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Co se událo v našem městě a okolí
Z činnosti Policie ČR
Putování dětí za historií 
Trubači vicemistry Evropy
Kulturní akce
Svatý Martin přijede do města

www.sezimovo-usti.cz

Slovo starosty
Martin Doležal 
starosta města

Volební kampaň pro komu-
nální volby je za námi, lístky 

odevzdány a spočítány, výsledky 
známy. Je potěšitelné, že stejně 
jako v roce 2014 ctily kandidující 
strany vzájemnou dohodu o ko-
rektnosti kampaně a občané na-
šeho města byli ušetřeni osobních 
útoků či pomluv. To, dle mého, 
vypovídá o dobré politické kultu-
ře v Sezimově Ústí nastavené v r. 
2010. K ní určitě přispěla i práce 
a  vysoká úroveň jednání dosa-
vadního zastupitelstva, za což si 
zaslouží všechny kolegyně a ko-
legové ze zastupitelstva poděko-
vání a uznání. S řízením města 
souvisí i činnost výborů zastupi-
telstva a  komisí rady a  starosty 
města. Poděkování proto patří 
všem, kteří v  těchto orgánech 
věnovali práci pro město a  jeho 
občany svůj čas a úsilí.  

V komunálních volbách se le-
tos vyjádřilo 2 936 občanů měs-
ta, tj. 49,9 % těch, kteří tak mohli 
učinit. I  těm patří poděkování 
za  to, že jim nebylo a není lho-
stejné další směřování a  rozvoj 
našeho města přišli k  volbám 
a podpořili ty, kterým důvěřují. 

Uznání patří pochopitelně 
i  všem, kteří byli sami ochotni 
se aktivně zapojit do  veřejné-
ho života a  připraveni převzít 
odpovědnost za  chod města 
tím, že se rozhodli kandidovat 
na některé z kandidátních listin. 
Všem zvoleným zastupitelkám 
a  zastupitelům gratuluji a  přeji 
hodně zdaru, dostatek nadhledu 
a  moudrosti při správě našeho 
krásného města. 

Ustavující zasedání zastupi-
telstva města se koná ve čtvrtek 
1. listopadu 2018 od 18:00 hod. 
ve  velkém sále kina Spektrum, 
všichni jsou srdečně zváni.         

Foto: Martin Doležal

Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly komunální volby, ve kterých 
i občané Sezimova Ústí volili své zástupce do zastupitelstva města. 

Uvedeny jsou dále celkové výsledky i výsledky za jednotlivé okrsky, 
včetně přehledu nově zvolených zastupitelů města. 

Martin Doležal, starosta města

Komunální volby 2018 v Sezimově Ústí

ZELENÁ PRO MĚSTO 58,00

MĚSTO PRO VŠECHNY 20,82

ODS 6,97

ČSSD 7,34

KSČM 6,87

ZELENÁ PRO MĚSTO
1. Martin Doležal 1 986
2. Milan Veselý 1 713
3. Alena Kalinová 1 684
4. Ivan Dvořák 1 680
5. Martin Klíma 1 631
6. Ivona Pikešová 1 633
7. Libor Borč 1 522
8. Jiří Ryzka 1 539
9. Hana Hemerková 1 560

10. Ladislav Šebek 1 537
11. Hana Nováková 1 509
12. Jana Richterová 1 501
13. Milena Kottová 1 499

MĚSTO PRO VŠECHNY
1. Ludmila Svatková 986
2. Karel Chotovinský 907
3. Petr Peroutka 717
4. Petr Smetana 510
5. Jaroslav Soldát 539

ČSSD
1. Jiří Vavruška 408

ODS
1. Karel Chotovinský 465

KSČM
1. Josef Králík 504

Zvolení zastupitelé (dle stran a hlasů)

Výsledky podle % 
získaných hlasů

Rozložení stran
v zastupitelstvu (počet mandátů)

ZELENÁ PRO MĚSTO 13

MĚSTO PRO VŠECHNY 5

ODS 1

ČSSD 1

KSČM 1

Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné 
hlasy

5 884 2 936 49,9 2 934 54 536

Měsíčník
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Strana Celkem město VO 1 - 1. ZŠ VO2 - COP VO3 - MSKS VO4 - 2. ZŠ VO5 - SM VO6 - MěÚ VO7 - MŠ VO8 - 3. ZŠ

číslo název hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy %

1. Zelená pro město 31 630 58,00 4 813 56,52 3 771 56,66 3 075 58,98 5 327 62,26 5 105 58,41 2 324 49,17 3 112 60,17 4 103 58,98

2. Město pro všechny 11 354 20,82 2 169 25,47 1 350 20,29 1 162 22,29 1 604 18,75 1 687 19,30 1 000 21,16 909 17,58 1 473 21,17

3. ODS 3 803 6,97 475 5,58 361 5,42 223 4,28 351 4,10 737 8,43 630 13,33 591 11,43 435 6,25

4. ČSSD 4 005 7,34 517 6,07 647 9,72 355 6,81 711 8,31 649 7,43 477 10,09 167 3,23 482 6,93

5. KSČM 3 744 6,87 542 6,36 526 7,90 399 7,65 563 6,58 562 6,43 295 6,24 393 7,60 464 6,67

volební účast 49,90 53,04 54,29 46,41 53,02 41,79 53,40 57,41 46,66

Podrobné informace jsou na webu: www.volby.cz 

Volby do Zastupitelstva města Sezimovo Ústí konané ve dnech 5. – 6. 10. 2018

Ulice Ke Hvězdárně byla po několikaměsíční rekonstrukci zno-
vu zprovozněna na začátku října. Na nové uspořádání vozovky 
si všichni rychle zvykli.    Foto: Martin Doležal

Kapr na  štědrovečerní stůl nemusí být vůbec z Třeboně, ale 
třeba z některého rybníka v našem okolí. Například ze Starého 
Kravína, jehož výlov proběhl  v pátek 19. října.  Foto: Martin Doležal

Silný vítr v noci z 23. na 24. září jednak polámal ve spodní části města řadu stromů, ale zejména uvolnil z budovy Základní školy 
Švehlova prakticky celou střechu včetně krovů. Střecha pádem do atria školy poškodila i sousední objekt tělocvičny. Ještě v noci 
byly zahájeny odklízecí práce a v následujících dnech i příprava výroby nové střešní konstrukce tak, aby mohla být budova 
do zimy znovu zastřešena.

Co se událo v našem městě a okolí

Hana Chotovinská
kronikářka

Elán a  zapálení pro psycholo-
gii písma, ale také poznávání 

osobnosti. Pohled na  popsaný list 
papíru a  odhalení charakteru au-
tora textu.  Schopnost zaujmout 
a přenášet pozitivní energii na lidi 
kolem sebe. Tak na mě zapůsobila 
Mgr.  Jana Mašková, která dne 20. 
září seznamovala účastníky před-
nášky „Grafologie – odhal pra-
vou tvář člověka podle rukopisu“ 
s praktickými základy psychologie 
a grafologie.

V  úvodu přednášky vysvětlila 
paní magistra účastníkům základ-
ní pojmy z  psychologie, objasnila 
metody práce v grafologii, ale i to, 
že ji lze využít jako jednu z metod 
při výběru zaměstnanců, řešení 
problémů ve  škole i  výběru part-
nerů. A na konkrétních příkladech 
pak ukázala, co rukopis o  pisateli 
prozradí. 

Píšete malým písmem? Pak 
pravděpodobně budete dost opatr-
ní, milujete detaily a vyznačujete se 
schopností soustředění se na daný 
problém. Pokud k  tomu máte 
kolmý sklon písma, jste skrom-
ný a  vyrovnaný člověk. A  je vaše 
písmo okrouhlé? Pak jste člověk 
přátelský, společenský a  ochotný 
spolupracovat.                                   Město Sezimovo Ústí nabízí 

k  pronájmu nebytový pro-
stor SPEKTRUM

Požadované využití nabízených 
nebytových prostor:
 restaurační zařízení, občerstve-
ní, cukrárna nebo kavárna, které 
nemusí sloužit ke  každodennímu 
provozu, ale např. pouze při koná-
ní kulturních a společenských akcí 

pořádaných v  budově Spektrum. 
Výše minimálního měsíčního pa-
chtovného není stanovena.

Nabídka musí být podána v za-
lepené obálce, označena heslem 
„NEOTVÍRAT – VŘ nebytového 
prostoru budovy Spektrum“, opat-
řena adresou žadatele a doručena 
do  23. 11. 2018 do  11 hodin 
na podatelnu Městského úřadu Se-
zimovo Ústí v ul. Dr. E. Beneše 21, 
391 01 Sezimovo Ústí.

Více na  www.kultura.sezimo-
vo-usti.cz, sekce aktuality.             

