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V tomto vydání
Nájem bytů města – nová pravidla

Hospodaření města

Nové parkovací zálivy

Výsledky zápisů do MŠ

Úspěchy našich mladých sportovců

Kulturní a sportovní akce

Martin Doležal
starosta města

 RM schválila pravidla, kte-
rými se stanoví postup při 
pronajímání bytů ve  vlast-
nictví města;

 byla zahájena realizace pro-
jektu zateplení objektu há-
zené s předpokládaným ter-
mínem dokončení do konce 
července 2015;

 pokládkou fi nální asfalto-
vé vrstvy byla dokončena 
rekonstrukce ul. Táborská 
I. etapa;

 během zkušebního provozu 
v ul. 9. května bylo provede-
no kontrolní měření rovnos-
ti, v současné době probíhá 
odstraňování vad a nedoděl-
ků;

 probíhají dokončovací práce 
na  cyklostezce a  lávce přes 
Kozský potok s plánovaným 
zahájením provozu počát-
kem května 2015

 RM schválila uzavření smluv 
o  přidělení 100 zahradních 
kompostérů dle schválených 
pravidel;

 RM odsouhlasila a ke schvá-
lení ZM předložila doku-
ment: „Urbanistická studie 
Kociánka“;

 na základě jednání s městem 
Planá nad Lužnicí a  p.  Mi-
lanem Šedivým jsou při-
praveny převody pozemků 
v  lokalitě Soukeník tak, aby 
budoucím vlastníkem cest 
bylo město Planá nad Lužni-
cí; zároveň došlo k  dohodě 
o změnách obecních hranic 
v této lokalitě a v lokalitách 
Na Vrších a Průmyslová;

 RM připravila zařazení 
nových investičních akcí 
do  rozpočtu města, a  to 
zpracování projektové do-
kumentace na  rekonstrukci 
ulice Švermova a vybudová-
ní venkovního hřiště u  ná-
draží. 

2

3

4

6

8

10–13

Martin Doležal
starosta města

Jaro je v plném proudu, město se 
znovu zazelenalo a díky květino-

vé výzdobě se rozzářilo všemi bar-
vami, naplno se rozeběhly stavební 
práce, které by měly přispět k dal-
šímu zlepšení života v  Sezimově 
Ústí. Namísto výpočtu, jaké stavby 
či opravy se ve městě v nejbližších 
měsících připravují, si dovolím 
zastavit se u něčeho trochu jiného.   

Každý rok si u  příležitosti ku-
latých či půlkulatých výročí při-
pomínáme řadu událostí, více či 
méně významných. Ty se mohou 
týkat nás osobně, členů naší rodi-
ny, obce, regionu, naší země nebo 
celého světa. 

Rok 2015 je pro naše město 
a  celý kraj významný zejména 
v  souvislosti s  600. výročím upá-
lení Mistra Jana Husa a v  té sou-
vislosti je připravována řada kul-
turních a  společenských akcí či 
různých projektů.  

Letošní rok je ale celosvětově 
především rokem oslav 70. výročí 
konce druhé světové války. Také 
u  nás si budeme připomínat toto 
výročí, těžké období, které mu 
předcházelo a především nezměr-
né utrpení a  oběti, které s  sebou 
válka přinesla. V  Sezimově Ústí 
bychom neměli zapomenout ani 
na  to, že během války byla také 
celá řada našich občanů vězněna 
či perzekvována, pomník na  Hu-
sově náměstí připomíná i  jména 
pěti z  nich, kteří se konce války 
nedočkali. Při listování kronikami 
města Sezimovo Ústí lze nalézt 
řadu zajímavých informací o  ži-
votě v obci za Protektorátu. Co se 
samosprávy týče, třeba to, že v roce 
1939 došlo k  přejmenování naší 
obce zpět na Starý Tábor a v roce 
1942 přišlo Sezimovo Ústí o samo-
statnost, jeho zastupitelstvo bylo 
rozpuštěno a  spolu s  Čelkovice-
mi, Horkami, Klokoty, Měšicemi 
apod. se stalo místní částí tzv. Vel-
kého Tábora a bylo označeno jako 
Tábor 4. Sezimovu Ústí se podařilo 

bezprostředně po válce se odloučit 
a před 70. lety, k 1. 7. 1945, se stalo 
opět samostatnou obcí. Jsem pře-
svědčen, a  spolu s vámi věřím, že 
těm, kteří se o to zasloužili, dal roz-
mach a rozkvět města až do dneš-
ních dnů plně za pravdu. 

Když už jsme u  výročí, týkají-
cích se našeho města, dovolím si 
připomenout osobu Jana Antoní-
na Bati, který stál u  vybudování 
společnosti Kovosvit a  nové části 
Sezimova Ústí. Od jeho úmrtí letos 
uplyne právě 50 let (*11. 3. 1898 
Hodonín, +23. 8. 1965 Batatuba, 
Brazílie).

Nelze samozřejmě žít jen tradi-
cemi a  minulostí, ale při plánech 
a  úvahách o  dalším rozvoji naše-
ho města je jistě moudré se ob-
čas poučit z historie. Pro ty z Vás, 
kteří mají možnost, čas a  chuť se 
ohlédnout do blízké či vzdálenější 
minulosti Sezimova Ústí, jsou di-
gitalizované kroniky do roku 1995 
k dispozici na: http://digi.ceskear-
chivy.cz/DA?lang=cs&menu=0&-
doctree=1kkose.                              

VÝROČÍ – U příležitosti oslav 70. výročí konce druhé světové války si připomínáme, že občané Sezimova Ústí přivítali jednotky 
Rudé armády 10. 5. 1945.

Slovo starosty města
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DOKONČOVACÍ PRÁCE – Před úplným dokončením jsou práce na cyklostezce a lávce přes Kozský potok, které by od května měly 
ulehčit dopravu pro pěší a cyklisty mezi oběma částmi našeho města.

Ludmila Svatková
místostarostka

Dobré bydlení je jednou ze 
základních podmínek spo-

kojeného života každého z  nás. 
Především mladí lidé stojí před 
otázkou, jak si vytvořit svůj do-
mov. Někdo najde řešení v koupi 
bytu nebo rodinného domu, jiní 
hledají nemovitost k  pronájmu.  
Právě pro ty, kdo uvažují o pro-
nájmu bytu, jsou určeny tyto 
řádky.

Město Sezimovo Ústí vlast-
ní 369 obecních bytů a  ročně 
nabízí dvě až tři desítky bytů 
k  pronájmu. Výběr probíhá do-
sud formou soutěže obálkovou 
metodou, kdy jediným kritériem 
je nabízená výše ročního nájem-
ného, popř. počet měsíců před-

placeného, pevně stanoveného 
nájemného. 

V radě města a v bytové komi-
si proběhly v  posledních měsí-
cích diskuze o doplnění hodno-
tících kritérií pro výběr nových 
nájemců bytů města tak, aby byli 
např. zvýhodněni žadatelé ze Se-
zimova Ústí nebo ti, kteří vrací 
městu stávající byt. Výsledkem 
jsou nová pravidla, která zohled-
ňují nejen nabízenou cenu, ale 
i vztah žadatele o byt k našemu 
městu, počet osob žijících v bytě, 
skutečnost, zda nový nájemce 
vrací jiný byt a  dále počet žá-
dostí o byt podaných v Sezimově 
Ústí v  posledních třech letech. 
Novou základní podmínkou pro 
přidělení obecního bytu je také 
bezdlužnost žadatele vůči měs-
tu Sezimovo Ústí v  posledních 
třech letech.

Výběrová řízení na  pronájem 
bytů města dle nových podmínek 
budou vyhlášena po 1. 5. 2015. 

Přehledná pravidla pro pro-
nájmy bytů najdete v  níže uve-
dené tabulce a  na  webu města 
v  sekci: Správa města Sezimovo 
Ústí - Prodej a  pronájem bytů. 
Podrobnější informace k  pro-
nájmu bytů vám podá také paní 
Eva Podroužková, pracovnice by-
tové správy, a to prostřednictvím 
telefonu 381  200  437 a  e-mailu: 
e.podrouzkova@sezimovo-usti.cz.

Rada města věří, že se jí podaři-
lo nastavit srozumitelná pravidla, 
respektující ekonomickou strán-
ku hospodaření s byty a zároveň 
vstřícná k lidem se vztahem k na-
šemu městu. Osobně přeji všem 
budoucím nájemníkům, ať se jim 
podaří si v Sezimově Ústí vytvořit 
hezký domov.                                   

Přehled nových pravidel pro pronájem obecních bytů, 

bodovaných Komisí bytovou Rady města Sezimovo Ústí 

Kritérium Popis Váha Bodování

Vztah k městu 

Sezimovo Ústí 

Hodnotí se trvalé bydliště, rodinné vazby, zaměstnání, návštěva školy žadatele a jeho 
rodinných příslušníků v Sezimově Ústí. 

3 0 - 3

Počet osob 

užívajících byt

Hodnotí se počet osob užívajících byt a mající trvalé bydliště v Sezimově Ústí 
(splnění do šesti měsíců od podpisu nájemní smlouvy).

5 0 - 3

Uvolnění 

obecního bytu
Boduje se uvolnění obecního bytu v Sezimově Ústí. 4 0 nebo 3

Počet žádostí 

o pronájem 

obecního bytu 

Boduje se počet výběrových řízení v Sezimově Ústí, do kterých se žadatel v posledních 
třech letech přihlásil. Více žádostí k jednomu datu výběrového řízení je počítáno jako 
jedna žádost.

1 0 - 3

Bezdlužnost 

Základní podmínkou je skutečnost, že žadatel není v insolvenčním řízení, aktuálně 
nemá pohledávku po splatnosti vůči městu Sezimovo Ústí a v posledních třech 
letech neměl vůči  městu Sezimovo Ústí pohledávku šedesát a více dní po splatnosti 
(poplatky, nájemné, zálohy za služby a vyúčtování služeb).

- -

Získané body budou představovat bonus k nabízenému nájemnému v maximální výši 15 % .

Jana Koubová
referentka místního poplatku
za odvoz odpadu

Upozorňujeme občany 
na  termíny splatností 

místních poplatků
 ze psů – do  30. 4. 2015
 za  provoz systému nakládá-

ní s komunálními odpady – 
do 31. 5. 2015
Poplatky je možno uhradit 

v  úředních hodinách na  po-
kladně Městského úřadu v Sezi-
mově Ústí, poštovní poukázkou 
/tuto každý obdržel do poštov-
ní schránky/, nebo převodem 
na účet u Oberbank AG, č. účtu 
7200005553/8040. 

