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Martin Doležal
starosta města

Volební kampaně skon-
čily, lístky odevzdány 

a  spočítány, výsledky známy. 
Jsem rád a děkuji za to všem 
zúčastněným volebním stra-
nám, že ctily vzájemnou do-
hodu o korektnosti kampaně 
a  naše město a  jeho občané 
tak byli ušetřeni pomlou-
vačných letáků či osobních 
útoků. Myslím, že to svěd-
čí o  dobré politické kultuře 
v Sezimově Ústí. K tomu jis-
tě přispěla i  práce a  vysoká 
úroveň jednání dosavadního 
zastupitelstva, za  což patří 
velké poděkování a  uznání 
všem kolegyním i  kolegům 
ze zastupitelstva města. Ne-
dílnou součástí řízení města 
jsou i výbory zastupitelstva či 
komise rady a starosty města. 
Chtěl bych proto poděkovat 
také všem, kteří v  těchto or-
gánech věnovali práci pro 
město a jeho občany svůj čas 
a úsilí.

Poděkování si zaslouží 
všichni, kterým nebylo a není 
lhostejné další směřování 
a  rozvoj našeho města, přišli 
k volbám a podpořili ty, kte-
rým důvěřují, nebo dokonce 
byli sami ochotni se aktivně 
zapojit do  veřejného života 
a připraveni převzít odpověd-
nost za chod města tím, že se 
rozhodli kandidovat na  ně-
které z kandidátních listin.

Ve  složení zastupitelstva 
došlo k  významným změ-
nám, do  rozhodování o  ří-
zení, správě a dalším rozvoji 
Sezimova Ústí se dostane 
řada nových lidí. Všem zvo-
leným zastupitelkám a zastu-
pitelům gratuluji a přeji hod-
ně zdaru, dostatek nadhledu 
a  moudrosti při správě věcí 
veřejných.                                 

Komunální volby 2014 – Sezimovo Ústí
Dne 10. 10. a 11. 10. 2014 

volili občané města Sezimovo 

Ústí v rámci komunálních 

voleb 2014 své zástupce 

do městského zastupitelstva. 

Jak volili, a kteří kandidáti 

na post člena Zastupitelstva 

města Sezimovo Ústí byli 

úspěšní, uvádíme 

v  uvedeném přehledu.

Martin Doležal, starosta města
Miroslava Svitáková, 
tajemnice MěÚ

Zvolení zastupitelé dle stran a hlasů

Zelená pro město
  1. Martin Doležal 1949
  2. Martin Klíma 1582
  3. Alena Kalinová 1542
  4. Milan Veselý 1470
  5. Ivona Pikešová 1355
  6. Libor Borč 1331
  7. Jiří Ryzka 1355

  8. Hana Nováková 1280
  9. Hana Hemerková 1281
10. Ivan Dvořák 1413
11. Jana Richterová 1272
12. Milena Kottová 1285

MĚSTO PRO VŠECHNY
  1. Ludmila Svatková 778
  2. Karel Chotovinský 674
  3. Petr Peroutka 649

Česká strana 
 sociálně demokratická
  1. Pavel Samec 794
  2. Ladislav Dostál 571
  3. Zdeněk Kupsa 468

Komunistická strana 
 Čech a Moravy
  1. Josef Králík 639
  2. Jiří Ryzka 355

Občanská 
 demokratická strana
  1. Karel Chotovinský 252

TOP 09                                   

ROZLOŽENÍ STRAN V ZASTUPITELSTVU (POČET KŘESEL)
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Zelená pro město

MĚSTO
PRO VŠECHNY

ČSSD

KSČM

ODS

TOP 09

A JE TU PODZIM – Cesta ke Kozímu hrádku v podzimním nádechu. Foto: Petr Mareš



XXIII. ročník www.sezimovo-usti.cz2

listopad 2014

Volby do Zastupitelstva města Sezimovo Ústí 

konané ve dnech 10.–11. 10. 2014

Strana Celkem město VO 1 VO2 VO3 VO4 VO5 VO6 VO7 VO8

č. název hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy %

1 ODS 3 218 5,85 425 5,31 273 3,89 279 4,75 373 4,07 524 5,98 549 11,60 530 10,02 265 4,30

2 ČSSD 7 496 13,63 919 11,48 1 090 15,55 709 12,06 1 175 12,82 1 333 15,22 680 14,37 605 11,44 985 15,99

3 KSČM 5 005 9,10 628 7,85 605 8,63 562 9,56 969 10,57 744 8,50 351 7,42 472 8,93 674 10,94

4
Město 
pro všechny

8 946 16,27 1 525 19,05 1 341 19,13 860 14,63 1 542 16,83 1 538 17,56 663 14,01 506 9,57 971 15,76

5
Zelená 
pro město

27 620 50,22 3 991 49,86 3 514 50,12 3 335 56,75 4 870 53,14 4 329 49,43 2 022 42,73 2 804 53,04 2 755 44,72

6 TOP 09 2 708 4,92 517 6,46 188 2,68 132 2,25 235 2,56 289 3,30 467 9,87 370 7,00 510 8,28

volební účast 47,68 % 49,60 % 52,30 % 46,40 % 55,39 % 38,74 % 49,60 % 56,72 % 41,01 %

Voliči v seznamu 6057 Vydané obálky 2888 Volební účast v % 47,68 Odevzdané obálky 2885 Platné hlasy 54 993

Jan Novotný
projektový manažer

V měsíci červnu byla zahájena 
stavba s  názvem „Dopravní 

napojení sportovně rekreačního 
areálu Kozský potok“. Stavbu pro-
vádí zhotovitel VHS – Vodohos-
podářské stavby, spol. s.r.o. České 
Budějovice. Tato stavba, kromě 
toho, že slouží jako přístup k no-
vému koupališti Pohoda, propojí 
obě části Sezimova Ústí. Komu-
nikace bude sloužit pro pohyb 
cyklistů a  chodců v  příjemném 
prostředí v údolí Kozského poto-
ka. V současné době je dokončena 
I. etapa stavby cyklostezky, a  to 

od starého mostu v ulici Na Mýtě 
přes rozšíření vjezdu u zahradnic-
tví u  Svatoňů včetně vybudování 
opěrné zdi a  končící za  vjezdem 
do  areálu koupaliště, bez fi nální 
vrstvy.  II. etapa stavby, spočívající 
ve  vybudování lávky přes Kozský 
potok, byla zahájena v měsíci září. 
V současné době probíhá zakládá-
ní stavby pomocí pilotů a  budo-
vání pilířů pod mostovku lávky. 
Po  dokončení lávky bude reali-
zována poslední část cyklostezky 
navazující na stávající komunikaci 
vedoucí kolem skautského areálu. 
Stavba bude probíhat i  v  zimním 
období. Termín dokončení celé 
stavby, včetně fi nálních povrchů, 
je stanoven na 30. 4. 2015.               

Propojení obou částí města
Martina Suková
zástupce velitele městské policie

Ob j e m 
a  roz-

sah činností 
z a j i š ť o v a -
ných stráž-
níky městské 
policie se 
v průběhu let 

rozvinul do nebývalé šíře. Některé 
činnosti jsou dnes samozřejmostí 
a nikdo se nad nimi nepozastavuje. 
Není to jen řešení dopravních pře-
stupků spojených s  parkováním 
a měřením rychlosti. Tyto přestup-
ky jsou, vzhledem k narůstající do-
pravní intenzitě, zastoupeny velmi 
významně. Prioritou v  činnosti 
strážníků však nejsou. Na prvním 
místě jsou činnosti zajišťující ve-
řejný pořádek, bezpečnost osob, 
ochranu majetku a  poskytování 
služeb, z  nichž některé jsou nad-
standardní, např.
 denní přítomnost strážníků 

na  přechodech pro chodce 
u škol

 asistence zdravotní záchranné 
službě

 kontrola bytů a budov v majet-
ku města

 preventivní kontrola soukro-
mých objektů

 doručování písemností

 preventivní kontrola dětských 
hřišť

 bezpečnostní doprovod osob 
přepravující fi nanční obnos

 zajišťování dohledu při kul-
turních a  sportovních akcích 
na území města

 provádění odchytu toulavých 
psů a péče o odchycená zvířata, 
apod.

Někteří z vás mají osobní zku-
šenost se zjištěním  porušení 
pravidel provozu na komunikaci, 
pravidel občanského soužití, ru-
šení nočního klidu či jsou svěd-
ky podezřelého chování jiných 
osob, pokusu o krádež, zakládání 
černých skládek, atd. Ne vždy se 
poštěstí pachatele přestupkové 
nebo trestné činnosti zajistit. Te-
lefonická nebo písemná oznáme-
ní svědků obdržená s  denním, 
týdenním zpožděním často věc 
neřeší. Obracím se tedy na všech-
ny, kterým není lhostejné co se 
v okolí děje, ať už se jedná o po-
moc, důsledné řešení nějakého 
nešvaru nebo jen o  poskytnutí 
informací, řešte věc okamžitě. 
V pracovní době volejte na tel. čís-
lo: 381 276 003. Bezodkladným 
jednáním lze přispět ke  zdárné-
mu výsledku. V případě naší ne-
přítomnosti se neváhejte obrátit 
na  PČR, která má stejné pravo-
moci.                                                  

Městská policie informuje

Podrobné informace jsou na: www.volby.cz.



