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Krátce z radnice
Martin Doležal 
starosta města

 zastupitelstvo města schválilo 
rozpočet města a  jím zříze-
ných příspěvkových organi-
zací pro r. 2017;

 byla podána žádost o  dota-
ci na  výstavbu bytů v  domě 
s  pečovatelskou službou 
a rada města schválila vypsá-
ní veřejné zakázky na zhoto-
vitele stavby;

 město obdrželo rozhodnutí 
o poskytnutí dotace na zříze-
ní třídy pro děti mladší 3 let 
v MŠ Lipová, na rekonstrukci 
lávky pro pěší a cyklo přes sil-
nici I/3 a na pořízení nového 
městského rozhlasu, připra-
vuje se realizace těchto akcí;  

 rada města schválila upravená 
pravidla pro oceňování čest-
ných dárců krve v souvislosti 
se změnou ročního předplat-
ného jízdného MHD. Více 
na stránkách města www.se-
zimovo-usti.cz/urad-žádosti 
a formuláře.                                   

Rozpočet města

Dotační programy

Kronika představuje

Akce a služby knihoven

Kulturní akce

Hurá na duchy

Foto: Jan Hrubý

Veronika Benáková
Petr Klíma
MěÚ

Cílem anonymní ankety pro 
potřeby podání žádosti o  do-

taci z  MMR, která probíhala od 
9. do  30. 11. 2016, bylo zjistit zá-
jem obyvatel o byty v domě s pe-
čovatelskou službou, jehož výstav-
bu plánuje město Sezimovo Ústí 
na období let 2017 – 2018.

Anketní lístky byly v počtu 2.230 
kusů adresně doručeny do  do-
movních schránek a  200 kusů 
anketních lístků bylo dostupných 
na  veřejných místech – na  poš-
tě, v  čekárnách lékařů, v  městské 
knihovně, v budově Správy města 
Sezimovo Ústí, na podatelně měst-
ského úřadu a  na  internetových 
stránkách města.

Celkem bylo odevzdáno 679 
anketních lístků, z toho 48 elektro-
nicky. Pro potřeby podání žádosti 
o dotaci bylo nutné nejprve vyřadit 
anketní lístky, které byly vyplněny 
chybně (12 ks), dále lístky, u nichž 
nebyly vyplněny rozhodné údaje 
(41 ks) a  odevzdané prázdné an-
ketní lístky (2 ks). Celkem bylo vy-

řazeno 55 anketních lístků a  dále 
bylo hodnoceno 624 lístků.

Z  výsledků ankety vyplývá na-
příklad:
 52 osob nemá zájem o  byty 

v domě s pečovatelskou službou
 572 osob má zájem o  byty 

v domě s pečovatelskou službou, 
z toho:

 10 osob je mladších než 62 let 
a  nepobírá příspěvek na  péči, 
3 osoby jsou mladší než 62 let 
a pobírají příspěvek na péči

 252 osob starších 62 let má zá-
jem užívat byt samostatně 

 307 osob starších 62 let má zá-
jem užívat byt s partnerem
Zájem o  pečovatelské byty re-

spondenti zdůvodňovali různě, 
např. potřebou zajištění všestranné 
péče v době, kdy už nebudou schop-
ni se o sebe plně postarat, obavou ze 
samoty, potřebou bezbariérovosti, 
zajištění obědů a tepla v bytě.

V  anketě byl prostor i  na  další 
názory a připomínky, např. (cit.):
 Díky za  "konečně" starost 

o místní seniory, ale alespoň část 
pečovatelského domu by mohla 
být lůžková část pro nemohoucí.

 Pokud vím, cílem soc. služeb je 
udržet klienta co nejdéle v pro-

středí, na  které je zvyklý a  kde 
prožil část svého života, což 
působí dobře na  jeho psychiku, 
a to za pomoci kvalitní a dobře 
fungující peč. služby, což v  na-
šem městě je. Pokud není již 
soběstačný, musí opustit i  peč. 
dům a  jít do celodenní péče ji-
nam. Což plno občanů u  nás 
neví a myslí si, že se v plánova-
ném peč. domě o ně celodenně 
postarají až do konce života. To 
může zkresleně ovlivnit jak an-
ketu, tak žádosti!

 Špatné rozhodnutí. Místo domu 
s  pečovatelskou službou stavět 
malometrážní byty, využitelné 
jak pro startující rodiny, tak pro 
seniory. Zlevnit sociální služby.

 Ve  stáří jsme očekávali, že 
ve  svém městě důstojně dožije-
me - až se nebudeme schopni 
o  sebe postarat. Bohužel pečo-
vatelský dům toto pro nás ne-
splňuje, a  proto budeme muset 
dožít jinde.

 Dům měl už dávno stát, potře-
ba je jasná, už před 15 lety jsme 
vyplňovali dotazník, jen houšť 
anketám.
Město Sezimovo Ústí děkuje 

všem, kteří se ankety zúčastnili.    

Výsledky ankety o předběžném 
zájmu o pečovatelské byty

Martin Doležal
starosta města

V  chladném počasí, které už 
po  řadu týdnů panuje, se 

do  popředí zájmu zcela pochopi-
telně dostává tepelná pohoda v na-
šich domácnostech. V  rodinných 
domcích a tam, kde mají samostat-
né vytápění, tato pohoda a náklady 
s ní spojené závisejí na uživatelích, 
v  bytech a  budovách napojených 
na systém centrálního zásobování 
teplem však záleží zejména na vý-
robci a  distributorovi tepla. Do-
dávky tepla do domácností probí-
hají bez větších výkyvů a  naštěstí 
i  bez havárií. Každého odběratele 
v té souvislosti zajímá nejen množ-
ství a parametry, ale i cena. 

Zima a teplo...

Pokračování na str. 2
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O  té v  případě distribuce tepla 
poprvé rozhodovalo město z  titu-
lu jediného akcionáře společnosti 
ENERGOINVEST, a.s. (od  1. 1. 
2017 pod názvem CENTES Sezi-
movo Ústí, a. s.).

Cenová politika je jednou z kom-
petencí, kterou si v  rámci výkonu 
akcionářských práv ponechalo 
zcela ve  svých rukou město, resp. 
rada města. Cílem je a bude nabí-
zet takovou cenu tepla, která bude 
pro odběratele přijatelná a zároveň 
udržet systém CZT ekonomicky 
stabilizovaný, umožňující jeho po-
stupnou modernizaci.   

Již v  polovině listopadu 2016 
rozhodovala rada města o kalkulaci 
průměrné ceny tepla pro r. 2017. Ta 
byla schválena ve výši 594,65 Kč bez 
DPH (683,84 Kč vč. DPH) při plá-
nované dodávce 65 tis. GJ. Položka 
Zisk byla v kalkulaci zachována, ale 
oproti předchozím rokům snížena 
na 2,0 mil. Kč. Záměrem města je 
ponechat tento zisk ve společnosti  
a vytvořit tak základnu pro investi-
ce společnosti v dalších letech. 

Dne 16. 1. 2017 rozhodovala 
rada města po předchozím projed-
nání ve  správní radě společnosti 
o  konečné průměrné ceně tepla 
za rok 2016. Na ní měly vliv, vedle 
úprav některých nákladových polo-
žek a stabilní cena tepla od výrobce 
(C-ENERGY a.s.), zejména nižší 
venkovní teploty v  závěru roku 
2016, a  tím i  vyšší dodávky odbě-
ratelům. Oproti plánu na dodávku 
63 911 GJ bylo dodáno 68 881 GJ,
konečná průměrná cena tepla 
za  GJ tak činí 589,44 Kč bez DPH 
(677,86 Kč vč. DPH) a  v  porovná-
ní s  kalkulovanou cenou je nižší 
o  5,5 % (o  32,72 Kč/GJ bez DPH, 
o 37,62 Kč/GJ s DPH). A to je určitě 
dobrá zpráva pro město Sezimovo 
Ústí i všechny odběratele.                

Miroslava Svitáková
Tajemnice MěÚ

Stejně jako v  minulých letech je 
rozpočet zdrojově vyrovnaný, 

proti minulým obdobím ale město 
zapojuje do  rozpočtu v  daleko vyš-
ší míře zásoby volných fi nančních 
prostředků a  rozpouští rezervu 
na  výstavbu domu s  pečovatelskou 
službou vytvářenou ze zvýšených 
příjmů daně z nemovitostí vzniklých 
změnou koefi cientu pro výpočet 
daně z nemovitých věcí v roce 2011. 

Právě realizace projektu výstav-
by domu s pečovatelskou službou 
a  denním stacionářem s  rozpo-
čtem pro rok 2017 více než 47,5 
mil. Kč je důvodem pro vytvoření 
schodkového rozpočtu, a to i v ob-
dobí, kdy dochází k pravidelnému 
nárůstu celkových příjmů města.

Vyjma této investiční akce roz-
počet plně kryje běžné výdaje spo-
jené s  chodem města, městského 
úřadu a  zřizovaných příspěvko-
vých organizací, stejně jako další 
investiční výdaje (viz tabulka) 
a splátky dlouhodobých úvěrů. 

