci bojovala nespoutanost 
extravagantního umělce 
s povinností a morálkou úředníka, 
diplomata. Velkou část života 
procestoval, ale nikdy nezapomněl 
na zemi, z níž pocházel, 
na republiku, kterou založil jeho 
otec Tomáš Garrigue. Smrt Jana 
Masaryka je dodnes zahalena 
tajemstvím. Mnohá tajemství 
se však skrývají i v jeho životě! 
Dramatický příběh, věnovaný 
osudům velvyslance a pozdějšího 
československého ministra 
zahraničí, Jana Masaryka, se 
vrací do doby těsně před druhou 
světovou válkou.
Vstupné: 130 Kč

čt     9. března 20:00 hod. 

ne  12. března 17:30 hod.

KONG: OSTROV LEBEK

akční / dobrodružný / fantasy / sci-fi  
USA , 2017, 12 let, 118 minut, 
české titulky 
Tým badatelů se vydává na výpravu 

do hlubin neprobádaného, stejně 
krásného jako zrádného, ostrova 
kdesi v Pacifi ku, aniž by měli 
sebemenší tušení, že vstupují 
na území mytického Konga. 
Všichni vítají krále.
Vstupné: 110 Kč

pá  10. března 20:00 hod.

ne  19. března 20:00 hod.

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY

erotický thriller
USA, 2017, 117 min, 15 let, české 
titulky
Pod vedením režiséra Jamese 
Foleyho a bedlivým dohledem 
autorky předlohy E. L. James se 
vrací Jamie Dornan a Dakota 
Johnson, aby napsali další 
kapitolu pikantní romance 
o vztahu dominantního milionáře 
Christiana Greye a submisivní 
studentky Anastasie Steeleové. 
Vstupné: 120 Kč

ne 19. března 17:30 hod. 

st 22. března 17:30 hod.

so 25. března 17:30 hod.

KRÁSKA A ZVÍŘE 

český dabing, přístupný
Snímek Kráska a zvíře, 
inspirovaný stejnojmenným 
animovaným fi lmem z roku 1991, 
V hrané adaptaci animované 
klasiky Kráska a zvíře společnosti 
Disney, jež je ohromující 
fi lmovou oslavou jednoho 
z nejpopulárnějších příběhů 
vůbec, velkolepým způsobem 
ožívají příběh a postavy, které 
diváci znají a zbožňují. Kráska 
a zvíře popisuje pozoruhodný 
příběh Krásky, bystré, krásné 
a nezávislé mladé dívky, kterou 
ve svém zámku uvězní děsivé 

zvíře. Navzdory strachu se 
spřátelí se zakletým zámeckým 
služebnictvem a uvědomí si, 
že se pod obludným zvířecím 
zevnějškem ukrývá vlídná duše 
skutečného prince.
Vstupné: 120 Kč

st  22. března 20:00 hod.

út  28. března 17:30 hod.

ROCCO

Filmový dokument 
Francie, 2016, 105 minut
ROCCO sleduje životní příběh 
stejnojmenného slavného 
italského porno herce Rocca 
Siff rediho. Odhaluje mnohé 
z jeho bohaté kariéry stejně, 
jako rozebírá hercovo nedávné 
rozhodnutí opustit porno byznys 
nadobro. Rocco Siff redi znamená 
pro pornografi i to, co Mike Tyson 
pro box nebo Mick Jagger pro 
rock´n´roll: je žijící legendou. 
Siff rediho přezdívka „italský 
hřebec“ jej dokonale vystihuje – 
ve své přes 30 let dlouhé kariéře 
natočil přes 1 500 fi lmů. Jeho 
matka chtěla, aby se stal knězem, 
on však svůj život zasvětil jinému 
bohu: chtíči. Siff redi se ve velmi 
otevřeném dokumentu doslova 
obnažuje a mluví o všem, i když to 
někdy znamená zboření vlastního 
mýtu. Ve snímku odkrývá 
svůj příběh, začátky, kariéru, 
manželku, děti... a konečně i něco, 
co navždy změní divákům pohled 
na jednoho z nejslavnějších porno 
herců všech dob… 
Vstupné: 110 Kč

čt  23. března 10:00 hod.