3

2014 listopad

www.sezimovo-usti.cz XXIII. ročník

Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

Mgr. Ing. Martin Doležal
381 201 128, 731 608 365

Místostarosta
Pavel Samec

381 201 136, 602 431 940
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
Helena Řežábková

381 201 114
Pečovatelská služba

777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu

Miroslav Píbil
381 201 118

Zást. ved. 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)

Městská policie
723 149 972, 381 276 003
Ředitel správy města

Jaroslav Kupsa
381 200 430, 777 794 872

Vedoucí technických služeb
Karel Homolka

381 200 432, 725 769 850
Vedoucí bytové správy

František Bednář
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

Jiřina Kalenská
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

Pro návštěvníky a hosty Sezimova Ústí byla vydána nová brožurka o městě, 
jeho historii, kulturních zajímavostech i současnosti. Publikace je připravena 
i v anglickém a německém jazyce.  

Bc. Petr Klíma
oddělení životního prostředí

V  rámci 
odstra-

nění po-
vodňových 
škod z červ-

na 2013 byla Fondem soudržnosti 
EU podpořena obnova poškoze-
ných účelových komunikací vedou-
cích k  rekreační lokalitě u Ozvěny 
a k oblasti pod letištěm.                   

Jiří Prokop, referent dopravy

Táborská ulice
První etapa rekonstrukce Tá-

borské ulice se po  počátečních 
technických problémech zdárně 
blíží ke  konci. Rodinné domy 
jsou kompletně napojeny nový-
mi přípojkami na  nové vedení, 
chybí poslední důležité propojení 
na  rekonstruovanou odlehčovací 
komoru v  křižovatce Táborská/
Krakovská. Posledním úkolem 
před započetím prací na  koneč-
ných úpravách vozovky a chodní-
ků jsou vynucené přeložky inže-
nýrských sítí E.ON, O2, NEJ TV, 
VO. Poté bude provedeno odstra-
nění několika set kubíků zeminy 
podloží v  celé ploše a  provedeny 
nové konstrukční vrstvy chodníků 
a  komunikací zakončené již tolik 
očekávaným novým asfaltovým 
kobercem a  zámkovou dlažbou 
chodníků. Osazení dopravních 
značek bude pomyslnou třešnič-
kou na dortu. Všichni se již těšíme 
na  nový vzhled ulice a  doufáme, 
že trocha toho utrpení za to stálo. 
Ukončení je plánováno na polovi-
nu listopadu. 

Ulice 9. května
Komplexní rekonstrukce a  roz-

šíření ul. 9. května probíhá pod-
le schváleného harmonogramu. 
První etapa od  křižovatky ulic 
Ke Hvězdárně a Svépomoc po ná-
městí před ZŠ byla dokončena 
před zahájením nového školního 
roku. Druhá etapa po  ulici Pod 
Vrbou počala běžet následovně. 
Počátkem září bylo více deštivé po-

časí, a tak při zemních pracích bylo 
více špíny a bahna. To se projevilo 
i  na  nelibosti některých občanů 
a žáků škol. Je to ale bohužel dáno 
tím, že řada z  nich nedbá zákazů 
a pro pár ušetřených kroků chodí 
na vlastní nebezpečí přes staveni-
ště. 

Práce se postupně přesunu-
jí na  křižovatku před restaurací 
U  Vrby, kde probíhá rekonstruk-

ce splaškové kanalizace a  přelož-
ka VN E.ON. Následně budou 
pokračovat práce na  chodnících 
a  komunikaci tak, aby v  závěru 
měsíce října mohla být položena 
další část asfaltového povrchu. 
Poslední etapa s omezením vjezdu 
od hodin v Dukelské ulici nás te-
prve čeká. Předpokládaný termín 
dokončení celé akce je polovina 
prosince.                                            

Informace o rekonstrukcích ulic

Nová brožurka o městěInfo o podpoře 
z Fondu soudržnosti

Táborská ulice

Ulice 9. května
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Kronika představuje

Mediálně známý člověk – Václav Hák
Anna Slunečková
kronikářka

Narodil se v Táboře jako prvo-
rozený syn paní Anně, která 

byla lékařkou a  Václavovi, který 
pracoval jako účetní tajemník. 
Přišla však válka a hlavně 27. kvě-
ten 1942, atentát na říšského pro-
tektora SS-Obergruppenfuhrera 
Heydricha. Nastalo velké zatýkání 
těch, kteří byli udavači označení, že 
souhlasí s tímto atentátem. Rodiče 
malého Vašíka byli mezi nimi. Nic 
nepomohlo, že paní Anna byla tě-
hotná, čekala druhé děcko. Velitel 
táborské služebny gestapa Artur 
Albrecht nemá slitování. Zahynuli 
11. června 1942 střelou na popra-
višti za táborskými kasárnami. Co 
po nich zbylo, muselo být zničeno, 
spáleno. Kdosi z  hořící hroma-
dy vytáhl plápolající diplom paní 
Anny. Syn Václav má toto torzo 
doma uloženo na památku. To, že 
rodiče se již nikdy nevrátí, se do-
zvěděl až po válce. Do péče si ho 
vzala jeho babička. Rodina chlapce 
ukrývala po  příbuzných, aby ho 
Němci nemohli poslat na  převý-
chovu.

Dva roky po  osvobození Čes-
koslovenska, mu jako válečnému 
sirotkovi byla nabídnuta cesta 
do zemí, které válka nezasáhla, kde 
bylo dobré sociální zázemí, spoleh-
livá výchova. Děcko se zde mělo 
stát součástí rodiny, která se ho 
ujme a po sžití přejít do osvojení. 
120 dětí cestovalo vlakem do Ko-
daně. Vašík se dostal do  rodiny 
Lingvistových, která bydlela na os-
trově Goen. Velice se mu zde líbilo. 
Na tomto malém ostrově byli ještě 
další dva chlapci z  Čech v  jiných 
rodinách, takže se tu necítil sám. 
Pan Lingvist byl strojním důstoj-
níkem na lodi, měli jednu dcerku,  

Vašík tak získal „sestru“,  koupali 
se v moři, chytali ryby, dostal kolo, 
jezdil na motorovém člunu, na ko-
ních a hlavně dostal krásný kožený 
kopací míč (s tím prý i spal) - toto 
vše muselo být pro malého kluka 
úžasné. Však má fotografi e z  to-
hoto pobytu pěkně uložené ve fo-
toalbu.

Babička, která byla již „v letech“, 
přece jenom souhlas k  adopci 
nedala a  tak Vašík po  roce cesto-
val s  kopacím míčem zpět domů 
do  Československa. Však mi pan 
Hák půjčil fotku z  té doby, abych 
ji mohla dát jako součást tohoto 
povídání.

Po  vychození základní školy 
odešel ve  14 letech do  Vojenské 
průmyslové školy pro letecké me-
chaniky do  Popradu a  po  jejím 
absolvování, které trvalo 5 let, za-
čal pracovat na letišti v Plzni-Bory. 
Vojenská služba mu však příliš ne-
vyhovovala, a tak po čase požádal 
o odchod do civilu. Nebylo to jed-
noduché, ale podařilo se to.

Obdiv k panu Lingvistovi a jeho 
práci na lodi či toulavá krev způso-
bily, že Václav přijal nabídku z Če-
chofrachtu a začal pracovat u Čes-
ké námořní plavby jako strojník, 
prošel zkouškami a  byl zařazen 
jako motorář 3 třídy na loď Klad-
no, která stála připravena v docích  
k vyplutí.

Vážné rodinné důvody ho  však 
přinutily vrátit se do  Tábora. Sen 
o  práci námořníka byl zasunut. 
Opět řešil, kde bude pracovat. Ná-
hoda tomu chtěla, že ho po  čase 
vyhledal tehdejší Okresní školní 
inspektor F. Boček a  nabídl mu 
místo učitele na  Střední průmys-
lové škole pro pracující v Sezimově 
Ústí, kde v  té době byl ve  funkci 
ředitel školy B. Zikmund. Učil zde 
technické předměty a  současně 
studoval v Praze České vysoké uče-
ní technické, strojní fakultu – obor 
obráběcí stroje. Psal se rok 1960, 
když  vstoupil do města Sezimovo 
Ústí a  zůstal mu věrný po  dnes. 

Cca po 6 letech školu opustil a za-
čal pracovat ve  fi rmě Kovosvit, 
ve vývojové konstrukci vedené pa-
nem Milbachem. A tady mnei pan 
Hák požádal o  vsuvku, že za  vše 
co se naučil v této fi rmě vděčí sta-
ré generaci baťováků - jmenoval 
alespoň některé – Ing Steinbach, 
Ing.  Šubrt, Ing.  Karlíček, pánové 
Milbach, Barbořík, Borkovec. Od-
borný vzestup a kvalita celé továr-
ny je úzce spjata s  těmito  jmény. 
Byla to generace, od které se bylo 
co učit!

