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Martin Doležal

Volební kampaň před obecními vol-
bami je za  námi, lístky odevzdány 
a  spočítány, výsledky známy. Nebyly 
napadeny u soudu a jsou tak platné. 

Je potěšitelné, že stejně jako 
v  roce 2018 ctila většina kandi-

dujících stran vzájemnou nepsa-
nou dohodu o  korektnosti kam-
paně a občané našeho města byli, 
až na jednu výjimku, ušetřeni po-
mluv, lží či osobních útoků. To, dle 
mého, vypovídá o dobré politické 
kultuře v Sezimově Ústí nastavené 
v r. 2010. K ní určitě přispěla i prá-
ce a vysoká úroveň jednání dosa-
vadního zastupitelstva, za  což si 
zaslouží jeho členové poděkování 
a uznání. S řízením města souvisí 
i  činnost výborů zastupitelstva či 
komisí rady a  starosty města. Po-
děkování proto patří všem, kteří 
v  těchto orgánech věnovali svůj 
čas a  úsilí práci pro město a  jeho 
občany.  

V  obecních volbách se letos 
vyjádřilo 2  936 občanů města,  
tj. 49,9 % těch, kteří tak mohli uči-
nit. Poděkování patří všem voli-
čům za  to, že jim nebylo a  není 
lhostejné další směřování a  roz-
voj našeho města, k volbám přišli 
a podpořili ty, kterým důvěřují. 

Uznání patří pochopitelně 
i  všem, kteří byli sami ochotni se 
aktivně zapojit do veřejného života 
a  připraveni převzít odpovědnost 
za chod města tím, že se rozhodli 
kandidovat na některé z kandidát-

ních listin. Všem zvoleným zastu-
pitelkám a  zastupitelům gratuluji 
a přeji hodně zdaru, dostatek nad-
hledu a moudrosti při správě naše-
ho krásného města. 

Ustavující zasedání zastupitel-
stva města se uskuteční ve  středu 
19. října 2022, tj. až po  uzávěrce 
tohoto čísla Novinek.                       

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 Jednadvacítka pro město 5 026 10,78 867 11,57 481 8,09 319 6,88 444 5,73 787 11,19 809 19,97 952 21,25 367 7,03
2 KSČM 3 790 8,13 408 5,44 456 7,67 409 8,82 674 8,69 723 10,28 343 8,46 387 8,64 390 7,47
3 Zelená pro město 26 944 57,80 4 357 58,13 3 537 59,48 2 740 59,10 5 393 69,56 3 856 54,83 1 930 47,63 2 239 49,97 2 892 55,41
4 Město pro všechny 10 856 23,29 1 863 24,86 1 473 24,77 1 168 25,19 1 242 16,02 1 667 23,70 970 23,94 903 20,15 1 570 30,08

    Volební účast 44,87 49,04 52,99 41,32 48,74 36,59 47,77 51,71 37,47

Volby do zastupitelstva města

Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy

5 697 2 556 44,87 2 545 2 545

Podrobné informace jsou na www.volby.cz

Foto: Jana Gottwaldová
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Volby do Zastupitelstva
města Sezimovo Ústí 
konané ve dnech 
23.–24. 9. 2022

JEDNADVACÍTKA PRO MĚSTO
Chotovinský Karel Ing. 394
Vavruška Jiří Ing. 321
KSČM
Králík Josef 373
ZELENÁ PRO MĚSTO
Doležal Martin Mgr. Ing. LL.M. 1511
Veselý Milan 1427
Hemerková Hana Mgr. 1378
Kalinová Alena Ing. arch. 1378
Borč Libor 1328
Dvořák Ivan Ing. 1396
Šebek Ladislav 1353
Kottová Milena 1325
Ryzka Jiří 1316
Vlček Pavel Mgr. 1311
Nováková Hana Bc. 1308
Richterová Jana Mgr. 1267
Dufková Vladislava 1245
MĚSTO PRO VŠECHNY
Svatková Ludmila 667
Soldát Jaroslav Ing. Ph.D. 592
Brož Miroslav 580
Pražma Vojtěch 573
Havlík Miroslav Ing. 572
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Martin Doležal
starosta města 

Ve dnech 23.–24. září 2022 se souběž-
ně s obecními volbami konaly i volby 
do  Senátu Parlamentu ČR. V  prvním 
kole voleb do Senátu nezískal nadpo-
loviční počet hlasů žádný z kandidátů, 
proto se ve dnech 1.–2. října 2022 ko-
nalo druhé kolo.  

Volební účast u voleb do Sená-
tu byla v Sezimově Ústí násle-

dující. Během prvního volebního 
víkendu se v  našem městě k  ur-
nám dostavilo 43,11 % oprávně-
ných voličů (obvod Tábor 44,39 %, 
ČR 42,65 %), účast u druhého kola 

byla 20,25 % (obvod Tábor 18,0 %, 
ČR 19,44 %). 

Pro zajímavost: nejnižší účast 
u  obou kol voleb do  Senátu byla 
ve  volebním okrsku č. 5 (Správa 
města) – 36,3 % a 15,64 %, nejvyš-
ší u  I. kola ve  volebním okrsku  
č. 2 (COP) – 50,32 %, nejvyšší  
u II. kola ve volebním okrsku č. 7 
(MŠ Kaplického) – 24,2 %. Výsled-
ky voleb za  město Sezimovo Ústí 
jsou uvedeny níže, další informace 
lze nalézt na www.volby.cz.

Dovolte mi, abych poděkoval 
všem voličům za  účast a  členům 
a  zapisovatelům volebních komi-
sí za  jejich práci a  zajištění bez-
problémového průběhu obou kol  
voleb.                                                      

číslo příjmení, jméno, tituly "Navrhující  
strana"

I. kolo
hlasy % II. kolo

hlasy %

1 Slabý Marek MUDr. T2020, Spolu 879 37,42 676 58,93

2 Kákona Martin Ing. Ph.D. Piráti 88 3,74 x x

3 Větrovský Jaroslav Mgr. Jihočeši 2012 392 16,68 471

4 Machač Jiří Nezávislý 20 0,85 x x

5 Kupec Martin JUDr. Ph.D. ANO 2011 389 16,56 x x

6 Šimánek Jiří Ing. STAN 234 9,96 x x

7 Zadražil Evžen Bc. Svobodní 84 3,57 x x

8 Bastlová Olga Ing. ČSSD 160 6,81 x x

9 Zábranský Miloš MgA. SPD 103 4,38 x x

Volby do Senátu

Kolo Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzd. 
obálky

Platné 
hlasy

I. kolo 5693 2454 43,11 2436 2349

II. kolo 5695 1153 20,25 1153 1147

Josef Holub
vedoucí odboru rozvoje

Na začátku října tohoto roku 
byly zahájeny stavební prá-

ce na  prodloužení ulice K  Há-

jence. V jejich rámci je budován 
i  vodovodní a  kanalizační řad, 
řad pro odvod dešťových vod či 
veřejné osvětlení. 

Původně bylo uvažováno, že 
pohyb pěších a cyklistů nebude 
přerušen, ale bude v  expono-
vaných místech umožněn přes 
můstek. S  ohledem na  zkuše-
nosti během prvního týdne pra-
cí, kdy řada procházejících ne-
respektovala omezení stavbou, 
a  hrozilo riziko úrazu, muselo 
dojít na základě upozornění ko-
ordinátora BOZP k  dočasné-
mu úplnému uzavření průcho-
du cestou k  hájence Nechyba 
po dobu stavby. 

Doporučujeme náhradní ces-
tu okolo Včelína, rozcestí Ozvě-
na či po  hrázích rybníku Nový 
Kravín. O zprůchodnění a zprů-
jezdnění cesty budeme včas in-
formovat.                                      

Karel Homolka
vedoucí ts

Zimní údržbu chodníků a  ko-
munikací v  Sezimově Ústí 

bude provádět Správa města v sou-
ladu s nařízením Rady města Sezi-
movo Ústí č. 2/2015 – o  zajištění 
schůdnosti místních komunika-
cí. Na  základě tohoto nařízení je 
zpracován plán zimní údržby pro 
rok 2022/2023, kterým jsou stano-
veny kategorie, priority a postupy 
v  jakém pořadí se bude zajišťovat 
sjízdnost a  schůdnost místních 
komunikací a  chodníků. Každý 
chodník a  komunikace má podle 
pasportu místních komunikací ur-

čeno, do které spadá priority, a jak 
bude v  zimních obdobích udržo-
vána jeho sjízdnost.

