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Měsíčník

Martin Doležal,
starosta města  

Vážení spoluobčané,
možná si řada z Vás spolu 

se mnou říká, jak je vnímání času 
zvláštní a mění se s věkem, způso-
bem života, koníčky, zájmy, okru-
hem lidí, kterými jsme obklopeni. 
Když jsme byli dětmi, bylo pro nás 
čekání na  Vánoce a  Ježíška neko-
nečné, poté čas ubíhá stále a  stále 

rychleji, jednotlivé roky protékají 
mezi prsty, že ani nestačíme střídat 
kalendáře. Tempo, kterým čas utí-
ká, se zpomaluje většinou až s od-
chodem na odpočinek.

To, co lidstvo po staletí provází, 
jsou svátky, rituály a tradice, spjaté 
s  počítáním času, se zemědělský-
mi pracemi, s  ročními obdobími. 
V našich zemích jsou těmi nejvý-
znamnějšími právě svátky vánoč-
ní, na  které navazuje závěr roku 
a  zahájení roku nového. Ulice 

a náměstí tak jsou již nazdobena, 
obchody praskají ve švech, domác-
nostmi se line vůně leštěnek i  pe-
čeného cukroví, zapalují se svíčky 
na adventních věncích. Dá se říci, 
že skoro všichni vyhlížíme Štědrý 
večer a následující svátky vánoční, 
kdy máme možnost čas, alespoň 
na chvíli, trochu zpomalit.

Dovolte mi, abych Vám jménem 
svým vedení města a  městského 
úřadu Sezimovo Ústí popřál, pří-
jemné, klidné a  radostné prožití 

blížících se svátků vánočních. 
Nenechejme si je pokazit stresem, 
starostmi, že něco nestíháme či ne-
zvládáme, ale využijme je k odpo-
činku, k setkáním a přitom neza-
pomeňme nejen na naše nejbližší 
či přátele, ale ani na  ty, kteří to 
štěstí, trávit svátky v kruhu rodiny 
či přátel, nemají. 

Do  roku 2019 Vám přeji hod-
ně zdraví, štěstí, rodinné pohody 
a úspěchů v osobním i pracovním 
životě.                                                    

Martin Doležal
starosta města

Uzávěrka prvního kola žádostí 
o nájem podporovaného bytu 

byla 31. 10. 2018. Město obdrželo 
25 žádostí, které byly vyhodnoce-
ny, bylo stanoveno pořadí žadate-
lů, kteří si budou postupně vybírat 
byt, o který mají zájem. Vzhledem 
k tomu, že po uvedeném termínu 
eviduje město další došlé žádosti 
a někteří z žadatelů z prvního kola 
se chtějí pokusit zístkat byt 2+kk, 
otevírá se možnost, že některý 

z  podporovaných bytů nebude 
v  prvním kole obsazen. Proto se 
vyhlašuje uzávěrka druhého kola 
přijímání žádostí o nájem podpo-
rovaného bytu, a to na 16. 1. 2019 
poštou či osobně na  podatelnu 
Městského úřadu Sezimovo Ústí, 
Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo 
Ústí.

Úplné znění pravidel pro výběr 
nájemců a základní formuláře pro 
výběr nájemců podporovaných 
bytů, tj. bytů 1+kk byl zveřejněn 
v  prázdninovém vydání Novinek 
(červenec-srpen 2018). Všechny 
formuláře jsou k dispozici na webu 

města, na  podatelně a  sociálním 
oddělení MěÚ a  u  pečovatelek. 
V  případě potřeby informace 
k Pravidlům a pomoc s vyplňová-

ním formulářů poskytne Bc.  Ve-
ronika Benáková, sociální pracov-
nice MěÚ, tel: 381 201 114, mobil: 
734 265 659, e-mail: v.benakova@
sezimovo-usti.cz. 

Prohlídka 
pečovatelského domu
Dovolujeme si Vás podruhé 

pozvat na  den otevřených dveří 
vnitřních prostor a  bytů domu 
s  pečovatelskou službou a  den-
ním stacionářem, který je již před 
úplným dokončením.  Prohlídky 
se konají v sobotu 12. ledna od 9 
do 12 hodin. Těšíme se na Vás.     

Druhé kolo přijímání žádostí o byty v DPS
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Martin Doležal, starosta města

Město Sezimovo Ústí nabízí 
k  pronájmu čtyři bezbarié-

rové byty o velikosti 2+kk v domě 
s  pečovatelskou službou, v  ulici 
K Hájence v Sezimově Ústí (DPS). 
Celková plocha bytu je 59,47 m2. 
Byty jsou umístěny v 1., 2., 3., a 4. 
NP a  budou pronajaty zájemcům 
za  nejvyšší nabídnuté nájemné 
(minimální měsíční základní ná-
jemné 3 866 Kč). 
Podmínky pro přijetí žádostí 
o pronájem bytů v DPS:
 Věk nad 65 let a/nebo přiznaný 

příspěvek na péči.
 Zájemce nevyžaduje celodenní 

péči, musí být částečně soběstač-
ný, schopen pohybu (nesmí se 
jednat o  zájemce s  mentálním 
postižením, psychiatricky lé-
čeného, s  Alzheimerovou cho-
robou, infekční a  parazitární 
chorobou, bacilonosiče, zájemce 
s toxikomanií a alkoholismem).

 Bezdlužnost nájemce. 
Hodnotící kritéria výběrového 
řízení:
 Nabídka měsíčního základního 

nájemného (v Kč). 
 Vztah k městu Sezimovo Ústí.
 Počet osob užívajících byt a ma-

jících trvalé bydliště v Sezimově 
Ústí (splnění podmínky do šes-

ti měsíců od  podpisu nájemní 
smlouvy).

 Uvolnění obecního bytu v Sezi-
mově Ústí.

 Počet podaných žádostí o  pro-
nájem obecního bytu v Sezimo-
vě Ústí v posledních třech letech.

Ostatní podmínky výběrového 
řízení:
 Podmínkou uzavření nájemní 

smlouvy je předchozí uzavření 
smlouvy o  poskytování pečo-
vatelských služeb v  minimální 
výši 200 Kč za měsíc, u manželů 

(dvojice) alespoň jeden z  part-
nerů. Do  částky není zahrnuta 
strava. Pouze v  případě, že ně-
kterou z  potřebných služeb pe-
čovatelská služba neprovozuje, 
může nájemce využívat služeb 
jiných poskytovatelů. Čerpá-
ní služeb v  uvedené výši není 
potřeba v případě pobytu v ne-
mocnici.

Písemná žádost musí být pře-
dána na  podatelnu Správy města 
Sezimovo Ústí, Průmyslová ulice 

čp. 1095, 391  02 Sezimovo Ústí 
nejpozději do středy 23. ledna 2019 
do 11:00 hodin.

Prohlídka bytu se uskuteční 16. 
ledna 2019 od 15:00 do 15:30 hod. 
Předpokládaný termín k nastěho-
vání 1. 3. 2019 (změna vyhrazena).

Další informace získáte na úřed-
ní desce, vývěskách, webu města 
a na Správě města Sezimovo Ústí:
Eva Podroužková 
(č. t. 381 200 437, 725 769 857) 
Helena Běhavá 
(č. t. 381 200 434, 731 677 250)     

Pronájem bezbariérových bytů 2+kk 
v domě s pečovatelskou službou

Dne 24. 11. 2018 v obřadní místnosti Městského úřadu Sezimovo Ústí přivítal starosta města a členky Sboru pro občanské záležitosti nové občánky našeho města. Všem 
dětičkám a jejich rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti.

Vítání občánků našeho města
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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
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

Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková

737 254 683
Knihovnice S. Ú. 1

Jitka Kovandová
381 201 145

Knihovnice S. Ú. 2
Mgr. Kristýna Mrázová

381 276 043
Informační centrum

736 523 288
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
Hlášení poruch VO

725 769 861
CENTES Sezimovou Ústí, a. s.

Ing. Jaroslav Kudrna
398 998 788, 602 159 804

Kontakty
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

prap. Jiří Matyš

Na  Obvodním oddělení Poli-
cie ČR v Sezimově Ústí bylo 

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

 V době od 17:00 hodin dne 31. 
10. do  16:00 hodin dne 1. 11. 
neznámý pachatel poškrábal 
nezjištěným předmětem na  LP 
blatníku lak vozidla Mazda 323, 
které bylo zaparkováno v  ulici 
Dukelská mezi domy čp. 645 
a čp. 611. Škoda činí 4.000 Kč.