Život se skládá nejen z pracov-
ních povinností, ale byly i radost-
né okamžiky. Přišla svatba. Václav 
si za  svoji životní družku vybral 
Jaroslavu, absolventku Střední 
zdravotní školy v  Táboře, která 
pracovala na  různých odděleních 
táborské nemocnice. Provizorní 
byt v Táboře se jim v roce 1969 po-
dařilo vyměnit za byt na Školním 
náměstí v  Sezimově Ústí a  tomu 
zůstali věrni do  dnešních dnů. 
Na svět přišly dvě dcerky a dnes už 
babi a dědu navštěvují čtyři vnou-
čata. Pan Václav se plně věnoval 
jednomu z vnuků, který nese jeho 
jméno Václav a pomáhal mu v jeho 
koníčku - závodní jízdě v automo-
bilu či motorce. Pan Hák říká: „Já, 
člověk „od  prkna“, jsem vnuka 
naučil jezdit, sžít se s řízením“. Ve 
14 letech se mu podařilo získat ti-
tul Mistra České republiky.

Na závěr své pracovní činnosti si 
zkusil i soukromé podnikání - za-
ložil fi rmu pro služby v průmyslu 
- projekt, dodávku i montáž tech-
nologických zařízení v oboru che-
mickém a energetickém. Své uplat-
nění zde našla i jedna z jeho dcer.

V současné době si užívá důcho-
dový život, práci na zahradě a kolo. 
Takže co mu popřát jiného, nežli 
zdraví a  spokojený život v  kruhu 
své rodiny.

Až půjdete někdy procházkou 
Táborem, zastavte se na popravišti 
a prohlédněte si relief sochaře J. V. 
Duška. Jedna z žen s rukama slože-
nýma na svém životě symbolizuje 
paní doktorku Annu Hákovou. 
Kromě této symboliky, svatební fo-
tografi e a zmíněného útržku diplo-
mu své matky nezbylo Václavovi 
po rodičích vůbec nic.                      

Člověk, o kterém vám chci tentokrát 

vyprávět je mediálně známý. 

Četli jsme o něm v tisku, v knihách, 

poslouchali v rozhlase. Z lidského 

hlediska mu však tuto publicitu 

nemůžeme závidět. I já musím 

v úvodu vzpomenout na dětství 

malého Václava.

VÁCLAV HÁK – chlapec s míčem a další český chlapec žijící u rodiny v sousedství.
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PRONÁJEM

KOUPĚ

Inzeráty

 Koupím garáž v  Sezimově 
Ústí 2, lokalita u Hiltonu.

Tel.: 602 171 644

 Koupím byt v  Sezimově Ús-
tí 2, 2+1, zvýšené přízemí 
(jedny schody), OV, klidné 
prostředí.

Tel.: 773 626 167

 Koupím byt v  Sezimově Ús-
tí 2, 2+1 nebo menší 3+1 s vý-
tahem, OV, klidné prostředí.

Tel.: 773 626 167

 Pronajmu byt 1+1 v Sezimově 
Ústí 2. Dlouhodobě.

Tel.: 774 152 366

Poděkování
Děkuji panu starostovi za

přání k narozeninám.
Jaroslava Opavová

Děkuji starostovi Mgr. Ing. Do-
ležalovi za blahopřání k mým 
narozeninám.

Božena Vichtová

Děkuji vedení města, panu 
starostovi a sboru pro občan-
ské záležitosti za  blahopřání 
a  dárek k  mým 90. naroze-
ninám. Paní Evičce Veselé 
za předání gratulace a milou 
návštěvu.

Marie Bohuslávková

Děkuji panu starostovi a sbo-
ru pro občanské záležitos-
ti za  přání k  narozeninám 
a paní Evě Veselé za předání 
dárku.

Melanie Kočová

Narození:
Jelínek Jindřich
Jelínek Ondřej
Veselý Denis
Brom Ondřej

Klapka Mathyas
Vacko Lukáš

Demská Valentýna
Kořínková Dominika

Chrtová Aneta
Elsnerová Lucie

Zemřelí:
Čepek Pavel

Pěknicová Libuše
Šimáková Marie

Svoboda Jiří
Daňa Karel

Jílek Jaroslav
Zástěra Emil

Šesťáci z Nové školy na Startu

Jana Junková 
Marcela Burešová 
Petra Kukačková
učitelky ZŠ

Dva dny prožili naši šesťáci 
v chatkách na dětském táboře 

Palcát nedaleko Plané nad Lužnicí. 
Z ubytování v chatkách byli všich-
ni nadšeni, protože si vyzkoušeli, 
jestli bez maminek najdou své 
věci, zvládnou každodenní hygi-
enu a na závěr si odvezou vše, co 
přivezli. Dokonce i  ti, kteří měli 
službu v  kuchyni, zjistili, že umí 

umýt nádobí a při krájení zeleniny 
a utírání nádobí může být i legrace.

Celodenní program byl zamě-
řen hlavně na spolupráci a pozná-
vání nejen dětí navzájem, ale i dětí 
a učitelů. Zábavné, vtipné i strate-
gické hry nadchly všechny a večer-
ní sportovní klání v  přehazované 
a frisbee rovněž slavilo úspěch. Ce-
lopobytová bojovka bez internetu 
a noční bobřík odvahy bez mobilů 
zůstaly pro většinu hlubokým zá-
žitkem.

Těšíme se na další společné, stej-
ně pohodové zážitky.



Kolektiv MŠ Lipová

Stalo se tak ve  čtvrtek 9. října. 
Objednali jsme krásné poča-

sí a  pozvali všechny naše rodiče 
a  děti. Přišlo jich opravdu hodně. 
Zasoutěžili jsme si, popovídali, 
zasmáli se, draci nám vesele létaly 
nad hlavami a nakonec jsme opekli 

špekáčky. Zkrátka, báječné odpo-
ledne. Děkujeme všem a těšíme se 
na příště. Zvláštní poděkování pa-
tří panu Mikuláštíkovi za příjemné 
zázemí.                                                

Společenská
kronika

od 8. 7. do 31. 9.

PRODEJ

 Prodám pozemek v Sezimově 
Ústí 2 nad bývalým koupali-
štěm. Výměra 900 m2. Volat 
večer.

 Tel.: 721 686 267

Vyprávění o tom, jak nad Hiltonem
létaly draci a voněly špekáčky
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MŠ Zahrádka

Příjemné překvapení čeka-
lo na  rodiče a  děti koncem 

loňského a  začátkem letošního 
školního roku, když se začala 
MŠ Zahrádka oblékat do nového 

kabátu.Návrh barevného řešení 
fasády vypracoval pan Pavel Ko-
lář z  fi rmy Atelier 24 spol. s  r.o.  
Ke  vzniku konečné podoby fa-
sády přispěly i  děti, proměnily 
se v malé návrháře a na vytisklý 
podklad prázdné budovy umis-
ťovaly vystřižené obrysy různých 

živočichů a  rostlin. Vlastní ma-
lování zvířátek na  fasádu přes 
šablony realizovala opět fi rma 
Atelier 24 spol. s  r.o. a  vznikla 
tak „Zahrádka“ tolik se odlišující 
od  monotónních panelákových 
fasád – plná zvířátek, hmyzu 
a květů.

Na závěr bychom chtěli společ-
ně s dětmi ještě jednou poděkovat 
manželům Říhovým a  jejich fi r-
mě, kteří vše pro nás uskutečnili 
v  podobě sponzorského daru. 
Přáli bychom si, aby všechny děti 
rády chodily za  zvířátky do  Za-
hrádky. Děkujeme.                          

Petr Tousek
ZO ČSOP Sezimovo Ústí 

Tento výlet za opeřenci v našem 
okolí, který pořádá každoroč-

ně místní organizace ČSOP,  může-
me považovat za  vydařený. Konal 
se 27. 8. a  navštívilo ho bezmála 
čtyřicet milovníků přírody. Potěši-
telná byla velká účast dětí všech vě-
kových kategorií. Počasí se vcelku 
vyvedlo a tak bylo možno v příro-
dě pozorovat či zaslechnout mno-
ho ptačích druhů. Divácky vděčná 

bývá ukázka odchytu a  kroužko-
vání. Do  tří připravených odchy-
tových sítí se podařilo chytit, ná-
sledně okroužkovat a zpět vypustit 
několik budníčků menších, sýkory  
modřinky i koňadry, drozda zpěv-
ného, brhlíka lesního a  červenku 
obecnou. Po ukončení akce se ještě 
před svinutím sítě chytla samič-
ka hýla obecného. Proto se mů-
žeme těšit nejen na  příští ročník, 
ale i  na  další akce, které najdete 
na webových stránkách místní or-
ganizace ČSOP www.csopsu.web-
node.cz.                                               

www.richart.cz 

VIII. Sezimoústecký Retroples  
Sobota 15. listopadu 2014 
Hotel MAS, Sezimovo Ústí               

Začátek v 19:30 hodin 
 hraje Big Papa,  předtančení: Akrobatický rokenrol 

hvězda večera VAŠO PATEJDL, moderuje a dýzou zakončuje DJ Kosťa 
Tombola o hodnotné ceny, vyhlášení nejlepších "Retromodelů"  

Prodej vstupenek na tel.: 724 003 814 
 a v recepci hotelu Mas, tel.: 381 275 010  

INZERCE

Ptačí festival v Sezimově Ústí

Proměny Mateřské školy Zahrádka
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Požadujeme: 

 VŠ vzdělání strojní 

 min. 5 let praxe na obdobné pozici, ve strojírenské společnosti (ideálně zakázková výroba) 

 znalost pevnostních výpočtů, zkušenosti s projektovým řízením 

 orientace ve strojních zařízeních a nových technologiích 

 znalost základů procesů v chemickém a potravinářském průmyslu 

 dobré komunikační a organizační schopnosti 

 ochotu plnit strategické i rutinní úlohy 

 vyspělé manažerské dovednosti, samostatnost v rozhodování, zodpovědnost 

 pokročilá znalost AJ – slovem, písmem (úroveň B2) 

 pokročilá uživatelská znalost MS Office, Auto CAD 3D 

 řidičský průkaz sk. B 

 