Nebytový prostor SPEKTRUM k pronájmu

Grafologie
– odhal pravou tvář 
člověka podle rukopisu
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Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

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

Místostarostka
Ludmila Svatková

381 201 136, 733 164 138
Tajemnice MěÚ

Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134

Vedoucí odboru správního 
a právního

Mgr. Petra Nedvědová
381 201 124

Sekretariát
Jitka Bláhová
381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Oddělení sociální péče
Bc. Veronika Benáková

381 201 114
Pečovatelská služba

777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu

Bc. Jan Novotný
381 201 140

Životní prostředí
Bc. Petr Klíma

381 201 143
Poplatky

Jana Koubová
381 201 129 

(komunální odpad, výměna popelnic)
Jana Komárková
381 201 121 (psi)

Ing. Helena Krejčí
381 211 137 (rybářské lístky)

Městská policie
723 149 972, 381 276 003

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

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 září šetřeno několik pře-
stupků a  trestných činů na  území 
Sezimova Ústí. Krátce jen několik 
případů:
■ Dne 1. 9. v době od 04:00 hodin 

do  05:00 hodin odcizil nezná-
mý pachatel z  bundy pověšené 
na věšáku v restauraci na Kozím 
hrádku mobilní telefon Honor 
7, zlaté barvy, čímž způsobil ma-
jitelce škodu ve výši 4.500 Kč.

■ V době od 02:45 hodin do 03:00 
hodin dne 8. 9. odcizil neznámý 
pachatel na  diskotéce Apollo, 
Táborská 2/45 z  volně odlože-
né pánské koženkové kabely 
ve VIP koji ve 2. patře finanční 
hotovost ve výši 20.000 Kč.

■ V době od 15:00 hodin do 15:30 
hodin dne 10. 9. odcizil nezná-
mý pachatel ze školní aktovky 
z volně přístupné šatny v příze-
mí ZŠ v Sezimově Ústí I mobil-
ní telefon zn. Huawei P8 LITE 
v  černém obalu a  průkazku 

na MHD v textilním obalu s vlo-
ženou bankovkou nominální 
hodnoty 100 Kč, čímž způsobil 
majitelce škodu v  celkové výši 
3.250 Kč. 

■ V době od 19:00 hodin do 23:45 
hodin dne 14. 9. neznámý pa-
chatel nezjištěným způsobem 
poškodil (rozbil) skleněnou vý-
plň (1. vnější skleněnou tabuli 
trojskla) okna u výrobny mýdel 
na adrese Nerudova 615/2, čímž 
majitelce nemovitosti způsobil 
škodu v předběžné výši 4.000 Kč.

■ V době od 18:00 hodin dne 26. 
9. do 09:00 hodin dne 28. 9. po-
škrábal neznámý pachatel pra-
vou stranu OA Škoda Octavia, 
zaparkovaného v ulici Táborská  
před domem čp. 88/41, ku škodě 
majitele ve výši 4.500 Kč.

■ V době od 19:00 hodin dne 21. 9. 
do 04:00 hodin dne 29. 9. nastří-
kal neznámý pachatel do  kon-
covek výfuků dvou vozidel za-
parkovaných před domem čp. 
520/13 v  Jungmannově ul. sta-
vební pěnu, čímž majitelce těchto 
vozidel  způsobil škodu v dosud 
přesně neustanovené výši.            

Z činnosti Policie ČR

Poděkování
	Děkuji panu starostovi za  přání 

k  mým narozeninám a  paní Koli-
bíkové za milou návštěvu a předání 
dárku.                      František Hanuš

	Děkuji panu starostovi Martinu 
Doležalovi za přání k mým naroze-
ninám.                         Zdeněk Černý

	Děkuji panu starostovi za  přání 
a dárek k mým narozeninám. Také 
děkuji paní Veselé za milou návštěvu 
a předání dárku.    Anna Douchová

	Děkuji panu starostovi Martinu Do-
ležalovi za blahopřání k mým naro-
zeninám.            Ludmila Zvěřinová  

	Děkuji panu starostovi za blahopřá-
ní k mým narozeninám. 

Olga Grioletová

	Děkuji panu starostovi za milé bla-
hopřání k mým narozeninám.

Melanie Kočová

	Děkujeme městu Sezimovo Ústí, 
jmenovitě Josefu Králíkovi a  Petře 
Pelcové, za přání a dárek k naší dia-
mantové svatbě. 

manželé Lisovi

Narození:
Bezemková Emma

Boháčová Laura Vladislava
Ďurišová Aneta
Holub Kryštof

Martínek Antonín
Mikesková Leontýna

Vlčková Anna

Zemřelí:
Barnetová Věra

Tesařová Ľubomíra

Společenská kronika
od  2. 9. do 23. 9. 

Nová umělá tráva 
na Soukeníku
V  této souvislosti bychom rádi podě-
kovali městu Sezimovo Ústí, radním  
a  všem  zastupitelům města Sezimo-
vo Ústí, kteří  se podíleli na  realizaci 
výměny  umělého trávníku za novou 
generaci umělého trávníku na  Sou-
keníku. Díky spolupráci a  vzájemné 
podpoře se projekt povedl dokončit.  
Trávník může využívat široká veřej-
nost  i  sportovní kluby. Pro případný 
zájem o pronájem sportoviště kontak-
tujte pana Jiřího Koláře na telefonním 
čísle: 773 654 362.
Za FK Spartak MAS Sezimovo Ústí z.s.

Josef Holub, předseda spolku
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KOUPĚ
	Koupím staré známky, 

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

Tel.: 722 777 672
	Koupím garáž v  Sezimově 

Ústí, nabídněte. 
Tel.: 732 359 595

Inzerce

PRODEJ
	Prodám stavební pozemek 

v Sezimově Ústí 2 o výmě-
ře 664 m2, rekreační oblast 
s možností  trvalého bydle-
ní, el. energie přivedena.

Tel.: 602 458 668
	Prodám zděný byt 3+1 

s  balkónem a  zahrádkou 
v  Sezimově Ústí 2. Cena 
1.450.000 Kč. 

Tel.: 602 458 668

RŮZNÉ
	Vyměním městský byt v Se-

zimově Ústí 2 - 4+1 v půdní 
vestavbě za menší. 

Tel.: 776 366 907
	Nabízím pronájem garáže 

u Hiltonu. Tel.: 604 449 685
	Sbírám odznaky, pohledy, 

kartičkové kalendáříky. Na-
bídněte.     Tel.: 773 489 142

	Nevyhazujte svá stará a ne-
pojízdná kola do  šrotu, za-
volejte – zdarma odvezu.

Tel.: 731 851 784

kolektiv MŠ Lipová

V úterý 18. září uspořádala MŠ 
Lipová pro rodiče s  dětmi 

na své zahradě podzimní slavnost 
„Bramboriádu“. Odpoledne bylo 
plné her a tvořivých koutků. Malí 
návštěvníci si vyzkoušeli skoky 
v  pytlích, jízdu s  trakařem, sběr 

brambor s překážkami a třeba také 
tiskání bramborou. Domů si pak 
každý nesl i vlastnoručně vyrobený 
bramborový náhrdelník.

Děti se i  samy postaraly o  po-
hoštění. Dopoledne připravily 
se svými učitelkami bramborové 
speciality, jako např.„rozšláplé 
brambory“, bramborové saláty 
a  bramborové lupínky, které po-
tom společně ochutnávaly. Pří-
jemná atmosféra krásného pod-
zimního odpoledne nám dovolila 
ještě posedět u praskajícího ohně, 
opéct buřtíky a zazpívat si s kyta-
rou pana Valečka.

Děkujeme rodičům, že se 
společně s  dětmi přišli pobavit, 
slavnost jsme si všichni moc užili 
a už se těšíme na další společnou 
akci.



Andrea Lacinová
učitelka ZŠ Školní náměstí

Je vždy prima, když se teorie 
prolíná s praxí. To si uvědomili 

i žáci z 5. A. Podle tohoto kréda si 
zpestřili výuku v  týdnu, kdy ještě 
sluníčko svítilo a  teploty stoupaly 
ke 25 stupňům. 

První výprava směřovala do lesa 
na  Nechybu. Pod odborným ve-
dením pana Kalafuta v programu 
Lesní pedagogika si kluci i  dív-
ky procvičili znalost stop zvířat 
a  pojmenování paroží, zahráli si 

několik her v  lese, poznávali pří-
rodniny a  připravovali krmení 
v  oboře. Druhá výprava byla za-
měřena na historii. Páťáci navštívi-
li vilu Edvarda Beneše a zahradu, 
která k vile patří. Zde se zájmem 
poslouchali nejen výklad o historii 
vily, ale i povídání o našem prezi-
dentovi. Své znalosti si žáci násle-
dovně mohli ověřit v  pracovním 
listě, který pan průvodce každému 
rozdal.