 Dne 4. 11. 2018 v době od 04:00 
hodin do  04:05 hodin nezná-
mý pachatel odcizil mladé ženě 
volně položenou kabelku s pla-
tební kartou, klíči a  mobilním 
telefonem z barového pultu v 1. 
patře diskotéky, čímž jí způsobil 
škodu dle odborného vyjádření 
ve výši 4.610 Kč.

 V době od 06:45 hodin dne 12. 
11. do  04:15 hodin dne 13. 11. 
na  nám. T. Bati čp. 683 nezná-
mý pachatel za  použití násilí 
nezj. nástrojem vypáčil min-
covní automat, výrobce AZP 
Brno, u  veřejného WC - muži, 
ženy a  invalidé, které také po-
škodil a  ze schránky na  mince 
u  WC muži odcizil fin. částku 
cca 285 Kč v různých kov. min-
cích a  na  ostatních WC částku 
v  nezjištěné výši a  poškozením 
zařízení způsobil škodu ve  výši 
cca 15.000 Kč, čímž způsobil cel-

kovou škodu městu Sezimovo 
Ústí ve výši nejméně 15.285 Kč.

 Dne 18. 11. v  době od  01:00 
hodin do 05:00 hodin neznámý 
pachatel odcizil z  odemčeného 
skladu, který je umístěn vedle 
budovy BČS MOL, propanbuta-
novou láhev o hmotnosti plynu 
2 kg v hodnotě 129 Kč.

 V době od 18:00 hodin dne 18. 
11. do  04:00 hodin dne 19. 11. 
na Husově náměstí neznámý pa-
chatel nezjištěným předmětem 
vypáčil visací zámek na  vstup-
ních dveřích trafiky u  zastáv-
ky MHD směr Sezimovo Ústí 
II. v  hodnotě 100 Kč, zmíněné 
vstupní dveře pak vypáčil, vnikl 
dovnitř, na  stěně za  vstupními 
dveřmi nezjištěným způsobem 
odpojil elektronické zvukové za-
bezpečovací zařízení, objekt tra-
fiky prohledal a následně odsud 
odcizil cigarety různých značek 
v  celkové hodnotě 28.910 Kč, 
balený tabák různých značek 
v  celkové hodnotě 2.633 Kč 
a  jízdenky v  celkové hodnotě 
2.800 Kč, čímž majiteli stánku 
vznikla škoda na poškození dve-
ří ve výši 5.000 Kč a škoda odci-
zením věcí ve výši 34.443 Kč. 

 V  přesně nezjištěné době 
od  17:00 hodin dne 21. 11. 
do 09:30 hodin dne 22. 11. ne-
známý pachatel nezjištěným 
způsobem překonal oplocení 
zahrádkářské kolonie zv. U Ces-
ty mládeže pod nádražím, poté 
vnikl na  pozemek rekr. chaty 
v  přestavbě, poté vytlačil malé 

nezajištěné ventilační okno 
do  chodby a  tímto se protáhl 
do  místnosti chodby, tedy pře-
konal jistící překážku a  vnikl 
do  objektu, který prohledal 
a  z  ložnice v  podkroví odcizil 
aku vrtačku a vrtací kladivo zn. 
BOSCH, dále úhlovou brusku 
zn. Black Decker, a poté objekt 
opustil oknem v  kuchyni, čímž 
poškozenému způsobil škodu 
9.800 Kč, z  toho hmotná škoda 
na zařízení činí 2.000 Kč.

 Dne 23. 11. v  době mezi 20:30 
hodinou a 20:45 hodinou mlad-
ší muž v  Candys baru nejdříve 
hrubě urážel a  slovně napadal 
dva hosty baru a poté celou věc 
završil tím, že před vchodovými 
dveřmi do  Candys baru svým 
pepřovým sprejem nastříkal 
do  obličeje jednomu z  uvede-
ných hostů.

 V  době od  11:00 hodin dne 5. 
11. do  16:22 hodin dne 25. 11. 
neznámý pachatel po  vstupu 
na  volně přístupnou parcelu č. 
6/3 v ul. Lužnická u mobilního 
občerstvení "El Dorado", od-
stranil a  odcizil venkovní bez-
pečnostní kameru (směřující 
do  ulice Lužnická) zabudova-
nou na přívěsu zn. TAMHART 
TAIFUN a  ohnul oko uzamčené 
kovové závory u hlavních vstup-
ních dveří do  pergoly vedoucí 
do  výčepu, avšak toto zajištění 
nepřekonal, kdy dále  přetrhl 
uzamčenou kovovou petlici po-
suvných dveří pergoly vedoucí  
do výčepu, vnikl dovnitř,

Z činnosti Policie ČR

Pohodové Vánoce 
a pevné zdraví v roce 2019 
Vám přeje nový zametací 

vůz DULEVO 3000 
a kolektiv pracovníků 

Správy města

Pokračování na str. 5
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Hana Chotovinská
kronikářka města
Foto: Milan Veselý

Je 1. prosinec, krajina lehce po-
krytá sněhem, pomalu se stmí-

vá a  u  hájenky Nechyba začíná 

28. ročník Mikulášského běhu. 
Sněhové lampičky lemují trasu, 
na kterou se vydávají děti se svý-
mi rodiči či prarodiči. Putování 
za  tmy je napínavé a  plamínky 
svíček odrážející se ve  sněhu vy-
tváří příjemnou zimní atmosfé-
ru.  Blikající světýlko na  trase je 

znamením, že na  stanovišti čeká 
na  účastníky Mikulášského běhu 
řešení písemně zadaného úkolu. 
A když účastníky, tak děti i dospě-
lé. Pokud světýlko nebliká, scho-
vává se někde v houští pohádková 
postavička. Ta si s dětmi ráda po-
povídá, ale zároveň pomocí jed-
noduchých činností zjistí, jak jsou 
šikovné. Cesta rychle ubíhá a v je-
jím závěru za světelnou branou již 
čeká Mikuláš, anděl, čerti a  ještě 
jedna velmi očekávaná věc – mi-
kulášská nadílka. Komu se v zimní 
přírodě zalíbilo, může pokračovat 
v pohádkové náladě a ohřát i ob-
čerstvit se u  čertovského ohně. 
A  takové čertovské špekáčky, ty 
chutnají opravdu skvěle. 

Akci, která je zařazená do  pro-
jektu České unie sportu Sportuj 
s námi, připravila TJ Spartak MAS, 
oddíl Sportu pro všechny. Letošní 
ročník měl 350 účastníků, z  toho 
180 dětí.                                             

Jitka Tůmová
ZŠ Švehlova

Jako asi v každé škole i u nás se 
očekávala návštěva Mikuláše. 
Žáci 5. třídy ZŠ Švehlova se  

4. prosince převlékli za  čerty, an-
děly a  Mikuláše a  uspořádali pro 
své mladší spolužáky mikulášskou 
nadílku.

Mikuláš se svou družinou ob-
cházel jednotlivé třídy, chválil hod-
né děti a hříšníci museli slíbit, že se 
polepší.

Čerti se těšili, že hříšníky odne-
sou do pekla, ale jejich pytle zůsta-
ly prázdné. Mikuláš pekelníkům 
nikoho nevydal.

Ve všech třídách si děti pro Mi-
kuláše a  jeho doprovod připravily 
písničky a básničky, za které je an-
dělé odměnili sladkostmi.

Nebeské a  pekelné bytosti se 
v naší škole objeví zase za rok.      

Věra Vichrová
ZŠ a MŠ 9. května

Symbolicky na  výročí bitvy 
na  Bílé hoře – 8. listopadu – 

jsme pro žáky osmého ročníku 
připravili tematický projekt o  tři-
cetileté válce. Celá akce se konala 
na  školní zahradě a  k  asistenci 
jsme si pozvali členy spolku vo-
jenské historie Císařský regiment, 
z.s. Žáci se seznámili se zbraněmi, 
vybavením a způsobem života vo-

jáků v  první polovině 17. století. 
Prodělali výcvik zacházení s  pěti-
metrovou píkou i s replikami muš-
ket – tehdy nejčastěji používaných 
palných zbraní.  Ve vojenském le-
žení pak zjistili, jak vojáci se svými 
rodinami bydleli, dověděli se, jak 
se pečovalo o  nemocné a  raněné, 
a  mohli dokonce ochutnat vojen-
skou stravu podle zrekonstruo-
vaného receptu. Dětem se projekt 
líbil a některé si dokonce vzaly re-
cept na dobové jídlo, aby jej mohly 
zkusit uvařit doma.                          