Úvěrové zatížení města: v roz-
počtu je vyčleněna částka 4.476 
tis. Kč na  splátky dlouhodobých 

úvěrů, konkrétně úvěrů přijatých 
za  účelem výstavby Sportovně-
-rekreačního areálu Kozský potok 
(splatnost r. 2018) a  rekonstruk-
ce Táborské ulice vč. vodovodu 
a  kanalizace, II. etapa (splatnost 
r. 2020). 

Celé znění rozpočtu včetně 
příloh je zveřejněno na  webo-
vých stránkách města www.sezi-
movo-usti.cz, ekonomické infor-
mace.                                                  

Číselné vyjádření rozpočtu 

Třída Název třídy položky Rozpočet schválený (tis. Kč)

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 90 640,00

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 26 252,00

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00

4 PŘIJATÉ TRANSFERY 5 293,50

Celkem příjmy 122 185,50

5 BĚŽNÉ VÝDAJE 94 078,00

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 65 827,00

Celkem výdaje 159 905,00

Saldo příjmů a výdajů -37 719,50

8 FINANCOVÁNÍ, z toho 37 719,50

změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ 42 195,50

uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček -4 476,00

Seznam investičních akcí

Popis Rozpočet schválený (tis. Kč)

Indikátory topných nákladů 61,00

Automobil - městská policie 350,00

Víceúčelové sportovní hřiště Nerudova ulice (projektová dokumentace) 200,00

Jeslová třída - MŠ Lipová 3 315,00

Sanace svahu za softbalovým hřištěm 866,00

Rozšíření veřejného osvětlení – vstup do kina v Sezimově Ústí 70,00

Územní plán (aktualizace) 300,00

Dům s pečovatelskou službou 47 550,00

Švermova ulice 9 135,00

Komunikace Ke Hvězdárně 3 700,00

Cesta Soukeník vč. oplocení 280,00

Suma 65 827,00

Rozpočet města na rok 2017
Schválený rozpočet města Sezimovo 

Ústí na rok 2017 počítá s výdaji téměř 

160 mil. korun. Z toho běžné výdaje 

tvoří 94 mil. Kč, plánovaná částka 

na investice činí 66 mil. Kč. Příjmy 

města přesahují 122 mil. Kč, schodek 

rozpočtu kryjí úspory města z přebyt-

ků hospodaření let minulých.

Zima a teplo...
Pokračování ze str. 1

 43 Sociální služby; 48 645 tis. Kč

 36 Bydlení, komunální služby 
a územní rozvoj; 35 354,5 tis. Kč

 22 Doprava; 20 363 tis. Kč

 61 Státní moc, státní správa, územní 
samospráva; 19 229 tis. Kč

 31 Vzdělávání; 15 990 tis. Kč

 33 Kultura, církve a sdělovací 
prostředky; 6 856 tis. Kč

 63 Finanční operace; 3 747,5 tis. Kč

 53 Bezpečnost a veřejný pořádek; 
3171 tis. Kč

 34 Tělovýchova a zájmová činnost; 
2610 tis. Kč

 64 Ostatní činnosti; 2 313 tis. Kč

 52 Civilní připravenost 
na krizovéstavy; 1 364 tis. Kč

 37 Ochrana životního prostředí; 
142tis. Kč

 55 Požární ochrana a integrovaný 
záchranný systém; 
120 tis. Kč

Město Sezimovo Ústí vyhla-
šuje výběrové řízení na  pacht 
pozemku pod současným no-
vinovým stánkem vedle školy 
COP v  Sezimově Ústí II. (po-
zemek parc.č. 184/7), výměra: 
15 m2. Min. měsíční pachtovné: 
150 Kč/m2. Účel pachtu: provozo-
vání prodejního stánku. Předpo-
klad uzavření smluvního vztahu: 
1. 3. 2017.

Výběrové řízení
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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

Martin Doležal
starosta města

Usnesením zastupitelstva města 
byl již před lety schválen se-

znam domů, ve  kterých jsou byty 
určeny k prodeji nájemcům či jejich 
příbuzným. Až na výjimku se počet 
domů neměnil, v  současné době 
tak zbývá k prodeji posledních 23 
bytů v domech č.p. 422, 492, 493, 
497, 498, 535, 601, 603, 604, 605, 
606, 607, 608, 621, 622, 623, 624, 
661, 675 a 678. Nutno upozornit, že 
město nemá zájem zařazovat do se-
znamu již další domy, a  to přede-
vším proto, že příjem z nájemného 

je pravidelnou a nezbytnou součás-
tí rozpočtu města.

Každoročně jsou schvalovány 
zásady pro prodej těchto bytů plat-
né v  následujícím rozpočtovém 
období. Rovněž na  svém prosin-
covém zasedání jednalo zastupi-
telstvo města o  zásadách pro rok 
2017. Přitom refl ektovalo situaci 
na  trhu s  byty a  oproti předcho-
zímu znění zásad navýšilo ceny 
bytů o 500 Kč/m2 resp. 250 Kč/m2, 
takže cena bytu při jednorázové 
platbě při podpisu kupní smlouvy 
činí 7.000 Kč/m2 podlahové plo-
chy bytu a 2.350 Kč/m2 podlahové 
plochy lodžií či balkónů, sklepů či 
sklepních kójí. K obdobné úpravě 

došlo i pro případ rozložení úhra-
dy kupní ceny do 5 let od podpi-
su kupní smlouvy. K ceně bytu je 
připočítávána zůstatková hodnota 
technického zhodnocení provede-
ného v bytě v posledních 5 letech 
před prodejem bytu a  příp. část 
nákladů na  provedenou výměnu 
oken. Omezení spekulace s  byty 
je již od r. 2015 v zásadách řešeno 
smluvní pokutou pro případ pře-
vodu bytu na třetí osobu v období 
dvou let od podpisu kupní smlou-
vy (45 % z kupní ceny).

V případě zájmu o bližší infor-
mace se obraťte na  Mgr.  Nedvě-
dovou, oddělení správní a  právní 
MěÚ, tel. 391 201 124.                       

Martin Doležal
starosta města

Rada města schválila podmínky 
přidělování dotací z  rozpočtu 

města v  r. 2017 pro nekomerční 
subjekty působící v oblasti sportu, 
sociálních služeb, kultury, zájmové 
činnosti a  péče o  životní prostře-
dí, tzv. programy. V  porovnání 
s r. 2016 došlo u těchto programů 
pouze k  drobným úpravám zejm. 
lhůt. 

Žádosti o  přidělení prostřed-
ků z  programů lze podat jen 
na  předepsaném formuláři, který 
je k  dispozici na  internetových 
stránkách města www.sezimovo-
-usti.cz, u  tajemníků příslušných 
komisí rady města či na  podatel-
ně MěÚ, a to v termínu od 20. 2. 
do 20. 3. 2017. 

Bližší informace o programech 
jsou k  dispozici na  úřední desce 
města, na  webových stránkách 
města, u  tajemníků příslušných 
komisí rady města a  tajemnice 
MěÚ.     

Základní 
charakteristiky programů:

Program Sociální služby 

Program je určen k  podpoře 
činností spolků a  sdružení, které 
vykonávají činnosti pro občany 
města v  oblasti sociální sféry. Ža-
datelem může být fyzická či práv-
nická osoba působící v oblasti so-
ciální sféry na území města a nebo 
v zájmu občanů města.

Program Kultura 

Program je určen k  podpoře 
činnosti souborů a spolků na úze-
mí města, předmětem jejichž pů-
sobení je kulturní činnost či po-
řádání kulturních akcí. Žadatelem 
může být fyzická či právnická oso-
ba s bydlištěm či sídlem na území 
města, působící v  oblasti kultury 
na území města.

Program Sport 

a tělovýchova

Program je určen k  podpoře 
činnosti tělovýchovných jednot, 
sportovních klubů registrovaných 
na  území města Sezimovo Ústí 
(dále jen „města“), jakož i dalších 

nekomerčních tělovýchovných 
a sportovních aktivit občanů měs-
ta, především dětí a mládeže. Ža-
datelem může být fyzická či práv-
nická osoba s bydlištěm či sídlem 
na území města, působící v oblasti 
tělovýchovy a  sportu na  území 
města.

Program Zájmová činnost 

Program je určen k  podpoře 
činnosti souborů a spolků na úze-
mí města, předmětem jejichž pů-
sobení je zájmová a spolková čin-
nost. Žadatelem může být fyzická 
či právnická osoba s  bydlištěm či 
sídlem na  území města, působící 
v oblasti zájmové činnosti na úze-
mí města.

Program Životní prostředí

Program je určen k  podpoře 
činností na  území města a nebo 
v  zájmu občanů města v  oblasti 
péče o  životní prostředí a  ekolo-
gické výchovy. Žadatelem o  pří-
spěvek z  Programu může být fy-
zická nebo právnická osoba činná 
na  území města a nebo v  zájmu 
občanů města.                                                      



Dotační programy pro rok 2017

Úprava Zásad pro prodej bytů v r. 2017

Vážení občané, od 1. 1. 2017 přechází  správa a opravy veřejného osvětlení na Správu města Sezimovo 
Ústí. V případě závady na veřejném osvětlení stačí nahlásit č. sloupu, případně popsat příslušnou závadu. 
Volejte p. Stejskal, tel. 725 769 860, nebo p. Hrazdíra, tel. 725 769 861, email j.stejskal@sezimovo-usti.cz,
h.hlubocka@sezimovo-usti.cz.