Obě výpravy byly velice zajíma-
vé, dětem se líbilo, že nemusí sedět 
v  lavicích, byly zvídavé a  moc ši-
kovné.                                                 

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

Putování dětí za historií i za přírodou

SAUNA
v Sezimově Ústí II

ulice Nerudova 695 (u tenisových kurtů)

zahajujeme 
v úterý 9. října 2018

Nabízíme možnost individuálního pronájmu 
sauny a klubovny pro sportovní 

a pracovní kolektivy:

733 624 771 (správce)
Občerstvení a masáže zajištěny.

DEN OTEVŘENO POZNÁMKA

ÚTERÝ 16.00–21.00 MUŽI

STŘEDA 16.00–21.00 ŽENY

ČTVRTEK 16.30–20.30 SPOLEČNÁ

PÁTEK 16.30–20.30 SPOLEČNÁ

JIHOČESKÝ  KLUB 
SBĚRATELŮ  V  TÁBOŘE

vás srdečně zve na:

Podzimní setkání 
sběratelů

prodej, koupě, výměna: 
pohlednic, odznaků, etiket, 

bankovek, modelů, militárií a dalšího 
sběratelského materiálu

V sobotu dne 
24. listopadu 2018
7.30–10.30 hodin

Dům armády
Kyjevská ulice, Náchodské sídliště, Tábor

Odbor ASPV Tělovýchovné jednoty 
Spartak MAS Sezimovo Ústí zve děti do 9 let na tradiční 

Mikulášský běh do pohádkového lesa.
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Pavla Lenzová
ZŠ a MŠ 9. května

I  v  letošním roce přicházíme 
s novinkami.  Již v  září jsme se 

vydali na Lipno, kde jsme zkoušeli 
nový model školy v přírodě s pla-
veckým výcvikem. Děti a učitelky 
z 2. – 5. ročníků prožily nádherný 
týden u lipenského jezera. Změna 
formy výcviku se u  dětí osvědči-
la. Po  důkladné rozcvičce přišel 
nácvik „na  sucho“, pak ve  vodě. 
Instruktoři názorně předváděli 
přímo ve  vodě s  dětmi, jak si co 
nejlépe osvojit plavecké styly. Hráli 
s dětmi vodní hry a nejlepší vždy 
přišlo na konec: relax ve vířivkách 
a v divoké řece! 

V  září se třídy druhého stup-
ně vydaly na  tradiční dvoudenní 
kurzy osobnostní výchovy. Šesté 
třídy poznávaly nové spolužáky, 
sedmáci zase řešili téma závislostí 
(počítače, mobily, kouření, alko-
hol). Zvláště mobilní telefony a je-

jich užití bylo hodně diskutované 
téma, protože na  naší škole platí 
od  září zákaz používání mobilů 
v prostorách školy po celou dobu 
vyučování kromě vyučovacích 
hodin, kdy se mobily využívají 
při výuce. Jsme zvědavi, jaké po-
znatky nám všem toto opatření 
přinese.

V rozvrhu 9. tříd se objevil nový 
předmět pod zkratkou FIE. Jedná 
se o zkratku Feuersteinova instru-
mentálního obohacování. Cílem 
je vést jedince k  samostatnějšímu 
učení, vybavit je myšlenkovými 
postupy pro shromažďování, třídě-
ní a zpracování informací, násled-
ně pak k vytváření správných závě-
rů. Chtěli bychom, aby žáci získali 
především vnitřní motivaci k uče-
ní, kdy začnou samostatně přemýš-
let a  řešit úkoly. Všechna témata 
jsou náročná na jazykové a komu-
nikativní schopnosti jedince. První 
hodiny se setkaly s  dobrou ode-
zvou u žáků, a proto budeme chtít 
v příštím roce pokračovat ve výuce 

od 6. tříd. Naše škola se stala Cent-
rem kolegiální podpory pro ostatní 
pedagogy i jedince z řad veřejnosti, 
kteří chtějí s  Feuersteinovými in-
strumenty pracovat.

Přestože je zima daleko, chys-
táme již lyžařské kurzy. Tradičně 
na Šumavu na  lyže vyrazí 7. třídy 
a po dobré zkušenosti z  loňska se 
budou na  Monínci učit lyžovat 
i děti z 1. stupně a také z naší MŠ. 

V  plném proudu je také za-
řizování květnového leteckého 
zájezdu do Londýna pro děti z 9.  
a 8. tříd.

Je toho dost, co máme letos 
v plánu. Některé akce je nutné plá-
novat s  velkým předstihem, jiné 
se rodí tzv. „za pochodu“. Vše má 
svůj čas. Čeká nás samozřejmě 
spousta tradičních akcí, o kterých 
informujeme na webu školy nebo 
na  plakátech. A  protože je část 
z nich určena i pro veřejnost (živý 
Betlém, školní ples či masopust), 
doufám, že se na některých z nich 
potkáme.                                            

Jiřina Greplová
ZŠ a MŠ 9. května

Po velice dobrých zkušenostech 
v minulých letech se i v  letoš-

ním školním roce rozbíhá od mě-
síce října na  naší 1. ZŠ a  MŠ 9. 
května projekt pro předškoláky, 
budoucí prvňáčky. Je určen všem 
předškolákům z našeho města, ne-
jen z naší mateřské školy.

Tento projekt má tři části, kte-
ré jsou rozloženy téměř do celého 
školního roku. První část projektu 
má název „Logohrátky“, vede jej 
Mgr.  Irena Botorková s dlouhole-
tou zkušeností a praxí učitelky a lo-
gopedické asistentky. V  měsících 
říjnu a  listopadu doplní vzdělává-
ní dětí z MŠ ve školním prostředí 
o  různá logopedická cvičení for-
mou říkadel, básní, cvičení mluvi-
del, her, pracovních listů. Děti také 
budou postupně poznávat „školní 
práci“ s jinou paní učitelkou.

V měsících lednu a únoru bude 
projekt pokračovat druhou částí 
s názvem „Grafomotorika“. Tu po-
vede Mgr. Radka Přibylová, speci-
ální pedagožka a zkušená učitelka 

1. stupně. Děti budou procvičovat 
dovednosti potřebné ke  zvládnutí 
psaní a čtení – souhra oka a ruky, 
rozvíjení jemné motoriky atd.

Tyto první dvě části projektu 
budou realizované v  dopoledních 
a  odpoledních hodinách pod ve-
dením třídních učitelek MŠ.

Třetí část projektu je určena dě-
tem a  také rodičům.  Je nazvaná 
„Nebojte se velké školy“ a  bude 
probíhat v  pozdnějších odpoled-
ních hodinách – rodiče spolu se 
svými dětmi budou mít možnost 
několikrát (asi třikrát) navštívit 
základní školu. Pro děti zde bu-
dou připraveny zajímavé činnosti. 
Rodiče mohou vidět své děti při 
samostatné práci, mohou se se-
známit s prostorami a vybavením 
školy, s jejím zaměřením a způso-
by výuky, s vyučujícími a zeptat se 
na vše, co je zajímá.

V  měsíci dubnu bude již čekat 
na  děti a  rodiče zápis do  základ-
ní školy. Věříme, že tento projekt 
pomůže předškolákům zbavit se 
strachu z  velké školy, pomůže jim 
dotáhnout drobné nedostatky ve vý-
slovnosti či v motorice a že se všich-
ni budou těšit do první třídy.          

PROGRAM 
podzim/zima 
2018/2019

pondělí, 15:00–17:30 hodin
Klára
Veřejná herna 

úterý, 14:30–16:00 hodin
Mája, Pavla
Malování / vyrábění s dětmi 2-5 
let (nutná rezervace)

čtvrtek, 14:30–16:30 hodin
Mája
Tancování / zpívání s dětmi 
2-5 let (nutná rezervace)

sobota, 9:00–11:00 hodin
Pepa
Pouze při nepříznivém 
počasí. Herna pouze pro děti 
a tatínky.

Maminky si také mohou 
rezervovat další volné termíny 
a  využít hernu dle vlastních 
představ. 

Hernu a  dílničky objednávejte 
na  facebooku "Sezimácký 
klubík" nebo telefonicky: 
720 283 202
Těšíme se na všechny.                      

Nový školní rok na ZŠ a MŠ 9. května

Začíná projekt pro předškolákySezimácký klubík

Soňa Trostová
Hvězdárna Fr. Pešty

Hvězdná obloha v  listopadu 
předvádí současně souhvěz-

dí tří ročních období. Vysoko nad 
jihem dominují podzimní siluety 
bájného okřídleného koně Pega-
sa a  princezny Andromedy. Pod 
nimi se rozkládají ,,vodní“ sou-
hvězdí, Ryby, Vodnář a  ještě níže 
nad jihem Velryba. Nad západním 
obzorem zůstávají letní souhvězdí, 
Orel, Lyra a  Labuť, připomínající 
postavený kříž. Na  opačné stra-
ně oblohy nad východem se hlásí 
zimní souhvězdí Orion, Vozka 
a  Býk, které upoutávají nejjasněj-
šími hvězdami Capellou a Aldeba-
ranem. Na hřbetě Býka je viditelná 
krásná hvězdokupa Plejády M45. 