V některých lokalitách je proto 
udržován například jen chodník 
na  jedné straně a  v  několika vy-
mezených lokalitách se údržba 
komunikací a  chodníků neprová-
dí vůbec (označeno dodatkovou 
tabulkou „komunikace se v  zimě 
neudržuje“). Plán zimní údržby je 
k dispozici na webových stránkách 
Správy města Sezimovo Ústí.        

Zimní údržba 2022/2023

Prodloužení ulice K Hájence
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Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

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

Místostarostka
Ludmila Svatková

381 201 136, 733 164 138
Tajemnice MěÚ

Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134

Právník MěÚ
Ing. Mgr. Petra Nedvědová

381 201 137
Sekretariát, rybářské lístky

Ema Králíková
381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Odbor správní a sociální
Ing. Jana Aujezdecká

381 201 116
Sociální pracovnice

Bc. Eva Urbanová
381 201 114

Pečovatelská služba
777 794 874

Denní stacionář
605 359 317

Odbor stavebního úřadu
Mgr. Ivana Mráčková

381 201 140
Odbor rozvoje a dopravy

Bc. Josef Holub
381 201 113

Životní prostředí
Bc. Petr Klíma

381 201 143
Poplatky

Jana Koubová
381 201 129 

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

Ředitelka msks (kultura)
Mgr. Zuzana Bláhová

737 254 683
Městská policie

723 149 972, 381 276 003
Vedoucí městské knihovny

Jitka Kovandová
381 201 145

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 veř. osvětlení

725 769 861
CENTES Sezimovou Ústí, a. s.

Ing. Jaroslav Kudrna
398 998 788, 602 159 804

Kontakty
Úřední hodiny

Pondělí 8.00–11.30 | 12.30–17.00
Úterý  13.00–15.00
Středa 8.00–11.30 | 12.30–17.00
Čtvrtek  13.00–15.00
Pátek  8.00–11.30

Bylo nám potěšením, že jsme v září 
mohli v Sezimově Ústí přivítat sta-
rostu partnerské švýcarské obce 
Thierachern, pana Svena Heunerta 
s manželkou.

Pavel Lorenc
velitel mp

  Na žádost MP Tábor 
byl kontaktován občan 
Sezimova Ústí, jehož 

peněženka s doklady a finanční 
hotovostí byla nalezena v  Tá-
boře. 

 MP přijala oznámení o  povo-
lení šroubů u zadního kola vo-
zidla, ke kterému došlo v noci 
v  ul. Rudé armády. Věc byla 
kvalifikována jako přestupek 
proti občanskému soužití a po-
stoupena příslušnému odboru. 

 MP provedla kontrolu zábrad-
lí v ul. Nad Mýtem a výsledky 
předala SM. 

 Při kontrolní činnosti MP zjis-
tila odpadky v  křoví u  ZUŠ  
v ul. 9. května. Po zadokumen-
tování byla věc předána SM. 

 MP nařídila ztišení hlasité 
hudby na  Husově nám., kde 
majitelé atrakcí zkoušeli apara-
tury, čímž narušovali občanské 
soužití a porušovali hygienické 
předpisy.

 Na  služebnu MP byl oznámen 
únik neznámé látky do  rybní-
ka. Věc byla předána Odboru 
životního prostředí, kde o pro-
blému již věděli. 

 MP přijala oznámení o uhynu-
lém srnci v  parku u  Benešovy 
vily, které bylo předáno lesní-
mu hospodáři k provedení od-
vozu uhynulé zvěře. 

 Při kontrolní činnosti MP zjis-
tila propadlý kanál v ul. Švehlo-
va. Po  zadokumentování byla 
věc oznámena správci komuni-
kace a SM. 

 MP byla přivolána revizorem 
společnosti Comett Plus k ces-
tujícímu bez platné jízdenky.  
Zjištěná totožnost byla předána 
k dalšímu opatření a vymáhání 
pokuty.

 Při kontrole veřejných toalet 
v ul. Rudé armády MP zajistila 
na pánských toaletách odhoze-
nou použitou injekční stříkač-
ku s  jehlou. Po  zadokumento-
vání byl nález zajištěn a předán 
k odborné likvidaci.    

 Při kontrolní činnosti MP zjis-
tila zapomenuté klíče v domov-
ních dveřích bytového domu. 
Po chvíli se přihlásila majitelka, 
které byly klíče předány. 

 Na žádost PČR se MP podílela 
na  pátrání po  hledané osobě, 
která byla nakonec objevena 
na Husově nám., a ke které byla 
přivolána ZZS Tábor. 

 PČR požádala MP o pomoc při 
pátrání po  hledané chovance 
výchovného ústavu.                   

Z činnosti Městské policie
Návštěva 
z partnerského 
města

Jaroslav Dvořák
ZŠ Školní nám.

Letošní podzim začal pro ZŠ Školní 
náměstí opravdu úspěšně.

V podvečer 19. září se sešli v di-
vadle Oskara Nedbala v  Tá-

boře nominovaní žáci z  různých 
škol z  celého okresu. Probíhalo 
zde totiž za  přítomnosti rodičů, 
zástupců škol i  starostů měst vy-
hlášení vítězů v soutěži Talent roku 
2021/2022.

Naše škola měla v  sále svá dvě 
želízka v  ohni, dva žáky, chlap-
ce z  loňské deváté třídy. Chvilku 
napětí brzy vystřídala ohromná 
radost! Michal Kopeček, hbitý zá-
vodník v  kajaku, za  své úspěchy 

ve sportovní kategorii I získal skvě-
lé 1.místo.

Jonáš Ott, nadaný bubeník a ky-
tarista, získal v umělecké kategorii 
I krásné 2. místo.

A  nám nezbývá než oběma 
chlapcům popřát spoustu dalších 
úspěchů jak ve svých disciplínách, 
tak i v osobním životě. Gratuluje-
me.                                                     

Talent roku
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 Děkuji panu starostovi 
za blahopřání k mým naro-
zeninám a přeji hodně úspě-
chů v pracovní činnosti.

Josef Kabát
 Děkuji panu starostovi 

za milé přání a dárek k na-
rozeninám, a paní Evě Vese-
lé za milou návštěvu, která 
mě potěšila. 

Melanie Kočová
 Děkuji panu starostovi 

Mgr.  Ing.  Martinu Doleža-
lovi za přání k mým naroze-
ninám.                 Josef Trpák

 Děkuji panu starostovi 
za  blahopřání k  mým na-
rozeninám a  paní Rejlkové 
za milou návštěvu a předá-
ní dárku.  František Hanuš

Narození: od 1. 9. do 9. 9. 
Maštera Martin

Rončáková Tereza

Zemřelí: od 21. 8. do 20. 9. 
Dudáková Miloslava

Havlátková Věra
Janovská Miloslava

Kolman Jaroslav
Marek Petr

Másílková Renata
Molnárová Alena

Pachta Zdeněk
Petrů Marie

Vejsada Jaroslav

Poděkování

Inzerce

Společenská kronika

 Koupím známky, mince, 
bankovky, obrazy, staré 
hodiny, vojenské předměty 
– šavli, uniformu a podob-
ně. Můžete nabídnout i jiné 
staré předměty nebo celou 
sbírku a pozůstalost. 

Tel.: 722 777 672

 Prodám rotoped Grand 
Sports. Cena dohodou.

Tel.: 778 014 112

 Prodám akumulační kam-
na dvojky velmi málo po-
užívané, béžovo hnědé. 
Cena dohodou.

