
www.sezimovo-usti.cz XXIV. ročník

Krátce z radnice

červenec–srpen 2015

XXIV. ročník 

V tomto vydání
Stříbrný klíček

Obnova Sokolské mohyly

Sportovní klání na Pohodě

Úspěchy ve sportovní gymnastice

Mistr Jan Hus na Kozím hrádku

Kulturní a sportovní akce

Martin Doležal
starosta města

 rekonstrukce ul. Táborská – 
2. etapa bude zahájena 13. 7. 
2015 a realizovat jí bude fi r-
ma COLAS CZ, s. r. o.;

 o.p.s. Janíček odstoupila 
od  smlouvy o  smlouvě bu-
doucí pachtovní, týkající se 
rekonstrukce a  užívání are-
álu Fierlingerovy vily pro 
účely mateřské školy;

 probíhá realizace projektu 
zateplení objektu házené 
s  předpokládaným termí-
nem dokončení do  konce 
července 2015;

 u  projektů výstavby kou-
paliště a  rekonstrukce ulice
9. května vrcholí před vy-
placením dotace kontroly ze 
strany ROP;

 RM vydává (až na výjimky) 
ve  věci žádostí o  doplatek 
na  bydlení u  osob na  uby-
tovnách souhlasná stanovis-
ka, platná ale jen do 31. pro-
since 2015;

 objekt sauny byl převeden 
z nájmu TJ Spartak do hos-
podaření Správy města; 

 TJ Spartak vrátil městu 
do  užívání volejbalový areál 
„na  šikmém chodníku“, po-
zemky se připravují k prodeji;
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Milí spoluobčané,
ani jsme se nenadáli, a je 

tu opět léto, dlouhé dny, hod-
ně slunce, pro většinu z nás 
období prázdnin, dovole-
ných, cestování, večerního 
grilování, koupání, za-
slouženého odpočinku. Pro 
řadu „sezónních“ profesí je 
to pak období největšího 
pracovního vytížení. 

Dovoluji si všem popřát, 
aby-chom si následující 
dva měsíce užili co nejlépe, 
v klidu, ve zdraví a pohodě 
a  aby si každý z  nás na-
šel alespoň nějakou chvíli 
k odpočinku. 

Martin Doležal, starosta

Miroslava Svitáková
tajemnice MěÚ

Dne 21. 5. 2015 byl ukončen 
přezkum hospodaření města 

Sezimovo Ústí za  období r. 2014. 
Přezkum provedla odpovědná au-
ditorka Ing.  Danuše Prokůpková 
ve spolupráci s daňovým a účetním 
poradcem Ing.  Jiřím Lorencem, 
a  to průběžně v  období leden až 
květen 2015. Závěr zprávy o  vý-
sledku přezkoumání konstatoval, 
že nebyly zjištěny žádné významné 
chyby a nedostatky, které by spočí-

valy v  porušení příslušných usta-
novení zákona o přezkoumání hos-
podaření územně samosprávných 
celků a dobrovolných svazků obcí.

Zpráva o výsledku přezkoumání 
byla projednána zastupitelstvem 
města jako součást závěrečného 
účtu, v  rámci jehož schvalování 
vyslovilo zastupitelstvo města sou-
hlas s  celoročním hospodařením 
za r. 2014, a to bez výhrad.

Zpráva o  výsledku je zveřejně-
na na  webových stránkách města 
v sekci ekonomické informace jako 
příloha Závěrečného účtu města 
Sezimovo Ústí za r. 2014.                

Přezkoumání hospodaření 
města za rok 2014

ODMĚNA – Je konec dalšího školního roku, žáci jsou unavení, v myšlenkách jsou na prázdninách, někteří se těší na vysvědčení, 
jiní z něj mají naopak hrůzu. Správa města pro všechny žáky základních škol připravila dárek k ukončení školního roku. 
Pokud žák donese a předloží vysvědčení, tak má 1. července vstup na koupaliště Pohoda zdarma. 

Aleš Přikryl, správce areálu Pohoda

Za vysvědčení do bazénuSlovo starosty

Miroslava Svitáková
tajemnice MěÚ

Na  webových stránkách města 
http://www.sezimovo-usti.

cz/nabidky-prace#posun byl nově 
zpřístupněn informační box s na-
bídkami práce z  našeho regionu. 
Box obsahuje několikrát denně 
aktualizované nabídky práce, aktu-
ality z  trhu práce, právního rádce 
a kontakty na Úřad práce v Táboře. 
Nabídky práce jsou do  boxu do-
dávány z portálu Prace.cz, Jobs.cz 
a z Úřadu práce ČR.                         