Nabízíme: 

 prostředí úspěšného, dynamického 

zaměstnavatele 

 spolupráce s inspirativními kolegy, podporujícím 

managementem 

 prostor pro osobní a profesní rozvoj, uplatnění 

potenciálu 

 zajímavé mzdové ohodnocení, včetně ročních 

bonusů, příspěvek na životní pojištění 

 mobil, notebook, příspěvek na stravování 

 HPP, nástup – ihned, příp. dohodou 

 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA: 
radka.vitu@pacovske.cz 
Tel: +420 724 589 699, +420 565 410 213 

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

Tel.: +420 565 443 111-14, fax: +420 565 443 117 

PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. přijmou 

TECHNICKÉHO ŘEDITELE  

O2_DSL_inz_Novinky_Sezimov_Usti_88x119_31_10_fixka.indd   1 20.10.14   11:00

INZERCE

Střední škola  
spojů a informatiky Tábor 

Vás zve na  
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

v sobotu 6. 12. 2014 od 8:00 do 12:00. 
Přiblížíme vám perspektivní obory moderní školy: 
Maturitní – čtyřleté 
+ Informační technologie 
+ Digitální telekomunikační technika 
+ Mechanik elektronik 
Učební – tříleté 
+ Elektrikář pro silnoproud 
+ Spojový mechanik 

hhnika
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Kateřina Nimrichtrová
Měxus

Jak jsme slíbili, po  dvou letech se 
do Sezimova Ústí opět vrátí Miss. 

A  s  velkou pompou! Moderovat 
bude tentokrát Vladimír Hron, kte-
rý zároveň předvede něco ze svého 
umu. Program dále oživí vystoupení 
zpěváka Marka Ztraceného a  také 
obsazení poroty bude hvězdné. 
Usedne do ní například akademický 
malíř Milan Chabera či Česká vice-
miss 2009 Tereza Budková, která je 
i garantem soutěže. A o co se bude 
hrát? O  fotoaparát, tablet či mobil. 
Vítězka kromě toho obdrží grafi ku 
od  mistra Chabery. Žádná slečna 

neodejde s  prázdnou. Pro všechny 
fi nalistky máme přichystané pouka-
zy na masáže, do fi tness či na kosme-
tiku a kosmetický balíček. Jste hezké 
a  sebevědomé? Je vám 16–24 let?
Chcete vyhrát? Hlaste se do  sou-
těže Miss Sezimovo Ústí 2015, a  to 
mailem na  adresu mexus@sezimo-
vo-usti.cz nejpozději do 15. prosin-
ce 2014. Do přihlášky uveďte jméno, 
věk, povolání nebo školu a  přilož-
te svoji fotografi i. Těšíme se na vás 
v  lednu na  castingu, z nějž vzejde 
10 fi nalistek, které se první jarní den 
2015 utkají o korunku nejpůvabnější 
dívky s titulem Miss Sezimovo Ústí. 
Soutěž je opět open, takže přihlásit 
se může kdokoli od Vyššího Brodu 
po Ostravu a ještě možná dál.          

Měxus

Záměrem této akce je upo-
zornit na  zdravotní problé-

my plynoucí z nevhodného slo-
žení stravy a nadváhy, či naopak 
podpořit ve  zdravém životním 
stylu. Dny zdraví s  Měxusem 
proběhnou v  měsících listopad 
až leden. Zájemcům bude k dis-
pozici profesionální analyzátor 
OMRON, který s  velkou přes-
ností změří hodnoty, jako jsou  
index tělesné hmotnosti, tělesný 
tuk, kosterní svalstvo, bazální 

metabolismus či viscerální tuk. 
Každý obdrží zápis výsledků 
společně s odborným výkladem. 
Můžete se tedy dozvědět, které 
hodnoty jsou pro vás rizikové 
a  jak je případně stabilizovat. 
Zdravotní pojišťovna VZP, kte-
rá se akce taktéž účastní, zajistí 
měření krevního tlaku a násled-
nou analýzu zdravotního stavu. 
Cílem celé akce je vzbudit v  li-
dech zájem o  jejich zdravotní 
stav. Na první měření si můžete 
dojít 19. listopadu v  době od 
10 do 16 hodin do Malého sálu 
Spektrum.                                   

Měxus

A mělo by nás bavit. Ze všech 
stran  můžeme slyšet, že je 

důležité věnovat se prevenci. 
Ale jak se v  dnešní době ori-
entovat v  množství nabízených 
produktů, které se na  trhu na-
cházejí? Kde a  od  koho získat 
skutečně poctivé a  fundova-
né informace? To jsou otáz-

ky, které si jistě mnozí z  nás 
kladou. Odpovědi na  ně mů-
žete najít, pokud navštívíte 
1. celodenní táborský festival 
zdraví, který se koná v  sobotu 
29. 11. od  9 hodin v  Kongre-
sovém sále bývalé JČU. Hosty 
festivalu jsou například zakla-
datelka a  majitelka fi rmy Na-
děje Mgr.  Jarmila Podhorná či 
vynálezce a objevitel „Molekuly 
života“ Ing. Ján Keresteš, CSc. 

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

Při loňském Živém betlému 
nám tak nepřálo počasí, že 

na největší atrakci akce – obří an-
děly s obřími sáněmi – zůstala už 
jen hrstka diváků. A to je opravdu 
škoda, protože byli famózní! Tak 
jsme letos divadlo Kvelb pozvali 
na  nasvícení města. To by v  tom 
byl čert (nebo snad anděl?), aby je 

tentokrát nepřivítaly davy. Vždyť 
přeci při loňském slavnostním 
nasvícení vánoční výzdoby vzlétlo 
k  oblakům z  rukou dětí 750 ba-
lónků s  dopisy pro Ježíška. Takže 
letos se sejdeme v pátek 28. listo-
padu v 16 hodin na náměstí T. Bati. 
Opět si nezapomeňte vzkazy, které 
s námi vypustíte do oblak, protože 
balónky jsou pro vás přichystány. 
A než se všechny nafouknou a při-
praví k  letu, pobaví nás kdo? No 
přeci obří andělé!                             

Václav Kalina

Pro kadety a žáky končí letošní 
sezóna sladkou tečkou. Kade-

tům, kterým se dařilo pravidelně 
obsazovat třetí příčku v  sérii tur-
najů 2. ligy 2014, se v  posledním 

kole podařilo prolomit pomyslnou 
barieru a usadit se na příčce druhé. 

„Jsme potěšeni, jakým způso-
bem mladý tým dospívá a  zraje“, 
pochvalují si trenéři (B. Řízek, 
V. Kalina, A. Kalinová). Žáci a žá-
kyňky vlili našim trenérům novou 
krev do žil. Po několika náborech, 

které stále ještě probíhají v Sezimo-
vě Ústí, Táboře a  Plané nad Luž-
nicí,  se počet dětí v  týmu téměř 
zdvojnásobil.

Na  závěr sezóny si nejmlad-
ší (služebně i  věkově) vyzkouší, 
jaké to je hrát opravdový zápas 
na  vlastním hřišti. Zápas se koná 

17. 10. 2014 od 16.00 hodin, kdy se 
utkají s  týmem z Trhových Svinů. 
Všichni příznivci jsou vítáni. Zá-
roveň zveme v sobotu 18. 10. 2014 
na „Dopalnou“, závěrečné opékání 
buřtů a posezení u ohně, doplně-
né o  hry a  soutěže od  10.00 do
13.00 hodin.                                      

Nasvícení města:
dopisy pro Ježíška a obří andělé

Zdraví, co nás baví

Hlaste se do Miss 2015 Dny zdraví s Měxusem

Závěr sezóny a nová krev u Hladových Hrochů

Zápas Hladoví Hroši versus ZŠ Jana Wericha, který výsledkem 5-4 posunul náš tým 
do fi nále závěrečného turnaje sezóny.                                                                  Foto: P. Malovaný

Výhra Hladových Hrochů 5-3 nad Hrochy z Havlíčkova Brodu zahájila vítězné tažení 
tímto turnajem.                                                                                                              Foto: P. Malovaný
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Kateřina Nimrichtrová
Měxus

Už loni jsme se mohli u našeho 
loutkového festivalu chlu-

bit tím, že byl mezinárodní. Jinak 
tomu nebude ani letos. Poté, co 
jsme spojili síly se soběslavským di-
vadlem Karromato, není o zajíma-
vé tituly ze zahraničí nouze. A letos 
vám festival Toulavé loutky nabíd-
ne něco opravdu extra. Rumunský 
soubor Teatrul Arcadia přiveze 
loutkové představení ve 3D! Na to 
se můžete těšit v sobotu 8. listopa-
du od 16 hodin, kdy bude festival 
pomalu vrcholit. A jestli máte rádi 
sametový hlas herce Miroslava 
Táborského, nenechte si ujít ani 
nedělní program, kde vystoupí 
se svojí ženou Kateřinou a  jejich 
loutkovým divadlem Anima Can-
dida s  představením na  motivy 
knihy Josefa Čapka „Povídejme si 
děti“. Zveme vás také na zajímavou 
výstavu loutek zapůjčených z mla-
dovožického muzea. K vidění totiž 
budou například i kulisy malované 
samotným mistrem Otou Bubeníč-
kem. Vstupné na  jednotlivá před-
stavení je 50 korun, za  amatérské 
soubory zaplatíte 20 korun. Popla-
tek za výtvarnou dílnu, kde si děti 
budou moci vyrobit molitanové 
loutky či stínové divadlo, je 30 ko-
run. Těšíme se na vás ve Spektru.