Tel.: 731 565 444

Gabriela Ťoupalíková
ředitelka mš lipová

V  pátek za  krásného pod-
zimního počasí se sešly děti 

na zahradě mateřské školy se seni-
ory z místního stacionáře. Snahou 
učitelek je vychovávat děti k  úctě 
a  pokoře ke  stáří, a  tak se zrodil 
tento nápad, uspořádat společnou 
akci. O program pro „babičky a dě-
dečky“ se postaraly děti ze třídy 
Soviček. Pro seniory si připravily 
spoustu písniček, básniček a v pá-
rech zatančily mazurku. Spolu 
s učitelkami upekly jablečný štrů-

dl, navařily voňavý jablíčkový čaj 
a po dobré svačince si společně vy-
tvořili jablíčkovou dekoraci. Děti 
se tak se seniory podělily o kus své 
dětské energie a  naopak oni nás 
potěšili svou vlídností a laskavostí. 
Setkání bylo zajímavé i  pro velký 
věkový rozdíl, který činil více jak 
80 let věku. Z celé akce jsme všich-
ni velmi potěšeni, věříme, že se 
nám podařilo navázat vzájemnou 
spolupráci a  již se těšíme na další 
setkání, které proběhne v předvá-
nočním čase.                                     

Marika Součková
MŠ Lipová

 

Na konci září navštívil naši ma-
teřskou školu spolek historic-

kých šermířů. Na zahradě vyrostla 
středověká střelnice s  barevnými 
fáborky a velkým terčem. Po počá-
teční ukázce, jak má střelba z luku 
vypadat, si všechny děti s  nadše-
ním zahrály na  lukostřelce. Čas-
to byl luk skoro stejně velký jako 
ony, ale pod odborným vedením 
jejich šípy skvěle trefovaly terč. 
Den v středověkém duchu a střel-
bu z luku jsme si všichni moc užili. 
Děkujeme manželům Holubovým 
za uspořádání historického dopo-
ledne a laskavé vedení dětí.            

„Měla babka čtyři jabka“ Malí lukostřelci

Jitka Vrbová
kronikářka kostela

Dne 29. dubna 1999 podal 
P.  Václav Hes opakovaně 

na  biskupství do  Českých Budě-
jovic žádost o  zřízení samostatné 
farnosti Sezimovo Ústí. Poprvé 
tuto žádost podával v červnu 1995 
Mons. Vladimír Vyhlídka.

V  srpnu 1999 Rada města Se-
zimova Ústí rozhodla o  osvětlení 
kostela Povýšení sv. Kříže, památ-
níku padlých I. a II. světové války 
a busty Josefa Švehly na školní bu-
dově ve večerních hodinách. 

16. září 1999 oslavil pan Jaro-
slav Nekovář 80 let. V  té době se 
již 46 let staral se svou ženou An-

nou o květinovou výzdobu a úklid 
kostela.

1. prosince 1999 přišel z biskup-
ství Dekret o  zřízení samostatné 
farnosti Sezimovo Ústí od  1. led-
na 2000. Filiální kostel Povýšení  
sv. Kříže v Sezimově Ústí byl pový-
šen na farní.

Na  Štědrý den v  roce 1999 
P.  Václav Hes přivezl odpoledne 
do  Sezimova Ústí z  Tábora Bet-
lémské světlo, které si do  svých 
domovů odnášeli všichni lidé, 
kteří přišli na náměstí na tradiční 
zpívání koled u stromečku. Večer 
sloužil P. Václav Hes v kostele půl-
noční mši a  v  pátek 31. prosince 
byla v  16.30 hodin děkovná mše 
a  Te Deum na  závěr občanského 
roku.

Bohoslužby v kostele 
Povýšení sv. Kříže v týdnu:
Neděle    9:30 hodin 
Úterý   17:00 hodin
Pátek    17:00 hodin
Sobota    8:00 hodin

Kontakty na kněze:
P. Michal Pulec 
tel.: 731 402 876, 
e-mail: faratabor@volny.cz

P. Tomasz Piechnik
tel.: 607 918 518
e-mail: quatsch@centrum.cz

Mgr. Václav Mikula 
(nemocniční kaplan)
tel.: 737 266 125
e-mail: kaplanstvi@nemta.cz          

Kostel v Sezimově Ústí 
– historie a současnost – 32. část 
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Jindřiška Papežová
ZŠ Švehlova

Dne 27. září se žáci 2.A a  2.B 
zúčastnili pedagogického dne 

v lese u myslivny Nechyba. Všich-
ni jsme se sešli ráno v  šatně plni 
očekávání, co nás čeká. Společně 
jsme došli na autobusovou zastáv-
ku, odkud jsme dojeli do Sezimo-
va Ústí II, poté nás čekala cesta 
pěšky k  oboře Smolín. Tam nás 
přivítal myslivec s hajným, kteří si 
pro žáky připravili dopolední pro-
gram, během kterého se děti do-
zvěděly mnoho zajímavých infor-
mací nejen o lese a lesní zvěři, ale 
také měly možnost pozorovat zvěř 
z  kazatelny. Dopolední program 
jsme zakončili opékáním buřtů, 
při kterém byli žáci přezkoušeni 
a za správné odpovědi si vysloužili 
odměnu. Na úplný závěr byli žáci 
odměněni sladkou tečkou v  cuk-
rárně. Celé dopoledne jsme si moc 
užili a těšíme se na další společné 
zážitky.                                                

Václav Gabriel
ČSOP ZO Sezimovo Ústí

Tradiční víkend s  vycházka-
mi do  přírody zaměřenými 

na  naše ptačí spolusousedy, pod 
názvem Ptačí festival se konal  
1. 10. v  Sezimově Ústí a  2. 10. 
v  Táboře. Akci pořádala 12. or-

ganizace ČSOP a  jako ornitolog 
ji vedl a průvodní slovo měl pan 
Josef Jahelka. V  Sezimově Ústí 
přišlo tentokrát o něco méně zá-
jemců než v  loňském roce, a  to 
patnáct, ale akce se velice vyda-
řila, co do  počtu odchycených 
a  okroužkovaných ptáků. Bohu-
žel část se jich do  sítí chytila až 
po ukončení vycházky, těsně před 

rušením odchytových stanovišť. 
Do  předem připravených sítí se 
podařilo v Sezimově Ústí odchy-
tit tyto druhy: pět červenek obec-
ných, jednu pěvušku modrou, 
dva brhlíky lesní, čtyři kosy čer-
né, jednoho strakapouda velké-
ho, jednoho šoupálka dlouhoprs-
tého, jednoho střízlíka obecného, 
jednoho budníčka menšího a  ze 
sýkor dvě babky, dvě parukářky, 
jedenáct modřinek, devět koňa-
der. Jedna sýkora koňadra byla 
chycena s kroužkem, kterým byla 
označena na této akci v loňském 
roce. Na nedělní procházku v Tá-
boře zavítal podobný počet zá-
jemců a  to šestnáct. Odchyceno 
bylo sedm červenek obecných, 
dvě sýkory koňadry, dvě sýkory 
modřinky a  jedna pěnice černo-
hlavá. Během vycházky byly po-
zorovány a  popsány i  další ptačí 
druhy. Již teď se těšíme na  Vaši 
účast na  našich jarních akcích, 
které se uskuteční pod názvem 
Vítání ptačího zpěvu.                         

Michaela Drdová
TJ Spartak MAS – oddíl sportovní 
gymnastiky

Podzimní část roku zahájily spor-
tovní gymnastky TJ SPARTAK MAS 
v  Říčanech. Přípravný pohárový 
závod absolvovalo 7 závodnic z ko-
lektivu trenérů Drdové, Cepáka 
a Prokopa. 

Na některých bylo ještě znát, 
že se jedná o  první závod 

po  sérii náročných soustředění 
a příprav, a že je nutné, aby si sesta-
vy, které děvčata pro vrchol sezóny 
nacvičují, tzv. sedly. 

Kategorie MIMI – 2016 – 5. mís-
to Sofie Hůlková (z 43 závodnic).

Kategorie VS4B – 8. místo Hana 
Slabá, 16. místo Aneta Kopecká.

Kategorie VS5B – ELITE –  
5. Vesecká Sandra, 6. Sedláková 
Tereza, 8. Mansfeldová Bára.

Tohoto závodu se zúčastnilo 
na  300 gymnastek z  18 oddílů 
z celé ČR.

Dalším závodem, tentokráte pro 
jinou skupinku závodnic z  téže 
tréninkové party, byl pohár Věry 
Čáslavské v  Děčíně. Celkem čtyři 
umístění v  první desítce byl vel-

mi solidní výsledek tohoto testu 
obzvláště pro některé závodni-
ce, které se ve  svých kategoriích 
vbrzku zúčastní MČR ve  volných 
sestavách.