Platba za  domácnost může 
být odvedena společným zástup-
cem, za  rodinný nebo bytový 
dům vlastníkem: tyto osoby jsou 
povinny oznámit jména a  data 
narození osob /variabilní sym-
boly/, za které poplatek odvádějí.

Za domácnost je možno pro-
vést platbu jedním příkazem 
z  účtu s  tím, že do  textu pro 
příjemce je nutné uvést správ-
né variabilní symboly ostatních 
členů rodiny /postačí poslední 
čtyřčíslí/.                                      

Termíny Dnů otevřených 
dveří ve  vile Hany a  Edvarda 
Benešových, kterou spravuje 
Úřad vlády ČR, jsou v r. 2015:
30.–31. května, 27.–28. června, 
25.–26. července, 29.–30. srp-
na, 26.–27. září, 24.–25. října 

Prohlídky probíhají od 
10.00 hodin do  16.00 hodin 
v  organizovaných skupinách 
za doprovodu průvodce. Délka 
prohlídky je cca 45 minut.

Pro velký zájem doporuču-
jeme návštěvníkům si čas pro-
hlídky rezervovat v pracovních 
dnech od 8.00 do 16.00 hodin.

Kontaktní osoba
Mgr. Petr Musil 
odbor komunikace Úřadu vlády 
ČR, tel.: 224 002 189 
nebo 224 002 111(ústředna).   

Úhrada místních 
poplatků

Dny otevřených 
dveří ve vile 

Nájem bytů města
– nová pravidla pro výběrová řízení

Foto: Martin Doležal, starosta města



3

2015 květen

www.sezimovo-usti.cz XXIV. ročník

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
Helena Řežábková

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)

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

Jaroslav Kupsa
381 200 430, 777 794 872

Vedoucí technických služeb
Karel Homolka

381 200 432, 725 769 850
Vedoucí bytové správy

František Bednář
381 200 436, 725 769 860

Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková
381 276 710, 737 254 683

Knihovnice S. Ú. 1
Jitka Kovandová

381 201 145
Knihovnice S. Ú. 2

Jiřina Kalenská
381 276 043

Městský úřad
Úřední hodiny

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

Miroslava Svitáková
tajemnice MěÚ

Výsledek hospodaření
Příjmy celkem (tis. Kč)
31 457

Výdaje celkem (tis. Kč)
24 957

Saldo příjmů a výdajů (tis. Kč)
6 500

Úvěrové zatížení
Specifi kace úvěrů:
 Sportovně rekreační areál Koz-

ský potok; výše nesplaceného 
úvěru – 10 164 tis. Kč; úroková 
sazba: 3MPRIBOR+0,22 % p.a.; 
splatnost 30. listopadu 2018

 Stavební úpravy ulice 9. květ-
na; výše nesplaceného úvěru 
– 9  985 tis. Kč; úroková sazba: 
3MPRIBOR+0,2 % p.a.; splat-
nost 30. června 2015

 hypoteční úvěr (výstavba byto-
vých domů); výše nesplaceného 
úvěru 5 724 tis. Kč, platná úro-
ková sazba 5,1% p.a., splatnost 
18. července 2020                        

Informace k hospodaření města 
Sezimovo Ústí – I. čtvrtletí r. 2015

Blokové čištění chodníků
a komunikací
Karel Homolka
vedoucí technických služeb

Zaměstnanci naší organizace 
zahájili 3. dubna každoroční 

blokové čištění chodníků a komu-
nikací v našem městě. Aby čištění 
probíhalo rychle a  kvalitně, byla 
na  tuto činnost vyčleněna většina 
zaměstnanců technických služeb. 
I když tato práce není bez nesná-
zí, chodníky a  komunikace jsou 
čisté, bez zimního posypu, vrstvy 
bahna a  jiných nečistot. Přestože 
věnujeme před započetím čištění 

pozornost včasnému a přehledné-
mu označení ulic, jsou každoročně 
velkým problémem zaparkovaná 
vozidla, jejichž řidiči ignorovali 
dopravní značení. Proto dochází 
v  některých případech k  odtahu 
vozidla a naše technika nebo pra-
covníci ručního úklidu se na mís-
to zaparkovaného vozidla musejí 
vracet, čímž se práce na blokovém 
čištění zbytečně prodlužuje a pro-
dražuje. Vyzýváme tímto všech-
ny občany - řidiče, aby věnovali 
pozornost termínům blokového 
čištění v  jejich části města a  včas 
odstavili svá auta.                              

Zuzana Sýkorová
technik technických služeb

S  příchodem teplejšího počasí 
začaly zahradnice naší orga-

nizace v  našem skleníku vysévat 
a  vysazovat letničky, které budou 
v průběhu jara přesazeny do okras-
ných květináčů a na různé záhony 
ve městě. Novinkou, kterou připra-
vujeme pro tento rok, je „rozkvetlá 
louka“. Cílem je oživit veřejnou ze-
leň barevnými květinovými pásy. 
Po  skončení vegetačního období 
jsme zahájili ve městě výsadbu no-
vých stromů, které jsou náhradou 
za ty odstraněné. Dalším záměrem 
vedení města a  naší organizace je 
pokračovat v  revitalizaci živých 
plotů ve městě.                                 

Příprava veřejné 

zeleně na léto

Vývoj úvěrového zatížení k 31. 3. 
a odhad dalšího vývoje
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Poděkování

Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za blahopřání k mým naroze-
ninám.             Miroslav Chval

Děkuji panu starostovi  
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za blahopřání k mým naroze-
ninám a paní Věře Bažantové 
za předání dárku. 

Zdeňka Jírová
Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k mým narozeninám.
Ludmila Geisbergerová

Děkuji městskému úřadu 
za milou návštěvu, blahopřání 
a pozornost k mým pětasedm-
desátým narozeninám. 

Karel Forsták
Děkuji panu starostovi 

Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za blahopřání k mým naroze-
ninám.       Božena Smetanová

Děkuji panu starostovi a  ve-
dení města za milé blahopřání 
k mým 85. narozeninám. 

Václav Janda
Děkujeme panu starostovi 

za blahopřání k našim naroze-
ninám.                     Talknerovi

Děkuji městskému úřadu 
a  panu starostovi za  přání 
a dárek k mým narozeninám. 

Jana Jarošová
Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k mým narozeninám.
Zdeňka Petrová

Děkuji panu starostovi za milé 
blahopřání k  mým narozeni-
nám a  přeji mnoho úspěchů 
v práci.         Jaroslav Sedláček

Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým narozeninám. 

Jaroslav Boháč
Děkuji městskému úřadu 

za blahopřání k mému 75. vý-
ročí narození.              Jiří Rytíř

Děkuji panu starostovi  
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za přání, paní učitelce Hlubin-
kové za milou návštěvu a pře-
dání dárku k  mým narozeni-
nám.         Miloslava Kalinová

Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým narozeninám.

Stanislav Zrůst

V uplynulých týdnech vybudovalo město Sezimovo Ústí a Správa města Sezimovo 
Ústí v travnatých pásech před ZŠ Školní náměstí nové parkovací zálivy, které umož-
ní parkování řidičům dovážející a odvážející děti ze školy. Tímto skončí problémy 
s neustále rozježděným trávníkem, který jsme pravidelně upravovali. 

Karel Homolka, vedoucí technických služeb

S nástupem jara se opět zvyšuje 
počet cyklistů v ulicích našeho 

města a  Městská policie si proto 
dovoluje připomenout některé zá-
kladní povinnosti cyklisty. 

Cyklista:
 je zákonem defi nován jako řidič 

nemotorového vozidla, proto 
musí užít jen jízdní kolo, které 
splňuje technické požadavky 
na provoz;

 nesmí k  jízdě použít chodník; 
výjimkou jsou cyklisté mladší 
10 let a jízda po stezce pro pěší 
a cyklisty;  

 při jízdě na jízdním kole se musí 
plně věnovat řízení;

 nesmí požít alkoholický nápoj 
nebo užít jinou návykovou látku 
během jízdy ani řídit jízdní kolo 
bezprostředně po požití alkoho-
lického nápoje nebo řídit, kdy by 
mohl být ještě pod jejich vlivem;

 podrobit se na výzvu policisty či 
strážníka vyšetření ke  zjištění, 

zda není ovlivněn alkoholem 
nebo jinou návykovou látkou;

 musí umožnit chodci, který je 
na přechodu nebo jej hodlá pře-
jít, nerušené a  bezpečné přejití 
vozovky;

 mladší 18 let je povinen za jízdy 
použít ochranou přilbu schvá-
leného typu a  mít ji řádně na-
sazenou a  řádně připevněnou 
na hlavě;

 cyklista mladší 10 let smí na sil-
nici jen pod dohledem osoby 
starší 15 let; to neplatí pro jízdu 
na cyklistické stezce a v obytné 
a pěší zóně;

 je povinen za snížené viditelnos-
ti mít za  jízdy rozsvícen přední 
světlomet s bílým světlem a zad-
ní svítilnu se světlem červené 
barvy nebo přerušovaným svět-
lem červené barvy; je-li vozovka 
dostatečně a  souvisle osvětlena, 
může použít místo světlometu 
svítilnu bílé barvy s  přerušova-
ným světlem                                  

prap. Jiří Matyš

Na  Obvodním 
oddělení Poli-

cie ČR v  Sezimově 
Ústí bylo i  v  měsíci 

březnu  šetřeno několik přestupků 
a trestných činů na území Sezimo-
va Ústí, například:
 4. 3. v době okolo 03:00 hod. po-

škodil neznámý pachatel skle-
něnou výplň vchodových dveří 
u  panelového domu čp. 1165 
v ulici K Hájence v hodnotě mi-
nimálně 2.500 Kč. 

 V  noci ze 6. 3. na  7. 3. v  ulici 
Pod Vrbou poškodili vandalo-
vé na  zaparkovaných vozidlech 
čtyři zpětná zrcátka v  hodnotě 
necelých 4.200 Kč.

 17. 3. bylo zjištěno vloupání 
do tří řadových garáží v Sezimo-
vě Ústí I.

 V  ulici Ke  Stadionu v  lokalitě 
zvané Na  Koreji odcizil pacha-
tel kuchyňskou linku, historický 
motocykl a  sadu kol na  osobní 
vozidlo, vše zatím v  přesně ne-
zjištěné výši škody.

 V domě čp. 645 v ulici Dukelská 
poškodil vandal svým bezohled-
ným chováním ovládání výtahu, 
čímž způsobil škodu bezmála 
6.000 Kč.