Informační box 

s nabídkami práce



XXIV. ročník www.sezimovo-usti.cz2

červenec–srpen 2015

Vendula Černohorská

Ve středu 17. června 2015 se 
v  obřadní síni Městského 

úřadu v Sezimově Ústí uskuteč-
nilo slavnostní předání „Stříbr-
ného klíčku“, ceny starosty měs-
ta Sezimovo Ústí, která byla již 
popatnácté udělena nejlepším 
žákům sezimoústeckých škol. 
Podle starosty „tito žáci nejen 
díky svým výsledkům ve  ško-
le, ale i  úspěchům v  zájmové 
činnosti a  sportu převyšují své 
vrstevníky a za to si zaslouží po-
děkování“.  

U  samého počátku této tradice 
stála Mgr.  Hana Hojsáková, která 
uvedla: „Stříbrný klíček byl pojat 
jako symbol, který otevírá cestu 
do  života, ke  vzdělání, k  bráně 
města Sezimovo Ústí.“ 

Dnes již můžeme hovořit 
o úspěšné tradici, jež byla zavedena 
před patnácti lety. Za tu dobu bylo 
oceněno celkem 153 žáků, kteří mo-
hou nosit originální stříbrný klíček. 

V  letošním ročníku „Stříbrný 
klíček“ převzali za svou píli a úsilí 
z rukou starosty Mgr. Ing. Martina 
Doležala tito žáci:
V  kategorii žáků 1.–5. tříd 
získali cenu tito žáci:
ze ZŠ 9. května 489 – Monika Taj-

tlová, Robert Kostlán,
ze ZŠ Školní náměstí 628 – Anna 

Vybíralová, Lucie Žohová
ze ZŠ Švehlova 111 – Kristýna 

Šilpochová, Bára Říhová
V  kategorii žáků 6.–9. tříd 
získali cenu tito žáci:
ze ZŠ 9. května 489 – Jáchym Ja-

noušek, Eliška Kulhavá
ze ZŠ Školní náměstí 628 – Adé-

la Pešoutová a Petr Macháček     

Stříbrný klíček již popatnácté

NABÍZÍME K PRONÁJMU 
NEBYTOVÝ PROSTOR 

V 1. PATŘE DOMU Č. P. 664
na náměstí Tomáše Bati 

v Sezimově Ústí.

16  911 Kč/měsíc + služby
V  přízemí domu sídlí Česká pošta, s. 

p. a v 1. patře je pobočka České spořitelny, a.s. 
Do současnosti prostor sloužil jako obvodní 
oddělení Policie ČR.

Užitná plocha je 217 m2. Z toho 9 místností 
(kanceláře) má plochu 141 m2, ostatní plochu 
tvoří chodby, sklady, fotokomora, úklidová 
místnost, sprchy, WC, šatna.

Vzhledem k tomu, že se jedná o skeletovou 
stavbu, je možné bez velkých nákladů změnit 
dispozici celého prostoru a využít ho i  jinak 
než jako kanceláře. Poloha objektu před-
určuje prostor k  různým podnikatelským 
aktivitám. V ceně nájmu jsou i 2 parkovací 
místa.

Bližší informace kontaktujte makléře 
Pavla Kristu 

na telefonním čísle: 739 500 501
e-mail: pavel.krista@re-max.cz.

Nabídka pronájmu 
na Kozím hrádku

Město Sezimovo Ústí v  zastoupení 
Správy města Sezimovo Ústí vyhla-
šuje výběrové řízení na  pronájem 
nebytových prostor

• nám. Ludvíka Svobody 
– stánek – 12 m²

• Celkové měsíční náklady 
ve výši 1 800 Kč

Bližší info na:  www.sezimovo-usti.eu
a  na  úřední a  informačních deskách 
MěÚ, případně Správě města Sezimovo 
Ústí (p. Bednář 381 200 436, 725 769 860; 
pí Podroužková 381 200 437, 725 769 857)

Město Sezimovo Ústí hledá nového ná-
jemce nebytového prostoru a předza-

hrádky pro provozování občerstvení na Ko-
zím hrádku. Výběrové řízení bude vyhlášeno 
dne 1. července 2015. Více informací o pod-
mínkách výběrového řízení je možné získat 
na  vývěskách města, úřední desce a  webu 
města.                                                               

SNÍŽENÍ NÁJEMNÉHO 

Město Sezimovo Ústí nabízí k pronájmu:

PRONÁJEM STÁNKU

OCENĚNÍ – Nejlepší žáci ZŠ převzali z rukou pana starosty stříbrný klíček.
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Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

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

Místostarostka
Ludmila Svatková

381 201 136, 733 164 138
Tajemnice MěÚ

Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134

Vedoucí odboru správního 
a právního

Mgr. Petra Nedvědová
381 201 124

Sekretariát
Jitka Bláhová
381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Oddělení sociální péče
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