POZOROVÁNÍ PLANET 
Venuše bude viditelná jako 

Jitřenka nad jihovýchodním ob-
zorem.

Mars bude viditelný jen první 
polovinu noci na jihu.

Saturn nad jihozápadním ob-
zorem jej spatříme až do  ploviny 
listopadu.

Uran od  poloviny listopadu 
do  konce roku je pozorovatelný 
po většinu noci.

Neptun je na  obloze viditelný 
nad jižním obzorem v  blízkosti 
Marsu v první polovině noci.

Slunce vstupuje dne 22. 11. v 10 
hod. vstupuje do znamení Střelce.

Měsíc bude viditelný v  úplň-
ku 23. 11. V  odzemí - nejdále 
od Země - bude 14. 11. (404 379) 
a v přízemí - nejblíže k Zemi - se 
ocitne 26. 11. (366 595 km).

Délka dne a  noci: V  listopadu 
ubývá  dne o 1 h 24 min.

PEČÍRKŮV Národní kalendář 
LISTOPAD – 1918 před 100 lety

Z  počátku zima, plískanice. 
O Martinu se oteplí a zůstane hez-
ký podzimní čas. Kolem 20. poč-
nou mrazy, ke konci měsíce zima 
a  sníh. Na  dušičky hostem když 
sníh, užijem jízdy na saních. Listo-
pad jaký se utváří, takový květen se 
podaří.

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

Hvězdárna
Františka Pešty
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Bohumila Janů
sbor Nokturno

V sobotu 22. září jsme se vydali 
s  pěveckým sborem Noktur-

no ze Sezimova Ústí na Svatovác-
lavské slavnosti do Zbraslavi a  je-
jího okolí.

Každý si zabalil několik nejdů-
ležitějších osobních věcí a  hurá 

na výlet. Ten jsme zahájili návště-
vou Koněpruských jeskyní, odtud 
vedla naše cesta do blízkého Tetí-
na. Tady se konala před kostelem 
bohoslužba na  počest královny 
Ludmily se všemi poctami, které jí 
náležejí – hradní čestná stráž.

Potom jsme odjeli do  Radotí-
na, kde jsme měli zajištěn nocleh. 
Po  ubytování následovala cesta 
do kostela sv. Petra a Pavla ve Zlat-

níkách. K  našemu překvapení 
nebyl kostel zcela zaplněný, ale 
potlesk, který zazněl v závěru na-
šeho vystoupení, nám potvrdil, že 
se nám koncert opravdu povedl. 
Odměnou nám byl výborný guláš.

Hlavní slavnostní koncert nás 
ale čekal v neděli, v kostele sv. Ja-
kuba Většího ve  Zbraslavi, kde 
jsou umístěny hrobky s  uložený-
mi ostatky Přemyslovců. To už se 
k nám přidaly další sbory – Ženský 
komorní sbor FRANGULA CHO-
RUS, mužský sbor PUERI GAU-
DENTES z  Prahy a  Zbraslavský 
chrámový sbor.

Posluchači tak měli možnost 
porovnat jednotlivá vystoupení. 
Vyvrcholením celého večera bylo 
společné vystoupení všech sborů 
se skladbou W. A. Mozarta „Veni  
Sancte Spiritus“ za doprovodu ko-
morního orchestru.

Celý tento slavnostní večer za-
nechal ve  všech přítomných pří-
jemné pocity a dojmy. 

Slavnostní náladu nám nezkazi-
la ani bouřka a průtrž mračen, kte-
rá nás provázela na cestě domů.   

Eva Kubínová
ZUŠ Sezimovo Ústí

Trubači OMS Tábor při ZUŠ 
Sezimovo Ústí 28. - 29. září 

reprezentovali Českou republiku 
na  Mistrovství Evropy myslivec-
kých trubačů ve východoslovenské 
Levoči. Soubor, ve  kterém hrají 
trubači z celého táborského okresu, 
byl na ME nominován na základě 
předchozích úspěchů v  národních 
a  česko-slovenských soutěžích. 
Již samotná nominace znamenala 

velký úspěch, avšak v  Levoči naši 
trubači slavili opravdový triumf. 
Postoupili do finále a stali se vice-
mistry Evropy! Soubor, jenž je slo-
žen z žáků, absolventů ZUŠ, dospě-
lých i  důchodců, byl na  Táborsku 
založen v  roce 2003 paní Šárkou 
Kvičínskou. Od roku 2012 soubor 
umělecky vede paní Eva Kubínová 
(dříve Mlázovská) a organizačně jej 
zajišťuje pan Jaroslav Tupý. Na mis-
trovství se vypravilo celkem 14 
trubačů a na vstup do souboru se 
v ZUŠ Sezimovo Ústí aktuálně při-
pravuje dalších 12 dětí.                    

Zdeňka Kašíková
trenérka

Sportovní gymnasti zahájili 
soutěžní sezonu v  sobotu 20. 

10. memoriálem Víta Somolíka 
v Praze Vršovicích. V kategorii za-
čátečníků jsme byli velmi úspěšní. 
2. místo Matyáš Straka, 3. místo 
Antonín Kubát (viz foto). Dále 
5. místo Radim Donát, 6. místo 
Adam Cvígr.

V  mladších žácích obsadil  
6. místo Jan Klečacký, 10. místo 
Radek Kümmel, 17. Čeněk Do-
nát, 21. Jindřich Machotka. V této 
obtížnější kategorii se projevili 
problémy s  tělocvičnou, cvičíme 
v náhradní nevybavené tělocvičně, 
ta naše se opravuje.                          

Memoriál 
Víta SomolíkaTrubači vicemistry Evropy

Svatováclavské slavnosti
Pondělí 12. 11. 2018, 18:00
Koncertní sál ZUŠ
KONCERT V HUDEBCE 
- KAPELA SPADANÉ LISTÍ
Základní umělecká škola 
Sezimovo Ústí ve spolupráci 
se Spolkem přátel ZUŠ 
Sezimovo Ústí vás srdečně zve 
na první z cyklu koncertů se 
společným názvem „KONCERT 
V HUDEBCE“, tentokrát 
s kapelou SPADANÉ LISTÍ.
Blues, jazz, šanson, Folk, 
RnB. autorská hudba a texty, 
improvizace
Hrají a zpívají: Josef Čechtický 
- klávesové nástroje, zpěv. Pavla 
Janková - Kohelová – zpěv, 
Stano Fakan - j.h. – housle, Petr 
Novotný - kytary, kontrabas, zpěv.

Středa 21. 11. 2018, 18:00
Kostel Povýšení svatého Kříže 
KONCERT UČITELŮ ZUŠ 
Sezimovo Ústí a jejich hostů

Na tradičním koncertu 
v sezimoústeckém kostele 
Povýšení svatého Kříže zazní 
skladby J. S. Bacha, 
A. Vivaldiho, S. Scheidta,  
A. Dvořáka a dalších autorů.

Sobota 8. 12. 2018, 14:00
Kostel Povýšení svatého Kříže 
ADVENTNÍ AKORDEONOVÝ 
A VARHANNÍ KONCERT
Koncert žáků ZUŠ Sezimovo 
Ústí a jejich hostů z Jindřichova 
Hradce s předvánoční tématikou.

Pondělí 10. 12. 2018, 18:00
Kino Spektrum
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT 
ORCHESTRŮ A SOUBORŮ
Adventní koncert dechového 
a smyčcového orchestru, 
pěveckého sboru a dalších 
komorních souborů ZUŠ 
Sezimovo Ústí.

Akce pořádané ZUŠ 
Sezimovo Ústí
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Hana Chotovinská
TJ Spartak MAS

Tělovýchovná jednota Spartak 
MAS Sezimovo Ústí patří mezi 

největší sportovní oddíly a  kluby 
v jihočeském regionu. V roce 2018 
eviduje 1374 členů, z toho 1025 je 
dospělá složka a  349 složka mlá-
dežnická. Jedním z  13 aktivních 
oddílů je oddíl České asociace 
Sportu pro všechny (ČASPV). Ten 
vstoupil do  další sezóny a  kromě 
pravidelných týdenních aktivit 
nabízí již tradičně pořádaný Mi-
kulášský běh a Dětský tábor v Ko-
courkově mlýně poblíž obce Dolní 
Světlá u Pojbuk na Táborsku. 

Výbor oddílu České asociace 
Sportu pro všechny TJ Spartaku 
Sezimova Ústí děkuje všem, kteří 
se podíleli na rekonstrukci kuchyně 
a zařízení Kocourkova mlýna i za fi-
nanční příspěvky od  MUDr.  Věry 
Novákové a Pavla Cihláře.