SEZIMOVO ÚSTÍ

Středa 5. 11.   16.30 hod.
sál Spektrum
Vodnická pohádka

Divadlo Koňmo

Čtvrtek 6. 11.   15–17 hod.
Malý sál Spektrum
Výtvarná dílna pro děti

Pátek 7. 11.   17 hod.
Galerie Spektrum
Vernisáž výstavy Loutky z věže

Téměř divadelní společnost 
V. Pirošuka

Sobota 8. 11.   16 hod.
sál Spektrum
Tisíc a jedna hranice 

aneb Příběh o Aladinovi

Teatrul Arcadia

Sobota 8. 11.   17 hod.
loutkový sál Spektrum
O zakletém kaprovi

Divadélko  Na nitce

Neděle 9. 11.   16 hod.
sál Spektrum
Pohádkové nepohádky 

Josefa Čapka

Anima Candida

Neděle 9. 11.   17 hod.
loutkový sál Spektrum
O bojácném strašidýlku

Divadýlko na schodech                  

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

Milé dámy, a  abych nikoho 
nediskriminovala, tak i pá-

nové, nenechte se pobízet a  za-
pojte se opět do našeho Sezimác-
kého štrúdlování. Letos to vyšlo 
na sobotu 22. listopadu. A co nás 
tentokrát čeká? Tak samozřej-
mě v prvé řadě soutěž o nejlep-
ší sezimácký i  mimosezimácký 
jablečný závin. Do  poroty, která 
bude výtvory hodnotit, usednou 
naši „staří známí“ jako napří-
klad ředitel Divadla Oskara Ne-
dbala v Táboře a velký milovník 
štrúdlu Karel Daňhel, dramaturg 

tohoto divadla Marcel Kříž, au-
torka kuchařek a  překladatelka 
divadelních her Karina Havlů, 
její manžel a  předseda tábor-
ského konvivia hnutí Slow Food 
Igor Holub, ředitel ZŠ 9. května 
Petr Peroutka, chybět nebudou 
samozřejmě ani zástupci médií, 
takže přivítáme šéfredaktorku 
Táborského deníku Alenu Šatro-
vou či redaktorku Táborska Lucii 
Váchovou. O  muziku se tento-
krát postará známá staropražská 
kapela Hašlerka. Kromě výtvorů 
soutěžících budete moci ochut-
nat také profesionální štrúdl 
z  cukrářství u  Veselých. Káva 
a čaj jsou zdarma, stejně tak jako 
vše, co u nás ochutnáte.              

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

Zajímá vás, co chystáme v  na-
šem divadle na  příští sezonu? 

Už vám to můžeme prozradit, 
i když ještě ne u všech představení 
s přesným termínem. To ale nezna-
mená, že už si nemůžete rezervovat 
svá místa na předplatné Jaro 2015. 
Nenechte si ujít slavné představe-
ní Divadla Radka Brzobohatého, 
které už má dokonce svůj fanklub. 
Ano, chystají se sem Vyhazovači! 
A  taky Simona Stašová s předsta-
vením Drobečky z  perníku. A  co 
takhle dát si Miláčka Annu? Taky 
platonicky milujete Sašu Rašilova? 
Nebo jste okouzleni vílí krásou 
Lindy Rybové? Pak je tohle divadlo 
pro vás to pravé. Nemluvě o tom, 
že to bude pěkná taškařice, protože 
prý není úplně vhodné přivést si 
domů milence v  okamžiku, když 
v  ložnici dlí manželova přítelky-
ně… Z amatérských souborů jsme 
pozvali nadějkovský Fikar, který 
nastudoval nové představení s ná-
zvem“ Paní Fantomasová se zlobí“ 
z pera Jana Váchala. Permanentku 
pořídíte za 980 Kč, jednotlivá před-
stavení od 320 do 360 korun, ama-
téry za 80 Kč.

10. února
John Godber: VYHAZOVAČI

Divadlo Radka Brzobohatého
Energií sršící hudební komedie 
se skvělou hudbou a písněmi 
Ondřeje Brzobohatého.

Hrají: Ondřej Brzobohatý, Přemysl 
Pálek, Ernesto Čekan, Vojtěch 
Hájek, Petr Vágner

březen
Marc Camoletti: 

MILÁČEK ANNA

Divadlo Palace
Světově proslulá komedie o tom, 
že není šikovné přivést si domů 
milence, právě když má váš 
manžel v ložnici svou přítelkyni. 
Ještě, že je tu služka Anna...
Hrají: Martina Hudečková, Saša 
Rašilov, Petra Špalková, David 
Prachař, Linda Rybová

březen
Jan Váchal: PANÍ 

FANTOMASOVÁ SE ZLOBÍ

FIKAR – divadelní a osvětový 
spolek v Nadějkově
Ztřeštěná krimikomedie o jednom 
manželském sporu, který může 
vyřešit jen loupež.

17. dubna
Neil Simon: 

DROBEČKY Z PERNÍKU

Divadlo A. Dvořáka Příbram
Několik běžných životních situací, 
které musí řešit alkoholička 
právě propuštěná z léčení, její 
nedospělá dcera a stále neúspěšný 
herec čekající na příležitost, která 
nepřichází. Tragikomický příběh 
s nadějeplným koncem.
Hrají: Simona Stašová, Andrea 
Daňková, Čestmír Gebouský, 
Helena Karochová, Ernesto Čekan, 
Vojtěch Záveský                               

Přihlaste svůj štrúdl
do soutěže

Do Ústí se zatoulají loutky

Simona Stašová a ti další

Foto: www.prague.eu
VYHAZOVAČI – Energií sršící hudební komedie se skvělou hudbou a  písněmi 
Ondřeje Brzobohatého.
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HARMONIZAČNÍ 

A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

3., 10., 24. listopadu   18 hod.
Malý sál Spektrum
Cvičení pod vedením Lenky 
Čápové pro zdraví a psychickou 
pohodu, které je vhodné pro 
všechny věkové kategorie včetně 
seniorů. Zbavíte se napětí, bolesti, 
naučíte se správně využívat 
svaly a předcházet zdravotním 
problémům.
Vstupné: 60 Kč
..............................................................................................

TANEČNÍ VEČER

14. listopadu    19 hod.
Vestibul Spektrum
K tanci a poslechu hraje skupina 
Klávesy Band.
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

DNY ZDRAVÍ S MĚXUSEM

19. listopadu   10–16 hod.
Malý sál Spektrum
Prezentace zdravého životního 
stylu veřejnosti zahrnující 
diagnostiku tělesných tkání 
analyzátorem Omron včetně 
získání zápisu a vysvětlení 
k naměřeným hodnotám 
(měření tuků, svalů, klidového 
metabolismu, BMI, viscerálního 
tuku), konzultaci s výživovou 
poradkyní na libovolné téma 
o výživě, měření tlaku. 
..............................................................................................

SEZIMÁCKÉ ŠTRÚDLOVÁNÍ 
22. listopadu   16 hod.
Vestibul a Malý sál Spektrum

Zábavné odpoledne ve Spektru 
spojené se soutěží o nejlepší 
sezimácký jablkový závin. 
O doprovodný program se 
tentokrát postará Staropražská 
kapela Hašlerka. Kuchařky hlaste 
se na tel. 381 276 707 nebo mailem 
na mexus@sezimovo-usti.cz.
Vstupné: 40 Kč
..............................................................................................

NASVÍCENÍ MĚSTA 

28. listopadu   16 hod.
nám. T. Bati

Slavnostní nasvícení výzdoby 
města spojené s vypouštěním 
balónků s dopisy pro Ježíška. 
Divadlo Kvelb přivede obří anděly 
na obřích sáních.
VEČER SE ZŠ ŠKOLNÍ NÁM.

28. listopadu    18 hod.
sál Spektrum
Dubínek, pohádka O kouzelném 
jablku, Nokturňáček, Koťata

DIVADLA

STVOŘENÍ SVĚTA

7. listopadu   19 hod.
Sál Spektrum
Divadlo Kapota
Komedie s neumělými zpěvy 
pro celou rodinu velmi volně 
inspirovaná knihou Jeana Eff ela 
Stvoření světa.
Vstupné: 70 Kč
..............................................................................................

SCAPINOVA ŠIBALSTVÍ

20. listopadu   19 hod.
Sál Spektrum
Městské divadlo Mladá Boleslav
Moliérův Scapino je ŠIBAL 
podobný Belmondovým 
fi lmovým hrdinům – přitažlivý, 
důvěryhodný, obdivuhodný. 
Nasazuje krk, nastavuje záda, 
přijímá rány a taky dává, 
nesmiřuje se s hloupým pořádkem 
věcí. Svým umem stojí na straně 
mladých pánů proti praktikám 
zkostnatělých rodičů. V roli 
Scapina uvidíte Matouše Rumla, 
který jí vděčí za cenu Th álie.
Režie: Jan Novák
Vstupné: 290 Kč

POHÁDKY

O VODNÍKU JAKUBOVI ANEB 

NEMAJÍ TO ČERTI LEHKÉ

12. listopadu   16.30 hod.
Sál Spektrum
Pohádka na motivy S. Oubrama 
o hodném vodníkovi a hloupém 
čertovi, s nímž mlynář a mlynářka 
vlastní krví smlouvu podepíší, aby 
se své schovanky Růženky, které 
mlýn patří, zbavili...
Vstupné: 40 Kč
..............................................................................................