Oznámení pro občany
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Inzerce
KOUPĚ

Děkuji panu starostovi za pí-
semné blahopřání k mým ku-
latým narozeninám. 

 Jan Kolář
Děkuji panu starostovi 

za  přání k  mým naroze-
ninám a  paní Hlubinkové 
za milou návštěvu a předání 
dárku.           Vladimír Černý

Děkuji panu starostovi 
za  milé blahopřání k  mým 
narozeninám. 

 Jarmila Uhláriková

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

Společenská kronika

od 25. 11. do 31. 12.

Narození:
Bočková Eliška
Dlouhý Lukáš

Chrt Lukáš
Mátlová Anna

Sedláček Antonín
Šimečková Kristýna
Ťoupalík Metoděj

Urbánek Jakub
Urbánková Tereza
Zarobilová Denisa

Zemřelí:
Bratránek František

Bušová Hana
Černohorský František

Dvořáková Milena
Eibl Karel

Klusáčková Ludmila
Kucmochtová Marie

Musilová Milada
Pivoňka Jiří
Polách Jan

Šenkýř Miroslav
Šimák Bohuslav
Uhlíř František

Poděkování

PRONÁJEM

Poptáváme byt v  lokalitě 
Sezimovo Ústí II. o velikosti 
do  2+1, i  menší. Nájemné 
nabídněte. K  nastěhování 
k 1. 2. 2017. 

Tel.: 728 469 172 

Kronika představuje

Anna Slunečková
kronikářka

Tak začnu třeba muzikanty - 
první byl bubeník František 

Zapletal, právě od něj jsem se do-
zvěděla, kdo byli ti mladí muži, jak 
to chodilo ve Zlíně. Muzikantem 
i kapelníkem byl i Jaroslav Strnad, 
Václav Kabíček, ředitel ZUŠ Josef 
Staněk či současný ředitel Richard 
Mlázovský. Nesmím zapomenout 
na učitele hudby Marii a Ladislava 
Dohnalovi, o Tamburaších mi vy-
právěl Josef Kopřiva.

Na mé otázky odpovídali i uči-
telé Zdeňka Cepáková, Marie 
Hojdarová a  Jaroslav Hojdar, 
který je i úspěšným spisovatelem 
literatury faktu, Helena Kofroňo-
vá a  manžel Václav Kofroň, pra-
covník místních Vodních staveb, 
stejně tak i  Marie Doktorová. 
A další - stavař, kronikář a tajem-
ník MNV František Janovský. Ale 
nezapomněla jsem ani na jednoho 
z prvních učitelů v Sezimově Ústí, 
kronikáře a  archeologa Josefa 
Švehlu, ani na rodáka z Červené-
ho dvora Václava Kaplického.

O fi rmě Kovosvit jsme se moh-
li dočíst ve  vyprávění Ladislava 
Borkovce, Miloslava Janíka, kte-
rý jako fotograf amatér zanechal 
spoustu fotodokumentace. Psali 
jsme si o fotografovi Járovi Novot-
ném, Janě Gottwaldové a nesmím 
zapomenout na  Václava Kalinu,  
pracovníka kultury v  Sezimově 
Ústí, vedoucího Baťovy školy prá-
ce a mého rádce. Pan Jiří Brauner 

organizoval výstavbu teplárny 
v  Sezimově Ústí, Antonín Sva-
toš byl geometr, který rozměřil 
a  zakreslil nově vznikající obec 
Sezimovo Ústí, tehdy vlastně ješ-
tě asi Starý Tábor, Metoděj Vlach 
- technik, který sestrojil první čes-
ké letadlo a kterého nyní oslavují 
v  Mladé Boleslavi, kde má mu-
zeum, v  Sezimově Ústí pracoval 
v Kovosvitu a v našem městě i ze-
mřel. O budování "Ameriky" nám 
vyprávěla Zdeňka Borská, o životě 
žen zabydlujících se v nových do-
mcích Anna Buriánková, Božena 
Pencová či Anežka Ermannová  
o životě v Sezimově Ústí I.

Celá řada pamětníků byli spor-
tovci či cvičitelé – Helena Kou-
tenská, Jaroslav Pešat, Anděla 
Sedláčková – házená, Karel Ha-
vlík, Zdeňka Kašíková, Andělka 
Ederová - gymnastika, Irena Zá-
mostná, František Ederer - ZRTV, 
Hana Kazatelová - turistika, Jan 
Suchánek – Billiarclub, Mila-
da a  Petr Friedorovi - historický 
šerm, Věra Kočová – léčebný tělo-
cvik, Jiří Hárovník a Otto Wágner 
– skauting, Josef Veselý – turista 
a horolezec, Milan Pudil – zápas. 

Zaujalo mě vyprávění myko-
logů Vladimíra Eberta a  Pavla 
Špinara, správce CHKO Luční. 
Někteří občané měli široké spek-
trum zálib, jako třeba Jiří Blažek - 
učitel, dudák, betlemář. Zajímavá 
byla sága rodu Nohelů, kdy jedna 
z dcer Marie Sedláčková byla zub-
ní sestra, druhá - Jaroslava Vosát-
ková - byla redaktorkou a dlouho-
letou vedoucí turistů a jejich otec 

pracoval na MNV Sezimovo Ústí.
Velkou stopu zanechala za  sebou 
Hana Jančíková, která je zakla-
datelkou Hadasy a  spisovatelkou 
literatury faktu v židovské otázce. 
Smutné bylo povídáno o doktorce 
Anně Hákové popravené gesta-
pem na  táborském popravišti, 
ač byla těhotná, a vyprávění syna 
Václava Háka o svém životě  jako 
válečného sirotka, které bylo opti-
misticky laděné.

Ze spolkové činnosti jsem neza-
pomněla na  Miladu Příhodovou 
a  Marcelu Hofb auerovou, které 
úspěšně vedly a vedou loutkářský 
spolek, na  Inku Šenkýřovou – 
Kudrličkovou - zpěvačku a výbor-
nou herečku amatérského divadla, 
stejně tak na vyprávění Anny Vlč-
kové - vedoucí spolku zahrádkářů, 
na spolek malířů Eduarda Peliká-
na a Karla Vrbu a rovněž rodáka 
našeho města, akademického 
malíře a pedagoga Romana Fran-
tu, na  sběratele odznaků a  nejen 
jich Františka Zenkla, sběratele 
fotografi í s podpisy herců Milana 
Svatka, radioamatéra Jaroslava Sa-
lajku, řidiče závodního autobusu 
Jana Hurtu, správce části povodí 
Lužnice rybáře Františka Zema-
na  a na jednoho z prvních holičů 
ve městě Eduarda Kučeru.

O začátcích Silonu jsem si poví-
dala s Aloisem Daňkem, Josefem 
Halou či malířem a pracovníkem 
reklamní tvorby Janem Trávníč-
kem.

Zaznamenáno je i  vyprávění 
kostelníka a  varhaníka v  jedné 
osobě Jana Kulhánka i  primiční 
mše jeho syna Jana. Kronika před-
stavila i  nového faráře Michala 
Pulce, ale i  faráře předchozího, 
Petra Plášila.

Nevím, snad jsem na  nikoho 
nezapomněla a  věřím, že tato 
"pamětnická vyprávění" bu-
dou jako součást kronik dávat 
nahlédnout do  života občanů 
našeho města v  dobách vzniku
i v době současné.                        

V minulém čísle Novinek jsem bilancovala loňský rok v rubrice Kronika 

představuje. A protože jsem si dělala pořádek i v mých pamětnících, 

bilancování pokračuje. Až mě samotnou překvapilo, kolik našich spoluobčanů 

mi odpovědělo na otázky „Co vy a váš vztah k Sezimovu Ústí?“ a „Jakou 

aktivitou či koníčkem jste přispěl či přispěla k životu v našem městě?“ 

Myslím, že se mi alespoň částečně podařilo zachytit pro Kroniku a někdy i pro 

Novinky život v obou částech města. Někteří již nejsou mezi námi, ale jejich 

vyprávění zůstává. Dovolte mi, abych vám přiblížila, kdo se mnou strávil čas 

vyprávěním.

Provoz MŠ v Sezimově Ústí v době jarních prázdnin

V termínu jarních prázdnin, které v našem regionu probíhají v týdnu 27. 2. – 3. 3. 2017, bude provoz 
ve všech MŠ v Sezimově Ústí neměnný. Dle počtu dětí v jednotlivých školkách v tomto termínu bu-

dou v provozu zpravidla jedno až dvě oddělení. 
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Město Sezimovo Ústí 
uzavřelo od  roku 2009 

řadu smluv o smlouvách bu-
doucích kupních a  zpravidla 
též o  zástavních smlouvách, 
kdy předmětem těchto smluv 
byly půdní vestavby v  obci 
Sezimovo Ústí. V  každé této 
smlouvě je uveden termín 
(nejčastěji v  čl. III), do  kdy 
mají smluvní strany uzavřít 
kupní smlouvu, na  zákla-
dě které dojde k  přechodu 
vlastnického práva k  bytové 
jednotce z  města Sezimovo 
Ústí na  budoucího kupují-
cího. V  souvislosti s  touto 
skutečností doporučujeme 
budoucím kupujícím zkon-
trolovat termín uzavření 
kupní smlouvy v  příslušné 
budoucí smlouvě. Pokud 
má budoucí kupující zájem 
o převod vlastnického práva, 
je třeba o  toto požádat měs-
to Sezimovo Ústí písemnou 
formou na  základě žádos-
ti, která má volnou formu. 
V roce 2017 připadají v úva-
hu zejména bytové jednotky 
v  obytném domě 422, 603, 
604, 605, 607, 608 a 624. 