Cvičební hodiny
RODIČE A DĚTI + NEJML. ŽACTVO
H. Nováková, J. Vesecká, P. Tichá, 
P. Kincová 
POZOR ZMĚNA!
středa 17-18, II. ZŠ S. Ústí 2

ŽENY
H. Nováková, H. Chotovinská,
P. Krešáková
pondělí 19-20, II. ZŠ S. Ústí 2

MUŽI
O. Bureš
úterý 20-21:30, I. ZŠ S. Ústí 2
pátek 20-21:30, I. ZŠ S. Ústí 2

VOLEJBAL ŽENY 
I. Mizerová
pondělí 20:15-21:45, I. ZŠ S. Ústí 2
čtvrtek 20:15-21:45, I. ZŠ S. Ústí 2

FLORBAL
T. Eder
čtvrtek 19:15-20:15, I. ZŠ S. Ústí 2

V  oddíle Sportu pro všech-
ny přivítáme každého, kdo chce 
ke  svému zdravému životnímu 
stylu zařadit pravidelnou pohybo-
vou aktivitu. Jsme přesvědčeni, že 
bez ohledu na věk podporuje po-
hyb dobrou kloubní pohyblivost, 
přispívá ke správnému držení těla 
a pružnosti svalů, pozitivně působí 
na krevní oběh a činnost srdce, ale 
přináší také radost, relaxaci, uvol-
nění a dobrou náladu.
http://www.tjspartaksu.cz/      

Alena Kalinová
trenérka

Svatý Václav - 28. září - a  Bee 
Ball Day již 4. ročník a hřiště 

v  Sezimově Ústí je opět u  toho. 
Muži před odjezdem do  Břecla-
vi k  prvním finálovým zápasům 
2.ČSLM pomohli připravit všech-
na stanoviště a  frnkli. Letos tedy 
bez jejich asistence. Zaskočili ro-
diče a něžnější polovina trenérské 
elity Hladových Hrochů. Počasí 
jako vloni nezklamalo a  vytáhlo 
ven i  ty, co váhali. Tradiční ví-
ceboj s  dovednostním během, 
hodem na  cíl vystřídalo pálení 
ze stativu, pálení na nadhazovací 
stroj a homerunový běh s rodiči. 
Vyvrcholením dne byl opět zá-
pas… modří versus červení ... ani 
nevím kolik, kdo dovezl bodů, ale 
polední oběd musel na  mnohé 
počkat. Zatímco děti hrály zápas, 
rodiče obsadili stanoviště u nad-

hazovacího stroje a docela se od-
palováním zahřáli.

 Z  prosluněného hřiště se ni-
komu nechtělo. Občerstvení za-
hnalo bezprostřední hlad a  žízeň. 
Všechny zúčastněné děti, jak nově 
příchozí, tak pomocníci z řad Hla-
dových Hrošíků získaly na rozlou-
čenou upomínkový dárek.

Tak za rok zase a s novými tvá-
řemi.

Výsledek finále 2. České softba-
lové ligy mužů se rozhodoval v Se-

zimově Ústí. Finálová série se hraje 
na  3 vítězná utkání. Po  prvním 
víkendu ukořistili Hladoví Hroši 
jednu výhru u soupeře v Břeclavi. 
Za  stavu 1-1 přijíždí hráči Locos 
do  Sezimova Ústí. Sobotní ani 
nedělní zápas Hrochům nevyšel, 
a  tak postup do  Extraligy slaví 
hráči z  Moravy. Naši ale už dru-
hým rokem ve tříletém účinkování 
v  této soutěži nechyběli ve  finále 
a  stříbro jim po  zásluze náleží. 
Gratulujeme.                                    

Rostislav Radimecký
oddíl házené, 
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí

Žákovské týmy oddílu házené 
TJ Spartak MAS Sezimovo 

Ústí zažívají náročnou šňůru tur-
najů a  absolvují podzimní část 
svých soutěží v plném proudu.

Svůj první turnaj 4+1 mají za se-
bou začínající házenkáři Spartaku 
Sez. Ústí v  kategorii mini (hráči 
ve věku 9 až 10 let). Ten odehráli 
ve  Strakonicích v  sobotu 22. září 
a byli velmi úspěšní. Minižáci „A“ 
s  trenérem Radkem Samcem v  5 
zápasech zvítězili a  jednou ode-
šli poraženi, tým „B“ s  trenérem 
Lukášem Rádlem také zvítězil v 5 
zápasech ze šesti možných. Padalo 
opravdu mnoho gólů: např. hráči 
týmu „A“ jich v šesti zápasech na-
stříleli celkem 73, hráči týmu „B“ 
62.

Nejmenší házenkáři kategorie 
přípravek (hráči ve věku 6 až 8 let) 
pod vedením trenérů Petra Krejčí-
ho a Šárky Štrobachové vybojovali 
ve Strakonicích na turnaji hraném 
rovněž 22. září ve  třech zápasech 
dle pravidel 4+1 jasná vítězství 
a v jednom zápase odešli poraženi. 

Tým přípravky se se svými soupeři 
popral s velkým nasazením, přes-
tože většina hráčů s házenou tepr-
ve začíná. Nabyté zkušenosti tým 
jistě využije při dalších turnajích, 
zejména pak na turnaji 1. prosince, 
kdy se nejmladší malí házenkáři 
Spartaku spolu s družstvem mini-
žáků představí doma v obloukové 
hale v Sezimově Ústí.

Náročné zápasy na  dvou tur-
najích již mají za  sebou i  mladší 
žáci trenéra Martina Bláhy. První 
klání absolvovali ml. žáci již 16. 
září ve Strakonicích a při druhém 
turnaji se představili 6. října doma 
v  sezimovoústecké hale, kde si 
prožili premiéru v  nových bílých 
dresech s klubovým logem házené 
Sezimovo Ústí. Na obou turnajích 
zatím nenašli mladší žáci herní 
recept proti družstvům HBC Stra-
konice 1921 a Jiskra Třeboň, když 

všechna utkání s  těmito soupeři 
prohráli. Lépe se jim již dařilo pro-
ti celku Lokomotivy České Budě-
jovice, s  kterým vybojovali jedno 
vítězství a  jednu remízu a  v  prů-
běžné tabulce soutěže drží 3. místo.

Ještě těžší zápasy sehráli starší 
žáci hrající rovněž pod taktov-
kou trenéra M. Bláhy. Věkově jich 
do kategorie st. žáků spadá pouze 
5, ostatní spoluhráči je doplňují 
z  družstva mladších žáků. Proto 
zatím mohou hůře konkurovat 
věkově starším a  fyzicky silnějším 
hráčům Strakonic a  Českých Bu-
dějovic a rovnocenné souboje svá-
dějí pouze s týmem Třeboně, která 
je na tom z hlediska složení podob-
ně jako hráči Spartaku. Zatím mají 
za sebou starší žáci domácí turnaj 
odehraný 22. září v Sezimově Ústí 
a  turnaj v  Českých Budějovicích 
sehraný v termínu 21. října.           

Bee Ball Day a finále 2. ČSLM

Žákovská družstva házenkářů

Sport pro všechny
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STŘEDEČNÍ HRANÍ
7. listopadu 16–18 hod.
Městská knihovna 2 
Sezimovo Ústí
Přijďte se do knihovny seznámit 
s novými deskovými hrami 
a zahrajte si – tentokrát na nás 
čekají hry Super farmář, Dostihy 
a sázky, V kostce! Doprava 
a Konečně doma
vstupné zdarma

SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST
11. listopadu 14 hod.
Spektrum
Zábavné odpoledne seznámí 
děti i dospělé se svatomartinskou 

legendou a tradicemi. Děti 
si v dílničce vyrobí papírové 
koníčky, vyluští kvíz a ve 14.30 
přijede Martin na bílém koni. 
Zahřát se můžete horkým čajem 
a svatomartinským rohlíčkem. 

HRAVÉ ODPOLEDNE 
– LETOPISY NARNIE
29. listopadu 13–17.30 hod.
Městská knihovna 2
Sezimovo Ústí

Přijďte do knihovny luštit kvízy, 
plnit úkoly a pomoci zachránit 
Aslanovi tajemnou Narnii! Lva 
Aslana si společně i vyrobíme.
vstupné: zdarma

SLAVNOSTNÍ 
NASVÍCENÍ MĚSTA
30. listopadu 17 hod.
náměstí Tomáše Bati

Velcí bílí andělé z Divadla Kvelb 
ateliér zahrají své představení 
a pomohou při společném 
rozsvícení vánoční výzdoby 
na náměstí Tomáše Bati. Poté 
nás čeká vystoupení Sezimák 
zpívá gospel. Nezapomeňte 
si vzít s sebou své vzkazy pro 
Ježíška, které společně vypustíme 
do oblak.