KAŠPÁRKOVA 

DOBRODRUŽSTVÍ

19. a 26. listopadu   16.30 hod
Loutkový sál Spektrum

Kašpárek s pejskem a kočičkou 
jdou vysvobodit princeznu, kterou 
unese zlý čaroděj…
Vstupné: 20 Kč

KONCERTY, 
FESTIVALY

SPOLEKTIV

3. listopadu   19 hod.
Malý sál Spektrum
Comeback slavné jihočeské 
folkrockové kapely v téměř 
původním složení: Renata Švecová 
- zpěv a perkuse, Martin Jančura 
- zpěv, kytary a perkuse, 
Tonda Vidlák - saxofony, klarinet, 
fl étny, dechový syntezátor, 
Jarda Hnízdil - zpěv a kytary, 
Jirka Regásek - baskytara
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

LOUTKOVÝ FESTIVAL 

5 – 9. listopadu
Podrobný program na str. 9
..............................................................................................

JAROSLAV HUTKA

13. listopadu   19 hod.
Malý sál Spektrum

Koncert známého českého 
folkového hudebníka, skladatele 
a písničkáře.
Vstupné: 120 Kč

BESEDY, PŘEDNÁŠKY

CESTA KE ZDRAVÍ: ŽALUDEK

19. listopadu   18 hod.
Malý sál Spektrum
Přednáška MUDr. Vladimíry 
Koutenské na téma využití 
alternativních metod k sebeléčení.
Vstupné: 40 Kč
..............................................................................................

KŘESLO PRO HOSTA: JANA LEVAI

25. listopadu   18 hod.
Malý sál Spektrum
Etiketa a dress code aneb víme jak 
do společnosti? O tom si budeme 
povídat s odbornicí na toto téma 
Janou Levai.
Vstupné: zdarma

KURZY, DÍLNY

FIMOŠPERKY A BROŽE

1. listopadu    10 hod.
Klubovna Spektrum

Kurz s Olinou Šebkovou – hra 
s barvami a texturami
Pracovat se bude s polymerovými 
hmotami a se speciálními 
pomůckami, které dají vašemu 
výrobku další rozměr. Seznámíte 
se s texturami a jejich využitím 
ve šperku. Uvidíte několik 
způsobů dokončení výrobku.
Cena kurzu včetně 
materiálu: 390 Kč
..............................................................................................

KERAMIČTÍ ANDĚLÉ

11. listopadu    17 hod.
Klubovna Spektrum
Na tomto kurzu si pod vedením 
výtvarnice a keramičky Kristýny 
Strassové vykouzlíte z obyčejné 
hroudy šamotové hlíny vlastního 
půvabného anděla o velikosti 
30 cm. Po vyschnutí a přežahnutí 
soch bude možné i následné 
barevné dekorativní dokončení 
dne 9. 12. za 50 Kč.
Přihlášky do 7. 11. mailem 
na mexus@sezimovo-usti.cz nebo 
na tel. 381 276 707
Cena kurzu včetně materiálu: 250 Kč
..............................................................................................

VAZBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ 
26. listopadu    18 hod.
Vestibul Spektrum
Lektorka Kateřina Proutkovská, 
majitelka výtvarných potřeb 
U tukana, ve spolupráci 
s květinářstvím U Milušky vás 
provede vazbou adventních věnců 
od základu a nabídne barevnou 
škálu přízdob z různých materiálů. 
Vlastní svíce s sebou. 
Přihlášky do 24. 11. mailem 
na mexus@sezimovo-usti.cz nebo 
na tel. 381 276 707
Cena kurzu včetně materiálu: 180 Kč
..............................................................................................

KAŠPÁRKOVA DÍLNIČKA

19. a 26. listopadu   15.30 hod.
Klubovna Spektrum



11

2014 listopad

www.sezimovo-usti.cz XXIII. ročník

Kulturní a sportovní akce na měsíc listopad

Výtvarná dílna, kde si děti vyrábějí 
loutky a postavičky z různých 
materiálů na motivy aktuálních 
pohádek Divadýlka na schodech.
Vstupné: 30 Kč

VÝSTAVY

VÝSTAVA LOUTEK + VÍTĚZNÉ 

OBRAZY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

7.–26. listopadu
Galerie Spektrum
Vernisáž 7. listopadu v  17 hodin. 
Výstava je přístupná v době konání 
akcí MSKS včetně promítání 
fi lmů (v průběhu harmonizačního 
a zdravotního cvičení je výstava 
uzavřena) nebo po domluvě 
v kanceláři předprodeje.
..............................................................................................

KLÁRA JIRKŮ - TVÁŘE 

MOSAMBIKU

18.–31. listopadu  
Vestibul Spektrum
Vernisáž s cestopisnou přednáškou: 
středa 18. listopadu od 18 hodin. 
Výstava fotografi í je pořádána 
ve spolupráci s dětským fondem 
OSN – UNICEF, pod jehož 
patronací mladá fotografk a 
Mosambik navštívila. Výstava je 
prodejní – výtěžek putuje zpět 
do Afriky.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

28. listopadu–14. prosince
Galerie Spektrum
Vernisáž 28. listopadu 
v 17.00 hodin. 

Tradiční výstava sezimoústeckých 
zahrádkářek s vánoční a adventní 
tématikou - perníčky, suchá vazba, 
dekorace, výšivky a další. Vystoupí 
děti ze ZUŠ Sezimovo Ústí.
Výstava bude otevřena do 7. pro-
since denně  od 9 do 17 hodin. 
Po tomto termínu bude otevřena 
do 14.12. v době konání akcí 
MSKS včetně promítání fi lmů 

(v průběhu harmonizačního 
a zdravotního cvičení je výstava 
uzavřena) nebo po domluvě 
v kanceláři předprodeje. 

VÝLETY

MUZIKÁL SNĚHOVÁ 

KRÁLOVNA

Divadlo Hybernia Praha
9. listopadu 
Odjezd ve 13.00 hod parkoviště 
Spektrum Sezimovo Ústí, ve 13.15 
parkoviště nádraží ČD Tábor
Rodinný muzikál na velkém jevišti 
divadla Hybernia, pohádkový 
příběh je protkaný milým 
humorem, který pobaví malé 
i velké.
Hrají: Dagmar Patrasová, 
Mahulena Bočanová, Sabina 
Laurinová, Linda Finková, 
Martina Pártlová a další.
Rezervace nutné do 4. 11. na 
tel. 737 254 684, 381 276 707 nebo 
mailem: mexus@sezimovo-usti.cz
Cena: 750 Kč 
(vstupenka I. kategorie, doprava)
..............................................................................................

VYSOČINA - VÝLET DO ÚTROB 

VODNÍ ELEKTRÁRNY DALEŠICE

15. listopadu
Odjezd v 6.06 hod. z parkoviště 
nádraží ČD Tábor, v 6.16 hod. 
z parkoviště Spektrum SÚ
Průvodce Ing. Josef Jahelka vás 
zavede do nitra vodní elektrárny 
s druhou nejvyšší sypanou hrází 
ve světě, nahlédnete do historie 
premonstrátů v klášteře Nová 
Říše, navštívíte Památník Bible 
kralické a rozhlednu Babylon 
u Kramolína.
Rezervace nutné do 10. 11. na 
tel. 737 254 684, 381 276 707 nebo 
mailem: mexus@sezimovo-usti.cz
Cena: 460 Kč
..............................................................................................

MONÍNEC, ČAPÍ HNÍZDO 

A ADVENTNÍ PODVEČER 

V ZÁMKU JABLONNÁ N/VLT. 
29. listopadu

Odjezd v 9.00 hod. z parkoviště 
Spektrum SÚ, v 9.15 z Tábora, 
příjezd mezi 20. a 21. hodinou
Program: přednáška o České Sibiři 
a Toulavě v relaxcentru Monínec 
včetně oběda, komentovaná 
procházka po Ekocentru Čapí 
hnízdo, adventní atmosféra 
na půvabném zámečku Jablonná 
nad Vltavou - vánočně
vyzdobený park, klavírní koncert, 
vánoční punč a cukroví..
Rezervace nutné do 24. 11.  na tel. 
737 254 684, 381 276 707 nebo 
mailem: mexus@sezimovo-usti.cz
Cena: 580 Kč

KLUBOVNA III. VĚKU

Klubovna v Jiráskově ulici
POJĎME SE POBAVIT

3. listopadu   15 hod. 
Pojďme se pobavit 
u společenských her. Zahrajeme si 
žolíky, pexeso, domino a užijeme 
si společné chvíle.
..............................................................................................

TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ

10. listopadu   15 hod. 
Tradiční posezení a zpívání 
s harmonikou.
..............................................................................................

HRABĚCÍ PĚŠINKA

a nová naučná stezka

15. listopadu   13 hod.
Vycházka s Hanou Kazatelovou. 
Sraz před hotelem MAS, 
ve 13.14 odjezd autobusem 
do Plané nad Lužnicí.
..............................................................................................