FILMOVÁ HISTORIE MĚSTA 

SEZIMOVO ÚSTÍ 1. DÍL

Zrození města, Setkání tří 
generací, Naše vánoce, 
Silniční motocyklové závody, 
Stihli to!
Vstupné: 40 Kč

čt  23. března 17:30 hod.

so  25. března 20:00 hod.

RANDE NA SLEPO

romantická komedie
Německo, 2017, 111 min, 
přístupný, český dabing
Když svůj sen nevidíš, můžeš 
za ním jít. Vzrušující práce 
v luxusním hotelu – to je vysněná 
budoucnost, kterou si hýčká Saliya
(Kostja Ullmann) už od dětství. 

Pak ale jako teenager začne ztrácet 
zrak, až nakonec vidí jen mlhavé 
světlo a matné obrysy. 
Vstupné: 120 Kč

čt  23. března 20:00 hod.

DÍRA V HLAVĚ

Slovenská republika, Česká 
republika, slovenský, český, 
německý, polský, francouzský, 
srbský, chorvatský, sinti s českými 
titulky, 90 minut, 15 let

Holocaust jako jizva na těle 
i duši evropských Romů a Sinti. 
O tragédii Romů a Sinti za druhé 
světové války se nikdy a nikde 
příliš nemluvilo. Byli přitom 
vražděni po desítkách, stovkách, 
tisících. Na krajích masových 
hrobů, v koncentračních 
táborech, při cestách, puškami, 
kladivy nebo plynem. Mlčelo se 
o nich, protože dlouhá léta byly 
a jsou na společenském okraji. 
Přežili, ale každý z nich má svou 
paměť a jizvu jako důkaz. Dnes, 
když se náš svět opět fašizuje, 
jsou jedněmi z posledních 
svědků holocaustu. Žijí s dírou 
v hlavě jako s pečetí, znamením 
z minulosti.
Vstupné: 100 Kč

pá  24. března 17:30 hod.

út  28. března 20:00 hod.

ŽIVOT 

12 let, český dabing
Snímek vypráví příběh 
šestičlenné posádky Mezinárodní 
vesmírné stanice, která se ocitá 
na samotném pokraji jednoho 
z nejdůležitějších objevů lidských 
dějin: prvního důkazu o existenci 
mimozemského života na Marsu. 
Jak členové posádky pokračují 
ve svém výzkumu, mají jimi 
uplatňované metody nezamýšlené 
následky, a forma života, kterou 
zkoumají, se ukazuje být mnohem 
inteligentnější, než kdokoliv 
očekával.
Vstupné: 120 Kč

so  25. března 15:00 hod.

ŠPALÍČEK
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Romana Krůčková
ředitelka MSKS

Milé dámy a  pánové, 
nenechte se pobízet 

a  zapojte se do  naší veliko-
noční soutěže, která se bude 
konat v  sobotu 8. dubna 
2017 od  16 hodin. A  co nás 
tentokrát čeká? Tak samo-
zřejmě v  prvé řadě soutěž 
o  nejlepšího beránka nebo 
mazanec v  jakékoliv podobě. 
Jako odměna pro soutěžící 
za  pekařský výrobek bude 
vstupenka na koncert Evy Pi-
larové. Do soutěže se můžete 
přihlásit do  31. března 2017 
na tel. 381 276 707 nebo e-mai-
lem   mexus@sezimovo-usti.cz.    

Romana Krůčková
ředitelka MSKS

Všichni milovníci histo-
rie města Sezimovo Ústí 

pozor! Ve  čtvrtek 23. břez-
na od  10 hodin opakujeme 
první díl dokumentárního 
fi lmu o historii našeho města 
a druhý díl uvidíte v pondělí 
27. března v  17.30 hodin 
v sále Spektrum.                       