PŘEDNÁŠKY

TRABANTEM 
NAPŘÍČ KONTINENTY 
– VELKÁ CESTA DOMŮ
13. listopadu 19 hod.
sál Spektrum
O cestě žlutého cirkusu Dana 
Přibáně z Indie do Nepálu, přes 
krásný Kašmír do divokého 
Pákistánu, byrokratické Číny, 
Kyrgyzstánu, Tádžikistánu 

a do uzbeckého Samarkandu. 
Přijďte si poslechnout, jak 
probíhalo dokončení cesty 
trabantem kolem světa!
vstupné na SMSTICKET.CZ

PĚŠKY OKOLO 
ČESKOSLOVENSKA
27. listopadu 18 hod.
sál Spektrum
Rosťa Gregor je poutník, 
kolopoutník. Putuje ve free 
stylu, hodně nalehko. Na svých 

cestách přespává pod širákem či 
u dobrých lidí. O zážitky tedy není 
nouze. Přijďte se podívat, jak se 
mu jako prvnímu podařilo obejít 
pěšky bývalé Československo. 
Cesta trvala tři měsíce a byla 
dlouhá přes 3300 km. Sem tam 
o svých cestách napíše knihu.
vstupné: 40 Kč

POHÁDKY

O DRAKOVI
DIVADÝLKO NA SCHODECH
21. listopadu 16.30 hod.
loutkový sál
Dva princové se ucházejí 
o princeznu Julinku. Náhle se 
objeví v království drak a Julinku 
chce. Princové prchnou. Kašpárek 
s pejskem a kočičkou se vydají 
za drakem a chytrým nápadem 
se draka zbaví. Když je po všem, 

objeví se znovu princové a chtějí 
princeznu. Ale Kašpárek jim to 
překazí.
vstupné: 20 Kč 

O PRINCEZNĚ NA OCET
DIVADELNÍ SOUBOR SPEKTRUM 
25. listopadu 15 hod.
sál Spektrum

Autorská pohádka Aleny Bláhové 
s písničkami Stáni Rybníčkové 
v podání ochotnického souboru 
Spektrum. Žárlivá čarodějnice 
zaklela království, aby princezna 
nikdy nepotkala ženicha. Princ 
s pomocí pohádkových strašidel 
i samotného Lucifera však kouzlo 
prolomí. Komedie pro děti je 
plná písniček, laskavého humoru 
a poznání, že pravá láska překoná 
i čarodějnická kouzla.
vstupné: 50 Kč

O STUDÁNKOVÉ VÍLE
LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR 
KAŠPÁREK
28. listopadu 16.30 hod.
loutkový sál
Studánková víla jednoho dne 
usnula a nikdo neví proč. Podaří 

se malému Honzíkovi vílu 
probudit? A kdo mu při tom bude 
pomáhat?
vstupné: 20 Kč 

DIVADLA

TEĎ NE! ANEB NA TOHLE TEĎ 
NENÍ TA PRAVÁ CHVÍLE
STUDIO BOUŘE
5. listopadu 19 hod.
sál Spektrum
POZOR, ZMĚNA! Představení 
Cena za něžnost je z důvodu 
nemoci nahrazeno titulem Teď 
ne! aneb Na tohle teď není ta 
pravá chvíle. Frederik je úspěšný 

MĚSTSKÉ STŘEDISKO 
KULTURY A  SPORTU

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 Spektrum jsou 
přístupné v otevírací době infocentra 
nebo v době konání kulturních akcí)
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 listopad
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muž. Má krásnou ženu, dobré 
postavení, prosperující firmu. 
Jednoho dne ale srazí autem 
bezdomovce a vůbec netuší, jak se 
tato událost vepíše do jeho života. 
Ve Frederikově životě totiž nic 
není takové, jak se zdá. Miluje 
svou ženu? Nebo ji podvádí? Daří 
se jeho firmě? Anebo naopak? 
A co teprve, když se během jediné 
noci všechny pochybnosti potkají 
na jednom místě, v jednom bytě… 
vstupné: 360 Kč 

KURZY

HARMONIZAČNÍ 
A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
6. listopadu 18 hod.
12. listopadu 18 hod.
19. listopadu 18 hod.
26. listopadu 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

JINÉ DIMENZE FOTOGRAFIE
VERNISÁŽ – 3. listopadu 16 hod.
Výstava je přístupná 
do 30. listopadu
galerie Spektrum

Představují se hosté Volného 
sdružení umělců jižních Čech: 
Veronika Pilařová z Benešova, 
Miroslava Trusková a Jindra 
Prokeš z Tábora. Výstavu 
fotografií zahájí svým hudebním 
vystoupením Tereza Krůčková.

TAJUPLNÝ SVĚT LITOGRAFIE
VERNISÁŽ – 7. listopadu 18 hod.
Výstava je přístupná 
do 30. listopadu
galerie Spektrum

Vernisáž zahájí svým koncertem 
harfistka Martina Fryčová a poté 
Boris Brankov během krátké 
přednášky vysvětlí, co je to 
litografie (ruční kamenotisk). 
Český výtvarník bulharského 
původu Boris Brankov touto 
výtvarnou technikou vytváří svá 
díla více než 30 let.

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.

PŘIPRAVUJEME

TCHYNĚ NA ZABITÍ 
– FANNY AGENTURA
3. prosince 19 hod.

ČERTOVSKÉ REJDĚNÍ
5. prosince

VERNISÁŽ VÁNOČNÍ VÝSTAVY
11. prosince 

VÁNOČNÍ KONCERT: JOSEF 
VÁGNER A NOKTURŇÁČEK
18. prosince

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
24. prosince

KLUBOVNA III. VĚKU

NAŠE NOHY
5. listopadu 14–17 hod.

Městská klubovna v Jiráskově ul.
Workshop: Jak na bolavé nohy 
s Petrou Kuželkovou.

KORÁLEK KE KORÁLKU
12. listopadu 15 hod.
Městská klubovna v Jiráskově ul.
Pod vedením paní Pokorné 
vytvoříme vánoční hvězdu.

NAŠE ZDRAVÍ
19. listopadu 14–17 hod.
Městská klubovna v Jiráskově ul.
Workshop: Dech – pohyb – tělo 
s MUDr. Světlanou Holubovou.

POSEZENÍ S HARMONIKOU
26. listopadu 15 hod.
Městská klubovna v Jiráskově ul.
Zavzpomínání a zpěv známých 
zlidovělých písní.

KNIHOVNY

Novinky v knihovně 
Sezimovo Ústí 1
Roman Cílek: 
Žebřík ke stvořiteli
Česká detektivka
Irena Závacká: 
Šaty pro bohyni
Historický román
Jan Mach: Osm ran z lásky
Hrdelní procesy 1. republiky
Ted Dekker: Sběratel nevěst
Thriller
Luke Allnutt: Nebe je naše
Román pro ženy
Elizabeth Haran: 
Za rudým obzorem
Román pro ženy
Michaela Košťálová: Charlotta 
Masaryková ve stínu...
Bibliografie
Tanjas Darke: Spoutaná křídla
Otevřená zpověď mladé dívky
Veselá farma: Pěstování obilí
Pro nejmenší
Dagmar H. Muellerová: 
Půlnoční strašidlo 
Dobrodružné čtení pro děti

Novinky v knihovně 
Sezimovo Ústí 2
Dospělí:
Tom Hanks: Neobvyklý typ
Povídková prvotina oblíbeného 
herce
Patrik Hartl: Nejlepší víkend
Dodrží parta kamarádů své 
novoroční předsevzetí?

Pavel Kosatík: Jiný TGM
Netypický pohled na prvního 
prezidenta
Peter May: Zpětný ráz
Další část série Akta Enzo
Jojo Moyesová: Sama sebou
Louisa Clarková se vrací!
Zdeněk Svěrák: Strážce nádrže
Český román s vlídným humorem

Děti a mládež:
Dobrou noc, princezny
Příběhy princezen Belly, Lociky, 
Meridy a mnoha dalších
Rudolf Král: Vilém 
a porouchaný dědeček
Příběh pátrání po dědečkově 
ztraceném rozumu
Jared Reck: Já a holka odvedle 
Kniha pro fanoušky Johna Greena
Richard Yaxley: 
Tohle je má píseň
Tóny z Terezína doznívají ještě 
dnes

KINO SPEKTRUM

Kino Spektrum 
od září promítá ve 3D!!!
CENA 3D BRÝLÍ = 25 Kč

(PO ZAKOUPENÍ VÁM BRÝLE 
ZŮSTÁVAJÍ A LZE JE NOSIT 

I NA DALŠÍ 3D PŘEDSTAVENÍ)

čt 1. listopadu 10:00 hod.
LÁSKA BEZ BARIÉR 
komedie
Francie, 2018, 107 min., 12 let, 
české titulky
Režie : Franck Dubosc
Hrají: Franck Dubosc, Alexandra 
Lamy, Elsa Zylberstein, Gérard
60 Kč

pá    2. listopadu 17:30 hod.
ne 18. listopadu 20:00 hod.
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
komedie
ČR, 2018, 95 min., přístupný
Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Anna Polívková, Jiří 
Langmajer, Matěj Hádej, Táňa 
Pauhofová, Jiří Havelka, Lenka 
Vlasáková, Sara Sandeva, Lucie 
Polišenská, Andrea Hoffmannová
Režisér úspěšné romantické 
komedie Pohádky pro Emu, 
Rudolf Havlík přichází s novou 
komedií s hvězdným hereckým 
obsazením Po čem muži touží. 
vstupné: 120 Kč
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pá     2. listopadu 20:00 hod.
so  10. listopadu 17:00 hod.
THE PERFECT KISS