VÁNOČNÍ INSPIRACE VE SRUBU

24. listopadu   14 hod.
Sraz tentokrát ve 14 hodin 
na zastávce MHD v Sezimově Ústí 
II. Odjezd na Sojčák a pak kousek 
pěšky.
Srub sice láká zálesáky, ale 
v Táboře u Sojčáku je ve Srubu 
Zahradní centrum a paní Marie 
Štefanová, která nám poradí, 
jak si vytvořit vánoční dekorace 
a sváteční atmosféru.

PŘIPRAVUJEME 
NA PROSINEC

KURZ: ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH 

A MIKULÁŠSKÝCH PERNÍČKŮ

4. prosince   17 hod.
Klubovna Spektrum 

Se zkušenou perníkářkou Marií 
Starou si vymalujeme voňavé 
medové perníčky nejrůznějších 
tvarů. Doporučujeme si přinést 
i vlastní perníčky. 
Kurz je vhodný pro děti 
i dospělé.
Cena: 60 Kč
..............................................................................................

VÝLET: 

NĚMECKO – ADVENT 

V DRÁŽĎANECH, 

MORITZBURG, MÍŠEŇ

14. prosince
Odjezd v 6.00 hod z parkoviště 
Spektrum Sezimovo Ústí, 
v 6.15 hod z parkoviště nádraží 
ČD Tábor
Třemi německými destinacemi 
vás provede průvodkyně Lenka 
Želivská. První zastávkou bude 
zámek Moritzburg, který znáte 
z romantické pohádky o Popelce. 
Dalším slavným místem bude 
Míšeň – město porcelánu. Poté si 
ukážeme historické jádro Drážďan 
s pověstnou vánoční výzdobou 
nebo nejstarší historický trh 
v Německu - Štrýclmarkt (vstupné 
2  Eura). Bude čas i na proslulou 
specialitu jako je drážďanská štola. 
Návrat do Tábora a SÚ kolem 
23. hodiny.
Cena: 895 Kč
Cena zahrnuje: dopravu, 
odborného průvodce, vstup 
do zámku Moritzburg.
Rezervace nutná do 10. 12. na 
tel. 737 254 684, 381 276 707 nebo 
mailem: mexus@sezimovo-usti.cz

KINO SPEKTRUM

ŠKATULÁCI (Boxtrolls)

1. listopadu   17.30 hod.
Animovaný USA, přístupný, 
dabing, 97 minut
V Sýrečkově není radno 
vycházet po setmění. Z doupat 
vylézají podivní Škatuláci, 
kteří kradou vše, co jim přijde 
do rukou. Jednou prý dokonce 
ukradli malého kluka! A právě 
tenhle ukradený klučina vám 
v dobrodružném vyprávění 
prozradí, že to všechno jsou jen 
bohapusté lži a kecy v kleci.
Režie: Graham Annable, 
Anthony Stacchi 
Vstupné: 110 Kč dospělí, 
90 Kč děti
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SOUDCE (The Judge)

1. listopadu   20 hod.
Drama USA, od 12 let, titulky, 
142 minut
Příběh právníka, který se 
z velkoměsta vrací domů, kde 
prožil dětství a kde je jeho 
odcizený otec, maloměstský 
soudce, podezřelý ze spáchání 
vraždy. Syn se rozhodne zjistit 
pravdu a v průběhu pátrání 
obnovuje spojení s rodinou, 
od které před lety odešel. 
Režie: David Dobkin
Hrají:  R. Downey Jr., R. Duvall, 
V. Farmiga 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

WINX CLUB:

V TAJEMNÝCH HLUBINÁCH 

(Winx Club: Il mistero degli abissi) 
2. listopadu   17.30 hod.
Animovaný It., přístupný, 
dabing, 98 minut
Winx jsou zpět! Tentokrát se 
chtějí chopit císařského trůnu 
a aktivovat ohromnou sílu, 
omylem však probudí krutou vílu 
Politeyu, která byla zakletá třemi 
čarodějkami.  
Režie: Iginio Straffi   
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

MAPY KE HVĚZDÁM

(Maps to the Stars)

2. listopadu   20 hod.
Komediální drama Kan./USA, 
od 15 let, titulky, 111 minut
Stanford je psychoterapeutem 
hollywoodských hvězd, Christina 
se snaží rozvíjet hereckou 
kariéru jejich problematického 
syna, dcera byla pro změnu 
propuštěna z léčebny, kde se 
léčila z pyromanie. Jediným 
s nadhledem je řidič, ale i on touží 
po fi lmové slávě... 
Režie: David Cronenberg 
Hrají: J. Moore, M. Wasikowska, 
J. Cusack 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

KROK DO TMY

6. listopadu   20.15 hod.
Drama SR, od 15 let, orig. verze, 
120 minut
Drama o lékaři, který se neumí 
vyrovnat se svojí krvavou minulostí. 
Je bývalý partizánský velitel  hrdina 

nebo vrah? Manželka je obětí 
nebo přisluhovačkou totalitní 
moci? A milenka je jen kariéristka 
nebo osudem zkoušená svobodná 
matka? 
Režie: Miloslav Luther
Hrají: M. Igonda, M. Haasová,
M. Donutil 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

INTIMITY

8. listopadu   20 hod.
Romantická komedie ČR, 
od 12 let, 104 minut

Film složený ze sedmi příběhů 
o lásce, které se vzájemně 
prolínají. Zamilované páry nám 
nechávají nahlédnout do svého 
intimního soukromí v okamžiku, 
kdy řeší určitý citový milostný 
problém úměrný jejich věku 
a povaze. 
Režie: Ivo Macharáček
Hrají: Z. Adamovská, P. Štěpánek, 
T. Klus, O. Vetchý
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

ZMIZENÍ ELEANOR RIGBYOVÉ: 

ON (Disappearance of Eleanor Rigby: HIM)

9. listopadu   20 hod.
Drama USA, od 12 let, titulky, 
89 minut
Dvojí pohled na jeden vztah 
ve dvou fi lmech. Jak je možné 
různě vnímat stejný příběh a krizi 
vztahu dvou lidí? Jak se liší jeho 
a její pohled na jednu a tutéž 
událost? Jak odlišné mohou 
vnímat společně prožitou tragédii? 
Režie: Ned Benson 
Hrají: J. McAvoy, J. Chastain, 
I. Huppert 
Vstupné: 110 (90) Kč

WINX CLUB: V TAJEMNÝCH 

HLUBINÁCH 
(Winx Club: Il mistero degli abissi)

15. listopadu   17.30 hod.
Animovaný It., přístupný, dabing, 
98 minut
Režie: Iginio Straffi   
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

INTERSTELLAR (Interstellar)

15. listopadu   20 hod.
Dobrodružný USA/VB, přístupný, 
titulky, 169 minut
Když se náš čas na Zemi chýlí 
ke konci, je skupina výzkumníků 
pověřena nejdůležitějším 
posláním v lidských dějinách: 
cestou za hranice naší galaxie, 
při které má za úkol najít mezi 
hvězdami pro lidstvo nový domov.
Režie: Christopher Nolan 
Hrají: A. Hathaway, J. Chastain, 
M. McConaughey  
Vstupné: 100 Kč

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

MAGICKÉ STŘÍBRO - HLEDÁNÍ 

KOUZELNÉHO ROHU 
(Blåfj ell 2 - Jakten på det magiske horn)

16. listopadu   17.30 hod.
Rodinný Nor., přístupný, dabing, 
84 minut
Malé údolí, kde žijí červení skřítci, 
je ohroženo obrovským ledovcem. 
Lidé už údolí opustili a červení 
skřítci budou muset brzy také. 
Královna Fjellrose ale věří dávné 
pověsti o magickém modrém 
rohu, který dokáže změnit 
počasí... 
Režie: Arne Lindtner Næss
Hrají: A. V. Semb, J. T. Lindgren, 
P. Ch. Ellefsen 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

BOJ SNĚŽNÉHO 

PLUHU S MAFIÍ 
(Kraftidioten)

16. listopadu   20 hod.
Komedie Nor., od 15 let, titulky, 
115 minut
Černá komedie s ironickým 
názvem plná krve, napětí 
a pomsty nadchne diváky 

nejen nádherou norské 
krajiny, ale též propracovaným 
scénářem, vynikajícími dialogy 
a nezapomenutelnými hereckými 
výkony. 
Režie: Hans Petter Moland 
Hrají: S. Skarsgård, B. Ganz, 
P. S. Hagen 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

FALEŠNÍ POLDOVÉ 

(Let‘s Be Cops)

21. listopadu   17.30 hod.
Komedie USA, od 12 let, 
titulky, 104 minut
Byla by to dokonalá akční 
krimikomedie o dvou policajtech, 
až na jednu maličkost: naši 
hrdinové nejsou poldové. 
Do služeb zákona se dostali 
jen díky tomu, že se oblékli 
do policejních kostýmů a vyrazili 
na párty. Jenže zjistili, že uniforma 
nabízí zajímavé možnosti.... 
Režie: Luke Greenfi eld 
Hrají: J. Johnson, D. Wayans Jr., 
A. Garcia 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

JOHN WICK (John Wick)