 Z  kolárny domu čp. 638 v  uli-
ci Dukelská odcizil pachatel 
pánské horské kolo v  hodnotě 
4.500 Kč. 
Naši policisté šetří opět z břez-

na několik přestupků týkajících 
se občanského soužití a  majetku, 
a to v souvislosti s provozem disko 
klubu Apollo a barů Candys a Go-
tes. Také narůstá počet přestupků 
na úseku občanského soužití a ve-
řejného pořádku, kdy je za březen 
evidováno šest případů.                   

VELIKONOCE S LUMENEM

Na velikonoční pondělí se v kostele 
v Sezimově Ústí sešli zpěváci dvou 
sborů, aby zpříjemnili poslední sváteční 
chvíle našim věrným posluchačům. 
Koncert zahájili naši hosté - Komorní 
sbor Lumen z Pacova. Devět mladých 
zpěváků pod vedením šikovného 
dirigenta předvedlo většinou soudobou 
duchovní tvorbu a své vystoupení 
zakončilo dvěma spirituály. Nokturno 
jako hostitelský sbor zazpívalo tradičně 
„z každého soudku něco“. 

Za PS Nokturno - Z. Vlková

Z činnosti Policie ČR

Městská policie informuje

Nové parkovací zálivy
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Narození:
Hrazánek Filip

Kalafutová Adéla
Kollmannová Lenka
Moulisová Veronika

Němcová Nikol
Novák Jakub

Zemřelí:
Dvořák Jaroslav

Hniličková Jaroslava
Hrachovcová Danuše

Krejčí Jaroslav
Krch Jiří

Pilař Jaroslav
Říha Václav

Sudová Jiřina
Sumerauer Václav
Táborský Ladislav

Uhlík Vladimír
Veselá Věra

Inzeráty

Pronajmu dlouhodobě byt 
2+1 ve 4. patře v domě s vý-
tahem v Sezimově Ústí. 

Tel.: 775 610 432

Společenská kronika

od 19. 2. do 5. 4.

KOUPĚ

Koupím větší byt 3+1 nebo 
domek v  SÚ 2, i  před rekon-
strukcí.          Tel.: 606 158 258

Koupím byt v  Sezimově Ústí 
2, 2+1 nebo menší 3+1 s  vý-
tahem nebo zvýšené přízemí 
(jedny schody), OV, klidné pro-
středí.            Tel.: 773 626 167

PRONÁJEM

Poděkování
Děkuji panu starostovi za přá-

ní k  narozeninám a  měst-
skému úřadu za  dárek. Také 
děkuji všem, kteří mi přinesli 
kytičku a dárek. 

Anna Buriánková
Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k mým narozeninám.
 Miluše Smetanová

Děkujeme panu starostovi 
a vedení města za milé blaho-
přání k našim narozeninám. 

manželé Ledvinovi

Kronika představuje

Anna Slunečková
kronikářka

Pan Vrba se narodil v roce 1924 
v Mnichu u Kamenice nad Li-

pou. Rychlý počtář zjistí krásný 
věk pana Vrby - 91 let - a musím 
konstatovat - čistá hlava a úžasný, 
široký okruh zájmů. Je mu třeba to 
přát a možná i trošičku závidět.

A tak jsem se dozvěděla, že malý 
Karel po „základce“ v Mnichu za-
čal chodit do měšťanky v Deštné. 
A  tam prý se datuje jeho zvýšený 
zájem o  malování. Střední škola, 
kterou absolvoval v  Jindřichově 
Hradci, byla Obchodní akademie, 
kterou ukončil v roce 1943 matu-
ritou. Jindřichův Hradec byl hod-
ně poněmčené město, takže jazyk 
německý mu nedělal problémy, 
ve  škole se učil i  francouzštinu, 
později ještě ruštinu. Moc  ho bavil 
těsnopis. Tehdy technika pro zá-
znam nebyla zcela běžná a těsnopis 
byl v kurzu. 

Ročník 1924 musel jít v  době 
války na  práci „do  rajchu“. Ani 
Karel se tomu nevyhnul. Rakouský 
Gratz či náš Náchod, to byla města, 

kde musel nastoupit na práci.
Po válce začal hledat práci a do-

zvěděl se o nově vznikajícím pod-
niku ve městě Sezimovo Ústí. Vy-
dal se na kole obhlédnout situaci. 
To se psal rok 1945. Ještě ho však 
čekala vojenská povinnost, kterou 
absolvoval v  Plzni, Brně a  na  vo-
jenské škole v Nitře. Ale Sezimovo 
Ústí již měl zafi xované jako místo 
budoucího žití. Seznámil se zde 
s dívkou, která sem přišla ze Zlína, 
vzali se, narodila se jim dcera a syn 
a  od  roku 1950 se stal jejich do-

movem baťovský domeček v  ulici 
Ke  Hvězdárně. Pan Vrba zde žije 
do dnešních dnů.

A právě od roku 1950 se datuje 
vznik výtvarného kroužku, který 
po  dlouhou dobu v  našem městě 
úspěšně působil. Není se čemu di-
vit, byli mladí, rádi se bavili, spojo-
val je stejný zájem. Pan Vrba vzpo-
míná na společnou výstavu malířů, 
kteří v té době  patřili k věhlasným, 
jako byl akademický malíř Ota 
Bubeníček či akademický sochař 
J. V. Dušek. Svými radami kroužku 
přispěli i  akademičtí malíři Valtr, 
Kunovský či Rektoris. Kroužek se 
jako celek rozpadl, nebylo ani kde 
vystavovat. 

Dnes pan Vrba už nemaluje. 
Ruka není již tak pevná a tak změ-
nil obor zájmu a  začal se zabývat 
historií rybníků na  Deštensku či 
historicky zajímavými listinami, 
jako jsou ohledací listiny či zázna-
my z nalezinců a podobně.

Povídání s  panem Vrbou bylo 
velmi příjemné, zábavné i poučné. 
A protože jsem získala reprodukce 
jeho obrazů  ve zmenšené, pohled-
nicové formě, na  nichž je zachy-
ceno okolí Sezimova Ústí v druhé 
polovině 20. století, ráda je vložím 
do  kroniky našeho města spolu 
s vyprávěním o autorovi.

A na závěr přeji za všechny panu 
Vrbovi hodně zdraví, aby nohy ne-
bolely a hlava stále sloužila.           

Karel VRBA
Již dříve jsem psala o výtvarném kroužku formou „pamětnického“ vyprávění 

pana Ing. Eduarda Pelikána. Tento kroužek  po mnoho let aktivně fungoval 

v  našem městě při původním Klubu pracujících. To bylo v roce 2009. A nyní se 

k podobnému tématu vracím, ale s vyprávěním jednoho ze zakládajících členů 

tohoto kroužku, a to s panem Karlem Vrbou.

Výtěžek letošního prezentač-
ního plesu Centra Kaňka byl 

jako každoročně věnován na  fi -
nancování sportovně rehabilitač-
ního lyžařského pobytu dětí s po-
stižením z  Kaňky v  Krkonoších. 
Dá se tedy s nadsázkou říci, že se 
Kaňka přezula z  lodiček rovnou 
do lyžáků a na konci března tradič-
ně vyrazila do Černého Dolu. 

 Monolyžařský tým Centra 
Kaňka se letos ustálil na  celých 
6 členech. Pro tyto děti je pasiv-
ní monolyže jedinou možností si 
užívat svah – jsou sváženi svými 
proškolenými asistenty a  pozor-
nost, kterou jejich lyžařské umění 
na svazích vzbuzuje, je oprávněná. 

Více o  lyžování hendikepovaných 
je možné nalézt například zde: 
http://www.monoski.info/. 

 Na  výcvik s  Kaňkou však ne-
jezdí pouze monolyžaři. Letos si 
od nejmenších bobařů, přes začá-

tečníky, mírně pokročilé až po tým 
„rychlých ďáblů“ a  monolyžařů 
pobyt na horách s bohatým aktiv-
ním celodenním programem užilo 
31 dětí s postižením a několik je-
jich zdravých vrstevníků. Některé 
děti jezdí s  doprovodem rodičů, 
jiné s Kaňkou vyrazí samy. Pro ro-
diny dětí s postižením je to leckdy 
jediná možnost užít si dovolenou.  
V péči o dítě s postižením je totiž 
na většinu dne vystřídají pracovní-
ci Kaňky. Tradice zimních pobytů 
byla v  Centru Kaňka založena již 
v  roce 2003 jako jeden z nástrojů 
komplexní péče nejenom o  děti 
s  postižením, ale hlavně o  jejich 
rodiny a pečovatele.                         

Centrum Kaňka – z lodiček do lyžáků
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Vynášení Morany může být jednou ze slavností vítání jara a rozloučení se zimou. Smrtka se tradičně vynáší za 
hranice vsi či města, což se dá spojit s prvním jarním výletem. I naše děti z Mš Lipová odnesly svojí Moranou 
všechny strachy a nedobroty.Malinké děti došly ke Kozskému potoku, velké děti poslaly Smrtku po Lužnici, 
přičemž pronášely různé říkanky.MŠ LIPOVÁ

S E Z I M O V O  Ú S T Í

Petra Melichová
ZŠ a MŠ 9. května

Protože je březen považován 
za  Měsíc knihy, rozhodli jsme 

se s  třídou 9.B připravit zábavně 
literární hodinu pro letošní dvě tří-
dy prvňáčků. 

Napsali jsme písmenkovou 
pohádku „Jak vzniklo písmen-
ko G“, zdramatizovali text, pil-
ně nacvičovali herecký projev 
a  vyrobili kulisy. Kromě toho 
jsme si z  naší školní knihovny 
vybrali méně známé pohádky, 
které jsme chtěli dětem před-

stavit a nazkoušeli jsme si jejich 
dramatické čtení.

Dne 24. března bylo vše při-
praveno a  my zaklepali na  dveře 
prvních tříd. Nejprve jsme zahrá-
li písmenkovou pohádku, za  niž 
jsme sklidili velký potlesk. Poté 
vytvořili prvňáci malé skupinky 
a těm deváťáci předčítali pohádky, 
o  kterých si pak všichni společně 
povídali. Následně se role obráti-
ly a  prvňáčci na  oplátku přečetli 
„velkým“ spolužákům něco málo 
ze svých slabikářů. Na úplný závěr 
jsme všechny zvedli ze židlí a spo-
lečně jsme se rozhýbali v  rytmu 
taneční melodie.                                