V  případě dotazů či 
nejasností se obracejte na 
Mgr. Petru Nedvědovou, tel.: 
381 201 124.                                           

Informace pro 

budoucí kupující 

– půdní vestavby

prap. Jiří Matyš

Na  Obvodním oddělení Poli-
cie ČR v Sezimově Ústí bylo 

v  měsíci prosinec šetřeno několik 
přestupků a trestných činů na úze-
mí Sezimova Ústí. Krátce jen něko-
lik případů:
 Neznámý pachatel v  době 

od  09:50 hodin dne 6. 12. 
do 11:00 hodin dne 13. 12. po-
škodil TOI TOI buňku odstave-
nou v  Sezimově Ústí II. v  ulici 
Nerudova vedle školní jídelny, 
čímž vznikla škoda v minimální 
výši 3.500 Kč.

 Neznámý pachatel v  době 
od 20:00 hodin do 21:00 hodin 

dne 6. 12. si nálezem přisvojil 
MT GS smart se SIM kartou 
v  celkové předběžné hodnotě 
1.200 Kč, který poškozený ztra-
til na  dosud nezjištěném místě 
v S. Ústí II. 

 Neznámý pachatel v  době 
od  23:00 hodin dne 8. 12. 
do 06:00 hodin dne 9. 12. odcizil 
z  volně přístupného a  odemče-
ného vozidla VW Golf zapar-
kovaného na pozemku u domu 
č. p. 104 v ul. Bydlinského v Se-
zimově Ústí I. drobné předměty 
a fi nanční hotovost, vše v celko-
vé výši 1.100 Kč.

 Dne 18. 12. v  době od  00:00 
hodin do  01:00 hodin nezná-
mý pachatel odcizil peněženku 

s doklady (OP, ŘP, kartička zdr. 
poj.) a fi nanční hotovostí ve výši 
2.200 Kč na disko Apollo v Sezi-
mově Ústí I.

 Neznámý pachatel nezjištěným 
způsobem bez použití nási-
lí vnikl v  době od  22. 12. do 
25. 12. postupně do  tří výrob-
ních hal v komplexu budov fi r-
my Kovosvit MAS a.s., kdy se 
pokusil v  každé z  hal vniknout 
do  nápojového automatu. Toto 
se mu v  jednom případě poda-
řilo a z automatu v hale slévárny 
odcizil fi nanční hotovost ve výši 
1.500 Kč v  drobných mincích. 
Všechny tři automaty poškodil, 
škoda na  poškození přesáhne 
40.000 Kč.

 V Sezimově Ústí II. v ul. Lipová 
čp. 497 došlo dne 23. 12. v době 
okolo 17:00 hodin z  dosud ne-
zjištěných příčin k požáru v bytě 
v 1. patře, a to v místnosti, kte-
rou má pronajatou poškozený 
S. M., kterému mu tak vznikla 
škoda na osobních věcech v do-
sud nezjištěné výši. Majiteli bytu 
vznikla škoda na zařízení ve výši 
500.000 Kč. 

Rovněž z  měsíce prosince je 
v šetření několik přestupků pro-
ti občanskému soužití a  proti 
veřejnému pořádku, které jsou 
převážně z  restauračních zaří-
zení, a  několik přestupků proti 
majetku.                                       

vychovatelky ŠD
školní náměstí

V pátek 16. 12. 2016  jsme se se-
šli v přízemí školy, kde se ko-

nala další celodružinová akce. Pro 
děti byly připraveny jejich oblíbené 
hry: pexeso, žížaly, husičky, dáma, 
kolíčky, mikádo, člověče nezlob 
se aj. Ve 13 hodin bylo slavnostní 
zahájení. Děti se rozešly po druži-
nách, kde až do 14:30 hodin hrály 
hry, poté následovalo vyhodnoce-
ní.  Principem této akce bylo spo-
lečně si pohrát a zároveň nasbírat 
co nejvíce kartiček, které děti zís-
kávaly za  vítězství v  jednotlivých 
hrách. Na  poctivou hru a  hladký 
průběh dohlížely děti ze 4. tříd. 

Absolutní vítěz z každé družiny byl 
oceněn diplomem a  malým dár-
kem. Pro všechny soutěžící i poro-
tu byla přichystaná sladká odměna.

Splněná přání, zdraví a  štěstí 
v  novém roce přejí vychovatelky 
ŠD.                                                         

Jak jsme v MŠ Zahrádka oslavili svátek Tří králů? Nejstarší děti svým zpěvem a  hrou 
na hudební nástroje v každé třídě vinšovaly štěstí a zdraví v novém roce. 

Z činnosti Policie ČR

Deskové hry The Tap Tap: 
NEFŇUKA

aneb podivuhodná 
dobrodružství Kristla Špána 

na souši a na moři

Jedinečné charitativní představe-
ní Centra Kaňka – projekt Nefňuka 
opouští budovu ND a  v  Táboře se 
představí ve své zájezdní verzi.
Scénář: Jiří Ornest, Režie: Jiří Ornest, Ja-
kub Maceček, Hudba: Jaroslav Svoboda 
(kapela Traband), Scéna: Petr Matásek
Nefňuka (aneb podivuhodná dob-
rodružství Kristla Špána na  souši 
i  na  moři) je unikátní divadelní před-
stavení, které nenajdete nikde jinde 
na světě. V představení jsou maximál-
ně zapojeni herci a muzikanti s různý-
mi handicapy. Čtyři elektrické vozíky 
členů Tap Tapu slouží jako motory 
k pohybům loutek a scénickým dějům. 
Právě způsob, jakým jsou kulisy a lout-
ky rozpohybovány, je světově unikátní.
Vstupné: Velký sál: 250 Kč, balkon 200 Kč.
Vstupenky v  prodeji v  poklad-

ně Divadla Oskara Nedbala, do 

31. 12. také na  sekretariátu Cent-

ra Kaňka po  domluvě na  telefonu 

734 100 558.

Více zde: http://www.kanka.info/
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Romana Krůčková
ředitelka MSKS

Pro obě knihovny jsou shodné 
tyto akce a služby:

Podmínky půjčování

 knihy a časopisy jsou půjčovány 
na 1 měsíc

 společenské hry jsou půjčovány 
na 14 dní (výpůjčku nelze pro-
dloužit)

Prodloužení výpůjček

Výpůjčky se dají prodloužit, 
pokud knihy nejsou novinky, 
nebo nejsou rezervované pro ji-
ného čtenáře. Prodloužit se dají 
osobně v  knihovně, telefonic-
ky, e-mailem nebo přihlášením 
do čtenářského konta přes online 
katalog (návod najdete na webo-
vých stránkách knihovny). Vý-
půjční dobu společenských her 
nelze prodloužit.

Rezervační služba

Rezervaci lze udělat pouze 
na knihu, která je vypůjčená. Jde ji 
udělat osobně v  knihovně, telefo-
nicky, e-mailem nebo přes online 
katalog (návod naleznete na webo-
vých stránkách knihovny).

Objednávková služba

Chcete si půjčit knížky, ale ne-
máte čas si je v  knihovně hledat? 
Nebo si chcete zamluvit knihu, 
která je v knihovně a bojíte se, že 
si ji půjčí někdo před Vámi? Stačí si 

knihy objednat – telefonicky nebo 
e-mailem. Knihy jsou k vyzvednutí 
do 3 pracovních dnů, pak jsou zno-
vu k dispozici dalším čtenářům.

Půjčování her

Knihovna nově půjčuje i spole-
čenské hry. Podmínkou je věk nad 
15 let a platná registrace v knihov-
ně. Hry se půjčují na 14 dní. V pří-
padě ztráty některé součásti hry je 
čtenář povinen zaplatit cenu hry 
a 50 Kč manipulační poplatek.

Roznáška knih

Již přes rok knihovna roznáší 
knihy seniorům, handicapovaným 
a  dlouhodobě nemocným obča-

nům. Máte např. zlomenou nohu 
a  nedostanete se do  knihovny? 
Nebo nejste ani registrovaným čte-
nářem? Nevadí, stačí kontaktovat 
knihovnu (telefon, e-mail) a  do-
mluvit se na podrobnostech.

Čtenářské soutěže

 Lovci perel – čtenářská sou-
těž pro děti. Při půjčení knížky 
označené jako Perlorodka do-
stanou děti pracovní list, který 
vyplněný odevzdají při vrácení 
knihy. Za  jednu přečtenou kni-
hu může čtenář získat až 3 per-
ličky! Oceněni budou nejlepší 
lovci, malou cenu však dostane 
každý!

 Čtenářská výzva – soutěž pro 
dospělé, která navíc poradí, co 
nového si přečíst. Výzva obsahu-
je 20 zadání (např. kniha vydaná 
v roce Vašeho narození) – po spl-
nění výzvy obdržíte malou cenu.

Čtvrteční předčítání

V městské knihovně 2 si každý 
čtvrtek čteme s  dětmi.  Od  15:30 
je čtení určené pro předškoláky 
a od 16:00 pro školáky.                            