21. listopadu   20 hod.
Th riller USA, od 12 let, titulky, 
96 minut
Akční fi lm, kde se kácí les a kde 
ve velkém létají třísky. Dva 
nájemní zabijáci, staří a dobří 
přátelé, se postaví proti sobě. John 
Wick je zabiják na odpočinku. Ale 
vloupat se mu do domu, ukrást 
auto a zabít milovaného psa, to se 
prostě nemělo stát... 
Režie: Chad Stahelski 
Hrají: K. Reeves, W. Dafoe,
J. Isaacs 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

POHÁDKÁŘ

22. listopadu   20 hod.
Lovestory ČR, od 15 let, 90 minut
Příběh muže mezi dvěma ženami, 
příběh o vášni, touze, podvodu 
a lži a věčném odpouštění. 
Kapitán Rott pátrá po totožnosti 

Kulturní a sportovní akce na měsíc listopad
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těla nalezeného v řece. Díky tomu 
se dostává doprostřed příběhu 
muže, který si prostřednictvím lži 
budoval vlastní svět a tak dokázal 
žít dva odlišné životy. 
Režie: Vladimír Michálek 
Hrají: A. Geislerová, J. Macháček, 
E. Herzigová, M. Hádek
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

VČELKA MÁJA (Maya Bee)

23. listopadu   17.30 hod.
Animovaný Aus./Něm, přístupný, 
dabing, 79 minut
Práce, úsilí a med – život včel 
je v podstatě dost jednotvárný 
a předem daný...ale ne pro malou 
včelku Máju, která už od narození 
narušuje zaběhnutá pravidla úlu 
svojí radostí ze života, zvídavostí 
a mimořádně dobrodružnou 
povahou. 
Režie: Alexs Stadermann, Simon 
Pickard 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

ZMIZENÍ ELEANOR 

RIGBYOVÉ: ONA

(Disappearance of Eleanor Rigby: HER)

23. listopadu   20 hod.
Drama USA, od 12 let, titulky, 
100 minut
Dvojí pohled na jeden vztah 
ve dvou fi lmech. Příběh dvou 
mladých lidí, jejichž život plný 
lásky a štěstí protne osobní 
tragédie. Ve fi lmu Zmizení 
Eleanor Rigbyové: On se Conor 
snaží spojit s Eleanor a překonat 
vzájemné odcizení, v tomto 
Eleanor opouští zničený vztah 
a hledá sama sebe. 
Režie: Ned Benson
Hrají: J. Chastain, J. McAvoy, W. Hurt  
Vstupné: 110 (90) Kč

CO S LÁSKOU (Best Of Me)

27. listopadu   17.30 hod
Romantický USA, od 12 let, 
titulky, 117 minut
Amanda a Dawson byli spolužáci. 
Pocházeli z odlišných sociálních 
poměrů, ale vznikla mezi 
nimi  osudová láska. Měšťacká 
společnost jim jí nepřála. Neviděli 
se celé čtvrtstoletí, dokud se 
nesetkali na pohřbu společného 
přítele...
Režie: Michael Hoff man
Hrají: M. Monaghan, J. Marsden 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

ŽELEZNÁ SRDCE (Fury)

27. listopadu   20 hod.
Válečný USA, od 12 let, titulky, 
135 minut
Duben 1945. Zatímco se 
spojenecká armáda pokouší 
o fi nální ofenzívu na evropské 
frontě, ujímá se válečný veterán 
velení tanku a vydává se 
s jeho pětičlennou posádkou 
na vražednou misi v týlu nepřítele. 
Režie: David Ayer 
Hrají: B. Pitt, L. Lerman, 
S. LaBeouf 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

POHÁDKÁŘ

28. listopadu   20 hod.
Lovestory ČR, od 15 let, 90 minut
Režie: Vladimír Michálek 
Hrají: A. Geislerová, J. Macháček, 
E. Herzigová, M. Hádek
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 
(The Penguins of Madagascar)

29. a 30. listopadu   17.30 hod.
Animovaný USA, přístupný, 
dabing, 90 minut
Skipper, Kowalski, Rico a Vojín 
– čtyři tučňáci z Madagaskaru 
přicházejí ve vlastním fi lmu! 
Režie: Eric Darnell, Simon J. Smith 
Vstupné: 125 Kč dospělí, 
105 Kč děti
..............................................................................................

MY 2

29. listopadu   20 hod.
Romant. drama ČR, od 12 let, 
100 minut
Ema utíká od rodiny, opouští 
manžela, touží po změně. Ukryje 
se na místě, kde ji nikdo nebude 
hledat – u svého kadeřníka, 
homosexuála Tonyho. Dva 
zpočátku cizí lidé, spojeni 

pokusem uniknout z pasti 
rodinných vztahů, se najednou 
sbližují... 
Režie: Slobodanka Radun 
Hrají: J. Plodková, O. Nosálek, L. 
Sobota, M. Steinmasslová 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

MAMI (Mommy)

30. listopadu   20 hod.
Psychologický Kan./Fr., od 15 let, 
titulky, 139 minut
Když skončila letos v Cannes 
ofi ciální projekce fi lmu, potlesk 
trval pět minut a slzy tekly 
proudem. Příběh dospívajícího 
Steva s diagnózou ADHD 
a jeho mámy Diane, která i přes 
doporučení odborníků trvá 
na tom, že syna dokáže zvládnout 
a on že dokáže zvládnout školu.
Režie:  Xavier Dolan
Hrají: A. Dorval, A.- O. Pilon, 
S. Clément
Vstupné: 90 Kč

KNIHOVNY

Městská knihovna SÚ I
Knižní novinky:

John Green: 

Hvězdy nám nepřály

Nejvtipnější smutný příběh o dvou 
mladých lidech a zákeřné nemoci

Anna Gavalda: 

A taková to byla láska...

Čtení pro ženy

Magda Váňová: Babí léto

Román ze současnosti

Vlastimil Vondruška: 

Husitská epopej

Historická sága

Olsen Odler: Marco

Detektivní román

Jiří S. Kupka: Krvavé jahody

Příběh Češky zavlečené 
do sovětských gulagů

Lisa Jackson: 

Osamělá smrt

Detektivní román

Michal Viewegh: 

Andělé všedního dne

Nová kniha současného českého 
autora

Antónia Mačingová: 

Zhubněte jednou provždy

Autorka se zabývá účinkem stravy 
na lidský organismus

Lucie Sunková: Supermáma

Čtení pro děti

Městská knihovna SÚ II
Knižní novinky:

Petra Poncarová: 

Andělská mrcha

Příběh mladé ženy, která se 
naučí jít téměř „přes mrtvoly” 
a dosáhnout svého. Zahrává si 
s muži i s ženami.

Milena Holcová: 

Přezrálé broskve

Příběh je studií celoživotního 
nepřátelství dvou žen.

Louise Hay: 

Vše je tak, jak má být

Jak uzdravit svoje tělo pomocí 
medicíny a intuice.

Nora Robertsová: Rudý šál

Fiona jediná přežila útok 
sériového vraha, který napadené 
ženy uškrtil a pohřbil s rudým 
šálem kolem krku. 

Věra Řeháčková: 

Láska s chutí pelyňku

Vztah muže a ženy bývá složitý. 
Román oblíbené autorky.

David Walliams: Pan Smraďoch

Poutavé čtení pro děti. Bezva legrace.

Henning Mankell: 

Usměvavý muž

Případy komisaře Wallandera.

Irena Obermannová: 

Ženské pohyby

Láska a ženskost z pohledu dvou 
zcela odlišných žen.

Hugh Howey: Silo

Postapokalyptický příběh, který 
lze číst jako vizi, varování i věštbu.

Ivanka Devátá: Radši nekoukat

Neobyčejný pohled na obyčejné věci.

Akce: Výstava ke 100. výročí 

od vypuknutí 1. světové války

1. světová válka ( 1914–1918 ) 
v české a světové literatuře
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ŠIBAL – Listopadové představení vás jistě pobaví. Hlavní roli Scapina v téhle no-
toricky známé Moliérově komedii ztvárnil Matouš Ruml, kterého všichni známe pře-
devším jako Lexu z Comebacku. Tento mladý nadějný herec získal za tuto roli cenu 
Thálie. V prodeji je ještě několik posledních vstupenek, tak neváhejte.

POHÁDKY ZE ŠKOLKY – Alena Bláhová si na nezájem ohledně svojí nově vyda-
né knížky pro děti opravdu nemůže stěžovat. Do knihovny, kde se 9. října odpoledne 
konalo její autorské čtení, se návštěvníci nemohli pomalu ani vejít. S autorkou ilu-
strací Vandou Pincovou pak při autogramiádě podepsaly hromadu novotou provo-
něných Pohádek ze školky.              Foto: Romana Krůčková

DRAKIÁDA NA KOZINĚ – Turistickou sezonu jsme letos uzavřeli klíčovým prů-
vodem a drakiádou. Všichni účastníci si pak vychutnali v ohni pečené brambůrky.
 Foto: Kateřina Nimrichtrová

SPOLEKTIV – Nepřipadá vám některá z těchto tváří povědomá? Že si je pamatu-
jete, když jim bylo něco přes dvacet? Ano, ano, už se blížíme k vyřešení hádanky. Je 
to opravdu Spolektiv - folkrocková formace  z jižních Čech, a to v téměř stejném slo-
žení, jako když hrála v devadesátých letech. Přijďte si poslechnout jejich nový sound 
a podpořit tak jejich comeback na hudební scénu. Koncert ve Spektru pořádáme 
3. listopadu.