Komedie
Kanada, 2018, 83 min.
Režie: Tina Adams
Hrají: Lucie Vondráčková, Liliana 
Komorowska, Sophie Gendron, 
Landy Cannon, Samy Osman
vstupné: 110 Kč

so    3. listopadu 15:00 hod.  
so 24. listopadu 15:00 hod.  
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
dobrodružný, fantasy
100 min., přístupný, český dabing
Režie: Lasse Hallström
Hrají: Keira Knightley, Mackenzie 
Foy, Eugenio Derbez
vstupné: 140 Kč

so 3. listopadu 17:30 hod.
ZLATÝ PODRAZ
ČR, 2018, 106 min., 12 let
Režie: Radim Špaček
Hrají: František Prokeš – Filip 
Březina, Jan Sedlák – Zdeněk 
Piškula, Michelle – Patricia Volny, 
otec Prokeš – Jan Hartl
Příběh o vášnivé lásce, basketbalu 
a životě ve stínu politiky. 
vstupné: 120 Kč

so 3. listopadu 20:00 hod.
BOHEMIAN RHAPSODY
drama, životopisný, hudební
USA, Velká Británie, 2018,  
134 min., 12 let, české titulky
vstupné: 130 Kč

ne  4. listopadu 15:00 hod.
út  6. listopadu 17:30 hod.
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Pohádka
Česko, Slovensko, 2018, 99 min., 
přístupný
Režie: Dušan Rapoš
Hrají:Charlotta Gottová, 
Karel Gott, Miroslav Šimůnek
vstupné: 120 Kč

ne    4. listopadu 17:30 hod.  
so 17. listopadu 17:30 hod.  
VEMON
akční, dobrodružný
USA, 2018, 105 min., 12 let, dabing
Režie: Ruben Fleischer
Hrají: Tom Hardy, Michelle 
Williams, Riz Ahmed, Scott Haze
vstupné: 130 Kč

ne  4. listopadu 20:00 hod.
ZRODILA SE HVĚZDA 
drama, romantický, hudební 
USA, 2018, 136 min., 12 let, české 
titulky
Režie: Bradley Cooper
Hrají: Bradley Cooper, Lady Gaga
vstupné: 110 Kč

út 6. listopadu 20:00 hod.
PRVNÍ ČLOVĚK
drama
USA, 2018, 138 min., 12 let, 
české titulky
Režie: Damien Chazelle
Hrají: Ryan Gosling, Claire Foy, 
Jason Clarke, Ciarán Hinds
Jedno z největších dobrodružství 
v lidských dějinách. A film o něm 
vznikl až po padesáti letech. 
vstupné: 120 Kč

st 7. listopadu 16:00 hod.
PÁSMO ANIMOVANÝCH FILMŮ 3
Pohádky
ČR,  44 min., přístupný, dabing
Krátké pásmo pohádek pro 
nejmenší.
vstupné: 30 Kč

st    7. listopadu 20:00 hod.
čt 15. listopadu 10:00 hod.
HOVORY S TGM

Drama, historický
ČR, 2018, 80 min., přístupný
Režie: Jakub Červenka
Hrají: Jan Budař, Martin Huba 
Jan Budař jako Karel Čapek 
a Martin Huba jako T. G. Masaryk 
excelují v příběhu jednoho 
z nejslavnějších rozhovorů naší 
historie. 
vstupné: 110 Kč / 60 Kč

čt 8. listopadu 10:00 hod.
TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ?

komedie, romantický
USA, 2018, 90 min., 15 let,  
české titulky
Režie: Victor Levin  
Hrají: Keanu Reeves, Winona Ryder
vstupné: 60 Kč

čt     8. listopadu 17:30 hod.
pá     9. listopadu 20:00 hod.
so  24. listopadu 20:00 hod.
TEN, KDO TĚ MILOVAL
ČR, 2018, 90 min., přístupný
Režie: Jan Pachl
Hrají: Soňa Norisová, Pavel 
Řezníček, Hynek Čermák
vstupné: 120 Kč

čt  8. listopadu 20:00 hod.
VRATISLAV EFFENBERGER 
ANEB LOV NA ČERNÉHO 
ŽRALOKA
dokumentární film s hranými prvky 
ČR, 2018, 85 min. + 9 min. 
předfilm, 15 let 
Režie: David Jařab
Hrají/vystupují: Jakub Effenberger, 
Jan Švankmajer, František Dryje
Dokumentární film s hranými 
prvky věnoval režisér 
a scenárista David Jařab jedné 
z nejvýznamnějších postav 
českého surrealismu, Vratislavu 
Effenbergerovi.
vstupné: 100 Kč

pá    9. listopadu 17:30 hod.  
so  10. listopadu 15:00 hod.  
ne  18. listopadu 15:00 hod.  
GRINCH
animovaná komedie
USA, 2018, 90 min. (včetně 
předfilmu Žlutá je nová černá), 
přístupný, český dabing

Režie: Yarrow Cheney, Scott Mosier
V českém znění: Vojtěch Dyk, 
Matěj Hádek, Michaela Skalníková
vstupné: 130 Kč

so 10. listopadu 19:00 hod.
ONĚGIN
balet, záznam baletního představení,  
96 min., přístupný
Pro oslavu 50. výročí založení 
svého založení připravil baletní 
soubor ve Stuttgartu unikátní 
baletní představení Oněgin.
vstupné: 250 Kč

ne 11. listopadu 15:30 hod.
OMALOVÁNKY
krátké pásmo pohádek 
ČR, 67 min., přístupný 
Proč jsou na obloze draci, 
Omalovánky, Perníkový dědek,
Přírodopis v cylindru, Ušatá 
Cecílie, Medicína, Vláček 
Kolejáček
vstupné: zdarma

ne  11. listopadu 17:30 hod.
st  14. listopadu 17:30 hod.
DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI 

USA, 2018, 111 min., 15 let, 
české titulky
Režie: Fede Alvarez
Hrají: Claire Foy, Sverrir Gudnason, 
Lakeith Stanfield, Sylvia Hoeks, 
Stephen Merchant, Claes Bang, 
Christopher Convery, Synnøve 
Macody Lund, Vicky Krieps
vstupné: 120 Kč

ne 11. listopadu 20:00 hod.
CLIMAX
Francie, 2018, 95 min., 18 let, 
české titulky
režie: Gaspar Noé 
hrají: Sofia Boutella, Romain 
Guillermic, Kiddy Smile, Claude-
Emmanuelle Gajan a další…
vstupné: 80 Kč

st 14. listopadu 16:00 hod.
PÁSMO FILMŮ KARLA ZEMANA
pohádky
ČR, 49 min., přístupný, dabing
Krátké pásmo pohádek pro nejmenší.
vstupné: 30 Kč

MĚSTSKÉ STŘEDISKO 
KULTURY A  SPORTU
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Kulturní akce na měsíc listopad

st  14. listopadu 20:00 hod.
COLDPLAY
hudební, dokumentární
Hudební událost podzimu 
v kinech se odehraje v jediný 
večer 14. listopadu, který bude 
patřit populárním rockerům 
Coldplay. Napůl živý koncert, 
napůl dokument, mapuje cestu 
od skromných počátků kapely až 
k jejich hvězdné slávě. 
vstupné: 250 Kč 

čt 15. listopadu 17:30 hod.
BALÓN

Německo, 2018, 120 min., 12 let, 
český dabing
Režie: Michael Herbig
Hrají: Friedrich Mücke, 
Karoline Schuch, David Kross
vstupné: 120 Kč

čt 15. listopadu 20:00 hod.
DÍVKA
Drama
Belgie, 2018, 105 min., 15 let, 
české titulky
Režie: Lukas Dhont
Hrají: Victor Polster, Valentijn 
Dhaenens, Arieh Worthalter
vstupné: 100 Kč

pá 16. listopadu 17:30 hod.  
st 21. listopadu 20:30 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
vstupné: 150 Kč

pá 16. listopadu 20:15 hod.
SKLEP
Drama
Slovensko, Rusko, Česko, 2018, 
114 min., originální znění
Režie: Igor Voloshin 
Hrají: Jean-Marc Barr, Olga 
Simonova, Milan Ondrík
Čeho všeho je schopen zoufalý 
rodič, když mu zmizí dítě?
vstupné: 100 Kč

so  17. listopadu 20:00 hod.
SOUMRAK
drama
HUN, FRA, 2018, 144 min., 
15 let, české titulky
Režie: László Nemes
Hrají: Vlad Ivanov, Juli Jakab
vstupné: 90 Kč

ne  18. listopadu 17:30 hod.
út  20. listopadu 17:30 hod.
MARS
Komedie
ČR, 2018, 84 min., přístupný
Režie: Benjamin Tuček