Kategorie Nejmladší žákyně C – 
8.místo Anna Sikorová

Kategorie Mladší žákyně C –  
5. místo Adéla Sikorová, 7. mís-
to Ema Kopecká, 10. místo Anita 
Šonková, 21. Dorota Švecová.        

Ptačí festivalLesní procházka

Sportovní gymnastky zahájily podzimní sezónu

Sofie Hůlková – 5. místo v Říčanech Adéla Sikorová – 5. místo v Děčíně.
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Pavel Švec
Hladoví Hroši

5. místo pro chlapské áčko
Přestože mužům ještě před za-

čátkem posledního hracího víken-
du hrozila série play-out, parádně 
si s  touto situací poradili. Letošní 
sezónu zakončil „A“ tým ve středu 
tabulky na 5. místě poté, co vyhrál 
poslední 4 zápasy sezóny proti 
břeclavským Locos a Pasos z Par-
dubic. Zajímavostí také je, že Hla-
doví Hroši poprvé od  roku 2016 
nehráli na konci sezóny ani jednu 
z nadstaveb soutěže.

Doba bronzová
K  vrcholu sezóny se dostaly 

také soutěže mládeže. Jako první 
bojoval o  celkové umístění tým 
juniorů. Kluci vyhráli v základní 
části tři ze čtyř turnajů, což jim 
zajistilo účast na  turnaji finálo-
vém. Bohužel však svou formu 
z počátku sezóny tým nedokázal 
udržet až do  podzimních dní. 
Z  pražského Spectra si tedy loň-
ský vicemistr české republiky veze 
tentokrát medaili bronzovou. Tý-
den po  juniorech se rvali o  me-

daile také kadeti. Sezimáčtí kluci 
a  holky do  16 let letos vyhráli 

všechny turnaje základní části, 
na finálovém turnaji však narazili 

na tvrdou konkurenci z Pardubic 
a  Kunovic. Hladoví Hroši nako-
nec vyhráli zápas o 3. místo 13:0 
proti plzeňské Slavii a  bronzová 
placka tak zůstala u  břehů Koz-
ského potoka.

Žáci podlehli kvalitním
soupeřům
Odehráno mají také žáci. Po vy-

dařené sezóně se Hladoví Hroši 
probojovali na finálový turnaj také 
v kategorii do 13 let. Turnaj, který 
se mimochodem konal opět v Se-
zimově Ústí, byl velice vyrovnaný. 
Bohužel však pro všechny kromě 
našich svěřenců. Tři ze čtyř nej-
lepších týmů žákovské ligy měly 
po základní části turnaje na kontě 
dvě výhry a  jednu prohru, rozho-
dovalo se tak až na  „body proti“. 
Nejméně výhodná situace vznikla 
pro tým Spectrum Praha, který se 
tak utkal o třetí místo s Hladový-
mi Hrochy. Bronzovou medaili si 
nakonec po výhře 7:0 odvezl tým 
z Černého Mostu. Finále, přes na-
pínavý průběh turnaje, moc velké 
drama nepřineslo. Zlato si z  finá-
lového turnaje odvezl tým Tempo 
Praha po  výhře 5:0 nad Piranhas 
Beroun.                                              

     
Luboš Dvořák
PR FC Silon Táborsko

Fotbalový areál Soukeník, který je 
tréninkovým a  zápasovým centrem 
FC SILON Táborsko, má za sebou další 
důležitou investici. 

Na  velkém hřišti s  umělou 
trávou, které slouží hlavně 

mládeži, došlo k  rekonstrukci 
umělého osvětlení. „Předchozí 
osvětlení bylo ve  špatném stavu, 
a proto jsme rádi, že jsme investi-
ci realizovali. Věříme, že výrazně 
vylepší tréninkový proces našich 
mládežnických týmů na  Soukení-
ku,“ uvedl člen správní rady klubu 
Ondřej Chrt.

Investice v celkové hodnotě cca 
1,5 milionu Kč včetně DPH byla 
spolufinancována Jihočeským kra-
jem, a to ve výši 70 % investice. Pe-
níze klub obdržel z Dotačního pro-
gramu Jihočeského kraje Podpora 

sportovní infrastruktury, 1. výzva 
pro rok 2022.

„Věříme, že nejen tato investice 
posune naše mládežnické týmy 

k  dalšímu rozvoji a  trénink pod 
novými světly bude mít lepší kva-
litu,“ dodal Ondřej Chrt. 

 

Sezóna Hladových Hrochů

Nové osvětlení na Soukeníku
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Zdeněk Soldát
Hvězdárna Fr. Pešty

„Jaké léto, taková zima“. Léto hor-
ké, jaká bude letos zima, mrazivá? 
To nic. To je jen sledování přírody. 
V  dávných časech řecky „prognósis“ 
– pranostika neboli předpověď me-
teorologických jevů pro zemědělství 
a proč je z historického důvodu zají-
mavé pranostiky sledovat.

Dovolte mi krátký přehled. 
Namátkově, datem 21. 3. 

do konce měsíce kdysi začalo slu-
nečné jaro. Poté skutečné aprílo-
vé počasí v  dubnu znamenalo 5x 
denně sněžení, déšť a  slunce, pár 
dní poté bylo příjemněji a  tak-
to se několikrát celý duben scéna 
opakovala. Rozmarný apríl ale již 
neplatí. „V květnu nemá sedlákovi 
oschnout hůl“ znamenalo občas 
zpočátku sníh a  střídání teplých 
májových deštíků – pro zahrádky 
a  květenu ideální.  „Medardovo 
kápě, 40 dní kape“? Když u  nás 
na Medarda 8. 6. a i okolo termínu 
pršelo, léto bylo deštivé. Když pr-
šelo jen osmého dopoledne a od-
poledne vysvitlo slunce, léto bylo 
příjemné, ne však horké jako letos. 
Sluneční svit a počasí je po celém 
státě různorodé povahy a Medard 
nemusel „platit“ všude. Potvrze-
ním je přes 300 dní v  roce v  Če-
chách a na Slovensku, kdy se aspoň 
na chvíli vyjasnilo pro pořízení zá-
kresu Slunce. U nás již několik let 
Medard prostě nefunguje – červe-
nec je, jak známo, v tropech obdo-
bí dešťů. Před lety tento fenomén 
počal zasahovat naši 50. rovno-
běžku. Firemní dovolená Kovosvi-
tu v  červenci tradičně propršela, 
proto byla v  80. letech posunuta 
na poslední týden července a první 
dva týdny v  srpnu. A „babí léto“? 
Zatím nikdy nezklamalo, i  když 
občas přichází později. „Martin 
na bílém koni“ příjezd kvůli změ-
nám podnebí již řadu let odkládá.

SLUNCE 22. 11. vstupuje 
do  znamení Střelce. Délka dne 
v listopadu ubývá o 1 h. 23 min.    

            
Planety
Mars, Jupiter, Saturn, Uran 

a  Neptun se přes léto přesunuli 
na  protilehlou stranu vůči Slunci 
do  tzv. opozice a po setmění jsou 

viděny po většinu noci. Nejjasnější 
po setmění jsou nad jihem planety 
Jupiter a Saturn.

           
Úkazy
1. 11. Týden zvýšené mož-

nosti průletu bolidu (velký me- 

teorit) z roje Taurid za jasné ob-
lohy.

18. 11. Nejvyšší aktivita mete-
orického roje Leonidy. Meteority 
po setmění vyletují od severu, oko-
lo půlnoci ze souhvězdí Lva od vý-
chodu, kdy vychází nad obzor.

Výročí
7. 11. 1942 – před 70 lety se 

narodila legenda ochotnického 
divadla v  Sezimově Ústí pan Jo-
sef Chlada. Přívětivý, přátelský 
a  dlouholetý vedoucí Závodního 
klubu kultury později Sdruženého 
klubu podniku Kovosvit a  Silon, 
sídlem na hotelu. Klub v 80. letech 
čítal až 32 kroužků a  zábavných 
skupin. Za  jeho vedení a dlouho-
dobého činovníka klubu, posléze 
uznávaného nástupce p.  Václava 
Kaliny byly pro veřejnost nabízeny 
kroužky např. akvaristický, myko-
logický, ochotnický, loutkařský, fi-
latelistický, botanický, astronomic-
ký, šachový, filmařský, kuželkářský 
atd.