Petr Peroutka
ZŠ a MŠ 9. května

Již tradičně slavíme Den učitelů 
projektovým dnem. Tento den 

je jiný než běžné dny ve  škole. 
Učitelé si pro žáky připraví roz-
manité aktivity (sportovní, vý-
tvarné, pohybové, různá bádání, 
pokusy, atd.). Žáci se sami při-
hlásí na 3 různé aktivity. Přihla-
šování je možné pomocí interne-
tu nebo ve škole. 

Letos bylo pro děti připraveno 
celkem 22 aktivit, 11 na prvním 
stupni a  11 na  druhém stupni. 
Věřím, že si tento den žáci i uči-
telé náležitě užili a že děti získaly 
nové poznatky a zkušenosti, kte-
ré při běžné výuce získat nemo-
hou. Jednou z nejatraktivnějších 
aktivit druhého stupně byla střel-
ba z  historických zbraní. I  když 
byla trochu hlučná, vyzkoušet si 
úlohu středověkého vojáka stálo 
za to.                                              

V úterý 7. dubna jsme byli my, 
žáci všech osmých tříd, vzati 

na  exkurzi, kterou zorganizovalo 
Centrum odborné přípravy neboli 
COP. Jako doprovod s námi jel pan 
zástupce ředitele a  třídní učitelka 
8. A. Když jsme dorazili na místo, 
ihned jsme vyrazili na  “průzkum“. 
Dostali jsme papír s otázkami a od-
povědí na  ně jsme se měli dopídit 
v muzeu.

První místo, kam jsme dorazili, 
byla expozice, která mě nejvíce za-
ujala – doprava. Nebyly tam žádné 
makety ani modely, ale skutečné ori-
ginály, na kterých (nebo ve kterých) 
se dříve jezdilo a létalo. Asi nejvíce 
mě zaujala slavná stíhačka z 2. sv. 
války: Spitfi re. Také mě ohromila 
16m dlouhá lokomotiva. Dále bylo 
velice zajímavé měření času nebo 
studio, ve kterém se natáčí Otázky 
Václava Moravce. Mohli jsme ještě 
vidět expozice na téma: astronomie, 
hornictví a  s  ním úzce související 
hutnictví, fotografování, tiskařství, 
architektura, a  technika hrou. Ne-
smělo zde chybět ani občerstvení 
v podobě malé restaurace.

Celkově se všem mým spolužá-
kům i mně exkurze líbila a odjížděli 
jsme zase o něco chytřejší.

Pepa Kovařík, žák 8. B ZŠ Školní nám.

Den podle AmoseNaši deváťáci čtou prvňákům

Vynášení Morany – loučení se zimou, vítání jaraVýsledky zápisů 

dětí do MŠ 
v Sezimově Ústí na školní rok 2015/16

Školské 

zařízení

Počet 

zapsaných 

dětí na školní 

rok 2015/16

MŠ 9. května 600 19

MŠ Lipová 649 35

MŠ Kaplického 1037 42

Národní technické 
muzeum

foto: MŠ Zahrádka
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INZERCE

PACOVSKÉ STROJÍRNY hledají 
Svářeče 
 s oprávněním 
 ZK 135 nebo ZK 141 

- Nástup IHNED 

- Příspěvek na závodní stravování 

- Příspěvek na dopravu (500 – 1 500 Kč) 

- Příspěvek 500 Kč na životní pojištění 

- Příplatky nad rámec ZP 

- Jubilejní odměny 

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

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

www.pacovske.cz 
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Petra Kukačková
Zuzana Krejčová
ZŠ Školní nám.

Dá-li se sportovní gymnastika 
vystihnout nějakým příslo-

vím, pak zřejmě nejtrefnější by 
mohlo být: „Těžko na cvičišti, leh-
ko na  bojišti“. Alespoň z  pohledu 
úspěchů malých, větších i těch nej-
větších holek a kluků z naší školy 
(celkem 12 medailí, z toho 4 zlaté, 
5 stříbrných a 3 bronzové).

Celkem jsme si všichni zvykli, 
že vozíme do školy pěknou řádku 
medailí a  na  nástěnce visí mnoho 
diplomů. Háček je ovšem v  tom, 
že se nedá vzpomenout si na sesta-
vy týden před závody, 2x zacvičit 
po  škole a  může se vyrazit. Větši-
na menších závodníků od  první 
do páté třídy pilně trénuje v průbě-
hu celého roku na  gymnastickém 
kroužku paní učitelky Vítkové a  ti 
starší tužili svá těla každý pátek od-
poledne po tři dlouhé měsíce.

Všem gymnastkám a  gymnas-
tům z naší školy děkuji za poctivý 
přístup k přípravě a za skvěle odve-
denou práci během závodů. 

Konkrétní výsledky a  porov-
nání s  ostatními školami najdete 
na webových stránkách        http://
assktabor.blogspot.cz/

Pokud jste navštívili v  Táboře 
7. března ples sportovců, mohli 
jste si všimnout ještě jiných mla-
dých talentů naší školy oceněných 
za  skvělé výkony. Talentem roku 
2014 se stala Celestýnka Součková 
z 9. C za 1. místo v Českém poháru 
horských kol, 2. místo na Mistrov-
ství republiky v  silniční cyklistice 
v jízdě na čas, 3. místo na Mistrov-
ství republiky na horském kole atd. 
Dalším Talentem roku byl vyhlá-
šen Martin Bouchal z 9. A za čes-
kou reprezentaci U15 (jinak hra-
je již 10 let za  FC MAS Tábor). 
Také náš loňský deváťák, výborný 
basketbalista Vojta Žáček, získal 
ocenění Talent roku. Přejeme jim 
do dalších let mnoho úspěchů.     

Alena Kalinová

1.Kolo Extraligy Juniorů
4.–5. 4. 2015 

Junioři otevřeli o  velikonočním 
víkendu sezónu Extraligy. Tur-

naj se konal v  areálu pražských 
Joudrs. Hladoví Hroši odjížděli 
oslabeni o nadhazovače M. Malinu 

a  s  omlazeným týmem 6 kadetů. 
Sobotní zápasy ukázaly naši nero-
zehranost. O  prohrách rozhodla 
sterilní pálka. Poslední zápas dne 
vypadal jako velikonoční pondě-
lí, dostali jsme výprask rozdílem 
bodů. Nedařilo se vůbec nic. Krás-
ným odpalem a  efektním autem 
v zadním poli potěšil snad jen ka-
det  P. Švec. 

Nedělní zápas byl opakem večer-
ního debaklu. Coach Bary Řízek 
pozměnil taktiku, hráči měli zápas 
pod kontrolou. Z. Štefl  na nadhozu 
držel soupeře ze Sedlčan na  uzdě 
a dovedl zápas k vítězství. Dvěma 
hezkými odpaly potěšil oko diváka 
P. Malovaný. 

Interpohár Kostelec nad
Orlicí  11.–12. 4. 2015

V  sobotu ráno dorazil tým 
Hladových Hrochů  do jed-

né z  nejvzdálenějších destinací 
letošní sezóny Kostelce nad Or-
licí k  přípravnému turnaji. Tým 
mladíků kolem veterána „Dev-
či“ bude letos usilovat o  postup 
do  2. ligy a  první den turnaje 
ukázal, že to není utopie. Sobota 
byla plná úspěšných akcí. Hlado-
ví Hroši vyhráli vše. Až v neděli 
prohráli těsně s  dalším účastní-
kem 3. ligy Klackaři Kostelec. 
Díky „čertovu kolečku“ v  kte-
rém se ocitly tři týmy s  jedinou 
porážkou, šli Hroši do  závěreč-
ných bojů ze třetí příčky. Ve hře 
o  5. místo pak podlehli VUT 
Brno.                                                  

JUNIOŘI ZLEVA KLEČÍCÍ – Ondřej Kouba, Pavel Švec, Martin Hudeček
STOJÍCÍ – Lukáš Bočánek, Adam Bočánek, Patrik Malovaný, Zdeněk Štefl ,
 Jakub Musil, Lukáš Čáka,

 
Klára Choulíková
učitelka ZŠ Švehlova

Po  delší odmlce se naše škola 
opět zúčastnila na konci břez-

na okresního přeboru ve sportovní 
gymnastice základních škol a více-
letých gymnázií. Náš gymnastický 
kroužek neměl v konkurenci jiných 
škol s  gymnastkami sportovních 
oddílů ve  svých družstvech šanci 
na  medailové umístění. Ale ne-
ztratili jsme se. Chlapci v kategorii 
1.-3. třída vybojovali na prostných, 
kruzích, hrazdě a přeskoku krásné 
čtvrté místo. Děvčata na  prost-
ných, lavičce, hrazdě a  přeskoku 
předvedla své nejlepší výkony 
a myslím, že sedmé místo družstva 
mladších dívek a osmé místo star-
ších děvčat je velmi pěkné. Bude-
me pilně trénovat a za rok to třeba 
bude ještě lepší. Těšíme se.              

Hladoví Hroši ze Sezimova ÚstíNa závodech 

Skvělé úspěchy našich mladých sportovců
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Petr Bartoš

S  příchodem Františka Pešty 
do  Astronomického kroužku 

v  roce 1961 se objevuje onen vy-
toužený tahoun, který ostatní na-
učí nejen něco nového, ale vtáhne 
je do astronomického dění města, 
kterého je sám strůjcem. Astrono-
mický kroužek od tohoto okamži-
ku již neexistuje pouze sám pro 
sebe - začíná pořádat besedy, před-
nášky a především večerní a noční 
pozorování oblohy. Hlavní břímě 
činnosti stále leží na  obdivuhod-
ně aktivním Peštovi, dochází ke se 
stále aktivnějšímu zapojení dalších 
členů kroužku, jejichž řady se po-
malu začínají rozrůstat. 

Astronomický kroužek fungují-
cí pod Klubem pracujících s.p. Ko-
vosvit si díky svojí stále se rozrůs-
tající činnosti vysloužil i materiální 
podporu, která byla pouze začát-
kem dalších událostí a motivovala 
všechny k  ještě větším aktivitám 
na poli amatérské astronomie. 