Hrají: Petra Nesvačilová, Tereza 
Nvotová, Halka Třešňáková
vstupné: 110 Kč

út  20. listopadu 20:00 hod.
OTEVŘENÁ
drama, horor
Srbsko, 2016, 72 min., 18 let, 
české titulky
Režie: Momir Milošević
Hrají: Milena Ðurović, Jelena 
Pužić, Jelena Angelovski
vstupné: 90 Kč

st 21. listopadu 17:30 hod.
ONI A SILVIO
drama
Itálie, 2018, 150 min., 15 let, české 
titulky 
Režie: Paolo Sorrentino
Hrají: Toni Servillo, Elena Sofia 
Ricci, Riccardo Scamarcio
vstupné: 80 Kč

čt 22. listopadu 10:00 hod.
TOMAN
Drama
ČR, 2018, 145 min., 12 let

Režie: Ondřej Trojan
Hrají: Jiří Macháček, Kateřina 
Winterová, Kristýna Boková
vstupné: 60 Kč

čt 22. listopadu 17:30 hod.
pá 23. listopadu 17:30 hod.
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
animovaný, rodinný
Česko, 2018, 60 min., přístupný
Režie: Marek Beneš
vstupné: 120 Kč

čt 22. listopadu 20:00 hod.
CHVILKY
drama 
ČR, Slovensko, 2018, 93 min., 12 let
Režie: Beata Parkanová
Hrají: Jenovéfa Boková, Jaroslava 
Pokorná, Viktor Tauš
vstupné: 110 Kč

pá  23. listopadu 20:00 hod.
NA STOJÁKA V KINĚ
komedie na stojáka
ČR, 2018, 90 min., přístupný
Hrají: Iva Pazderková, Lukáš 
Pavlásek, Karel Hynek, Richard 
Nedvěd a další
vstupné: 120 Kč

so  24. listopadu17:30 hod.
CREED II
sportovní
USA, 2018, 130 min., 12 let, 
české titulky

Režie: Steven Caple Jr.
Hrají: Sylvester Stallone, Michael  
B. Jordan, Dolph Lundgren
vstupné: 120 Kč

ne  25. listopadu 20:15 hod.
ÚTOK Z HLUBIN
akční, thriller
USA,UK, 2018, 121 min., 12 let, 
české titulky
Režie: Donovan Marsch
Hrají: Gerard Butler, Gary 
Oldman, Common
vstupné: 120 Kč

st  28. listopadu 17:30 hod.
JOHNNY ENGLISH 
ZNOVU ZASAHUJE
komedie

USA, Francie, Velká Británie, 2018, 
88 min., přístupný, český dabing
Režie: David Kerr
Hrají: Rowan Atkinson, Olga 
Kurylenko, Emma Thompson,  
Ben Miller, Jake Lacy
vstupné: 120 Kč

st 28. listopadu 20:00 hod.
JACK STAVÍ DŮM
drama
Dánsko, 2018,  155 min., 18 let, 
české titulky 
režie: Lars von Trier
hrají: Matt Dillon, Bruno Ganz, 
Uma Thurman, Riley Keough
vstupné: 80 Kč

čt 29. listopadu 10:00 hod.
DÁMSKÝ KLUB
komedie
USA, 2018, min., 12 let, české 
titulky
Režie: Bill Holderman
Hrají: Diane Keaton, Jane Fonda, 
Candice Bergen, Mary 
Stenburgen
vstupné: 60 Kč

čt  29. listopadu 17:30 hod.
pá  30. listopadu 17:30 hod.
ČERTÍ BRKO
pohádka
ČR, SR, 2018, 99 min., přístupný
Režie: Marek Najbrt
Hrají: Jan Cina, Ondřej Vetchý, 
Judit Bárdos, Jan Budař
vstupné: 120 Kč

čt 29. listopadu 20:00 hod.
VDOVY
thriller, drama
USA, 2018, 129 min., 12 let, české 
titulky
Režie: Steve McQueen 
Hrají: Viola Davis, Michelle 
Rodriguez, Elizabeth Debicki
vstupné: 120 Kč

pá 30. listopadu 20:00 hod.
ROBIN HOOD
USA, 2018, 117 min., 12 let, 
české titulky
vstupné: 120 Kč

MĚSTSKÉ STŘEDISKO 
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Město Sezimovo Ústí neručí  
za kvalitu a účinnost jakéhokoliv výrobku 
nebo služby nabízených v reklamě nebo 
jiném materiálu komerční povahy.

Josef Musil

Když loni přijel svatý Martin 
na  bílém koni do  Sezimova 

Ústí, vítaly ho nadšené děti i  do-
spělí. A protože akce se stává tra-
dicí jen tehdy, pokud se pravidelně 
opakuje, přijede svatý Martin i le-
tos. Opět zastaví se svým běloušem 
před budovou Spektra, aby všem 
zúčastněným připomněl dávný 
příběh, který je součástí evropské 
kultury. Příběh o tom, jak se Mar-
tin z  Panonie podělil s  žebrákem 

o polovinu svého vojenského pláš-
tě, jak se mu pak ve snu zjevil Ježíš, 
jak Martin uvěřil, stal se poustev-
níkem, a  potom dokonce bisku-
pem v Tours. Lidé si už v dávných 
dobách všimli, že o svátku svatého 
Martina zpravidla napadne prv-
ní sníh, a  tak vznikla pranostika 
o Martinu na bílém koni.

Bude letos Martina provázet 
sněhová nadílka? Kdo se na  jeho 
příjezd přijde podívat, ten se to 
dozví. Martin na  bílém koni při-
jede před Spektrum na svůj svátek 
11. listopadu ve  14.30. Ale to už 

bude v  plném proudu svatomar-
tinská zábava, určená pro děti a je-
jich doprovod. Od  14 hodin jsou 
přichystány dílničky ve  Spektru, 
kde si děti vyrobí papírové koní-
ky a vyluští kvíz na  téma příběhu 
o  svatém Martinovi. Venku před 
budovou Spektra na ně bude čekat 
horký čaj a slaďoučké svatomartin-
ské rohlíčky. A pak, ve 14.30, přije-
de legendární Martin. Letos se tedy 
v  Sezimově Ústí ukáže dříve, než 
tomu bylo ve  stejný den loni, aby 
ho všichni viděli za světla a mohli 
si ho třeba i vyfotografovat.           

Josef Musil

Opera v  kině? Překvapivě sil-
ný zážitek! Na  tom se shodli 

všichni, kdo 13. října navštívili 
v  kině Spektrum filmový záznam 
Verdiho opery Aida v  rámci cyk-
lu Večery v  pařížské Opeře. Di-
váci oceňovali především vyvá-
žený zvuk, působivou hru záběrů 
na  scénu a  také fakt, že celá pro-
jekce byla opatřena titulky, takže 
si kromě hudebního zážitku užili 
i  dějovou stránku proslulého ital-
ského díla.

Další unikátní projekce této 
řady se bude konat v  kině Spek-
trum 10. listopadu. Od  19 hodin 
je na programu filmové zpracová-
ní baletního představení Oněgin 
s hudbou Petra Iljiče Čajkovského 
v podání stuttgartského baletního 
souboru. Prestižní taneční těleso 
pro účely provedení tohoto díla 
sezvalo nejlepší baletní tanečníky 
a tanečnice z celého světa.              

Josef Musil

Na jaře loňského roku se jiho-
český cestovatel Rosťa Gregor 

pustil do nevšedního úkolu: obejít 
hranice bývalého Československa. 
Co si předsevzal, to splnil během 
89 dní, kdy po svých ušel 3280 ki-
lometrů. Nikdo nezná všechna zá-
koutí československé hranice lépe 
než on. Však o  tom také napsal 
knihu a pořádá přednášky.

V úterý 27. listopadu zavítá Ros-
ťa Gregor do  Spektra, kde bude 
od  18 hodin vyprávět o  tom, co 
všechno na  své pouti zažil. Tře-
ba jak na  Slovensku stanul tváří 
v  tvář medvědovi, jak si ho v  Aši 
u obchodního domu spletli s bez-
domovcem nebo jak mu na  jeho 
cestě pomohl každý, koho poprosil 
o  pomoc. Cestovatel svou před-
nášku doplní bohatým obrazovým 
materiálem. Pelhřimovská agentu-
ra Dobrý den zapsala jeho výkon 
do České knihy rekordů.                 

Svatý Martin přijede do Sezimova Ústí

Pohádky, divadlo a tvoření. Kombinace tohoto umění se předvedla na letošním 
Loutkovém festivalu a bylo na co se dívat. Děkujeme divákům, že svou účastí přispěli 
k pohodové atmosféře a příští rok ve Spektru opět na viděnou!

Kino Spektrum 
uvede další z Večerů 
v pařížské Opeře

V nohách má celé 
Československo

Loutkový festival se povedl