Za zmínku stojí i podpora Klu-
bu a  stavby hvězdárny ředitelem 
Kovosvitu Karlem Krausem, kdy  
V. Kalina, coby konstruktér v 60.–
70. letech řídil stavbu, posléze 
restauraci Luna (dodnes zvaný 
Hilton, má své opodstatnění ná-
zvu v lokalitě dvou posledních ulic 
původní Baťovy kolonie tzv. Ame-
rika, tehdy nejlepších bytů ve měs-
tě). Následovala stavba kuželny 
a  náročného letního kina, která 
trvala 11 let rovněž v rámci Akce 
Z  – dobrovolných pracovníků 
za  odměnu. Nemohu opomenout 
dvě dámy a pravé ruky z týmu kan-
celáře Klubu a  to Evu Tročilovou 
a Lidku Zvěřinovou s jejich profe-
sionálním přístupem všem pomá-
hat. Dámy ukončily činnost v Zá-
vodním klubu v r. 1991. Žel, Josef 
Chlada nám do  kulturního nebe 
odešel 19. 11. 1989 v pouhých 47 
letech. Chvála jeho památce, v úctě 
a na vzpomínku.

11. 11. 1572 – 450 let od obje-
vu výbuchu supernovy. Zánik obří 
hvězdy pozoroval Tycho Brahe, 
dánský astronom, rovněž působící 
v Praze. 

Pranostika: „Nepřijde-li sníh 
na Vše svaté v noci, přijde o  sva-
tém Martinu se vší mocí.“

„Bylo mi s  vámi dobře a  věřím, 
že ještě dlouho budu vzpomínat 
na  pěkné chvilky prožité s  vámi.“ 
Paní Eva Tročilová (poděkování 
ve věstníku Kovosvit, kronika au-
tora článku).

www.hvezdarna-fp.eu

Hvězdárna Františka Pešty
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ŘEDITELKA MSKS
737 254 683

vedenispektrum@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

POKLADNA
736 523 288

Online prodej vstupenek: 
www.kultura.sezimovo-usti.cz

GALERIE SPEKTRUM
Výstavy jsou přístupné  

v otevírací době informačního 
centra nebo kina a v době 

konání kulturních akcí MSKS.

KNIHOVNA 
MĚSTSKÝ ÚŘAD

381 201 145
mk1@sezimovo-usti.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

PO 9–11:30 13–17

ÚT – 13–15

ST 9–11:30 13–17

ČT – 13–15

PÁ 9–11:30 –

KNIHOVNA 
ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ

603 257 500
mk2@sezimovo-usti.cz

PO 8–12 13–16

ÚT 8–12 13–16

ST – 13–18

ČT 8–12 13–16

PÁ 8–12 –

www.kultura.sezimovo-usti.cz

Změna programu 
a termínů vyhrazena. 

AKCE

STEZKA SVATÉHO 
MARTINA
11. listopadu 
15-16 hod. výtvarná dílna, 
17:30 program na Pohodě
Spektrum a  areál koupaliště 
Pohoda

Ve  výtvarné dílně ve  Spektru si 
s  dětmi vyrobíme lucerničky, se 
kterými se pak vydají stezkou 
na koupaliště Pohoda, kde je čeká 
představení svatomartinské le-
gendy.
vstupné: zdarma

FIDLÍK A VIOLENKA 
– MUZÍČEK

20. listopadu 16 hod.
sál Spektrum
V kouzelném domečku Muzíčku si 
společně s našimi hrdiny zazpíváte 
originální hity jako Bědovala Žába, 
Mlsný Méďa, Hurá je tu Mikuláš 
a  spousty dalších. Kouzelný svět 
Fidlíka a Violenky čeká jen na Vás.
vstupné: 250 Kč, vstupenky v síti 
Ticketportal nebo na místě

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU
25. listopadu od 14.30 hod.
nám. Tomáše Bati
Vánoční program s tržištěm, anděly 
na chůdách a hudbou. Od 16 hodin 
Pavla Ambrožová s kapelou BejbyF 
a pěvecký sbor Fénix ZUŠ Sezimo-

vo Ústí, v 17 hodin slavnostní na-
svícení a koncert Martina Chodúra.
vstupné: zdarma

DIVADLO

EDITH PIAF – DNES 
NECHCI SPÁT SAMA
Divadlo Kampa
2. listopadu 20 hod.
sál Spektrum

„Každá její láska byla první i  po-
slední… Taková, jakou prožíváme 
jen jednou za  život. Bylo jedno, 
jestli milovala den nebo rok. Vždy 
to bylo stejné.“ Inscenace mapu-
je životní příběh světově proslulé 
zpěvačky a  je protkaná jejími ne-
smrtelnými písněmi.
Přesunuté představení z léta 2022, 
zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti.
vstupné: 490 Kč, 
vstupenky v síti Ticketportal

PROČ MUŽI 
NEPOSLOUCHAJÍ
A ŽENY NEUMÍ ČÍST
V MAPÁCH
DS Jablonský
11. listopadu 19 hod.
sál Spektrum

Manželé Peasovi ve  svých svě-
toznámých knihách shromáždili 
nejnovější poznatky z  oboru vý-

zkumu mozku, z evoluční biologie, 
psychologie a sociologie. Výsledek 
jejich úsilí nám možná překvapi-
vým, avšak humorným způsobem 
vysvětlí důvod existence napětí 
a rozepří mezi příslušníky obou po-
hlaví a pokusí se najít i způsob, jak 
se s nimi vypořádat. 
Hrají, zpívají a chvílemi i tančí: čle-
nové Divadelní společnosti Jablon-
ský a kapela Ukrutanka
vstupné: 150 Kč

FACHMAN
Divadelní spolek Frída
16. listopadu 19 hod.
sál Spektrum
Martin Trnavský je v  brilantní one 
man show postavený před neče-
kaný problém. Jeho manželka trpí 
po autonehodě duševní poruchou, 
díky které vnímá svět jen jako děj 
svých oblíbených knih. A  pokud 
chce Fachman svoje manželství 
zachránit, musí se naučit, jak k  ní 
proniknout. Vyzdít příčku pro něj 

není žádná věda, ale jak se popere 
s Kantem?
vstupné: 320 Kč předprodej, 
350 Kč na místě

POHÁDKY

O PYŠNÉ NOČNÍ 
KOŠILCE, O MLSNÉ
PRINCEZNĚ
Divadýlko na Schodech
23. a 30. listopadu 16:30 hod.
loutkový sál Spektrum
Pohádka o dvou nočních košilkách 
na  motivy Josefa Čapka a  hned 
poté vyprávění o mlsné princezně, 
která za trest musela jíst jen dorty.
vstupné: 30 Kč

KULTURNÍ PROGRAM NA MĚSÍC LISTOPAD
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VÝLETY

VODNÍ ELEKTRÁRNA
DALEŠICE, KLÁŠTER
NOVÁ ŘÍŠE
12. listopadu 
– ZMĚNA TERMÍNU!
odjezd: 7:00 Spektrum, 
7:05 Husovo nám. SÚ I., 
7:15 Tábor ČD

Navštívíme klášter v  Nové Říši ze 
13. století, zvláště hodnotná je jeho 
knihovna s  15 tisíci svazky. Další 
zastávkou bude exkurze ve  vod-
ní elektrárně Dalešice s  nejvyšší 
sypanou hrází v  Evropě (102 m). 
Prohlídka je přístupná od  15 let, 
pro mladší účastníky je k dispozici 
kratší okruh. Nakonec se podíváme 
do  areálu Dalešického pivovaru, 
kde se natáčely Postřižiny. Výlet 
s Ing. Josefem Jahelkou.
cena: 1.090 Kč, rezervace 
v Infocentru Sezimovo Ústí
(v ceně jsou zahrnuty vstupy 
a komentované prohlídky)
č. účtu 705 978 359/0800, 
var. symbol 1211