Narození:
Broukal Daniel

Gabrielová Adéla
Kroužek Antonín
Podlahová Anna

Ripper Vít
Starý Dominik 
Ťoupal Vojtěch

Zemřelí:
Dvořáček Karel
Fáková Alena

Mádlová Marie
Matušková Marie
Morávek Václav

Mühlfaitová Zdenka
Pavlišová Jaroslava

Těšínský Václav

Společenská kronika
od  27. 9. do 27. 10. 

Poděkování
 Děkuji panu starostovi 

za přání k narozeninám.
 Hana Vobnášilová

 Děkuji panu starostovi 
za blahopřání k mým naro-
zeninám. 

Jaroslav Horský

 Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doleža-
lovi a  sboru pro občanské 
záležitosti za  přání a  dárek 
k mým narozeninám. 

Jitka Hrubešová

 Srdečně děkuji panu sta-
rostovi za dárek a přání k na-
rozeninám a  paní Máchové 
za  milou návštěvu, předání 
dárku a pěkné povídání. 

Jarmila Šimotová

 Děkuji touto cestou panu 
starostovi Mgr.  Ing.  Martinu 
Doležalovi za  projevení pí-
semného blahopřání k  mým 
narozeninám. 

Ladislav Vach

28. ročník Mikulášského běhu

Třicetiletá válka Mikulášská nadílka
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TAICHI
Nově možnost 

soukromých lekcí

www.taichi-tabor.cz

CVIČENÍ

Zdeňka Kašíková
TJ Spartak MAS 

Dne 25. 11. 2018 se v Českých 
Budějovicích konal oblastní 

přebor Jihočeského kraje a  Kraje 
Vysočina ve  sportovní gymnas-
tice mužů. Závodníci TJ Spartak 
MAS Sezimovo Ústí  obsadili tři 
kategorie.

Výsledky:
kategorie VS 1 (nar. 2009-2011): 
3. místo Matyáš Straka, 5. Kryš-

tof Novotný, 6. Gabriel Mairych, 7. 
Vilém Míka, 8. Radim Donát, 9. 
Antonín Kubát (splnili limit pro 
postup na  Mistrovství republiky, 
které se koná v prosinci)

další umístění: 16. Petr Špak, 
17. Martin Machotka, 19. Vojtěch 
Strnad

kategorie VS 2 (nar. 2007-2008)
8. Jan Klečacký, 9. Radek 

Kümmel, 10. Čeněk Donát, 11. Jin-
dřich Machotka

kategorie VS 4 (nar. 2002-2003)
1. František Vaněček, také splnil 

počet bodů a  postupuje na  MČR 
v Brně.

Dne 8. 12 se sportovci TJ 
Spartak MAS Sezimovo Ústí 
zúčastnili Mistrovství České re-
publiky ve sportovní gymnastice 
mužů, které se konalo v  Brně. 
V  této nejvyšší vrcholné soutě-
ži pro tuto kategorii VS 1 (nar. 

2009-2011)  celkem soutěžilo 
106 sportovců.

 Naši gymnasté se vůbec neztra-
tili, obsadili ve  velké konkurenci 
tato místa :

43. Matyáš Straka, 51. Antonín 
Kubát, 58. Vilém Míka, 59. Kryš-
tof Novotný, 61. Radim Donát, 73. 
Gabriel Mairych                               

Kristýna Voborská
trenérka

V sobotu 17. listopadu se v Tr-
hových Svinech konal Krajský 

přebor družstev Jihočeského kra-
je a  Kraje Vysočina ve  sportovní 
gymnastice žen. Do bojů o cenné 
kovy a  tituly krajských přebornic 
se pustila družstva z osmi gymnas-
tických oddílů.

V kategorii V. liga, ve které měl 
sezimácký oddíl hned dvojí za-
stoupení, vybojovala děvčata dru-
hé a  čtvrté místo. Zlaté medaile 
děvčatům unikla o pouhých 0,676 
bodu. Stříbrné družstvo: Dlouhá 
Klára, Kolbová Simona, Kopecká 

Aneta, Slabá Hana a  Štemberko-
vá Eva;  4. Místo tým ve  složení: 
Bártová Eliška, Jelínková Jasmina, 
Klocová Sára, Kubaláková Adéla 
a Sedláková Kateřina. Další medai-
le přidalo do sbírky Spartaku druž-

stvo v  kategorii III. liga. Závodní 
družstvo ve složení Jirkovská Kris-
týna, Kučerová Eliška, Mansfel-
dová Bára, Sedláková Tereza, Ti-
soňová Šárka, Vesecká Sandra si 
vystoupalo pro stříbrné medaile.

V  závěrečném závodě kategorie 
II. liga se sezimácké družstvo ve slo-
žení Honzíková Klára, Kešnarová 
Barbora, Kotalíková Diana, Rybáko-
vá Rozálie a Slabá Marie nenechalo 
zahanbit a obsadilo také 2. místo.    

Úspěšný krajský přebor gymnastek

Sportovní gymnastika

 kde z  plechové skříňky odcizil 
5 ks rybářských prutů včetně 
tašky s  rybářskými potřebami 
a poškodil na stěně umístěnou 
bezpečnostní kameru a  dále 
vypáčil levé zajištěné křídlo 
prodejního okénka u  kuchyně, 
vnikl dovnitř, kde ze stěny od-
stranil a  odcizil další bezpeč-
nostní kameru a dále odstranil 
uzamčený visací zámek zajišťu-

jící pravé křídlo dveří na zadní 
části skříňové nástavby u  mot. 
vozidla zn. RAG Gazelle zapar-
kovaného vedle mobilního ob-
čerstvení, čímž odcizením způ-
sobil škodu nejméně 28.000 Kč 
a poškozením zařízení nejméně 
5.000 Kč.
Rovněž z  měsíce listopadu je 

v  šetření několik přestupků proti 
občanskému soužití a několik pře-
stupků proti majetku.                      

Z činnosti Policie ČR
Pokračování ze str. 3
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 moderní metoda 
 pro odborné ošetření nohou
 velmi vhodné i pro diabetiky

mobil: 775 952 839
LNoskova@seznam.cz
Náměstí Tomáše Bati 471 
391 02 Sezimovo Ústí 2
www.salonlucie.eu

Přístrojová pedikúra – Lenka Nosková

Petra Pychová 
Blanka Voštová
ZŠ Školní nám.

I  v  novém roce budeme vzpo-
mínat na  projektový den Svě-

tadíly. Proč? Protože v  lednových 
mrazech se rádi zahřejeme vzpo-
mínkou na  horkou Afriku, která 
byla v tomto školním roce vybrána 
k prezentaci.

Jednotlivé třídy si jako každý 
rok i letos vylosovaly stát, o kterém 
se měly co nejvíce dozvědět a zís-
kané informace zábavnou formou 
předat ostatním. Času na  přípra-
vu bylo dost, a  když nadešel ten 
správný den, mohli jsme navštívit 

Angolu, Etiopii, Maroko, Tanzánii, 
Pobřeží slonoviny, Keňu, Demo-
kratickou republiku Kongo, Čad, 
Egypt a  Nigérii. Dozvěděli jsme 
se mnoho o historii, zeměpisných 
podmínkách, významných osob-
nostech, a  dokonce jsme mohli 

ochutnávat dobrůtky připravené 
podle tradičních receptů jednotli-
vých zemí.

Všechny třídy se připravily 
velmi zodpovědně, a  proto měla 
porota opravdu nelehký úkol. 
Po  dlouhém uvažování nakonec 
1.ísto získala 8.B, která nám zcela 
profesionálním způsobem před-
stavila Demokratickou republiku 
Kongo. Smekáme však před vše-
mi třídami, protože takový zápal, 
s nímž se do projektu pustily, jsme 
už dlouho neviděli.