Pravidelné akce a služby městských knihoven

Knihovna 1 (Dr. E. Beneše, 21)
Pondělí 12:30 – 17:00 hodin
Úterý   9:00 – 11:30 hodin
 12:30 – 15:00 hodin
Středa   9:00 – 11:30 hodin
 12:30 – 17:00 hodin
Čtvrtek   9:00 – 11:30 hodin
Pátek   9:00 – 11:30 hodin
 
Knihovna 2 (Školní nám. 1219)
Pondělí   9:00 – 11:30 hodin
Úterý   9:00 – 11:30 hodin
 12:00 – 18:00 hodin
Středa   9:00 – 11:30 hodin
 12:00 – 18:00 hodin
Čtvrtek   9:00 – 11:30 hodin
 12:00 – 18:00 hodin
Pátek   9:00 – 11:30 hodin

Nová otevírací 
doba knihoven

S novým rokem je nejenom změna v adrese Městské knihovny 2, v otevírací době obou knihoven, 

ale i v některých službách čtenářům.
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MASOPUST

23. února 10 hod.

náměstí Tomáše Bati

Tradiční sezimoústecký masopust 
ve spolupráci s místními školami. 
Průvod masek vyjde v 10 hodin
od ZŠ 9. května, projde ulicí 
9. května na náměstí Tomáše Bati, 
kde se uskuteční představení
masek.

KURZY

HARMONIZAČNÍ A ZDRAVOTNÍ 

CVIČENÍ

6. února 18 hod.

13. února 18 hod.

27. února 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

PATCHWORK

4. února 13 hod.

klubovna Spektrum 

Na kurz patchworku se mohou 
přihlásit začátečníci i mírně 

pokročilí. Naučíte se zde např. 
holandskou a kazetovou techniku, 
také bargelo a jiné. Vzhledem 
k tomu, že je omezený počet míst, 
je nutné si místo na kurzu předem 
zarezervovat na tel.: 381 276 707. 
vstupné: 140 Kč (cena zahrnuje 
materiály a nákresy)

VÝLETY

KANCELÁŘ PREZIDENTA 

REPUBLIKY V PRAZE

pátek 3. února

odjezd 7 hod. Spektrum, 

7.15 hod. Tábor ČD

Exkurze do Kanceláře prezidenta 
republiky se konají za plného 
provozu, podle možnosti se 
účastníci setkávají i s některými 
vedoucími jednotlivých oddělení. 
Exkurze bude doplněna účastí 
na slavnostním střídání Hradní 
stráže z míst, která jsou v době 
střídání pro běžné účastníky 
uzavřena. Dále vystoupíme na věž 
Svatovítského chrámu, odkud 
je za dobrého počasí nádherný 
výhled na Prahu. Účastníci, 
kteří nebudou chtít na věž, se 
půjdou podívat na výstavu Příběh 
Pražského hradu. Odpoledne 
navštívíme nedalekou Loretu, 
kde bychom si prohlédli interiéry 
a hlavně Loretánský poklad. 
Cena: 590 Kč/560 Kč děti 
a senioři (cena zahrnuje vstupy)
Platba hotově nebo převodem 
na účet: 705 978 359 / 0800, 
var. symbol 302

DIVADLO

HVĚZDNÉ MANÝRY 

DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA

20. února 19 hod.

sál Spektrum

Hvězdné manýry jsou tak 
povedená, rychlá a bláznivá 
fraška, že by se za ni nemusel 
stydět ani mistr tohoto žánru 
Feydeau. Odehrává se ve velice 
elegantním hotelu v Palm Beach 
v roce 1942. Má se uskutečnit 
koncert s benefi cí na podporu 
amerických válečných výdajů 
a organizátoři se neobejdou bez 
dvou hvězd, které spolehlivě plní 
sály a pokladny. Jenže to má jeden 
háček. Dvě zmíněné umělkyně se 

nesnášejí a potkají-li se na jevišti, 
neváhají zajít až k fyzickému 
napadení. Jak je ubytovat, aby se 
nepotkaly? Ředitel hotelu připraví 
přesný plán, který ale od začátku 
selhává. Vydrží jeho nervy až 
do konce? Bude to těžké, protože 
obě hvězdy mají své manýry 
a nekompromisně vyžadují to 
nejlepší apartmá. Nešťastnou 
náhodou tedy skončí každá 

v jedné z jeho ložnic a strašlivý 
výbuch je jen otázkou času.
vyprodáno

POHÁDKY

STRAŠIDLA Z ČERNÉHO LESA

DIVADÉLKO MÚZIKA 

1. února 16.30 hod.

sál Spektrum

Typickými představiteli těch 
poctivých venkovanů jsou 
tetka Plášilka z Babína a Janek, 
který slouží v tamější hospodě. 
Do jejich osudu zasáhne příběh 
rozpustilé a neposlušné víly 
Rozárky, kterou za všechny 
její kousky Paní Černého lesa 
potrestala tak, že ji proměnila 
ve strašidlo. Paní Černého lesa 
pečlivě sleduje vílu Rozárku, tetku 
Plášilku, Janka i loupežníky a se 
svým pomocníkem Divousem se 
rozhodne potrestat i hospodského, 
který připravil pro svou dceru 
Růženku svatbu s bohatým 
měšťákem, aby získal ještě víc 
peněz do své hospody, protože 
mu už nestačí, když tam každého 
ošidí. 
vstupné: 50 Kč 

CO NATROPILI ČERTI

DIVADÝLKO NA SCHODECH 
8., 15. a 22. února 16.30 hod.

loutkový sál Spektrum

Čerti stáhnou z oblohy mráčky, 
zakrývající slunce. Rázem je 
všude vedro a sucho, vyschne 

voda v jezerech i řekách. Jen díky 
chytrosti Kašpárka se vše napraví.
vstupné: 20 Kč 

VÝSTAVY A VERNISÁŽE

SVĚT KOLEM NÁS 

– VĚRA FROUZOVÁ

VERNISÁŽ - 6. února 18 hod.
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 řada dalších 
výtvarných postupů. Na vernisáži 
vystoupí žáci ZUŠ z akordeonové 
třídy Dany Mužíkové. 

JIŽNÍ ČECHY - FOTOGRAFIE

Výstava je přístupná 

do 28. února

galerie Spektrum

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

KDE ŽENY VLÁDNOU

Výstava je přístupná 

do 31. března

galerie Spektrum

Že Amazonky dávno 
vymřely? Hloupost. Vítejte 

Kulturní akce na měsíc únor
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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), Mosuy (Čína) 
a kmenem Khásí (severovýchodní 
Indie). 

FOTOGRAFIE - KAREL BÁRTA

Výstava je přístupná

do 28. února

galerie Spektrum

Výstava fotografi í Karla Bárty, 
které nafotil na svých cestách 
po ČR i v cizině.

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

PEČUJEME O SVÉ NOHY

6. února 15 hod.

Městská klubovna 

v Jiráskově ulici

Diplomovaná specialistka 
Petra Kuželková poradí 
při výběru obuvi, jak pečovat 
o chodidla, jak posilovat svaly nožní 
klenby a zodpoví všechny dotazy.
POSEZENÍ S HARMONIKOU

13. února 15 hod.

Městská klubovna 

v Jiráskově ulici

Jaký by to byl měsíc, kdybychom 
si nezazpívali tu svou oblíbenou 
písničku.

OCET V DOMÁCNOSTI

20. ledna 15 hod.

Městská klubovna 

v Jiráskově ulici

Společné povídání, rady, recepty, 
zkušenosti, otázky a odpovědi 
na dané téma.

KOMORNÍ – VÝLET 

S H. KAZATELOVOU

Sraz: 25. února 12.50 hod., 

před hotelem MAS

Městskou hromadnou dopravou 
ke Švehlovu mostu (příjezd 13.40 
hod.), pak pěšky podél Lužnice 
na Komoru a dále do Sezimova 
Ústí I popř. Sezimova Ústí II.

KNIHOVNY

Novinky 

v knihovně Sezimovo Ústí 1.:

Jiří Hájíček: Dešťová hůl

Venkovský román
Tereza Boučková: 

Život je nádherný

Román ze současnosti
Táňa Keleová-Vasilková: 

Vůně života

Čtení pro ženy
Klára Mandausová: Slunečnice

Romantický příběh o životě
Paullina Simons: Ledové objetí

Detektivní román
Markéta Zahradníková: 

Postel, hospoda, kostel

Překvapivě otevřený rozhovor 
kněze Zbigniewa Czendlika
Radka Třeštíková: Bábovky

Dvanáct žen, dvanáct osudů 
v jednom románu
Raymond Khoury: Ďáblův elixír

Th riller
Josef Formánek: 

Dvě slova jako klíč

Laskavá kniha o podivných 
osudech
Jeff  Kinney: Deník malého 

poseroutky - Fakt smůla

Čtení pro děti

Novinky v knihovně 

Sezimovo Ústí 2.:

Dospělí:
Jiří Hájíček: Dešťová hůl

Završení venkovské trilogie 
morálního neklidu

Kate Hamer: 

Dívka v červeném kabátku

Pohřešovaná Carmel 
Wakefordová, osmiletá dívka, 
naposledy viděná v červeném 
kabátku…
Alena Jakoubková: 

Kdo jinému jámu kopá… sám 

do manželství padá

Román z prostředí internetové 
seznamovací agentury
Táňa Kubátová: Vrabčák

Další kniha z pera oblíbené 
slovenské autorky
Peter May: Umrlčí cesta

Pokud byste někoho zabili, 
pamatovali byste si to. Nebo snad 
ne?