GALERIE

ROK BATOLETE 
– VERNISÁŽ VÝSTAVY
MICHAELY 
LANGMAJEROVÉ
3. listopadu 18 hod. 
galerie Spektrum
výstava přístupná 
do 30. listopadu
Výstava místní výtvarnice a lékařky 

Michaely Langmajerové, která se 
věnuje převážně abstraktní malbě. 
Vernisáž hudebně doplní ostravská 
kapela Hello Marcel.
vstupné na vernisáž: zdarma
vstupné na výstavu: 20 Kč

OBJEKTIVEM 
A ŠTĚTCEM –
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
PETRA MAREŠE 
A OBRAZŮ JAROSLAVA
MAREŠE
galerie Spektrum
výstava přístupná 
do 14. listopadu

Fotografa Petra Mareše, autora 
knih o  Toulavě, a  malíře Jaroslava 
Mareše spojuje láska k přírodě, kte-
rou zachycují oba, každý po svém, 
ve  svých dílech. Jejich kombinací 
vznikla vskutku jedinečná výstava.
vstupné na výstavu: 20 Kč

SVĚTY – VERNISÁŽ 
VÝSTAVY DANIELA
KYNCLA
15. listopadu 17 hod.
galerie Spektrum
výstava přístupná 
do konce roku
Mladý výtvarník Daniel Kyncl rád 
maluje, čmárá, barví a  vymýšlí 
nové světy. Jeho práci můžete vidět 
v  galeriích i  na  ulici, třeba na  stě-
nách podchodu vlakového nádraží 
ve Veselí nad Lužnicí. Na vernisáži 
proběhne živé malování.
vstupné na vernisáž: zdarma
vstupné na výstavu: 20 Kč

PŘIPRAVUJEME

ANDĚLÉ A HVĚZDY 
– VÁNOČNÍ VÝSTAVA
2. prosince 17 hod.
galerie Spektrum
výstava přístupná 
do konce roku
Přijďte si užít vánoční atmosféru, 
rozsvítit s  námi nové sezimácké 
souhvězdí a  nakoupit drobné vá-
noční dárky. Vernisáž zahájí vy-
stoupení místního gospelového 
sboru pod vedením Jiřího Folty. 

vstupné na vernisáž: zdarma
vstupné na výstavu: 20 Kč

ČERTI
5. prosince 16–19 hod.
nám. Tomáše Bati

Veselý čertovský rej s  pekelníky, 
Mikulášem a  anděly z  Housova 
Mlýna.
vstupné: zdarma

VYROBTE SI VÁNOČNÍ
VĚNEC
7. prosince 16–19 hod.
galerie Spektrum

Vyrobte si vlastní věnec na vánoč-
ní stůl nebo na dveře. Kurzem vás 
provede majitelka květinové a  le-
vandulové farmy Kytky z  České 
sibiře. Tvořit budeme z  přírodních 
materiálů. Začátky v 16:00 a 17:30 
hodin.

cena: 400 Kč/výrobek, v  ceně 
kompletní materiál, rezervace 
nutná v Infocentru Sezimovo Ústí 
nebo na tel. 736 523 288

PRAVÝ ZÁPAD
Divadlo Verze
8. prosince 19 hod.
sál Spektrum

Dva bratři protichůdných životních 
názorů se setkávají po  pěti letech 
v domě své matky. Otevírají se sta-
ré křivdy a potřeba dokazovat, kdo 
je lepší. Může tulák přebrat scéná-
ristovi job? Existuje dnes ještě pra-
vý Západ?
Hrají: Igor Chmela, Jan Zadražil, Jan 
Potměšil, Vlasta Peterková
vstupné: 440 Kč

ADVENTNÍ TRHY 
OLOMOUC
10. prosince
odjezd: 6:00 Spektrum, 
6:05 Husovo nám. SÚ I, 
6:15 Tábor ČD

Olomouc byla a  je silným duchov-
ním místem s mnoha kostely a ba-
rokními paláci. Je ale také centrem 
Hané s obchody a kavárnami – to 
vše v době adventu žije a je krásně 
nasvíceno. Pojeďme nasát před-
vánoční atmosféru, dát si pečené 
kaštany a  projít se městem. Na-
vštívíme také poutní kostel Svatý 
Kopeček – nádhernou barokní do-
minantu na kopci za městem.
cena: 1.190 Kč, rezervace 
v Infocentru Sezimovo Ústí
(v  ceně jsou zahrnuty vstupy 
a komentované prohlídky)
č. účtu 705 978 359/0800,
var. symbol 1012

KULTURNÍ PROGRAM NA MĚSÍC LISTOPAD
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KNIHOVNY

VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ 
DÍLNIČKA
13. prosince 15–17 hod.
galerie Spektrum

S dětmi si vyrobíme vánoční přání 
nebo hezkou ozdobu na  vánoční 
stromeček.
vstupné: zdarma

DANIEL HŮLKA 
A JIŘÍ ŠKORPÍK
14. prosince 19 hod.
sál Spektrum

Vánoční setkání operního zpěváka 
Daniela Hůlky a  hudebního skla-

datele Jiřího Škorpíka, kteří mají 
za  sebou více než 2  000 společ-
ných koncertů či muzikálových 
představení, je milým zážitkem pro 
každého (i méně) zasvěceného po-
sluchače.
vstupné: 390 Kč

VÁNOČNÍ DIAMANT
Liduščino divadlo

18. prosince 15 hod.
sál Spektrum
Andílek ztratí kouzelný vánoč-
ní diamant, který plní tajná přání. 
Kvůli němu se v hájovně maminka 
s  tatínkem nejspíš nedočkají vy-
touženého miminka. Tak to An-
dílek nemůže nechat a  společně 
s tulákem Kašparem přijdou na to, 
jak všechno napravit. Miminko se 
narodí právě o  Vánocích a  svátky 
jsou jako z pohádky. Pro děti od 3 
do 10 let.
vstupné: 80 Kč

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
24. prosince 
16 hod. Husovo nám. SU I,
17 hod. nám. Tomáše Bati

Přijďte si zazpívat koledy se Swing 
Bandem.

KLUBOVNA III. VĚKU

KOUZLO AKORDEONU
7. listopadu 14 hod.
vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II
Pojďme se potěšit s  akordeonem, 
na  který nám zahraje teprve de-
setiletý Jaroslav Pokuta, žák ZUŠ 
Sezimovo Ústí. Uslyšíme tango, 
polku, valčík a další zajímavé sklad-
by známých autorů.

DESKOVÉ HRY
14. listopadu 14 hod.

Městská knihovna Sezimovo 
Ústí II, Školní náměstí 
Do  knihovny nezavítáme pouze 
kvůli hraní deskovek, kterých je 
k  zapůjčení opravdu velké množ-
ství. Od  knihovnic se dozvíme 
také spoustu zajímavých informací 
o historii a vývoji deskových her. 

POHLEDEM HASIČE
21. listopadu 14 hod.
vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II
Povídání s  Ing.  Jakubem Pípalem 
o  hasičském povolání. Zazní zde 
zkušenosti ze života na  stanici 
i  ze zásahů a  z  nich vyplývající 
doporučení, jak se zachovat v kri-
tických situacích, jak pomoci sobě 
i druhým.

ZLATÉ NAŠE RUČIČKY
28. listopadu 14 hod.
vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II
Společně s  paní Marií Vosátkovou 
si kamínky vyzdobíme květináč 
nebo z  nich vytvoříme dekorativní 
obrázek. Pro tvorbu můžeme vy-
užít i  vlastních drobných kamínků 
nasbíraných podle našeho vkusu 
na podzimních procházkách.