Doufáme, že tento elán vydrží 
našim žákům i v novém kalendář-
ním roce a  přejeme jim mnoho 
radosti, energie a také trochu toho 
rozumu.                                              

Sezimácký Klubík 
přeje všem 

krásný nový rok 2019, 
plný šťastných 

a radostných dětských 
úsměvů

Soňa Trostová
Hvězdárna Fr. Pešty 

V  lednu se nám představuje 
zimní obloha, které dominuje 

výrazné souhvězdí Orion s nápad-
ným pásem tří hvězd, připomí-
nající postavu lovce s  namířeným 
mečem proti souhvězdí Býka, 
dále pak Vozka, Blíženci, Malý 
a  Velký pes. Pro snadnější orien-
taci slouží tzv. zimní trojúhelník, 
jehož vrcholy tvoří jasné hvězdy 
Orionu (Betelgeuse), Malého psa 
(Prokyon) a  Velkého psa (Sirius). 
Výrazný je opět pás miliard hvězd 
Mléčné dráhy, který se v zimě pře-
souvá od východu přes nadhlavník 
-zenit k západu. Nad západem stá-
le pozorujeme objekty podzimní 
a na východě již jarní oblohy.

 POZOROVÁNÍ PLANET
Merkur se ukáže na počátku as-

tronomického soumraku nad jiho-
východním obzorem. 

Mars je nepozorovatelný. 
Venuše spolu s  Jupiterem jsou 

viditelné ráno nad jihovýchodním 
obzorem v souhvězdí Vah. Saturn   
je nepozorovatelný. Na  začátku 
roku je 

Uran pozorovatelný v  první 
polovině noci nad jihovýchodním 
obzorem v souhvězdí Ryb. 

Neptun se objeví večer nad jiho-
západním obzorem.

Slunce vstupuje do  znamení 
Vodnáře 20. ledna. Pozorujeme 
jej v odpoledních hodinách. Nyní 
je ve fázi klidného Slunce, tedy té-
měř beze skvrn a erupční aktivity. 
Měsíc  bude viditelný v úplňku dne 
21.1.

ZAJÍMAVOSTI NA OBLOZE
KVADRANTIDY – název roje 

pochází ze zaniklého souhvěz-
dí Nástěnný kvadrant ( proto 
Kvadrantidy), jehož hvězdy jsou 
dnes součástí souhvězdí Pastýř, 
Drak a Herkules. Jejich maximum 
nastává 21.ledna během úplňku.

Zajímavé akce a  přednášky 
najdete také na  našich stránkách  
http://www.hvezdarna-fp.eu/.

Pozorování oblohy probíhá 
pouze za jasného počasí.  

Kontakt: 
Zdeněk Soldát  tel:  731 329 451  
Vlastislav Feik  tel:  602 422 166

Pracovníci hvězdárny pře-
jí všem příznivcům astronomie 
v novém roce  2019. Jasnou oblohu 
plnou zářivých hvězd. Těšíme se 
na  setkání při poznávání tajem-
ství hlubin vesmíru.                          

Od 4. 2. 2019, bude pro vás 
nově v Kadeřnictví Lucie, 
otevřená manikura 
a modeláž nehtů!

Náměstí Tomáše Bati 471 
391 02 Sezimovo Ústí 2
www.salonlucie.eu

KOUPĚ
 Koupím staré známky, 

bankovky, pohledy, min-
ce i  příslušnou literaturu, 
celé sbírky, pozůstalosti. 
Obrazy, vzduchovky, rádia, 
hodiny, porcelán, knihy, 
šavle, vojenské předměty 
a jiné staré věci. Také hračky 
plastová auta ze 70. let. 

Tel.: 722 777 672

 Koupím byt 3+1 nebo větší 
v Sezimově Ústí. 

Tel.: 732 642 493

Inzerce

 Prodám pozemek o  vý-
měře  664 m2 v  Sezimově 
Ústí 2 vhodný pro rekreaci 
a bydlení. Elektrická energie 
na parcele. 

Tel.: 602 458 668

PRODEJ

Hvězdárna Františka Pešty

Projektový den Světadíly
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LOVCI PEREL
9. ledna 17–19 hod.
Městská knihovna 2 

Sezimovo Ústí
Během roku si dětští čtenáři 
půjčovali knihy označené 
symbolem perly a při čtení 
vyplňovali pracovní listy. Nastal 
čas nejpilnější lovce odměnit 
a odstartovat další ročník 
čtenářské soutěže. 
vstupné zdarma

JEROME ROBBINS BALET
12. ledna 19 hod.
sál Spektrum

Večer v pařížské Opeře tentokrát 
připomene sté výročí narození 
Jeroma Robbinse, amerického 
tanečníka, choreografa, režiséra 
a divadelního producenta. 
Robbins považoval Balet pařížské 
Opery za svůj druhý domov 
po Newyorském baletu. Tato 
produkce na jeho počest spojuje 
díla zobrazující nekonečnou 
rozmanitost zdrojů inspirace 
a jeho génia na jevišti.
vstupné: 250 Kč

STŘEDEČNÍ HRANÍ

16. ledna 16–18 hod.
Městská knihovna 2 
Sezimovo Ústí
I v novém roce si do knihovny 
můžete přijít zahrát společenské 
hry. Jako novinky vám v lednu 
představíme postřehovou hru 
pro nejmenší Grabolo Junior, 
zábavnou svižnou hru Švábí salát 
a hru Kuřecí olympiáda, ve které 
procvičíte paměť.
vstupné zdarma

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
19. ledna v 19 hod.
hotel MAS
Ples města zahájí a o předtančení 
se postarají mažoretky 
a roztleskávačky ze ZŠ Školní 

náměstí 
Sezimovo 
Ústí. Těšit 
se můžete 
na taneční 
skupinu 
Fresh 
Dance či 
taneční 
brazilskou 
show. 

K tanci a poslechu bude hrát 
kapela Medium a Hudci z Kyjova. 
Nebude chybět ani ochutnávka 
vín a malé občerstvení.
vstupné: 350 Kč

HRAVÉ ODPOLEDNE 
– ALENKA V KRAJI DIVŮ
24. ledna 13–17.30 hod.
Městská knihovna 2 

Sezimovo Ústí
Výročí narození matematika 
a autora pohádek Lewise 
Carrolla oslavíme jeho známým 
příběhem. S Alenkou a Bílým 
králíkem propadneme králičí 
děrou a objevíme nový svět plný 
(nejen) zvířecích postav. Na děti 
bude čekat trasa s úkoly i výtvarná 
dílna.
vstupné zdarma

NA STOJÁKA LIVE
24. ledna 20 hod.
sál Spektrum
Na Stojáka má široké spektrum 
humoru – právě proto vystoupí 
v Sezimově Ústí ve Spektru. 

Škálovat budou Ester Kočičková, 
Karel Hynek a Dominik Heřman 
Lev.
vstupné: 190 Kč

POHÁDKY

JAK PEJSEK S KOČIČKOU 
STAVĚLI SNĚHULÁKA
23. a 30. ledna 16.30 hod.
loutkový sál
Když pejsek s kočičkou stavějí 
sněhuláka, nemůže to dopadnout 
bez nesnází. Tak si zavolají 
na pomoc Kačenku s Kubíkem. 
Ale sněhulák je bez nosu, 
bez hrnce na hlavě a je celý 
nedodělaný. Pejsek s kočičkou 

si pomohou sami a sněhuláka 
dokončí.
vstupné: 20 Kč 

O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI
27. ledna 15 hod.
sál Spektrum
Pohádkový příběh dvou sester 
a spravedlivého Lesního mužíčka. 
Uvidíte, jak snadno může dobro 
podlehnout zlu, jak chamtivost 
vítězí nad skromností a pokorou 
a jak může zloba ničit lásku. To 

vše se děje, dokud se tomu hlavní 
hrdinka Alžbětka, nepostaví 
čelem. A tak, díky odvážnému 
činu a malé lsti, dokáže změnit 
svůj zdánlivě nelehký osud 
k lepšímu. Pohádka nás učí, že 
každý láskyplný čin má velikou 
moc, a proto bychom se neměli 
bát jít za svým srdcem. Někdy 
se stane zázrak. Ledové kry 
popraskají a roztají. Tak jako 
v naší pohádce.
vstupné: 50 Kč 