Děti a mládež:

Darcey Bussellová: 

Ela a maškarní bál

Primabalerína tě s sebou vezme 
na úžasnou cestu do vzdálené 
země baletu a kouzel…
Bára Dlouhá: Tarbíci a marabu

Komiks k Večerníčku 
o neznámých zvířátkách z Afriky
David Glover: Planeta hádanek

Staň se hrdinou ve světě čísel!
H. N. Kowitt: Pomsta trapáků

Pro čtenáře, kteří milují malého 
poseroutku
Winter Morgan:

Invaze endermanů

Minecraft  - neofi ciální hráčovo 
dobrodružství

KINO SPEKTRUM

st 1. února 20:00 hod.

ne  5. února 17:30 hod.

ZAKLADATEL

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

čt     2. února 17:30 hod.

st  15. února 20:00 hod.

ne 26. února 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
Romantická komedie o jednom 
zamilovaném malíři, dívce 
z výlohy, žárlivém vrhači nožů… 
a lásce v modrém. 33letý malíř 
David Bárta žije pod jednou 
střechou s matkou, která je 
posedlá jógou. Má záletného 
otce, který ho neustále zásobuje 
zaručeně osvědčenými radami, 
jak dobývat ženy. Osud mu 
navíc čerstvě nadělí vyhazov 
z Národní galerie, ale to pravé 
zemětřesení jej v životě teprve 
čeká. Ve výloze klenotnictví David 
spatří aranžérku Terezu, krásnou 
bytost, do které se na první pohled 
zamiluje. Jenže Tereza má přítele 
Igora, artistu, rapla a žárlivce, 
který to zatraceně dobře umí 
s noži.Přesto se David všemožně 
snaží Terezu zaujmout a získat 
její sympatie. Už se může zdát, že 
se mu to daří, když jednoho dne 
Tereza záhadně zmizí… 
Vstupné: 110 Kč

čt  2. února 20:00 hod.

so  4. února 20:00 hod.

KRUHY

Horor
USA, 2017, 102 min, 12 let, české 
titulky
Režie: F. Javier Gutiérrez
Hrají: Bonnie Morgan, Matilda 
Lutz, Alex Roe, Johnny Galecki, 
Aimee Teegarden
Nejdřív se podíváš. Potom 
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zemřeš. „Žila kdysi dívka, jejíž 
jméno nahání hrůzu. Smrtí se 
mstí za život naplněný bolestí. 
Když uvidíte její příběh, zbývá 
vám přesně sedm dní…“ Slavný 
horor o znepokojivém videu, 
jehož diváci nevyhnutelně umírali 
přesně týden poté, co ho viděli, 
právě napsal další kapitolu. 
Děsivé je na ní především to, že 
se Samara, hlavní antihrdinka 
Kruhů, se svým fi lmem přesunula 
z videokazety do online éry, kde se 
šíří mnohem snáz.
Vstupné: 120 Kč

pá    3. února 15:00 hod.

ne    5. února 15:00 hod.

ne  12. února 17:30 hod.

čt  16. února 10:00 hod. – 60 Kč

ANDĚL PÁNĚ 2

Rodinná fi lmová pohádka
ČR, 2016, 90 min, přístupný, 
česká verze
Režie: Jiří Strach
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

pá     3. února 17:30 hod.

ne  19. února 20:00 hod.

JACKIE

Drama
USA, 2016, 99 minut, 12 let, české 
titulky
Režie: Pablo Larraín
Hrají: Natalie Portman, Peter 
Sarsgaard, Greta Gerwig
Když je JFK zvolen prezidentem 
USA, stává se Jackie Kennedy 
(Natalie Portman) jednou 
z nejmladších prvních dam 
v historii. Pro její vřelost, eleganci 
a vybraný vkus ji brzy obdivují 

miliony lidí po celém světě. Pak 
přichází okamžik, který všechno 
změní. Jackie se vyrovnává 
s osobní ztrátou, jako milovaná 
matka a první dáma však musí 
zůstat oporou dětem i celému 
národu. Filmový portrét jedné 
z nejikoničtějších žen 20. století je 
příběhem hrdosti, lásky a noblesy, 
fascinujícím nahlédnutím 
do zákulisí Bílého domu 
i zachycením dnů, které změnily 
běh dějin.
Vstupné: 80 Kč

pá     3. února 20:00 hod.

út  14. února 17:30 hod.

VŠECHNO NEBO NIC

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

so  4. února 17:30 hod.

čt  9. února 20:00 hod.

MÍSTO U MOŘE

Drama
USA, 2016, 137 min, 12 let, 
české titulky
Režie: Kenneth Lonergan
Hrají: Casey Affl  eck (Lee 
Chandler), Michelle Williams 
(Randi), Kyle Chandler (Joe 

Chandler), Lucas Hedges
(Patrick), Gretchen Mol (Elise), 
C. J. Wilson (George)
Snímek Místo u moře, nejnovější 
fi lm úspěšného scenáristy 
a režiséra Kennetha Lonergana, 
vypráví příběh osamělého 
bostonského údržbáře, jemuž 
se zcela změní život poté, co se 
vrací do svého rodného města, 
aby se zde postaral o svého 
dospívajícího synovce. Místo 
u moře, příběh rodiny Chandlerů, 

žijící po generace v rybářské 
vesničce v Massachusetts, je 
dojemný a současně i nečekaně 
humorný portrét, zobrazující sílu 
rodinné lásky, život v menších 
komunitách, obětování se a také 
naději.
Vstupné: 120 Kč

so     4. února 15:00 hod.

ne  19. února 15:00 hod.

DIVOKÉ VLNY 2

Animovaná komedie
USA, 2017, 85 min, přístupný, 
český dabing
Režie: Henry Yu
Surfaři ve fraku jsou zpět! Tučňáci 
už zase staví na hlavu zavedené 
pořádky, věnují se surfování 
na prkně a tráví čas na pláži. 
Možná ne úplně všichni, ale 
zcela jistě mladý tučňák Cody, 
který se ve fi lmu Divoké vlny 
stal překvapivým šampionem 

v surfování a teď se vrací v nové 
animované komedii Divoké vlny 
2. A zase ve velkém stylu na prkně.
Vstupné: 110 Kč

ne  5. února 20:00 hod.

PYROMAN

Th riller, drama
Norsko, 2016, 94 min, 15 let, české 

titulky
Režie: Erik Skjoldbjærg
Hrají: Agnes Kittelsen, Henrik 
Rafaelsen, Trond Nilssen, Liv 
Bernhoft  Osa, Oddgeir Th une
„Muž, který si hrál s ohněm“ 
Psychologický thriller 
inspirovaný skutečným případem 
nebezpečného pyromana, který 
sužoval jih Norska na konci 70. 
let. Nový fi lm režiséra kultovního 
snímku Insomnie. Rok 1978. 
Kolem vesnice na jihu Norska 
začínají hořet lesy i opuštěné 
stavby. Devatenáctiletý syn 
náčelníka hasičů Dag se marně 
snaží zapadnout do komunity 
i do pracovního kolektivu. Toulá 
se po lesích s kanystrem benzínu 
a sirkami. Požár je pro něj jedinou 
událostí, kdy se cítí sebejistý. 
Drobné ohně na mýtinách záhy 
nestačí. Osamělého teenagera 
začnou lákat obydlená stavení. 
Mistr severského thrilleru 
Erik Skjoldbjærg přichází 
s mrazivým portrétem pyromana 
inspirovaným skutečnými 
událostmi.
Vstupné: 90 Kč

út    7. února 17:30 hod.

st  15. února 17:30 hod.

AGNUS DEI

Drama
Francie, Polsko, 115 min., 15 let, 
české titulky
Režie: Anne Fontaine
Hrají: Joanna Kulig, Agata Buzek, 
Lou de Laâge, Agata Kulesza, Anna 
Próchniak, Vincent Macaigne, 
Helena Sujecka, Eliza Rycembel, 
Katarzyna Dabrowska, Zacharjasz 
Muszyński
„Smiluj se nad námi“ Poválečný 
příběh řeholnic z benediktinského 
kláštera v Polsku, které otěhotněly 
po znásilnění vojáky vítězné Rudé 
armády. Přijmou odpovědnost 
mateřství nebo děti zrozené 
z hříchu opustí? Prosinec 1945, 
ženský benediktinský klášter 
v Polsku. Jedna z řeholnic hledá 
pomoc u lékařů z francouzské 
mise Červeného kříže. Mladá 
stážistka Mathilde Beaulieu 
se rozhodne porušit pravidla 
a začne benediktinky pravidelně 
navštěvovat. Záhy zjistí, že 
mnoho sester je po opakovaném 
znásilnění ruskými vojáky 
těhotných, jiné mají příznaky 
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pohlavních chorob. Konvent je 
tak postaven do těžké situace: má 
přijmout odpovědnost mateřství 
nebo opustit děti zrozené 
z hříchu?
Vstupné: 90 Kč

út 7. února 20:00 hod.