KULTURNÍ PROGRAM NA MĚSÍC LISTOPAD

DESKOVÉ HRY
knihovna 
Městský úřad
9. listopadu 15 hod.
Přijďte si zahrát deskové hry! Po-
střeh potrénuje zvonivá hra Cink 
i záludný herní Duch. Chybět ne-
bude ani osvědčená paměťovka 
V kostce, tentokrát na téma Svět. 
Program pro děti i  jejich dopro-
vod.
vstupné: zdarma

HRAVÉ ODPOLEDNE
knihovna 
Městský úřad 
22. listopadu 13 hod.
Listopadové téma nese název Po-
znejme knihu. Jak vzniká a co vše 
je k  tomu zapotřebí? Jakou cestu 
musí urazit od autorových myšle-
nek až ke knižním pultům? Poví-
dání pro děti od 8 let. 
vstupné: zdarma

KNIŽNÍ NOVINKY
Halina Pawlovská:
Zájezd snů

Soubor povídek, ve 
kterých hraje hlavní 
roli cestování a  kon-
krétní místa ve světě 
i  u  nás. A  nenajdete 

v  ní jen rady a  nečekané pointy, 
ale i  moudré postřehy a  hodně 
optimismu a smíchu. 

Ladislav Vrchovský: Statek 
Neobyčejný příběh 
o  nezlomné lás-
ce k  rodné hroudě 
a  také o  hrdinném 
boji proti lidské zá-

visti i  zaslepené touze po  cizím 
majetku. Zcela unikátní svědec-
tví o  statku rodiny Zíků se odvíjí 
na  pozadí historických událostí 
od rozpadu Rakousko-uherského 
císařství do současnosti.

Mariana Zapata: 
Srdcem proti zdi 

Vanessa Mazur ví, že 
dělá správnou věc. 
Necítí se špatně pro-
to, že dává výpověď. 
Svou pozici asistent-

ky, hospodyně a podržtašky před-
ního obránce národního fotbalo-
vého týmu vždycky považovala 
za  dočasnou. Když ji ale Aiden 
Graves nazývaný Hradba z  Wi-
nnipegu osobně požádá, aby se 
vrátila, je v šoku.

Martina Drjverová:
Holky a kluci pořád zlobí 

Krátké příběhy o  růz-
ných slabostech a ne-
dokonalostech pobaví 
malé čtenáře a přimějí 
je k zamyšlení, někte-

rým dětem nastaví zrcadlo a mož-
ná je ponouknou ke zlepšení. 

Dori Hillestad Butler: 
Strašidelná knihovna: 
Schovávaná s duchy 

Kaz není obyčej-
ný kluk, je to duch. 
Klárka zas není oby-
čejná holka – na roz-
díl od  ostatních lidí 

totiž dokáže vidět duchy. Jejich 
detektivní kancelář je proto jako 
stvořená pro řešení zapeklitých 
záhad! Tentokrát je případ zavede 
do domu, ve kterém straší.

Hidenori Kusaka: 
Pokémon Red a Blue 3 

Útok na  rakeťáckou 
základnu v  Saffron 
City je na  spadnutí, 
ale tím Redovy sta-
rosti nekončí. Musí 

ještě porazit trenéra Viridianské-
ho stadionu Giovanniho, nemluvě 
o té největší výzvě ze všech...
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KINA SPEKTRUM

Změna programu 
a termínů vyhrazena. 

PREMIÉRA

Úterý 1. 11. 20:00
JÁ, HROBAŘ
černá komedie UA, 2021, 103 
min., tit.

Saša pracuje na hřbitově v Kyjevě, 
ale nemá rád lidi. Problém je, že 
s  nimi komunikovat musí a  okolí 
očekává, že to bude dělat citlivě. 
Tváří v tvář pozůstalým, kteří truch-
lí nad blízkými nebo i kočkami, však 
nedokáže přemoci svůj neskrývaný 
sarkasmus. V  jeho oboru o zákaz-
níky není nouze, navíc se v něm točí 
nemalé peníze, což velmi dobře ví 
i  banda šílených mafiánů, kteří se 
na hřbitov nalepili. 
Hrají: V. Salij, O. Tritenko, V. Žda-
nov…

Čtvrtek 3. 11. 10:00
PLANETA PRAHA
dokument ČR, 2022, 83 min., příst.
Hrají: J. Macháček

PREMIÉRA

Čtvrtek 3. 11. 20:00
HRANICE LÁSKY
erotické drama ČR, 2022, 95 min., 
15 let

Hana začíná cítit, že její vztah s Pe-
trem se pohybuje v  příliš zajetých 
kolejích. Rozhodne se ho tedy 
osvěžit a  začne s  Petrem sdílet 
své erotické představy a tajné sny. 
Od vyprávění je pak už jen krůček 
k  činům. Ke zkoumání vlastní inti-
mity, k zážitkům s  jinými partnery 
a  ke  stále intenzivnějšímu hledání 

hranic, za které se dá v lásce a sexu 
zajít. 
Hrají: H. Vagnerová, M. Řezníček, 
E. Křenková…

Pátek 4. 11. 17:30
Sobota 12. 11. 17:30 
CIRKUS MAXIMUM 
komedie ČR, 2022, 97 min., příst.
Hrají: J. Přeučil, T. Matonoha, M. Ši-
můnek…

PREMIÉRA

Pátek 4. 11. 20:00
BLACK ADAM
akční USA, 2022, 125 min., 
12 let, tit.

Téměř 5000 let poté, co byl obda-
řen všemocnou mocí egyptských 
bohů - a stejně rychle uvězněn - je 
Black Adam vysvobozen ze svého 
pozemského hrobu a  připraven 
rozpoutat v  moderním světě svou 
jedinečnou formu spravedlnosti.
Hrají: D. Johnson, S. Shahi, P. Bros-
nan…

Sobota 5. 11. 15:00
Neděle 13. 11. 15:00 
Čtvrtek 17. 11. 17:30
PRINC MAMÁNEK 
pohádka ČR, 2022, 90 min., příst.
Hrají: J. Budař, O. Vetchý, M. Huba…

Sobota 5. 11. 17:30 
BUKO
komedie ČR, 2022, 112 min., příst.
Hrají: A. Cónová, P.  Špalková, J. 
Cina, M. Krobot…

Sobota 5. 11. 20:00
Neděle 6. 11. 17:30
Neděle 13. 11. 20:00
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
komedie ČR, 2022, 105 min., 12 let
Tři kamarádky, tři osudy. Krásná 
Alex, sympatická Marta a  svéhla-
vá Irena. Tři naprosto jiné příběhy 
a  jiný pohled na  život. Přesto je 
mezi nimi to nejpevnější pouto, 
které nic nemůže přetrhnout. Ani 
muž.
Hrají: H. Vagnerová, M. Vašut, T. 
Rychlá, Z. Adamovská…

Neděle 6. 11. 15:00 
WEBSTEROVI VE FILMU
animovaný ČR, SR, 2022, 65 min., 
příst., dab.
Hrají: I. Korolová, A. Mišík, J. Lá-
bus…

PREMIÉRA

Neděle 6. 11. 20:00
CIVILIZACE – DOBRÁ
ZPRÁVA O KONCI 
SVĚTA
dokument ČR, 2022, 81 min., příst.

Dokumentární film vypráví o  pro-
měnách velkých civilizací a  jejich 
podobností s  tou naší současnou. 
Přináší výpravnou reality show 
našeho vlastního kolapsu. Zatím 
všechny předešlé společnosti za-
nikly. Ale proč bychom my nemohli 
být první, kdo chod dějin změní?
Režie: P. Horký

Úterý 8. 11. 20:00
Neděle 13. 11. 17:30 
Neděle 27. 11. 20:00
SPOLU 
drama ČR, 2022, 117 min., příst. 
Film přináší příběh matky a  jejích 
dvou dospělých dětí, z  nichž jed-
no trpí autismem a potřebuje péči, 
zatímco druhé trpí celý život nedo-
statkem pozornosti.
Hrají: V. Žilková, Š. Kozub, K. Jano-
vičová…

Středa 9. 11. 17:30 (12 let)
Pátek 25. 11. 20:00 (15 let)
JAN ŽIŽKA 
historický ČR, 2022, 125 min., 
12/15 let, dab.

PREMIÉRA

Čtvrtek 10. 11. 17:30
VIZE 2000
dokument ČR, D, 1993, 54 min., 
příst., tit.

Maximilian Schell – oscarový herec 
a spisovatel se před kamerou sešel 
s  Václavem Havlem, aby se pod 
taktovkou režiséra Juraje Herze 
ponořil do myšlenek tohoto mimo-
řádného muže a  přiměl ho vyjevit 
svoji vizi, jak by mohl vypadat svět 
po roce 2000 a dál, až za horizont 
jeho vlastního lidského bytí. Doku-
mentární film se promítal prakticky 
po celém světě, v ČR je však téměř 
neznámý.