Čím dál větší zájem členů krouž-
ku a hlavně obyvatel Sezimova Ústí 
vede k rozšíření počtu pozorování 
a  besed, což začíná být i  velmi 
náročné - neustále přenášet dale-
kohled, zajišťovat si volné místo 

v klubovně, dělit se o ní s ostatními 
kroužky. To byl asi jeden z prvních 
podnětů ke  smělé myšlence po-

stavit si vlastní hvězdárnu v  Sezi-
mově Ústí. Členové kroužku pod 
vedením Františka Pešty zahájili 
sérii návštěv lidových hvězdáren 
i  velkých observatoří. Na  veřejné 
přednášky jsou několikrát pozváni 
i  profesionální astronomové, jako 
například Doc. Dr. Guth z Ondře-
jova a Dr. Jiří Mrázek. Kroužek tím 
navazuje důležité kontakty s před-
ními astronomy v Čechách. 

Astronomické přednášky Fr. Peš-
ty, které by se spíše daly nazvat 
kurzem astronomie, se kona-
ly pravidelně každý pátek od  19 
do  21 hodin a  při pěkném poča-
sí po  nich většinou následovalo 
praktické pozorování noční ob-
lohy s  nezapomenutelným výkla-
dem Fr. Pešty. 

V  roce 1962 jsou díky kvalitě 
a  rozsahu práce astronomického 
kroužku otištěny články o  jeho 
činnosti v Říši hvězd a v časopi-
se Květy (číslo 31, 1962). Tehdy 
také František Pešta, který byl ve-
doucím astronomického kroužku 
v Sezimově Ústí, dostává nabídku 
od nového ředitele Domu osvěty 
v Táboře k návratu na Táborskou 
hvězdárnu. Pešta ale už zůstává 
věrný Sezimovu Ústí, ve  kterém 
se schyluje k výstavbě nové hvěz-
dárny.                                                  

To nejlepší z produkce českých 
a zahraničních strojírenských fi rem 
bylo možné zhlédnout v  KOVOSVITU 
MAS, a.s. ve dnech 15. a 16. dubna 
2015. Setkání se zúčastnilo sedm 
set odborníků a zákazníků ze 
strojírenského průmyslu. Celá akce byla 
koncipována jako malý strojírenský 
veletrh, kdy KOVOSVIT MAS, a.s. jako 
jeden z největších českých výrobců, 
prezentoval, spolu s dalšími padesáti 
českými a zahraničními fi rmami, 
nejnovější strojírenské technologie 
a novinky v oblasti obráběcích strojů.

Iva Ruskovská

V neděli 21. června se Knížecí 
rybník opět stane dějištěm 

závodu dračích lodí. Závod na ote-
vřené prodloužené ozdobené ka-
noi s  dračí hlavou o  délce 12,5 m 
je určen široké veřejnosti. Druž-
stva poměří své síly na trati dlou-
hé 200 m. Závod bude probíhat 
od 11 do 18 hodin. Prezence týmů 
a možnost tréninku bude od 8.00 
do 10.30 hodin.

Posádky z řad veřejnosti se mo-
hou od  1. června 2015 do  závodu 
závazně přihlásit v infocentru Měs-
ta Tábora na Žižkově náměstí (tel. 
381  486  230–233). Podmínkou je 
vytvoření týmu 21 účastníků, z toho 
minimálně 4 ženy a jeden bubeník 
(kormidelník je součástí zapůjče-
né lodi). Kapitán posádky předá 
své kontaktní údaje, seznam členů 
(jména a data narození) a startovné 
1 500 Kč za loď, tj. 75 Kč/osoba. Po-
čet týmů je omezen! Propozice zá-
vodu a přihláška budou zveřejněny 
na: www.taborcz.eu.                   (jl) 

Významné výročí 70ti let 
od  konce II. světové války 

si ve  Spektru připomeneme dvě-
ma pořady. O  svoje vzpomínky 
z  temného období moderních 
dějin se s  námi podělí spisovatel 
a  jihočeský patriot Jaroslav Hoj-
dar v  pořadu Křeslo pro hosta 
v  úterý 5. května od  18 hodin. 
Pozvání do  tohoto pořadu přijal 
také předseda Jihočeského  klu-
bu sběratelů Jiří Kohout, který 
do  besedy přispěje dvacetiminu-
tovou komentovanou  prezentací 
dobových pohlednic a  fotografi í. 
12. května vás pak zveme na pro-
mítání hraného dokumentárního 
snímku o Nicolasi Wintonovi Síla 
lidskosti, po kterém bude následo-
vat živá beseda. Promítat se začíná 
v  18 hodin v  kině Spektrum, be-
seda je připravena bezprostředně 
po  fi lmu. Oba tyto pořady jsou 
zdarma. V  předvečer výročí kon-
ce II. světové války, tedy 7. května 
v  18 hodin, uctíme také památku 
padlých na  pietním aktu na  Hu-
sově náměstí v  Sezimově Ústí II.  
Na akci zazpívají děti ze ZŠ Švehlo-
va pod vedením paní učitelky Jany 
Pětivlasové.                               (kn) 

Setkání strojařů v KOVOSVITU

Příchod Fr. Pešty 
do Astronomického kroužku

Hvězdárna Františka Pešty v Sezimově Ústí hledá historické materiály do připravované publikace 
k 50. výročí vzniku hvězdárny. Pokud má kdokoli jakékoli materiály vztahující se k hvězdárně 
v Sezimově Ústí před rokem 1999 nebo k Františku Peštovi, prosíme o zaslání kopie nebo skenu. 

Případně nás můžete kontaktovat na:  info@hvezdarna-fp.cz, tel. 777 770 253 (Petr Bartoš), 
případně zaslat na adresu: Hvězdárna FP, Ke Hvězdárně 667, 391 02 Sezimovo Ústí.

Souboj dračích lodí 
– posádky hlaste se!

70. výročí konce 
II. světové války
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Kulturní a sportovní akce na měsíc květen

MÁJOVÉ SLAVNOSTI

1. května    9 hod.
Nám. T. Bati
Tradiční sezimoústecká akce 
ve spolupráci s místními skauty 
- dovednostní aktivity, stánky, 
ukázky výcviku psů. Hraje Swing 
Band Tábor.
..............................................................................................

BAŤŮV BĚH

1. května    10 hod.
Nám. T. Bati – Kozí hrádek

Čtvrtý ročník přespolního běhu 
z náměstí T. Bati na Kozí hrádek 
při příležitosti otevření turistické 
sezony. Prezence účastníků 
v 10 hodin, start v 11 hodin. 
Pro účastníky běhu je v cíli 
připraveno občerstvení.
Kategorie:
ženy  od 18 do 34 let
ženy  od 35 do 50 let
ženy  nad 50 let
muži  od 18 do 34 let
muži  od 35 do 50 let
muži  nad 50 let
dívky  od 8 do 12 let
dívky  od 13 do 17 let
chlapci  od 8 do 12 let
chlapci  od 13 do 17 let
..............................................................................................

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 

TURISTICKÉ SEZONY

1. května    14 hod.
Kozí hrádek
Zahájení sezony na Kozím hrádku 
s programem – letové ukázky 
dravců, vystoupení středověké 
kapely Dei Gratia, představení 
virtuální prohlídky modelu 
Kozího hrádku, křest nové knihy 
pro mládež H.U.S. autorky Kláry 
Smolíkové.
..............................................................................................

HARMONIZAČNÍ 

A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

4., 11., 18., 25. května   18 hod.
Malý sál Spektrum
Cvičení pod vedením Mgr. Lenky 
Čápové pro zdraví a psychickou 
pohodu, které je vhodné pro 
všechny věkové kategorie včetně 

seniorů. Zbavíte se napětí, bolesti, 
naučíte se správně využívat 
svaly a předcházet zdravotním 
problémům. 
Vstupné: 60 Kč
..............................................................................................

KŘESLO PRO HOSTA: JAROSLAV 

HOJDAR, JIŘÍ KOHOUT

70. VÝROČÍ KONCE II. SV. VÁLKY

5. května    18 hod.
Malý sál Spektrum
Beseda na téma 70. výročí 
konce druhé světové války se 
spisovatelem Jaroslavem Hojdarem 
spojená s komentovanou prezentací 
dobových fotografi í a pohlednic ze 
sbírky Jiřího Kohouta.
..............................................................................................

PIETNÍ AKT

7. května    18 hod.
Husovo nám. – památ. padlých
Pietní akt v předvečer výročí 
konce II. světové války. Na akci 
vystoupí děti z pěveckého souboru 
při ZŠ Švehlova pod vedením 
Mgr. Jany Pětivlasové.
..............................................................................................

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

A OHŇOSTROJ

7. května    20.30 hod.
Nám. T. Bati – Letní kino 
Sezimovo Ústí

Tradiční průvod s rozsvícenými 
lampiony, tentokrát v doprovodu 
bubenického souboru Wild 
Sticks, zakončený ozvučeným 
ohňostrojem v letním kině. Před 
ohňostrojem vystoupí Mažoretky 
Sezimovo Ústí. Odchod z nám. 
T. Bati ve 20.30 hodin. Trasa vede 
opět od hotelu MAS po Okružní 
ulici až k letnímu kinu.
..............................................................................................

PROMÍTÁNÍ: JAN HUS

22. května   21 hod.
Kozí hrádek

Promítání nového českého fi lmu 
o Mistru Janu Husovi v místě, 
kde tento velký reformátor nalezl 
útočiště poté, co na něj byla 
uvalena klatba. Projekci předchází 
bohoslužba Českobratrské církve 
evangelické.
Vstupné zdarma
..............................................................................................

VYSTOUPENÍ ZUŠ 

– TANEČNÍ OBOR

27. května    18 hod.
Sál Spektrum
Vystoupení žáků tanečního oboru 
ZUŠ Sezimovo Ústí.
Vstupné: 60 Kč
..............................................................................................

PIETNÍ AKT

28. května   11 hod.
Památník Edvarda Beneše
Pietní akt k výročí narození 
Edvarda Beneše.
..............................................................................................

NOC KOSTELŮ

29. května  19 – 23 hod.
Kostel Povýšení sv. Kříže
Komentované prohlídky, 
ukázky použití obřadních 
nádob, prohlídka varhan, věže 
a kostelních zvonů.

DIVADLO

AŤ ŽIJÍ HUSITÉ 

23. května    19 hod.
Sál Spektrum
Divadlo Kapota 
Hra táborského souboru Kapota 
o tom, jak byl Jan Žižka vyslán 
z Blaníku, aby vyzvěděl, zda už 
je v Čechách nejhůře. Komedie 
plná husitů, duchů, úředníků 
a trpaslíků.
Vstupné: 70 Kč

BESEDY, PŘEDNÁŠKY

NICOLAS WINTON: 

SÍLA LIDSKOSTI

12. května   18 hod.
Sál Spektrum
promítání fi lmu + živá beseda

Hraný dokument o siru 
Wintonovi, který těsně před 
válkou zachránil před nacisty 
669 převážně českých židovských 
dětí. Po promítání následuje živá 
beseda s dramaturgem projektu 
Zdeňkem Tulisem.
Vstupné zdarma

VÝSTAVY

Výstavy jsou přístupné v době 
konání kulturních akcí MSKS 

včetně promítání  fi lmů 
nebo po domluvě v kanceláři 

předprodeje.