DIVADLA

DDT
DIVADLO KAPOTA
25. ledna 19 hod.
sál Spektrum
Satirická komedie o lidech 
a hmyzu…. Sorry jako! Adaptace 
hry bratří Čapků: „Ze života 
hmyzu“. Kéž tento hmyzí obrázek 
naší společnosti probudí naše 
lidské svědomí a humor a legrace 
je tím, co nám pomůže podívat 
se na to naše lidské pinožení 
s nadhledem. 
Hrají: Jan Procházka, Dušan Duch 
Běhounek, Dušan Ingr, Hana 
Hořejšová, Monika Kubová

ŘEDITELKA MSKS
737 254 683

r.kruckova@sezimovo-usti.cz

KINO – POKLADNA
734 790 037

kultura4@sezimovo-usti.cz

KANCELÁŘ
381 276 707

mexus@sezimovo-usti.cz

GALERIE SPEKTRUM
734 797 521

(výstavy v galerii jsou přístupné  
v otevírací době infocentra a v době 

konání kulturních akcí MSKS  
včetně promítání filmů.)

kultura1@sezimovo-usti.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM 
(SPEKTRUM)

736 523 288 (předprodej vstupenek)
infocentrum@sezimovo-usti.cz

OTEVÍRACÍ DOBA IC
PONDĚLÍ 8-12 | 13-16
ÚTERÝ 8-12 | 13-17
STŘEDA        8-12 | 13-16
ČTVRTEK 8-12 | 13-17
PÁTEK      8-12

PRODEJ ON-LINE VSTUPENEK 
www.kultura.sezimovo-usti.cz

Kulturní akce na měsíc leden

Reprezentační

PLES
města Sezimovo Ústí

hotel MAS Sezimovo Ústí
od 19 hodin do 2 hodin

sobota 19. ledna 2019

Městské středisko kultury a sportu, nám. Tomáše Bati 701, Sezimovo Ústí
tel.: 737 254 683, vstupné: 350 Kč

Předprodej

~  vystoupení mažoretek  
a roztleskávaček ze ZŠ Školní náměstí 

~ taneční skupina Fresh Dance
~ taneční brazilská show
~ občerstvení a ochutnávka vín

Program

kapela Medium z Police nad Metují 
a Hudci z Kyjova

Hraje
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Kulturní akce na měsíc leden

Adéla Průchová, Emma Kolčaková, 
Tereza Černá, Adéla Kubová
Vstupné: 100 Kč

PŘEDNÁŠKY

DRUHÁ CESTA NA ISLAND
15. ledna 18 hod.
loutkový sál

Led. Led a láva. Led, láva 
a vodopády. Led, láva, vodopády, 
poníci a papuchalci. Výstupy 
na nejtěžší islandské hory, sjezdy 
řek na kánoích, relax v přírodních 
termálech, zachmuření potomci 
Vikingů, tisíc druhů lávy, čtyři 
miliony turistů, ledovce, sopky, 
gejzíry, vnitrozemím tam a zpátky 
a příslušně strašlivé počasí – to 
všechno se vejde do jediného dne, 
když má 288 hodin! Přednáší Jan 
Šťovíček.
vstupné: 40 Kč

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
29. ledna 18 hod.
loutkový sál

Úvodní přednáška ke kurzu 
digitální fotografie Veroniky 
Pilařové. Absolvovala večerní 
fotografickou školu a několik 
fotografických workshopů. Je 
vítězkou několika fotografických 

soutěží a sbírá i různá ocenění 
týkající se její fotografie.
vstupné: 40 Kč

KURZY

GRAFOLOGIE
11. ledna 17–20 hod.
malý sál
Třetí část interaktivního semináře 
grafologie s Mgr. Janou Maškovou.

Tentokrát je určen pro pokročilé 
zájemce nebo pro ty, kteří se 
o grafologii zajímají sami a již 
nějaké znalosti tohoto oboru 
mají. Praktická lekce grafologie 
potrvá tři hodiny a lektorka 
se bude účastníkům věnovat 
také individuálně. Na seminář 
se, prosím, předem objednejte 
v infocentru nebo na tel: 
736 523 288.
vstupné: 450 Kč

HARMONIZAČNÍ 
A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
7., 14., 21. a 28 ledna 18 hod.
Spektrum 
Cvičení s lektorkou Mgr. Lenkou 
Čápovou pro zdraví a psychickou 
pohodu, vhodné pro všechny 
věkové kategorie. Zbavíte se 
napětí, bolesti, naučíte se správně 
využívat svaly a předcházet 
zdravotním problémům.
vstupné: 60 Kč

VÝSTAVY

VÁCLAV TOMEK – OBRAZY
VERNISÁŽ – 4. ledna 18 hodin
Výstava je přístupná 
do 2. února
galerie Spektrum
PhDr. Václav Tomek, CSc. se 
věnuje malbě olejem a akrylem. 
Vytváří abstraktně, fantaskně 
nebo symbolicky pojaté krajiny 
provedené i jako asambláže či 
koláže. V asamblážích používá 
nejen staré dřevo, kůru stromů, 
provazy, textil, ale i vrstvený 

papír, kameny, kůži, někdy i kov. 
Paralelně se zabývá pracemi 
v linorytu. Vernisáž hudebně 
doprovodí Šimon Tomek 
a poslechneme si přednes 
autorových básní.

MALOVÁNO S LÁSKOU
VERNISÁŽ – 12. ledna 16 hod.
Výstava je přístupná 
do 1. března
galerie Spektrum

Členové a hosté Volného sdružení 
umělců Čech, Moravy a Slovenska 
představují svá díla s různorodou 
tématikou.

TAJNÁ DVOJKA A+B
Městská knihovna 2 
Sezimovo Ústí
Výstava Kláry Smolíkové, Jiřího 
W. Procházky a ilustrátora Viktora 
Svobody. Hádanky a komiksové 
příběhy knižní detektivní dvojice 
Artura a Báry budou v knihovně 
přístupné až do konce února.

VĚRA FROUZOVÁ – STROMY
VERNISÁŽ – 4. února 18 hodin
Výstava je přístupná 
do 3. března
galerie Spektrum

Jedním z prvních pohledů dítěte 
je pohled do korun stromů, 
jejich šumot provází naše usínání 
a uklidňuje nás. Jsou nám vzorem 
svou vitalitou. Stejně jako my 
zápasí o přežití.
Bez naší pomoci by mnohdy 
podlehly. Co bude s námi bez 
stromů? Tato výstava je díkem 
stromům za to, že jsou.

Výstavy jsou přístupné 
v otevírací době informačního 

centra a v době konání kulturních 
akcí MSKS včetně promítání filmů 

(vstup hlavním vchodem). 
Vstupné činí 10 Kč.

KLUBOVNA III. VĚKU

Pozor, změna! Všechny akce  
v klubovně III. věku začínají  
od 14 hodin!

HRAJEME SI
7. ledna v 14 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
Možnosti strávení příjemného 
odpoledne či večera s přáteli 
při společenských zábavních 
aktivitách.

POSEZENÍ S HARMONIKOU
14. ledna 14 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
I v novém roce je potřeba zvesela 
si zazpívat.

NAD AUTOGRAMY 
ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ
21. ledna 14 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
Autogramy známých osobností 
s panem Milanem Svatkem.

KRAJINOU ÚDOLÍ ŘEKY 
LUŽNICE
28. ledna 14 hod.
Beseda o přírodních památkách 
Zahrádka, Vlásenický potok, 
Granátová skála a dalších 
zajímavostech na trase z Dražic 
do Sezimova Ústí s paní 
Mgr. Hanou Chotovinskou.

KNIHOVNY

Ke dni 31. prosince 2018 bude 
v Městské knihovně 2 Sezimovo 
Ústí zrušena pevná linka 
381 276 043. Od 1. ledna 2019 
se čtenáři dovolají do knihovny 
na telefon 603 257 500.