Kulturní akce na měsíc březen Přihlaste svou 
velikonoční 
pochoutku 
do soutěže

Filmová historie 

Sezimova Ústí

Československo 1947, 78 minut, 
přístupný 
První celovečerní loutkový fi lm 
Jiřího Trnky poeticky zobrazuje 
lidové zvyky a tradice, po staletí 
udržované na českém venkově. 
Filmová suita, na motiv Alšova 
Špalíčku národních písní, sestává 
ze šesti na sebe navazujících částí, 
situovaných do jednotlivých 
ročních období. Lyrické 
vyprávění a hru prostých loutek, 
inspirovaných lidových uměním, 
dokresluje hudba Václava Trojana 
s motivy lidových písní, zpívaných 
dětmi z Kühnova sboru. 
Snímek, oceněný mj. Zlatou 
medailí na MFF v Benátkách, 
vznikl spojením šesti původně 
samostatných krátkých fi lmů 
(Masopust, Jaro, Legenda o sv. 
Prokopovi, Pouť, Posvícení, 
Betlém). Film byl digitálně 
restaurován v roce 2016 díky 
grantu z Islandu, Lichtenštejnska 
a Norska a podpoře Ministerstva 
kultury ČR.Vstupné: 100 Kč

ne 26. března 17:30 hod.

st 29. března 20:00 hod.

GLORY

drama/komedie/2016 
Bulharsko/Řecko, 101 minut, 15 let, 
české titulky
Sláva vítězům, čest poraženým.“ 
Když zaměstnanec železnic Canko 
Petrov najde na kolejích obrovské 
množství peněz, rozhodne se celý 
obnos vrátit na policii. Netuší 
však, jak fatální soukolí událostí 
tímto bohulibým činem dává 
do pohybu. Když zaměstnanec 

státních železnic Canko Petrov 
najde na kolejích obrovské 
množství peněz, rozhodne se celý 
obnos vrátit na policii. Vděčný stát 
jej odmění novými náramkovými 
hodinkami. Pragmatická 
kariéristka Julia v čele PR 
oddělení Ministerstva dopravy 
mu však mezitím omylem ztratí 
jeho vlastní hodinky, které pro 
něj mají značnou emocionální 
hodnotu. A právě zde začíná 
zoufalá Cankova snaha získat zpět 
nejen své staré „Slavy“, ale i svou 
důstojnost.Hlavní festivalové ceny 
a nominace: Cena Dona Quijota 
– Zvláštní uznání, MFF Locarno 
2016 Křišťálový šíp pro nejlepší 
fi lm, Evropský fi lmový festival 
Les Arcs 2016, Cena FIPRESCI 
a Cena za nejlepší scénář, MFF 
Gijón 2016 „
Vstupné: 90 Kč

ne  26. března 20:00 hod.

st  29. března 17:30 hod.

LVÍ ŽENA

Drama
Norsko, 2016, 126 min, 
české titulky

Příběh nás zavádí do chladného 
severu Evropy na začátku 20. 
století. Děvčátko Eva se narodila 
s hypertrichózou - onemocněním, 
díky kterému jí po celém těle 
roste nadměrné množství chlupů. 
Odmala tak prochází rukama 
doktorů, kteří si s ní neví rady, 
a spolužáků, kteří se jí smějí. Ani 
vlastní otec netuší, jak má ke své 
dceři přistupovat, a drží ji raději 
v ústraní. Eva se ale rozhodne, 
že svůj sen žít jako ostatní naplní 
za každou cenu...
Vstupné: 110 Kč

po  27. března 17:30 hod.

FILMOVÁ HISTORIE MĚSTA 

SEZIMOVO ÚSTÍ 2. DÍL 

1. Máj 1952, Stavba hvězdárny, 
Letečtí modeláři 1953,
70. výročí zalození požárniho 
sboru, Podzim 1953, 

Bouráni statku ,,Velký 
dvůr",Masopust, 10 let...
Vstupné: 40 Kč

čt 30. března  17:30 hod.

pá 31. března 17:30 hod.

ŠMOULOVÉ

Animovaný / Komedie / Rodinný / 
Dobrodružný
USA, 105 minut, přístupný, 
český dabing

V tomto novém, zcela 
animovaném fi lmu o Šmoulech 
se Šmoulinka po nálezu tajuplné 
mapy vydává společně se svými 
nejlepšími kamarády Koumákem, 
Nešikou a Silákem na vzrušující 
a napínavou pouť Zakázaným 
lesem plným kouzelných stvoření, 
aby nalezli tajemnou, dávno 
ztracenou vesnici dříve, než se 
to podaří zlému kouzelníkovi 
Gargamelovi. 
Vstupné: 120 Kč 

čt  30. března 20:00 hod.

pá 31. března 20:00 hod.