DAVID BOWIE JE…

Dokument
GB, 99 min, české titulky
Výstava nazvaná „David 
Bowie je…” byla nejúspěšnější 
v historii Victoria & Albert 
Museum v Londýně. Představila 
obdivuhodnou sbírku ručně 
psaných básní, originálních 
kostýmů, módy, fotografi í, 
fi lmů, hudebních videoklipů, 
Bowieho vlastních nástrojů 
a přebalů alb z David Bowie 
Archive. Záznam zavede diváky 
v kinech na fascinující cestu 
napříč okouzlující výstavou 
se speciálními hosty, včetně 
legendárního japonského 
módního návrháře Kansaie 
Yamamota či frontmana kapely 
Pulp Jarvise Cockera. 
Vstupné: 150 Kč

st  8. února 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

st  8. února 20:00 hod.

RICHARD MÜLLER: 

NEPOZNANÝ

Dokumentární, životopisný
Česko, Slovensko, 2016, 90 min, 
bez úprav
Režie: Miro Remo
Hrají: Richard Müller, Soňa 
Müllerová, Iva Bittová, Soňa 
Norisová, Helena Krajčiová, Kamil 
Mikulčík, Andrej Šeban, Dan 
Bárta, Juraj Jakubisko, Helena 
Vondráčková, Marti Dejdar, 

Marián Čekovský
Richard Müller patří již 
25 let k nejvýraznějším 
osobnostem hudební branže 
v ČR i na Slovensku. Během 
své kariéry zažil dramatické 
vzestupy i pády, jednou dokonce 
vyhlásil, že s hudbou nadobro 
končí. Následně se však na scénu 
vrátil a zároveň se pustil do boje 
s neléčenou a konzumací drog 
akcelerovanou psychickou 
poruchou, maniodepresí. 
Vstupné: 80 Kč

čt     9. února 17:30 hod.

pá  10. února 20:00 hod.

so  11. února 20:00 hod.

ne  12. února 20:00 hod.

so  25. února 20:00 hod.

út  28. února 20:00 hod.

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY

erotický thriller
USA, 2017, 117 min, 15 let, české 
titulky
Režie: James Foley
Hrají: Dakota Johnson, Jamie 
Dornan, Rita Ora, Kim Basinger, 
Marcia Gay Harden, Luke Grimes, 
Bella Heathcote, Max Martini

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: 140 Kč

pá  10. února 17:30 hod.

ne  12. února 15:00 hod.

so  18. února 15:00 hod.

LEGO® BATMAN FILM

Animovaný, dětský, akční, komedie
USA, 2017, 107 min, přístupný, 
dabing
Režie: Chris McKay
Hrají: Will Arnett, Michael Cera, 
Zach Galifi anakis, Ralph Fiennes
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

út  14. února 20:00 hod.

LA LA LAND

komedie / muzikál / drama
USA, 2016, 127 min, 12 let, české 
titulky
Režie : Damien Chazelle
Hrají : Ryan Gosling Emma Stone 
J.K. Simmons John Legend
Moderní pojetí klasického 
hollywoodského milostného 
románu umocněné skvělými 
písničkami doprovázenými 
velkolepými tanečními čísly 
líčí vášnivý milostný vztah 
od něžného vzrušení rozvíjející 
se lásky až po trpké zklamání 
z velkých ambicí. Pod režijním 
vedením Damiena Chazellea 
(oscarové hudební drama 
Whiplash) se sešli Ryan Gosling 
a Emma Stone.
Vstupné: 110 Kč

čt  16. února 17:00 hod.

so  18. února 20:00 hod.

LÉK NA ŽIVOT 

mysteriózní thriller 
USA, Německo, 2017, 146 min, 
15 let, české titulky
Režie: Gore Verbinski
Hrají: Dane DeHaan, Jason Isaacs, 
Mia Goth, Adrian Schiller
Mladý a ambiciózní manažer 
Lockhart (Dane DeHaan) dostane 
od nadřízených jednoduchý 
úkol. Přivézt ze sanatoria pana 
Pembrokea, nepostradatelnou 
hlavu jejich společnosti. Léčebna, 
kam se před časem uchýlil a podle 

posledního odeslaného dopisu 
se z ní ani nechce jen tak rychle 
vrátit, se nachází v zastrčeném 
koutě švýcarských Alp. Její 
personál zde poskytuje životem 
a prací vyčerpaným boháčům 
speciální očistnou léčbu. Ale 
nabízené zázračné procedury 
možná nejsou tak úplně běžné 
a pobyt zde až tak úplně 
dobrovolný… 
Vstupné: 120 Kč

čt  16. února 20:00 hod.

út  21. února 20:00 hod.

st  22. února 17:30 hod.

ne 26. února 17:30 hod.

T2 TRANINSPOTTING

Komedie, drama
USA, 2017, 109 min, 15 let, 
české titulky
Režie: Danny Boyle
Hrají: Ewan McGregor, Ewen 
Bremner, Jonny Lee Miller, 
Robert Carlyle

Na počátku byla příležitost...a pak 
přišla zrada. Uplynulo dvacet let. 
Mnohé se změnilo, ale stejně tak 
zůstalo mnohé při starém. Mark 
Renton (Ewan McGregor) se vrací 
na jediné místo, které mu kdy bylo 
domovem. Čekají tu na něj: Spud 
(Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny 
Lee Miller) a Begbie (Robert 
Carlyle). Očekávají ho i další staří 
známí: smutek, ztráta, radost, 
pomsta, nenávist, přátelství, 
láska, touha, strach, výčitky, 
heroin, sebedestrukce a smrtelné 
nebezpečí, ti všichni stojí 
ve frontě, aby ho uvítali a společně 
to všichni naplno rozjeli.
Vstupné: 120 Kč

pá  17. února 17:30 hod.

VIVA

Irsko, Kuba, 100 min, 15 let, 
české titulky
Režie: Paddy Breathnach
Hrají Jorge Perugorría, Luis Alberto 
García, Héctor Medina, Luis 
Manuel Álvarez, Laura Alemán
Mladý Jesus pracuje jako 
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kadeřník v nočním travesty 
klubu v Havaně a sní o tom, že 
se jednou stane hvězdou. Díky 
svému učiteli se mu podaří udělat 
konkurz a dostane první šanci 
na pódiu, pak se ale zjeví jeho 
léta nepřítomný otec - bývalý 
boxer, dnes agresivní alkoholik , 
a všechny Jesusovy naděje zmaří. 
Jejich vzájemné představy o životě 
nemůžou být rozdílnější a tvrdě se 
střetnou. Jen pozvolna nacházejí 
otec a syn vhled do světa toho 
druhého. Citlivý příběh o hledání 
vlastní identity a touze po rodině 
vyniká zejména výkonem Héctora 
Mediny v hlavní roli. 
Film natočený v irsko-kubánské 
koprodukci reprezentoval Irsko 
v nominacích na Oscara. 
Vstupné: 100 Kč

pá  17. února 20:00 hod.

ne  19. února 17:30 hod.

ZLATO

drama, dobrodružný, thriller
USA, 2016, 121 min, 15 let, české 
titulky
Režie : Stephen Gaghan
Hrají : Matthew McConaughey 
Edgar Ramírez

Film je natočen podle skutečného 
příběhu těžebního skandálu Bre-X 
Mineral Corporation na počátku 
90. let. V hlavní roli skvělý 
Matthew McConaughey. O peníze 
vůbec nešlo.
Vstupné: 110 Kč

so  18. února 17:00 hod.

MLČENÍ

Historické drama
Mexiko, Tchaj-wan, USA, 2017, 
161 minut, 12 let, české titulky
Režie: Martin Scorsese
Hrají: Andrew Garfi eld, Adam 
Driver, Liam Neeson, Tadanobu 
Asano, Ciarán Hinds
V polovině 17. století je Japonsko 
zcela uzavřené kontaktu 
se západními mocnostmi. 
Křesťanství je zde postavené 

mimo zákon a křesťané musí svou 
víru skrývat. 
Dva portugalští jezuité, otec 
Rodrigues (Andrew Garfi eld) 
a otec Garupe (Adam Driver), se 
vydávají do země vycházejícího 
slunce s velmi nebezpečným 
cílem: najít svého učitele, otce 
Ferreiru (Liam Neeson), který se 
prý zřekl víry. 
Vstupné: 120 Kč

út  21. února 17:30 hod.

st 22. února 20:00 hod.

V SEDMNÁCTI

Drama
Francie, 2017, 116 min, 15 let, 
české titulky
Režie: André Téchiné
Hrají: Corentin Fila, Alexis Loret, 
Sandrine Kiberlain
„Život začíná“ V nejsvěžejším 
snímku své kariéry zachycuje 
francouzský klasik André Téchiné 
dvojici sedmnáctiletých kluků, 
jejichž vztah začíná školní 
šikanou, ale postupně se vyvíjí 
v křehké pouto. V nejsvěžejším 
snímku své kariéry zachycuje 
sedmdesátiletý francouzský 
klasik André Téchiné dvojici 
sedmnáctiletých kluků 
z francouzského maloměsta, 
jejichž vztah začíná nenávistnými 
výpady a školní šikanou, ale 
postupně se vyvíjí v křehké 
intimní pouto. Je to fi lm neklidný 
a výbušný jako jeho hrdinové. 
Film jako oslava magického času 
dospívání, v němž se prolíná 
naprostá bezstarostnost a nikdy 
nekončící úzkost a v němž se 
násilí potkává se smyslností 
a trýznivé ztráty střídají něžné 
objevy.
Vstupné: 90 Kč

čt  23. února 17:30 hod.