Novinky v knihovně 
Sezimovo Ústí 1
Jojo Moyesová: 
Jeden plus jedna
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Čtení pro ženy
Mary Kubica: Andílek
Psychlogický thriller
Klára Janečková: 
Pád do tmy
Český román
Halina Pawlowská: Díky za fíky
Humoristický román
J. P. Delaney: Ta přede mnou
Thriller
Joanna Batorová: Pískový vrch
Román
Martin Trbušek: Pátý kámen
Česká detektivka
Michaela Košťálová: Sága rodu 
Masaryků
Průvodce historií rodu
Dita Křišťanová: Česká 
republika
100 nej zajímavostí
Petr Šulc: Kouzelné Vánoce
Vánoční zvyky a koledy

Novinky v knihovně 
Sezimovo Ústí 2
Dospělí:
Karin Bojsová: Mých prvních 
54 000 let
Obraz dějin nahlížený z genetické 
perspektivy
Marie Doležalová: Jeden 
kopeček šmoulový
Vyprávění příběhů jedné rodiny
Simon Mawer: Pražské jaro
Bouřlivá šedesátá léta 
v Československu
Jaroslav Rudiš: Český ráj
Novela o současných mužích
C. J. Tudor: Kříďák
Mysteriózní thriller
Vlastimil Vondruška: Husitská 
epopej VII.
Poslední díl historické ságy

Děti a mládež:
John Flanagan: Hraničářův 
učeň – Klan Rudé lišky
Další pokračování fantasy série
Jeff Kinney: Deník malého 
poseroutky – Radosti zimy
Nové příběhy oblíbeného hrdiny
Filip Rožek: Fína Čokoláda
Pohádka o statečné čokoládové 
holčičce
Tlapková patrola – 5minutové 
pohádky
Krátké příběhy neohrožených 
štěňat

KINO SPEKTRUM

Kino Spektrum 
od září promítá ve 3D!

st  2. ledna 15:00 hod.  
pá  4. ledna 17:30 hod.
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: 
V ZEMI ZRCADEL
animovaná dobrodružná komedie
Rusko, 2018, 80 min., přístupný, 
dabing
Režie: Robert Lence, Aleksey Tsitsilin
V dalším pokračování populární 
animované série se střetne svět 
kouzel a kouzelníků s králem 
Haraldem, který se rozhodne 
zbavit svět veškeré magie a čar. 
Dokáže mu v tom někdo zabránit? 
Naštěstí je zde odvážná Gerda 
a po jejím boku překvapivě 
i Sněhová královna, se kterou 
Gerda dosud neměla nejlepší 
zkušenosti.
Mocný král Harald ztratil téměř 
celou rodinu kvůli kouzlům 
Sněhové královny, a tak začne 
hledat cestu, jak by mohl zničit 
magii na celém světě. Pomocí lsti 
se mu podaří uvěznit všechny 
kouzelníky v zemi zrcadel. 
Jediným, kdo ho může zastavit, 
osvobodit zajatce a udržet 
pohádková kouzla v našem 
světě, je Gerda. Její největší silou 
totiž není magie, ale víra v sílu 
přátelství.
vstupné: 3D 140 Kč/2D 120 Kč

st  2. ledna 17:30 hod.  
so  5. ledna 17:30 hod.
so  19. ledna 20:00 hod.   
SPIDER-MAN: 
PARALELNÍ SVĚTY
akční, animovaný, dobrodružný, 
sci-fi
USA, 120 min., přístupný, dabing
Phil Lord a Chris Miller, tvůrci 
hitů Lego příběh a 21 Jump 
Street spojili svůj um a talent, 
aby divákům představili dosud 
nepoznaný svět Spider-Mana 
v přelomovém a unikátním 
vizuálním stylu. Spider-Man: 
Paralelní světy představí 
dospívajícího chlapce z Brooklynu 
Milese Moralese a nekonečné 
možnosti Paralelních světů, kde 
je víc než jen jeden maskovaný 
hrdina.
vstupné: 3D 140 Kč/2D 110 Kč

st  2. ledna 20:00 hod.  
ne  6. ledna 17:30 hod.  
BUMBLEBEE

dobrodružný 
USA, 2018, 110 min., přístupný, 
dabing 
Režie: Travis Knight 
Hrají: Hailee Steinfeld, John Cena, 
John Ortiz, Len Cariou 
vstupné: 150 Kč

čt 3. ledna 10:00 hod.
TEN, KDO TĚ MILOVAL
rodinná detektivka
ČR, 2018, 90 min., přístupný
Režie: Jan Pachl
Hrají: Soňa Norisová, Pavel 
Řezníček, Hynek Čermák
Hlavním vypravěčem příběhu by 
sice správně měl být kpt. Kalina 
(Pavel Řezníček) - neúplatný 
policista, milující manžel, skvělý 
otec a báječný syn v jedné osobě, 
kdyby se ovšem i ironií osudu 
hned na začátku filmu nepřesunul 
při nehodě do metafyzické 
podoby. Takto jsou jeho 
možnosti zasahovat do děje jen 
velmi omezené. Proto se jako 
duch musí spokojit s tím, že 
vyšetřování podivných okolností 
posledního případu přeberou 
jeho dvě děti a žena Vanda (Soňa 
Norisová). Stanou se amatérskými 
detektivy. Naštěstí mají ve svém 
kriminalistickém týmu také 
babičku a tchýni v jedné osobě 
(Eva Holubová) a jednoho životně 
nepraktického praktického lékaře 
(Hynek Čermák) …
vstupné: 60 Kč

čt  3. ledna 17:30 hod.
út  8. ledna 20:00 hod.
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Komedie
Česko, 2018, 95 min., přístupný
Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Anna Polívková, Jiří 
Langmajer, Matěj Hádek, 
Táňa Pauhofová
vstupné: 110 Kč

čt  3. ledna 20:00 hod.
st  9. ledna 17:30 hod.

BEAUTIFUL BOY
drama, životopisný
USA, 2018, 112 min, české titulky
Režie: Felix Van Groeningen
Hrají: Steve Carell, Timothée 
Chalamet, Maura Tierney, Kaitlyn 
Dever, Amy Ryan
Osmnáctiletý Nic (Timothée 
Chalamet) má na první pohled 
vše – skvělou rodinu, krásu, 
talent a přijetí na univerzitu 
v kapse. Přesto je v jeho životě 
trhlina, kterou vyplňuje drogami. 
Kde se vzala a jak může David 
(Steve Carell) pomoci svému 
milovanému synovi ve chvílích, 
kdy se ocitá nad propastí? 
Emotivní snímek o síle závislosti 
a ještě větší síle lásky byl natočený 
podle skutečného příběhu Nica 
a Davida Sheffových, kteří své 
zážitky zachytili každý ze svého 
úhlu pohledu ve dvojici knih. 
Opravdovost pádů i naděje 
ve filmu umocňují představitelé 
hlavních rolí, kteří svými výkony 
dokazují, proč jsou řazeni 
k nejtalentovanějším hercům 
svých generací.
vstupné: 100 Kč

pá  4. ledna 20:00 hod.
THE DOORS - 50TH 
ANNIVERSARY CELEBRATION
USA, 2018, 68 min., přístupné
Píše se 5. 7. 1968 a The Doors 
nastupují na pódium legendárního 
Hollywood Bowl, aby odehráli 
svuj nejslavnejší koncert.
vstupné: 180 Kč

so     5. ledna 15:00 hod. 
st  16. ledna 17:30 hod.
MARY POPPINS SE VRACÍ
rodinný, dobrodružný 
USA, 2018, 130 min., přístupný
Režie: Rob Marshall
Hrají: Emily Blunt, Lin-Manuel 
Miranda, Ben Whishaw
Film se odehrává kolem roku 
1930, v období ekonomické krize 
v Londýně (v období, ve kterém 
se odehrávají i původní knihy) 
a předlohou mu bylo dalších 
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sedm knih od P. L. Traversové. 
Ve filmu jsou děti známé 
z původního filmu, Michal 
(Whishaw) a Jana (Mortimer), 
už dospělé. V Třešňové ulici žije 
Michal se svými třemi dětmi 
a vychovatelkou Ellen (Walters). 
Poté, co Michal prodělá osobní 
ztrátu, objeví se v rodině 
Banksových opět tajemná chůva 
Mary Poppins (Blunt). Za pomoci 
veselého lampáře Jacka (Miranda) 
a svých jedinečných kouzelných 
schopností pomůže rodině znovu 
nalézt ztracenou radost a štěstí. 
vstupné: 110 Kč

so     5. ledna 20:00 hod.
út  15. ledna 17:30 hod.
ZNOVU VE HŘE
komedie, romantický 
USA, 2018, 12 let, titulky, 98 min. 
Režie: Peter Segal 
Hrají: Jennifer Lopez, Milo 
Ventimiglia, Vanessa Hudgens
Její talent byl skutečný. Její 
životopis nikoli.
Nikdy není pozdě začít znovu! 
Vtipný a zároveň romantický 
film o cestě jedné obyčejné 
dívky za štěstím. Maya pracuje 
v místním supermarketu a marně 
čeká na povýšení, protože jí chybí 
tolik potřebný vysokoškolský 
diplom.
vstupné: 110 Kč

ne 6. ledna 15:00 hod.
ČERTÍ BRKO
pohádka
ČR, SR, 2018, 99 min., přístupný
Režie: Marek Najbrt
Hrají: Jan Cina, Ondřej Vetchý, 
Judit Bárdos, Jan Budař, Marek 
Daniel, Jana Plodková
vstupné: 100 Kč 

ne     6. ledna 20:00 hod.
čt  24. ledna 10:00 hod.
BOHEMIAN RHAPSODY

drama, životopisný, hudební
USA, Velká Británie, 2018,  
134 min., 12 let, české titulky
vstupné: 120/60 Kč