Sobota 12. 11. 15:00 
DC LIGA 
SUPERMAZLÍČKŮ
animovaný USA, 2021, 106 min., 
příst., dab.
Hrají: D. Johnson, J. Krasinski,  
K. Reeves…

PREMIÉRA  3D
Sobota 12. 11. 20:00
Sobota 19. 11. 20:00 
BLACK PANTHER:
WAKANDA NECHŤ ŽIJE
dobrodružný USA, 2022, 161 min., 
12 let, dab.

Poté, co se rozšířily zprávy o smr-
ti krále T’Chally, bojují královna 
Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye 
a Dora Milaje za ochranu svého ná-
roda před zasahujícími světovými 
mocnostmi. Zatímco se obyvatelé 
Wakandy snaží přijmout svou dal-
ší kapitolu, hrdinové se musí spojit 
a s pomocí Nakii a Everetta Rosse 
pro království vytvořit nový svět.
Hrají: L. Wright, L. Nyong'o,  
W. Duke…

Úterý 15. 11. 20:00
Středa 30. 11. 20:00
IL BOEMO 
životopisný ČR, IT, SR, 2022, 140 
min., 15 let, dab.
Historický velkofilm je inspirova-
ný skutečným příběhem jednoho 
z  nejvyhledávanějších hudebních 
skladatelů druhé poloviny 18. sto-
letí – Josefa Myslivečka. Zavede di-
váka do slunné Itálie, kde Myslive-
ček žil, tvořil, stal se legendou, ale 
také zemřel v zapomnění.
Hrají: V. Dyk, B. Ronchi, L. Vlad…
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Město Sezimovo Ústí neručí za správnost dodaných 
příspěvků, ani za kvalitu a účinnost jakéhokoliv výrobku 
nebo služby nabízených v reklamě nebu jiném materiálu 
komerční povahy.

PREMIÉRA

Čtvrtek 17. 11. 20:00
Pátek 18. 11. 20:00
Sobota 19. 11. 17:30
GRAND PRIX
komedie ČR, 2022, 107 min., 12 let

Roman vede pofidérní autobazar 
na  okraji města, má tři děti, živel-
nou manželku a pije. Emil, fanatic-
ký milovník pořádku, si piplá svou 
autodílnu v  centru, za  kterou stojí 
jeho největší chlouba: maketa For-
mule 1. Když Emil v  televizní sou-
těži vyhraje vstupenky na  Velkou 
cenu Formule 1, nezbývá mu nic 
jiného než požádat bratrance, aby 
jej tam zavezl. Neumí totiž řídit. 
Ani jeden z nich ještě netuší, že se 
na ně nabalí místní magnet na pro-
blémy, vrchní dodavatel kradených 
aut a  Romanův kamarád z  vězení 
Štětka.
Hrají: K. Hádek, R. Ferro, Š. Kozub…

Pátek 18. 11. 17:30
ADAM ONDRA: 
POSUNOUT HRANICE 
dokument ČR, IT, 2022, 80 min., 
příst.
Adam Ondra začal s  lezením 
ve stejném věku, ve kterém se nau-
čil chodit, a od té doby již nepřestal. 
Hrají: A. Ondra

PREMIÉRA

Sobota 19. 11. 15:00
Sobota 26. 11. 17:30
PRINCEZNA ZAKLETÁ
V ČASE 2
pohádka ČR, 2022, 135 min., příst.

Mladá alchymistka Amélie získává 
zakázanou kouzelnou moc: doká-
že částečně ovlivňovat tok času. 
Zneužívání nových schopností ji 
však rozštěpí v  čase a  Amélie ze 
současnosti se tak setkává s Amé-
lií z  minulosti, která ji od  té chvíle 
provází na každém kroku. Z dávno 
zapomenutých temnot času navíc 
povstává nová hrozba: alchymista 
nazývaný Pán run. 
Hrají: E. Křenková, N. Germani,  
M. Lambora…

PREMIÉRA

Neděle 20. 11. 20:00
MENU
komedie USA, 2022, 108 min., 12 
let, tit.

Mladý pár cestují na odlehlý ostrov, 
aby se najedli v  luxusní restaura-
ci, kde šéfkuchař připravil bohaté 
menu s několika šokujícími překva-
peními.
Hrají: A. Taylor-Joy, R. Fiennes,  
N. Hoult…

Úterý 22. 11. 17:30
GOOD OLD CZECHS 
dokument ČR, 2022, 83 min., příst.
Hrají: F. Fajtl, F. Jánský

PREMIÉRA

Středa 23. 11. 20:00
OBĚŤ
drama SR, ČR, D, 2022, 91 min., 
dab.

Příběh matky, která se po  útoku 
na  svého syna domáhá spravedl-
nosti. Silné a  v  mnohém aktuální 
drama Michala Blaška uvedly pres-
tižní festivaly v Torontu a v Benát-

kách. Slovensko pak film nomino-
valo do bojů o Oscara.
Hrají: V. Smačeljuk, G., A. Mihulová, 
I. Chmela…

Čtvrtek 24. 11. 10:00 
JAN KOLLER: PŘÍBĚH
OBYČEJNÉHO KLUKA 
dokument ČR, 2022, 111 min., pří-
stupný
Hrají: J. Koller, Z. S. Petzold, P. Ko-
ller st. …

Čtvrtek 24. 11. 20:00
ANTIKRIST
obnovená premiéra
drama DK, 2009, 109 min., 15 let, 
tit.
Muž a Žena se vášnivě milují. Čer-
nobílé záběry klouzavé kamery si 
vychutnávají jejich zaujetí sexem. 
Zároveň sledujeme krůčky dítěte, 
které se s  nadšením blíží směrem 
k  padajícím sněhovým vločkám 
za otevřeným oknem. Divák již tuší, 
jak tato scéna dopadne, a  tragé-
die, která se dala snadno odvrátit, 
samozřejmě navždy změní životy 
Muže a Ženy. Žena zkolabuje, Muž 

se snaží zachránit jejich manželství 
a navrhuje společnou terapii v od-
lehlém dřevěném srubu uprostřed 
lesů, které, k  divákovu překvape-
ní, jako by vystoupily z  té nejhorší 
noční můry. 
Režie: Lars von Trier

PREMIÉRA

Pátek 25. 11. 17:30
Sobota 26. 11. 20:00
Neděle 27. 11. 17:30
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
komedie ČR, 2021, 118 min., 12 let
Komedie s  hvězdným obsazením, 
která se odehrává během Štědrého 
dne. Originální snímek plný neče-
kaných situací, emocí, dojemných 
chvil, ale i  zábavy odkrývá rodin-
né vztahy u  Skálů, kde „vládne“ 
známá herečka Skálová. Její syn 
řeší svoji prostořekost a  přítelky-

ni. U  Pazderků se zase probírají 
nezvaní hosté a  vzájemné vzta-
hy. Na horách se svátky rozhodne 
oslavit rodina Hynka Čermáka.
Hrají: K. Roden, J. Bohdalová, J. Lá-
bus, H. Čermák…

PREMIÉRA   3D
Sobota 26. 11. 15:00
Neděle 27. 11. 15:00
DIVNOSVĚT
animovaný USA, 2022, 99 min., 
příst., dab.

Legendární průzkumnickou rodinu 
Cladových, kteří se snaží proletět 
skrz neprobádaný, zrádný a přede-
vším divný svět, doprovází barvitá 
posádka obří vzducholodi: rošťácký 
tvor přezdívaný Flek a třínohý pes. 
Společně musí čelit nejen nezná-
mému prostředí, ale i  mnoha pra-
podivným a všežravým tvorům. 
Hrají: J. Gyllenhaal, A. Tudyk,  
D. Quaid…

Úterý 29. 11. 20:00
MELANCHOLIE
obnovená premiéra
drama DK, S, F, D, 2011, 130 min., 
12 let, tit.

Film před diváky rozprostírá intimní 
portrét konce světa. Zánik lidstva je 
vyobrazený prostřednictvím sester 
Justine a Claire.
Režie: Lars von Trier