JOSEF RYCHTECKÝ – AFRICKÝ SEN

5. března – 31. května
Galerie Spektrum
Výstava velkoplošných fotografi í 
WILD LIFE na plátnech fotografa 
Josefa Rychteckého.
..............................................................................................

PETRA KLVÁČKOVÁ: 

ZPOVĚDI OBZORŮ(M)

7. dubna – 10. května
Galerie Spektrum – Malý sál
..............................................................................................

PAŘÍŽ TROCHU JINAK OČIMA 

MIROSLAVA CHMELA

14. dubna – 24. května
Galerie Spektrum
..............................................................................................

VLADIMÍR PRAVDA 

– OD ŽÁBY PO MĚSÍC

6. května – 30. června
Galerie Spektrum
Výstava fotografi í Vladimíra Pravdy

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

HANA MASOPUSTOVÁ 

– KARAVANA KOUZEL 

14. května – 10. června
Galerie Spektrum
Vernisáž 14. května  v 18 hodin
Putování s hudbou v obrazech 
a kresbách Hany Masopustové. 
Úvodní slovo pronese Miro 
Peterka,  o hudební doprovod se 
postará Matěj Zelenka. Čestní 
hosté: Marie Berková, Karel Berka, 
Karel Kobližka, Ivan Smažík...
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KURZY, DÍLNY

TISK MONOLITU – KREATIVNÍ 

GRAFICKÝ WORKSHOP

11. května   17 hod.
Klubovna Spektrum
Lektorka kurzu - malířka 
a galeristka Petra Klváčková vás 
naučí grafi ckou techniku, kterou 
si vyrobíte vlastní matrici a tu 
přes plakátové barvy přetisknete 
na papír. Materiál zajištěn. Vhodné 
pro všechny věkové kategorie.
Cena: 140 Kč 

VÝLETY

TŘEBOŇSKO

16. května
Odjezd: v 6.45 z nádraží ČD 
Tábor, v 7 hod. z parkoviště 
Spektrum, předpokládaný 
návrat v 19 hod.
S odborným průvodcem 
Mgr. Josefem Bílkem tentokrát 
zamíříme na Třeboňsko. Kromě 
Třeboně a jejích zajímavostí 
navštívíme např. Vesnické 
muzeum v Kojákovicích, Stráž nad 
Nežárkou se zámkem a muzeem 
Emy Destinové, Památník E. 
Destinové u Stříbřece nebo 
významnou technickou památku 
mosty u Staré Hlíny či významné 
poutní místo Chlum u Třeboně. 
Rezervace do 13. 5. na tel.: 
381 276 707, 737 254 684 nebo 
na: mexus@sezimovo-usti.cz
Cena: 320 Kč
..............................................................................................

KOSTELEC N. Č. LESY, 

PŘEROV N. LABEM

30. května
Odjezd v 6.45 hod. 
z parkoviště Spektrum SÚ, 
v 7.07 hod. z parkoviště 
nádraží ČD Tábor, návrat 
ve 20.20 hod.
S Ing. Jahelkou si projdeme 
arboretum České zemědělské 
univerzity, velký keramický trh 
v Kostelci n. Č. lesy a skanzen 
v Přerově n. L. Výlet pořádá MSKS 
ve spolupráci se ZO ČSOP SÚ.
Cena: 320 Kč 
(v ceně není zahrnuté vstupné 
do skanzenu 60/30 Kč)

KLUBOVNA III. VĚKU

JAK ZŮSTAT FIT I.

4. května   15 hod.
Klubíčko v budově 
knihovny v Sezimově Ústí II
Zacvičíte si s míčky a s gumičkami 
a budete překvapeni, jak účinné 
takové cvičení je. Podložku 
na cvičení s sebou.
..............................................................................................

LHOTA SAMOTY, PLANÁ N/L.

9. května    13 hod.
Sraz před hotelem MAS
Vycházka s Hanou Kazatelovou. 
Sraz před hotelem MAS, pak 
odchod do S. Ústí I, přes lávku se 
dostaneme na levý břeh Lužnice 
a proti proudu k hospůdce  
Na druhém břehu, dále nahoru 
do Lhoty Samoty a odtud 
do Plané. Zpět autobusem či pěšky 
do S. Ústí II.
..............................................................................................

ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU 
11. května    15 hod.
klubovna v Jiráskově ulici
Zazpíváme si za doprovodu 
harmoniky a možná se seznámíme 
i s netradičním hudebním 
nástrojem. 
..............................................................................................

SVIŽNĚ VSTŘÍC LÉTU I.

15. května   14 hod.
hřiště ZŠ Školní nám. SÚ II 
Letošní první lekce chůze 
s hůlkami. Jak správně provozovat 
nordic walking  nás naučí paní 
Martina Pažinová. Hůlky jsou pro 
všechny k dispozici.
..............................................................................................

JAK ZŮSTAT FIT II.

18. května   15 hod.
Klubíčko v budově 
knihovny v Sezimově Ústí II
Další květnové cvičení s míčky 
a s gumičkami.
..............................................................................................

TANGRAMY A JINÉ 

SPOLEČENSKÉ HRY

25. května    15 hod.
klubovna v Jiráskově ulici
Už víme, jaké obrázky se dají  
z geometrických tvarů sestavit, 
ale existuje ještě mnoho  možností. 
Zahrajeme si i karty, domino...
..............................................................................................

SVIŽNĚ VSTŘÍC LÉTU II.

29. května    14 hod.
hřiště ZŠ Školní nám. SÚ II
Nordic walking si jistě oblíbíte. 

Paní Martina Pažinová vysvětlí 
správnou techniku chůze s hůlkami 
i těm, kteří na první lekci nebyli. 
Hůlky jsou pro všechny k dispozici.

PŘIPRAVUJEME 
NA ČERVEN:  

DEN DĚTÍ S MĚXUSEM

1. června    15 hod.
Nám. T. Bati
Dětský kabaret v podání divadla 
Hnedle vedle, soutěže, skákací 
hrad, trampolína…
Vstupné zdarma
..............................................................................................

VÝLET: KVETOUCÍ PARKY PRAHA

13. června
Odjezd v 8 hod. 
z parkoviště Spektrum
Uvidíte 50 tis. m2 upravené 
zahradní plochy v Garden parku 
v Jenči (bývalé území podniku 
Sempra Praha) , květinové záhony, 
vodopády, kamenné scenérie, 
Rosarium a další. Odpoledne se 
přesuneme do Národní kulturní 
památky a památky UNESCO 
Parku Průhonice. Rezervace 
do 5. 6.  na tel 737 254 684 nebo 
na mexus@sezimovo-usti.cz.
Výlet pořádá MSKS ve spolupráci 
s Českým zahrádkářským svazem 
– Komisí žen SÚ II.
Cena: 440 Kč

KNIHOVNY

Městská knihovna SÚ I
Christos Tsiolkas: Barakuda

Román o snech a ztrátě iluzí
Ivana Špičková: Ztraceno v písku

Historický román
Randall Munroe: Co kdyby?

Vědecké odpovědi na absurdní 
hypotetické otázky
Milan Pecha: Život stíhače

Zážitky stíhacího pilota naší armády
Milan Silný: Cyklistické maso 

v české kotlině

Nejdobrodružnější cyklistické 
akce v ČR
Petr Eidler: Na šábes se nevraždí

Detektivka
Frank Millard: Královské rody 

proti Hitlerovi

Evropská šlechta a nacisté
Barbara U. Cherish: Můj táta, 

velitel Osvětimi

Skutečný příběh 

Luisa Bureschová: Když je 

láska slepá

Román pro ženy
Matěj Mikšíček: Moravské 

národní pohádky

Čtení pro děti
Městská knihovna SÚ II
J. Bauer: Jihlavský zlý duch

Detektivní román z doby Václava IV.
Z. Francková: Holandské 

prázdniny

Není důležité, zda jste 
v Holandsku byli či ne. Autorka 
dokáže čtenáře zaujmout 
a pobavit svými postřehy a zážitky 
od začátku až do konce.
E. Lambert: Ostrov Fulakona

Slavná kniha proslulého 
australského autora nás zavádí až 
do dalekého Tichomoří. Válečný 
román.
P. May: Šachové fi gurky

Zatímco lidé čelí zničující síle 
přírody, na ostrově Lewis odbíjí 
hodina konečného zúčtování.
T. Kubátová: Počkej až za Lyon

Vydat se na cestu po Francii 
s cizím mužem? Román pro ženy.
R. Sobotka: Plný batoh 

pytláckých příběhů

Krutá daň lovecké vášni.
L. Riceová: Hrad z písku

Tima po krátké známosti otěhotní, 
ale vyšetření odhalí vážnou 
genetickou vadu plodu.
J. Dailyová: Nepokořená

Román plný vášně, zrady 
– rodinné vztahy.
J. Hájíček: Vzpomínky na jednu 

vesnickou tancovačku

Kniha povídek od autora románu 
Rybí krev. Magnesia Litera - Kniha 
roku 2013. 
R. Denfeldová: Magický únik

Zpověď z cely smrti.
B. Grylls: 

Příběhy skutečné odvahy

Pravdivé příběhy o přežití 
a hrdinství, které utvářely můj život.

Akce:
Výstava  „ Sbírám, sbíráš, 

sbíráme „ - knihy, které 

inspirují...