út  8. ledna 17:30 hod.
ROK OPICE
komedie, fantasy
Makedonie, Srbsko, Slovinsko, 
Kosovo, 2018, 110 min., 12 let, 
titulky
Nejdůležitějšími protagonisty 
Blaževského satirické, lehce 
politické komedie jsou Tsobe 
- řadový zaměstnanec ZOO 
hlavního města Makedonie 
a nadmíru inteligentní šimpanz 
Koko. Připustíme-li, že mezi 
člověkem a zvířetem může 
vzniknout přátelství, tak přesně 
tímto slovem se dá pojmenovat 
jejich vztah. Poté, co kvůli 
všeobecné ekonomické krizi 
dostane Tsobe výpověď, vyvstává 
otázka, co bude s Kokem. Ten 
totiž nedokáže bez Tsobeho čtení 
na dobrou noc sám ani usnout 
a stává se těžko zvladatelným. 
Když se Kokovi podaří utéct, 
dostane Tsobe šanci získat svou 
milovanou práci zpět. Stačí, aby 
Koka přivedl zpět do ZOO. Tuto 
misi mu ale komplikuje fakt, že 
se mezitím v očích veřejnosti 
z Koka stává symbol svobody 
a odporu proti vládnoucímu 
establishmentu. Aby toho nebylo 
málo, rozhoří se spor o Koka 
mezi makedonským a albánským 
etnikem. Rok opice je osvěžující 
koktejl umíchaný ve žhavém 
balkánském kotli.
vstupné: 100 Kč

st 9. ledna 16:00 hod.
VÁNOČNÍ PÁSMO 
PRO DĚTI II.
ČR, 63 min., přístupný
Krátké pásmo pohádek pro 
nejmenší.
vstupné: 30 Kč

st  9. ledna 20:00 hod.   

SMRTELNÉ STROJE
dobrodružný, fantasy
USA, 2018, 128 min., 12 let, 
dabing
Režie: Christian Rivers
Hrají: Hera Hilmar, Robert 
Sheehan, Stephen Lang, Hugo 
Weaving
vstupné: 130Kč

čt 10. ledna 10:00 hod.  
ALFA
dobrodružný, drama
USA, 2018, 97 min., 12 let, titulky
vstupné: 70 Kč

čt  10. ledna 17:30 hod.
so  12. ledna 17:00 hod.
ROBIN HOOD
akční, USA, 2018, 117 min., 12 let, 
české titulky
Režie: Otto Bathurst
Hrají: Taron Egerton, Jamie 
Dornan, Ben Mendelsohn, Jamie 
Foxx, Eve Hewson
“Povídá se o nějakém 
zbojníkovi...“
Robin (Taron Egerton – 
Kingsman), válkou zocelený 
bojovník, se vrací z křižáckých 
výprav, aby společně s svým 
maurským přítelem Malým 
Johnem (Jamie Foxx – 
Nespoutaný Django) povstal 
proti zkorumpované anglické 
vládě v moderní vzrušující akční 
podívané plné zběsilých bojů, 
epické válečné choreografie 
i nadčasové romantiky.
vstupné: 120 Kč

čt  10. ledna 20:00 hod.
pá  11. ledna 20:00 hod.
ne  13. ledna 17:30 hod.
st  16. ledna 20:00 hod.
CENA ZA ŠTĚSTÍ
drama
ČR, 2018, 95 min., 12 let
Režie: Olga Dabrowská
Hrají: Ivana Chýlková, Vanda 
Hybnerová, Tomáš Hanák
Obyčejné lidské štěstí může mít 
mnoho podob. Někdy jasných, 
někdy nečekaných. Kde ho hledat 
a co mu obětovat? Film režisérky 
Olgy Dabrowské Cena za štěstí 
ukazuje příběhy lidí, kteří cestu 
ke svému štěstí někde ztratili 
a pokoušejí se jí znovu najít. 
Vztah, láska, moc, útěk a vlastní 
děti, které mohou přinášet naději 
a radost, ale mnohem častěji 
nakonec pykají za naše chyby.
vstupné: 120 Kč

pá  11. ledna 17:30 hod.  
ne  13. ledna 15:00 hod.  
RAUBÍŘ RALF A INTERNET
animovaný, komedie
USA, 2018, 112 min., přístupný, 
dabing
Režie: Phil Johnston, Rich Moore

Hrají: John C. Reilly, Sarah 
Silverman, Kristen Bell, Mandy 
Moore, Alan Tudyk
Ve filmu Raubíř Ralf a internet 
opouštíme Litwakovu videohernu 
a vydáváme se do rozsáhlých, 
nezmapovaných a vzrušujících 
vod internetu, na kterých udělá 
Ralfovo raubířství pořádné vlny. 
Známý videoherní záporák 
Ralf a jeho malá poruchová 
kamarádka Vanilopka von Šmak 
musí podniknout riskantní cestu 
po světové počítačové síti a najít 
náhradní část do Vanilopčiny 
videohry s názvem Cukrkáry. 
Cestou se Ralf s Vanilopkou 
setkávají s webovými občany 
neboli Webčany, mezi které patří 
například internetový podnikatel 
zvaný Yesss, který je hlavním 
algoritmem a duší trendové 
stránky „BuzzzTube“.
vstupné: 140 Kč

so 12. ledna 15:00 hod.
ASTERIX A TAJEMSTVÍ 
KOUZELNÉHO LEKTVARU
animovaný, komedie
Francie, 2018, 85 min., přístupný, 
dabing

Další příběh Asterixe a Obelixe…
vstupné: 110 Kč

so 12. ledna 19:30 hod. 
JEROME ROBBINS
balet
120 min., přístupný, české titulky
vstupné: 250 Kč

ne  13. ledna 20:00 hod.  
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
rodinný, fantasy
Velká Británie, USA, 2018, 134 
min., 12 let, český dabing
Režie: David Yates
Hrají: Eddie Redmayne, Katherine 
Waterston, Johnny Depp, Jude Law, 
Dan Fogler Ezra Miller, 
Zoë Kravitz
vstupné: 130 Kč

út 15. ledna 20:00 hod. 
UTOP SE, NEBO PLAV



2019 leden

www.sezimovo-usti.cz 11

Kulturní akce na měsíc leden

komedie
Francie, 2018, 122 min., přístupný, 
titulky
Režie: Gilles Lellouche
vstupné: 100 Kč

st  16. ledna 16:00 hod.
KROPÁČEK MÁ ANGÍNU
ČR, 73 min., přístupný
vstupné: 30 Kč

čt  17. ledna 17:30 hod. 
so  19. ledna 15:00 hod.
st  23. ledna 17:30 hod. 
LEDOVÁ SEZÓNA: 
MEDVĚDI JSOU ZPĚT

komedie, animovaný
USA,  2018, 90 min, přístupný, 
dabing
Režie: Tim Maltby
vstupné: 120 Kč