POPÍRÁNÍ HOLOCAUSTU

drama, životopisný
USA, UK, 2016, 110 minut, 12 let, 
české titulky
Film líčí právní spor uznávané 
spisovatelky a historičky 
Deborah E. Lipstadtové (Rachel 
Weisz) proti Davidovi Irvingovi 
(Timothy Spall), který ji obvinil 
z urážky na cti. Lipstadtová 
totiž veřejně označila Irvinga 
za člověka popírajícího holocaust. 
V anglickém právním systému 
padá v případě urážky na cti 
důkazní břemeno na žalovaného, 
proto musí Lipstadtová a její 
právní tým, vedený Richardem 
Ramtonem (Tom Wilkinson), 
dokázat, že k holocaustu skutečně 
došlo.  
Vstupné: 110 Kč

ZMĚNA PROGRAMU 
VYHRAZENA

PRODEJ A REZERVACE  
eVSTUPENEK na:

www.kultura.sezimovo-usti.cz
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Romana Krůčková
ředitelka MSKS

Z  castingového odpoledne vze-
šla fi nálová osmička krásných, 

sympatických a energických dívek. 
Ty teď čeká pečlivá příprava, aby 
v sobotu 18. 3. 2017 jedna z nich 
získala korunku krásy a titul Miss 
Sezimovo Ústí. Dívky absolvují 
zkoušky všech šatů, plavek a mód-
ních kolekcí, ve  kterých se vám 
na galavečeru představí. Trénují se 
také volné disciplíny, které si dív-

ky vybraly. V  rámci soustředění 
fi nalistky čeká přednáška o  etike-
tě, stolování, zdravém stravování 
i hodiny cvičení s trenérem. Nafotí 
dva žánry fotografi í, navštíví wel-
lness a také si vyzkouší řídit nový 
vůz Toyota, jehož pronájem jedna 
z fi nalistek vyhraje. 

Také vy se můžete podílet 
na osudu přihlášených dívek. Svý-
mi hlasy rozhodnete o  tom, která 
z nich přímo na fi nálovém večeru 
vyhraje titul Miss Sympatie. Zú-
častnit se však můžete také ankety 
Miss Internet na  facebooku Miss 

Sezimovo Ústí, Miss čtenářů tý-
deníku Táborsko na  www.jcted.cz 
nebo Miss diváků Jihočeské televi-
ze na facebooku Jihočeské televize. 
Pamatujte, že každý hlas může roz-
hodnout o vaší favoritce! Finálový 
večer, kde se dozvíte, jak hlasová-
ní dopadlo, proběhne 18. března 
2017 v 17 hodin v sále Spektrum.

Těšit se můžete nejenom 
na  krásné dívky, ale i  na  herečku 
a  zpěvačku Danielu Šinkorovou, 
která zazpívá pár písní ze svého 
repertoáru a večerem nás provede 
moderátor a  showman Vladimír 

Hron. Patronkou Miss Sezimovo 
Ústí 2017 zůstává 1. Česká vicemi-
ss a Miss Earth 2009 Tereza Bud-
ková. Symbolickou korunku krásy 
své nástupkyni předá úřadující 
Miss Sezimovo Ústí 2015 Barbora 
Vodehnalová. 

Vstupenky v  hodnotě 220 Kč 
si již nyní rezervujte na  telefonu 
381 276 707 nebo rovnou zakupte 
v kanceláři předprodeje Městského 
střediska kultury a sportu Sezimo-
vo Ústí. Podpořte svým hlasová-
ním tyto krásné dívky a  pomozte 
jim splnit jejich velký sen.             

Zvolte si svou Miss!
A je to tady. Velké fi nále se blíží! Březen je ve znamení volby Miss Sezimovo Ústí 2017.

Mediální partneři Partneři 

Studio Petry Kanovové 
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