KINO SPEKTRUM

ČAROVNÝ LES (Into The Woods)

2. května   17.30 hod.
Muzikál USA, přístupný, titulky, 
125 minut

Kulturní a sportovní akce na měsíc květen
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Vtipný a dojemný muzikál 
představuje klasické pohádkové 
příběhy Popelky, Červené 
Karkulky, Jacka a fazolového 
stonku a Lociky spojené 
v původním příběhu. Moderní 
zpracování oblíbených pohádek 
bratří Grimmů.
Režie: Rob Marshall 
Hrají: M. Streep, J. Depp, E. Blunt
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

RYCHLE A ZBĚSILE 7 
(Fast & Furious 7)

2. května   20 hod.
Akční USA, od 12 let, titulky, 
140 minut

Pomsta se vrací domů.
I auta můžou létat. Alespoň pro 
nesmrtelnou sérii Rychle a zběsile 
to platí. Její hrdinové už stihli 
prožít a přežít neuvěřitelné věci, 
teď však narazí na nepřítele, vedle 
něhož všichni jejich dosavadní 
soupeři připomínají bandu dětí 
z mateřské školky. 
Režie: James Wan 
Hrají: V. Diesel, P. Walker, 
D. Johnson 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

PÍSEŇ MOŘE (Song Of The Sea)

3. května   17.30 hod.
Pohádka Ir., přístupný, dabing, 
93 minut
Na osamělém majáku žije 
otec s dcerou a synem. Život 
celé rodiny se obrátí vzhůru 
nohama, když se ukáže, že malá 
dcerka je poslední z tuleních 
víl. Jen ona může zachránit 
všechny pohádkové bytosti, 
které proměnila v kámen 
čarodějnice. Silně emotivní fi lm 
s mimořádným příběhem.
Režie: Tomm Moore 
Vstupné: 80 Kč

1001 GRAMŮ (1001 Gram)

3. května   20 hod.
Drama Nor., od 12 let, titulky, 
93 minut 
Norská vědkyně Marie je jedním 
z pověřených strážců prototypu 
národního kilogramu, předmětu 
tvořeného z 90% platinou a z 10% 
iridiem. V podobně křehké 
rovnováze se nachází i Mariin 
citový život, který ve fi lmu projde 
hned několika zkouškami. 
Režie: Bent Hamer
Hrají: A. Dahl Torp, L. Stocker 
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

POPELKA (Cinderella)

8. května     17.30 hod.
Romantický USA, přístupný, 
dabing, 105 minut
Osudy mladé Elky, jejíž otec se 
po smrti její matky znovu ožení. 
Když ale Elčin otec nečekaně 
zemře, Elka zjistí, že je vydána 
na milost své nové žárlivé a kruté 
rodiny. Zanedlouho se z ní stane 
obyčejná služka, věčně umouněná 
od popela, které ostatní posměšně 
říkají Popelka... 
Režie: Kenneth Branagh 
Hrají: C. Blanchett, L. James, 
H. Bonham-Carter 
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

JE PROSTĚ BÁJEČNÁ 
(She‘s Funny That Way)

8. května   20 hod.
Komedie USA, od 12 let, titulky, 
93 minut 
Živelná komedie plná zmatků 
a dobře mířených facek. 
Nebudeme si nic nalhávat, Isabel 
je lehká holka. Nejstarší profesí se 
snaží našetřit, aby se mohla stát 
herečkou. Jakmile ale opravdu 
vstoupí na Broadway, spustí lavinu 
bláznivých situací a zábavy. 
Režie: Peter Bogdanovich 
Hrají: O. Wilson, J. Aniston, 
R. Ifans 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

KONEČNĚ DOMA (Home)

9. května   17.30 hod.
Animovaný USA, přístupný, 
dabing, 92 minut
Planeta Země je ovládnuta 
mimozemšťany, kteří hledají nový 
domov, a všichni lidé se museli 
vystěhovat. Jen jedna vynalézavá 
dívka se dokázala zachránit 
a seznámila se s vyhoštěným 

mimozemšťanem. Dva uprchlíci 
zjišťují, že v sázce je víc než 
mezigalaktické vztahy. 
Režie: Tim Johnson 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

S TVÁŘÍ ANDĚLA 
(The Face of an Angel)

9. května   20 hod.
Drama VB/It., od 15 let, titulky, 
101 minut 
V roce 2007 byla v italské 
Perugii nalezena zavražděná 
britská studentka M. Kercher. 
Jednou z obviněných se stala 
její spolubydlící, Američanka 
A. Knox. Film se snaží  
prozkoumat, proč je veřejnost tak 
posedlá násilím a proč nás tolik 
fascinují vraždy.
Režie: Michael Winterbottom 
Hrají: D. Brühl, K. Beckinsale 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

DEJTE MI POKOJ! 

(Une heure de tranquillité)

10. května   17.30 hod.
Komedie Fr., přístupný, titulky, 
79 minut 

Vášnivý milovník hudby objevil 
na blešáku vzácnou gramodesku.  
Od té chvíle touží si v klidu 
vychutnat její poslech. Ale stále 
mu něco brání: nečekaná návštěva 
syna,  kutilství souseda,  obvinění 
z nevěry ze strany manželky, 
příchod jeho milenky... 
Režie: Patrice Leconte 
Hrají: Ch. Clavier, C. Bouquet 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

JIMMYHO TANČÍRNA 

(Jimmy‘s Hall)

10. května   20 hod.
Drama Ir./VB, od 15 let, 
titulky, 106 minut 
Před vypuknutím irské obč. 
války otevřel Jimmy na venkově 
taneční sál, kde se lidé mohli 
vzdělávat, diskutovat a tančit. Její 
volnomyšlenkářská reputace však 
poutala pozornost státu a církve 
a Jimmy musel utéct ze země. 
Po letech se vrací a rozhodne 

se svou slavnou tančírnu znovu 
otevřít a opět dát lidem naději snít. 
Režie: Ken Loach 
Hrají: B. Ward, S. Kirby 
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

70. výročí konce II. světové války

SÍLA LIDSKOSTI - NICOLAS 

WINTON

12. května   18 hod.
Životopisný ČR/SR, přístupný, 
64 minut 
V roce 1939 sir Winton z
 vlastní iniciatívy zachránil 
669 židovských dětí v době  
nacistické okupace ČSR a přepravil 
je do Británie. O svém velkém činu 
mlčel neuvěřitelných 50 let. Nicholas 
Winton dodnes žije, je mu bezmála 
106 let a je nazýván britským 
Schindlerem. Po skončení projekce 
bude beseda s dramaturgem 
projektu Zdeňkem Tulisem. 
Režie: Matej Mináč
Vstupné: Zdarma
..............................................................................................

EX MACHINA (Ex Machina)

14. května   20 hod.
Sci-fi  thriller USA/VB, od 15 let, 
titulky, 108 minut 
Dva muži a dívka tvoří součást 
velmi neobvyklého vztahového 
trojúhelníku, který se vytvořil 
v laboratorním komplexu. 
Atmosférický sci-fi  thriller z blízké 
budoucnosti, v němž názorně 
předvádí, jak to dopadá, když si 
lidé hrají na Boha. 
Režie: Alex Garland 
Hrají: A. Vickander, O. Isaac, 
D. Gleeson 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

AVENGERS: AGE OF ULTRON 

(Avengers: Age of Ultron)
15. května   17 hod.
Akční USA, od 12 let, dabing, 
145 minut
Pokus miliardáře Tonyho Starka 
oživit program na udržení 
celosvětového míru skoční 
nezdarem a největší hrdinové 
světa včetně Iron Mana, Kapitána 
Ameriky, Th ora, Neuvěřitelného 
Hulka, Black Widow a Hawkeye 
musí čelit děsivému nebezpečí. 
V sázce je osud celé planety. 
Režie: Joss Whedon
Hrají: R. Downey Jr., M. Ruff alo, 
S. Johansson 
Vstupné: 120 Kč, 
děti do 15 let 100 Kč
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LADÍME 2 (Pitch Perfect 2)

15. května   20 hod.
Komedie USA, od 12 let, titulky, 
113 minut 
Mají skvělé hlasy, dokonalá těla 
(až na výjimky) a jsou královnami 
zpívání a capella. Celá Amerika 
jim leží u nohou a dokonce mají 
zpívat prezidentu Obamovi 
k narozeninám. Jenže stačí drobná  
komplikace z dosavadních 
miláčků země je najednou ten 
nejvděčnější terč. 
Režie: Elizabeth Banks 
Hrají: A. Kendrick, S. Astin, 
R. Wilson 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

MALÝ PÁN

16. a 17. května   17.30 hod.
Loutk. poh. ČR, přístupný, 
75 minut 
Malý Pán si žije spokojeně 
ve svém domečku v Duté hoře. 
Jeho poklidný život skončí 
ve chvíli, kdy se mu zdá sen 
o tajemném domě, ve kterém 
najde, co mu schází. Protože sám 
neví, co to je, rozhodne se přijít té 
záhadě na kloub. 
Režie: Radek Beran 
Hlasy: S. Rašilov, V. Javorský, 
P. Liška 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

KLUB RVÁČŮ (Fight Club)

16. května     20 hod.
Drama USA, od 15 let, titulky, 
139 minut 
Filmová ikona konce 90. let 
o absolutní ztrátě hodnot, 
anarchistických hlubinách 
v každém z nás a životě 
v permanentním déjà vu 
konzumní společnosti. 
Mainstreamový fi lm, který 
naprosto narušil pravidla 
mainstreamu. Snímek, který bude 
za sto let ve všech učebnicích dějin 
fi lmu. 
Režie: David Fincher
Hrají: B. Pitt a E. Norton
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

ZABIJÁCI (Fasandræberne)

17. května   20 hod.
Th riller Dán., od 15 let, titulky, 
119 minut 
Kdo stojí za 20 let starou sérií 

vražd a znásilnění? Všechny 
stopy vedou ke skupině studentů 
prestižní internátní školy, jako 
pachatel byl však odsouzen místní 
podivín. Detektiv Carl Mørck  
a jeho asistent ale okamžitě 
poznají, že v případu něco nesedí 
a znovu jej otevřou. 
Režie:  Mikkel Nørgaard
Hrají: N. Lie Kaas, F. Fares
Vstupné: 90 Kč 
..............................................................................................

ŽIVOT JE ŽIVOT

21. května   20 hod.
Komedie ČR, od 12 let, 95 minut 
Ondřej Vetchý a Simona Stašová 
jako manželský pár řeší milostné 
a životní eskapády svých tří 
dcer, ale především svoje vlastní. 
Morousovitý a přísný František by 
po boku svých tří dcer rád viděl 
schopné a úspěšné muže. Jenže 
všechny mají vynikající talent 
nacházet si pravý opak... 
Režie: Milan Cieslar 
Hrají: O. Vetchý, S. Stašová, 
T. Voříšková, B. Poláková 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

KOZÍ HRÁDEK

JAN HUS 

22. května     20 hod.
Exkluzivní předpremiéra 
třetí epizody třídílného 
televizního fi lmu o jednom 
z nejvýznamnějších Čechů naší 
historie na Kozím hrádku za účasti 
tvůrců. Dokážeme pochopit, co 
zavedlo výjimečnou osobnost, 
fi losofa, teologa a člověka, mistra 
Jana Husa až k ukrutné smrti 
upálením?
Režie: Jiří Svoboda
Hrají:  M. Hádek, M. Kňažko, 
J. Dolanský,  V. Javorský, M. Dlouhý
Vstupné: Zdarma
..............................................................................................