čt  17. ledna 20:00 hod. 
so  19. ledna 17:30 hod.
KURSK
drama, historický
Belgie, Lucembursko, 2018,  
117 min., titulky
Režie: Thomas Vinterberg
Hrají: Matthias Schoenaerts
vstupné: 120 Kč

pá  18. ledna 17:30 hod. 
ne 20. ledna 15:00 hod.
HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ 
HALLOWEEN
dobrodružný, komedie, rodinný, 
fantasy, horor
USA, 2018, 90 min, přístupný, 
dabing
Režie: Ari Sandel
Hrají: Madison Iseman, Jeremy 
Ray Taylor, Caleel Harris
Cummings, Wendi McLendon-
Covey, Ken Jeong, Chris Parnell, 
Shari Headley, Jessi Goei, Drew 
Scheid, Jack Black
V pokračovaní úspěšné komedie 
Husí kůže opět pár zvědavých 
teanagerů oživí monstra 
uvězněmá v knihách, a to navíc 

na Halloween! Příšery v čele 
se Slappym jsou rozhodnuté 
ovládnout svět a tuto pohromu 
může odvrátit pouze Sam, Sonny 
a jeho sestra Sarah. Čas však stojí 
proti nim....
vstupné: 120 Kč

pá  18. ledna 20:00 hod.
ne  20. ledna 20:00 hod. 
út  29. ledna 17:30 hod.
SKLENĚNÝ

thriller, drama, horor, mysteriózní, 
sci-fi
USA, 2019, 129 min., 12 let, titulky
Režie: M. Night Shyamalan
Hrají: Samuel L. Jackson, Bruce 
Willis, James McAvoy
M. Night Shyamalan uvádí 
zcela nový thriller inspirovaný 
komiksem, nazvaný Skleněný. 
vstupné: 120 Kč

ne  20. ledna 17:30 hod.
DOKTOR MARTIN: 
ZÁHADA V BESKYDECH

Komedie
ČR, 2018, 90 min., přístupný
Režie: Petr Zahrádka
Hrají: Miroslav Donutil
vstupné: 100 Kč

út 22. ledna 17:30 hod.
GORDON A PADDY
dětský animovaný
Švédsko, 2018, 62 min., přístupný
Režie: Linda Hambäck
vstupné: 100 Kč

út 22. ledna 19:00 hod.
ITALKA V ALŽÍRU - ROSSINI - 
BARCELONA 
záznam opery
Španělsko, 2018, 165 min, titulky
Režie: Vittorio Borrelli 
Hrají: Luca Pisaroni, Varduhi 

Abrahamyan, Sara Blanch
vstupné: 180 Kč

st 23. ledna 20:00 hod.
ZJEVENÍ
Francie, 2017, 137 min., 12 let, 
titulky
Režie: Xavier Giannoli
Hrají: Vincent Lindon, Galatea 
Bellugi, Patrick d’Assumçao
vstupné: 100 Kč

so  26. ledna 15:00 hod. 
ne  27. ledna 17:30 hod.
OVEČKY A VLCI
animovaný, rodinný, dobrodružný, 
komedie
Rusko, 2018, 80 min., přístupný, 
dabing
vstupné: 110 Kč

so  26. ledna 17:00 hod. 
ne  27. ledna 20:00 hod.
NARUŠITEL
drama
ČR, 2019, 12 let, 90 min.
Režie: David Balda
Hrají: Jiří Dvořák, Petr Kostka, 
Pavel Neškudla
vstupné: 120 Kč

so  26. ledna 19:00 hod.
SCHINDLERŮV SEZNAM
drama, historický, životopisný
USA, 1993, 195 min., 15 let
Režie: Steven Spielberg
vstupné: 110 Kč

út  29. ledna 20:00 hod.
CREED II 
sportovní, USA, 2018, 130 min., 12 
let, titulky
vstupné: 110 Kč

st  30. ledna 17:30 hod.
FAVORITKA

životopisný, komedie, historický
USA, Irsko, Velká Británie, 2018, 
119 min., titulky
Režie: Yorgos Lanthimos
vstupné: 120 Kč

st  30. ledna 20:00 hod.
SLOŽKA 64 

krimi, thriller
Dánsko, 2018, 119 min., od 12 let, 
titulky 
Režie: Christoffer Boe 
Podivné lékařské experimenty, 
zneužívání a převýchova 
„necudných“ dívek. Do rukou 
detektiva Carla Mørcka a jeho 
asistenta Assada z kriminálního 
Oddělení Q se dostává další 
nevyřešený případ. Jak souvisí 
děsivé, půl století staré tajemství 
opuštěného ostrova Sprogø se 
třemi mumifikovanými těly 
nalezenými za falešnou stěnou 
jednoho kodaňského bytu? 
A komu patřila čtvrtá, prázdná 
židle u prostřeného stolu? Mrazivý 
detektivní příběh založený 
na skutečné kapitole dánských 
dějin je čtvrtým severským 
thrillerem natočeným podle 
bestsellerů Jussiho Adler-Olsena.
vstupné: 100 Kč

čt  31. ledna 17:30 hod.
ŽENY V BĚHU 

komedie 
ČR, 2019, 93 min., přístupný
Režie: Martin Horský 
Hrají: Zlata Adamovská, Tereza
Kostková, Veronika Khek
vstupné: 130 Kč

čt 31. ledna 20:00 hod.
ÚNIKOVÁ HRA
psychologický thriller, USA 2019,
15 let, titulky
Režie: Adam Robitel
Psychologický thriller Úniková 
hra vypráví příběh šesti lidí, kteří 
přijali výzvu zúčastnit se únikové 
hry. Velmi brzy ale zjistí, že ze hry 
cesta ven neexistuje… a začíná boj 
o přežití.
vstupné: 120 Kč
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Josef Musil

Stalo se už tradicí, že při před-
staveních v  divadle Spektrum 

v  rámci předplatného nebývá ani 
jedno sedadlo volné. Proto Spekt-
rum přidává i  vystoupení divadel 
mimo předplatné, aby si všichni 
zájemci o  divadelní kulturu přišli 
na  své. Mimo předplatné se tak 

v  jarních měsících uskuteční vy-
stoupení souboru Léčivé divadlo, 
s  představením Doteky léčivého 
divadla. Jedná se o  nový autorský 
projekt Gabriely Filippi s  jejími 
hosty, v němž zazní hudba, umělec-
ký přednes a krásné myšlenky, které 
podněcují naši duši k hledání sebe 
sama. Pro milovníky komedií je 
připravena hra Tři letušky v posteli 
Divadla Radka Brzobohatého.       

www.miss-sezimovousti.czMĚSTSKÉ STŘEDISKO  KULTURY A SPORTU

Adresa:

facebook.com/mexussezimovoustiinfocentrum@sezimovo-usti.cz   +420 736 253 288 (IC)

nám. Tomáše Bati 701, 391 02  Sezimovo Ústí   I   Změna programu vyhrazena.

CASTING
MISS 2019

4. ročník

9. ÚNORA
OD 15 HODIN

SÁL SPEKTRUM

PŘIHLÁŠKY NA
www.MISS-SEZIMOVOUSTI.cz

NEJPOZDĚJI DO 2. ÚNORA 2019

VÍCE TAKÉ NA FACEBOOKU
MISS SEZIMOVOU ÚSTÍ

Buď sama sebou 
a dokaž to 
ostatním!

2019

Josef Musil

Před padesáti lety odehrála 
americká rocková skupina The 

Doors koncert, na nějž se dodnes 
vzpomíná. Zároveň to bylo jediné 
vystoupení, které kapela necha-
la zaznamenat v  celém rozsahu. 
Uskutečnilo se 5. července 1968 
na  pódiu Hollywood Bowl a  di-
váci ho mají možnost znovu vidět 
a slyšet. Kino Spektrum uvede zá-
znam koncertu 4. ledna od 20 hod. 

Filmový dokument má název The 
Doors Live At The Bowl 68': 50th 
Anniversary Celebration. Pro mi-
lovníky psychedelického rocku se 
jedná o  skutečnou lahůdku. Re-
žie se ujal klávesák Ray Manzarek 
a  o  zvukovou stránku se postaral 
dvorní zvukař kapely Bruce Bot-
nick, který nahrávky zremastroval 
do  podoby odpovídající poslu-
chačským nárokům současné doby. 
Výkon frontmana Jima Morrisona 
a trojice jeho spoluhráčů z období 
éry hippies ožívá!                                 

Spektrum uvede The Doors

V divadle Spektrum mimo předplatné 
Léčivé divadlo a Tři letušky v posteli

PF 2019
Pevné zdraví, štěstí a spokojenost přejí zaměstnanci Městského střediska kultury a sportu Sezimovo Ústí.

I v roce 2019 budeme milovníkům kultury přinášet široké spektrum hezkých zážitků. 