SPOJENÉ STÁTY LÁSKY

Polsko, Švédsko, 2016 , 104 min, 
18 let, české titulky
Láska, sex, intimita. Polsko 
1990. Čtyři ženy a jejich bolestně 
nenaplněné touhy.

Začátek 90. let přinesl do Polska 
řadu změn. Byla tu euforie ze 
svobody, ale také nejistota ohledně 
budoucnosti. Čtyři zdánlivě 
šťastné ženy různého věku se 
rozhodují, že je čas změnit své 
životy, bojovat za štěstí a splnit si 
své touhy. Jeden z nejvýraznějších 
a nejtalentovanějších polských 
režisérů současnosti Tomasz 
Wasilewski přináší syrový portrét 
milostných vztahů, zachycený 
precizní kamerou Olega Mutua.
Vstupné: 100 Kč

čt  23. února 20:00 hod.

pá  24. února 17:30 hod.

so  25. února 17:30 hod.

út  28. února 17:30 hod.

BÁBA Z LEDU

drama/komedie
ČR, 2016, 106 min, 12 let
Režie: Bohdan Sláma
Hrají: Zuzana Kronerová, Pavel 
Nový, Daniel Vízek, Václav Neužil, 
Tatiana Vilhelmová, 
Petra Špalková, Marek Daniel, 
Alena Mihulová, Luboš Veselý, Josef 
Ježek, Marie Ludvíková,
Božena Černá, Jiří Kuřina, Petr 
Kocián

Po setkání s otužilcem Broňou 
(Pavel Nový) začíná ovdovělá 
Hana (Zuzana Kronerová) 
pozvolna měnit svůj stereotypní 
život, který se doposud točil 
výhradně kolem jejích synů 
(Marek Daniel, Václav Neužil), 
snach (Petra Špalková, Tatiana 
Vilhelmová) a vnoučat. Zatímco 
šedesátnice Hana prožívá 
love story, tradiční víkendové 
obědy v rodinné vile ztrácejí 
na idyličnosti a postupně vyplouvá 
na povrch, že každý z hrdinů 
má nějaké tajemství. Haniným 
nečekaným spojencem se stává 
vnuk Ivánek, který si zamiloval 
nejen svérázného Broňu, ale 
i jeho slepici Adélu a otužileckou 
komunitu na břehu Vltavy. Příběh 
rozkrývající nelehké vztahy mezi 
třemi generacemi přináší naději, 

že život lze vzít do vlastních rukou 
v jakémkoli věku.
Vstupné: 120 Kč 

pá  24. února 20:00 hod.

SÁMSKÁ KREV

Drama
Švédsko, Dánsko, Norsko, 2016, 
110 minut, české titulky
Režie: Amanda Kernell
Hrají: Lene Cecilia Sparrok, Mia 

Sparrok, Maj Doris Rimpi, Julius 
Fleischanderl, Olle Sarri, 
Čtrnáctiletá Elle Marja je Sámská 
dívka, která se věnuje chovu sobů. 
Vystavena rasismu éry třicátých 
let minulého století začne snít 
o novém životě. K jeho dosažení 
je ale nutné stát se někým jiným. 
Čtrnáctiletá Elle Marja je Sámská 
dívka, která se věnuje chovu sobů. 
Vystavena rasismu éry třicátých 
let minulého století a ponižujícím 
vyšetřením na své internátní 
škole, začne snít o novém životě. 
K jeho dosažení je ale nutné stát se 
někým jiným a zpřetrhat všechny 
svazky s rodinou i svou rodnou 
kulturou. Strhující debut Amandy 
Kernell nahlíží „přírodní“ Sámské 
etnikum zevnitř a umožňuje 
divákovi zakusit temnou část 
švédské koloniální historie 
bezmála fyzickým způsobem.
Vstupné: 90 Kč

so  25. února 15:00 hod.

ne  26. února 15:00 hod.

út  28. února 15:00 hod.

PES RO(C)KU 
animovaná komedie
USA, Čína, 2016, 80 min, 
přístupný, český dabing
Režie: Ash Brannon
Pes, který zpívá, nekouše. 
Z Bodiho měl být tradiční hlídací 
pes s pevnou pracovní dobou 
a slibnou kariérou. Místo toho 
vzal kytaru, hrábnul od strun 
a stal se zcela novým druhem 
– psem rockovým. Animovaná 
komedie Pes ro(c)ku přinese velké 
rock´n´rollové dobrodružství. 
Vstupné: 110 Kč
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Romana Krůčková
ředitelka MSKS

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 tex-
ty Jana Vodňanského, které rovněž 
můžete znát z  televize, rozhlasu 
i CD interpretky Magdaleny Reifo-
vé a Petra Vacka.                             

Anna Vlčková
klub zahrádkářek

Už je tomu přes 40 let, co se 
v  rámci Českého zahrádkář-

ského svazu v  Sezimově Ústí vy-
tvořila komise žen – zahrádkářek, 
jejímž účelem bylo probudit zájem 
žen o zahrádkaření a vnést do něj 
ženský prvek. A tak se v tomto klu-
bu zahrádkářek dodnes scházíme 
každé první úterý v  měsíci. Tam 
si vyměňujeme rady a  zkušenosti 
s pěstováním a zpracováním zele-
niny a ovoce, s pěstováním bylinek 
i nových, dosud neznámých plodin 
pro zdravou výživu. Pěstujeme kvě-
tiny, bonsaje, ale i koření a léčivky. 
Také objevujeme stará, mnohdy 
zapomenutá řemesla a  každoroč-
ně pořádáme kurzy k jejich výuce, 
např. jsme se pokusily proniknout 
do tajů paličkování, pletení pedigu, 
mýdlování, patchworku. Jezdíme 
i  na  výlety do  zajímavých lokalit, 
navštěvujeme tematické výstavy, 
zveme si zkušené pěstitele a odbor-
níky, abychom si rozšířily své vě-
domosti. Dvakrát za rok pořádáme 
tradiční výstavy, kde uplatňujeme 
své znalosti a  dovednosti, na  jaře 
velikonoční a  v  prosinci vánoční. 
Obě výstavy jsou hojně navště-
vované obyvateli našeho města 
i  okolních obcí. Na  závěr bych 
chtěla pozvat všechny, kdo by měl 
zájem, aby se k nám připojili. Rády 
vás mezi sebou uvítáme. Vždyť je 
třeba, aby člověk udělal něco pro 
sebe i pro druhé, i když je v důcho-
dovém věku. Scházíme se v Měst-
ské Klubovně III. Věku (Jiráskova 
ulice).                                                 

Městské středisko kultury 
a sportu Sezimovo Ústí 

vyhlašuje výběrové řízení 
na pracovní místo

PROMÍTAČ
– SPRÁVCE 

 zajištění provozu digitální 
technologie,

 technické zajištění 
 kulturních akcí,
 materiální zajištění provozu 

MSKS,
 správa objektů MSKS.

Více informací na 
www.kultura.sezimovo-usti.cz 

– aktuality nebo na tel.: 737 254 683, 
e-mail: r.kruckova@sezimovo-usti.cz.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Reprezentační ples města Sezimovo Ústí se konal v sobotu 21. ledna 2017 v Hotelu 
MAS. Naše poděkování patří fi rmám, které i letos ples podpořily: VHS spol. s.r.o. ČB, 
VSP Data a.s., ČEVAK a.s. GŘ ČB, FIMAX s.r.o., VSB engineering, a.s., C-Energy, Kopos 
technik s.r.o., MH odpady s.r.o., s.r.o., Rumpold s.r.o., GK Dvořáček, A – Z EKO, Spilka 
a Říha s.r.o., DBD Control systems s.r.o a Bohemia pojišťovací makléřství.

Chceš jezdit novou

Prihlaš se do MISS!

Přihlášky 
je možné zasílat do 31. 1. 2017 
na adresu miss@sezimovo-usti.cz. 

Více info na FB Miss Sezimovo Ustí.

Toyota

3. ročník

PRODLOUŽENO DO 6. 2. 2017

Hurá na duchy aneb 
zachraňme divadlo 
s Majdou a Petrem

Malé ohlédnutí

ˇ

Romana Krůčková
ředitelka MSKS

Pokud ještě váháte nebo víte 
o  někom, koho chcete přihlá-

sit do  soutěže krásy, dáváme vám 
poslední možnost. Přihlášky jsou 
prodlouženy do 6. února a je mož-
né je zasílat na e-mail miss@sezi-
movo-usti.cz. Nejkrásnější dívka 
vyhraje mimo jiné i  dvoutýdenní 

pronájem jednoho z  vozů znač-
ky TOYOTA DOLÁK. V  sobotu 
11. února proběhne neveřejný 
casting, z  něhož vzejde fi nálová 
desítka pro soutěžní fi nále. Ta se 
18. března utká o  titul Miss Sezi-
movo Ústí 2017. A teď už přichází 
zpráva pro všechny. Finále si roz-
hodně nenechte ujít! Moderovat 
ho nebude nikdo jiný než Vladimír 
Hron a již nyní máte možnost si za-
koupit vstupenku za cenu 220 Kč. 

Poslední šance stát se novou Miss