MALÝ PÁN

24. května   17.30 hod.
Loutk. poh. ČR, přístupný, 
75 minut
Režie: Radek Beran 
Hlasy: S. Rašilov, V. Javorský, 
P. Liška 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

STÁLE SPOLU

24. května     20 hod.
Dokument ČR, přístupný, 
75 minut 
Vystudovaný kybernetik Petr 
a učitelka Simona mají devět dětí. 

Rozhodli se vzdát výdobytků 
moderní civilizace, aby mohli 
žít v souladu s přírodou, volně 
a nezávazně. Za jakou cenu je 
tato svoboda vykoupena a jaké 
hodnoty naopak rodina svou 
nonkonformitou získává? 
Režie: Eva Tomanová
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

SAN ANDREAS (San Andreas)

28. května     20 hod.
Dobrodr. USA, přístupný, titulky 
Po zemětřesení o síle 9 stupňů 
Richterovy stupnice se vydává 
pilot záchranného vrtulníku a jeho 
bývalá manželka do San Francisca 
zachránit svou jedinou dceru. 
Když už si myslí, že to nejhorší 
mají za sebou, velké drama teprve 
začíná.
Režie: Brad Peyton 
Hrají: A. Daddario, D. Johnson 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

DIVOKÁ DVOJKA (Hot Pursuit)

29. května   17.30 hod.

Komedie USA, od 12 let, 
dabing, 88 minut 
Vzorná a snaživá policistka 
má chránit klíčového svědka 
v soudním procesu s vlivným 
mafi ánem. Svědek je vlastně 
ona - sexy manželka místního 
drogového dealera. Když se o ně 
začnou intenzivně zajímat najatí 
zabijáci a zkorumpovaní policisté, 
nezbývá než se vydat na útěk 
napříč Texasem. 
Režie: Anne Fletcher 
Hrají: S. Vergara, R. Witherspoon
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

DÍTĚ ČÍSLO 44 (Child 44)

29. května   20 hod.
Th riller USA, od 15 let, titulky, 
137 minut 
Degradovaný policista 
ve vyhnanství navzdory 
stalinistickému režimu pátrá 
po sériovém vrahovi. Ohrožuje 
tak na životě sebe, svou ženu 
i každého, kdo by mu jen 

trochu pomohl. Příběh byl  
inspirován skutečným případem 
„rostovského řezníka“ Andreje 
Čikatila. 
Režie: Daniel Espinosa 
Hrají: T. Hardy, J. Kinnaman, 
V. Cassel 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

KŮŇ NA BALKÓNĚ 
(Das Pferd auf dem Balkon)

30. května     17.30 hod.
Rodinný Rak., přístupný, 
titulky, 93 minut 
Neobyčejný příběh 10letého Mika 
s Aspergerovým syndromem. 
Miluje matematiku, neumí lhát, 
nechápe vtipy a každý den musí 
mít oběd přesně ve 14:17. Jeho 
život se obrátí vzhůru nohama, 
když jedné noci zaslechne 
na balkoně koňské řehtání... 
Režie: Hüseyin Tabak 
Hrají: E. Gaier, N. Paunović 
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

ŽIVOT JE ŽIVOT

30. května   20 hod.
Komedie ČR, od 12 let, 95 minut 
Režie: Milan Cieslar 
Hrají: O. Vetchý, S. Stašová, 
T. Voříšková, B. Poláková  
Vstupné: 110 Kč

HURÁ NA FOTBAL (Metegol)

31. května   17.30 hod.
Anim. Arg./Šp., přístupný, 
dabing,  106 minut 
Malý Amadeo je mistrem 
ve stolním fotbale. Porazí sice 
ve hře místního tyrana, ale musí 
bojovat o svojí vytouženou lásku. 
Režie: Juan José Campanella 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

LÁSKA NA PRVNÍ BOJ 

(Les combattants)

31. května   20 hod.
Komedie Fr., od 15 let, titulky, 
98 minut 
Mírumilovný Arnaud bere věci 
tak, jak jsou, naopak Madeleine 
neustále s něčím bojuje 
a překonává samu sebe. Jejím 
snem je podstoupit armádní 
výcvik a Arnaud se rozhodne ji 
v tom podporovat, čímž se jeho 
stereotypní život převrátí vzhůru 
nohama. 
Režie: Th omas Cailley 
Hrají: A. Haenel, K. Azaïs 
Vstupné: 90 Kč
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Ač to možná u některých titu-
lů na první pohled nevypadá, 

opět se budete skvěle bavit. Do-
volím si citovat z  recenze Lucie 
Hrochové na  topzine.cz: „Gillaro-
va inscenace hry „…a na  hrušce 
sedí diktátor“ se dotýká samot-
ných podstat. Návštěvník si z  ní 
ovšem odnese dojem, i  když ji 
bude vnímat jako prostou kome-
diální konverzačku.“  Citaci při-
pojím i ke druhému titulu – Vepřo 
knedlo zelo: „Celkově lze říci, že si 
na  své přijdou vnímavější diváci, 
kteří čtou z mnohé symboliky ves-
nickou touhu dosáhnout v  životě 
víc, než jim osud nadělil, ale i  ti, 
kteří se přišli do  divadla pobavit 
a  relaxovat. Máte po  krk všed-
ních městských starostí, hoďte je 
za hlavu, alespoň na chvíli. Dých-
ne na  vás jižanský temperament 
s vůní vepřového s knedlíkem a ze-
lím!“  A do třetice se s vámi podě-
lím o vlastní zážitek z představení 
Postaven(i)í mimo hru: Jestliže 
máte v první polovině pocit, že se 
děj rozbíhá poněkud pomalu, dru-
há půle ve vás zaručeně vyvolá sal-
vy smíchu a dámy budou odcházet 
ze Spektra s  rozmazanou řasen-
kou. Ján Révai se opět předvede 

jako skvělý tanečník, a  to i přesto 
že jde o  fotbalového rozhodčího. 
A  když všichni tři aktéři imitují 
úprk před rozzuřenými fanoušky 
za  zvuku známého hitu Pet Shop 
Boys Go West, neuvěříte, že je to 
„jen“ divadlo. Jste zvědaví? Tak si 
včas zarezervujte předplatné. Vo-
lejte 381 276 707!

20. října od 19 hod.
J. Gillar, V. Škutina:
A NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR

V  neznámé zemi, na  neznámém 
místě se ocitá unesený diktátor. 
Teroristka zjišťuje, že plán únosu 
selhal. Co teď s diktátorem? Není 
na  prodej ani na  výměnu. Zbývá 
jen lidské sblížení. Text Vladimíra 
Škutiny a Jaroslava Gillara, režie Ja-
roslava Gillara a herecké nasazení 
Polívkové a Táborského spolu vy-
tváří osmdesát minut, které diváka 
přímo přikovají k  sedadlu. Hra je 
groteskou o  světě, v  němž žije-
me. Je to hra o konfrontaci světů, 

myšlenek a  názorů. Nic není, jak 
bylo, nic nebude ani v  kritickém 
havlovském „budou-li“, které zmi-
zelo v  kremelském orloji. Každá 
konfrontace se vždy týká všech, ať 
je to naší lhostejností, nebo anga-
žováním ve  prospěch všech. Jedi-
nec zmůže mnoho, jdou-li všichni 
„proti větru“ jak napsal V  + W 
a  Jaroslav Ježek, vždy je možné 
dosáhnout alespoň něčeho. Přede-
vším tolerance a lidského porozu-
mění.

Hrají: Anna Polívková, 
Miroslav Táborský

Vstupné: 290 Kč

5. listopadu od 19 hod.
VEPŘO KNEDLO ZELO
Divadlo MaléHry
Komedie z  kravína o  touze unik-
nout z „malého“ moravského ven-
kova symbolizovaného vepřovou 
se zelím do  velkého světa. Ola 
zklamaná životem, Irča plná nadě-
jí, mírně opožděná Maruška a po-
divín Pepan vám odkryjí své touhy, 
radosti i strasti na pozadí bučících 
krav…

Hrají: Josef Polášek, Barbora 
Seidlová, Daniela Zbytovská, 

Nikola Zbytovská, J. Barin Tichý
Autorské představení vzniklo 

ve  spolupráci divadla MALÉhRY 
a Divadla Bolka Polívky.

Vstupné: 290 Kč

8. prosince od 19 hod.
Zoltán Ergessy:
POSTAVEN(I)Í MIMO HRU
Divadlo Radka Brzobohatého
Jedna z nejpovedenějších her DRB 
- komedie o  fotbalu, kamarádství 
a  lásce k  jedné ženě. Hra se ode-
hrává ve  fotbalové šatně během 
ligového zápasu, kde rozhodčí 
nejsou jen rozhodčími, ale přede-
vším lidmi s vlastními  mindráky 
i smutky. Skrze fotbal se autor sna-
žil s  lehkou melancholií a  přitom 
i  s  notnou dávkou sarkastického 
humoru popsat divákům svět, 
ve  kterém každý „kope do  svého 
míče“. 

Hrají: Jan Révai, 
Roman Štolpa, Petr Semerád

Režie: Roman Štolpa
Vstupné: 320 Kč

Mimo předplatné vás 30. září 
od 19 hodin zveme 

do divadla na:

CHUŤ DO ŽIVOTA
Nový pořad Haliny Pawlowské 
o  vzrušení, lásce, katastrofách 
a spoustě pitomců, kteří zasluhují, 
abychom se jim společně smáli. 
A taky, pochopitelně, o jídle! Pro-
tože: všechno je putna, jen když 
nám chutná....

Vstupné: 230 Kč 

JARO – Do soutěže o nejkrásnější výzdobu se přihlásila jen jedna žena. Děkujeme 
Hance Kazatelové, která svojí výzdobou přispěla k veselejšímu pohledu na naše 
město. Za svoje snažení si vysloužila volnou vstupenku do kina.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA –  „Nádhera, která se nedá popsat“ – tak to je 
pro ukázku jen jeden ze zápisů do kroniky sezimoústeckých zahrádkářek, které 
ve Spektru uspořádaly svoji tradiční Velikonoční výstavu. Bezmála pět stovek 
návštěvníků si z výstavy odnášelo pohlazení po duši, krásný zážitek i inspiraci pro 
svoje domovy.                         Foto: Aleš Senko

Divadelní sezona Podzim 2015