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

Takzvaná Sokolská mohyla se 
nachází v  těsné blízkosti ná-

rodní kulturní památky Kozí hrá-
dek v Sezimově Ústí, kde pobýval 
a kázal mistr Jan Hus. Nachází se 
na protějším svahu od restaurace, 
asi ve stejné výškové úrovni. Mohy-
la je tvořena pětiúhelníkovou des-
kou z hlazené švédské žuly, v níž je 
bronzová kruhová deska s basreli-
éfem Jana Žižky a Jana Husa. Celá 
je pak zasazena v  betonové desce 
do  pískovcové skály. Byla instalo-
vána v roce 1924 Žižkovou župou 
při příležitosti 500. výročí úmrtí 
Jana Žižky. Je postavena v  mís-
tě, kde sokolské bratrstvo slíbilo 
bránit pravdu stejně jako Jan Hus 
na sousedním Kozím hrádku. Au-

torem je věhlasný sochař Táborska 
a člen jednoty táborské J. V. Dušek. 
Deska nese po obvodu nápis: „Zde 
slíbilo Sokolstvo brániti pravdy, 
zrozené na  této posvátné půdě“. 
Pod plaketou stojí: „Žižkova župa 
v 500. výročí smrti slepého hrdiny 
– zachránce vlasti. V  den Husův 
1924“. Mohyla pravděpodobně ne-
byla od roku 1924 výrazněji obno-
vována, svědčil o tom její stav před 
obnovou. Pískovcová dlažba ko-
lem žulové desky a betonová deska 
byly zarostlé mechem a  lišejníky, 
žulová deska s vytesaným písmem 
byla zcela zašlá.

Sokolská mohyla je spjatá s  ži-
votem a  působením mistra Jana 
Husa na  sousedním Kozím hrád-
ku i  s  obdobím husitského hnutí. 
Do  její těsné blízkosti zavede ná-
vštěvníky a  turisty od  5. 7. 2015 
i naučná stezka, podpořená v rám-

ci projektu Jihočeského kraje Již-
ní Čechy husitské pro rok 2015. 
Společně s mohylou byla opravena 
sousední pamětní deska s  husov-
skou tematikou. Ta nese sdělení 
přímo Jana Husa: „Káži mezi plo-
ty podle hradu, jenž slove Kozí“ 
a byla obnovena v roce 1989.

Jihočeský kraj v  rámci svého 
grantového programu Objek-
ty kulturního dědictví – obnova 
drobné sakrální architektury fi -
nančně podpořil obnovu Sokolské 
mohyly, stejně jako vybudování 
naučné stezky v  rámci projektu 
Jižní Čechy husitské, vyhlášeného 
u příležitosti letošního 600. výročí 
od Husovy mučednické smrti.      

Obnova Sokolské mohyly a sousední 
pamětní desky u NKP Kozí hrádek

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

Od jara do léta minulého roku 
proběhla v  našem městě 

ve  vybraných lokalitách revita-
lizace zeleně. V  rámci projektu 
bylo vysazeno 72 nových stromů 
a více než 4600 keřů. Téměř 100 
stromů bylo ošetřeno. 

V  současné době dochází 
k  ujímání a  zahájení růstu nově 
založené výsadby, která nás již 
potěšila svým jarním kvetením. 
Po kontrole stavu výsadeb se zho-
tovitelem byly některé chybějící 
nebo odumřelé keřové sazenice 

doplněny a  vyměněny. V  přípa-
dě stromových sazenic proběhne 
výměna nejpozději v  nejbližším 
výsadbovém období. Realizací 
projektu došlo ke  zlepšení stá-

vajícího stavu zeleně, k  odstra-
nění v  minulosti způsobených 
sadovnických chyb a  ke  zvýšení 
provozní bezpečnosti v  okolí 
stromů.                                                 

Revitalizace sídelní zeleně – rok poté

Sokolská mohyla 2. února 2015 – Betonová deska a pískovcová dlažba zarostlá mechem. Vpravo stav po obnově.
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Petr Klíma, oddělení žp

Počátkem letošního roku 
byly nainstalovány 2 nové 

stojany se zásobníky sáčků pro 
sběr psích exkrementů do  par-
ku u  mateřské školy v  Lipové 
ulici a  k  zastávce MHD v  Prů-
myslové ulici. V  červnu přibyly 

3 stojany pod viadukt u  sjezdu 
od rekreační oblasti Nad Koupa-
lištěm, k nové lávce přes Kozský 
potok a  ke  kamennému mostu 
Na Mýtě. Ve městě je v současné 

době nainstalováno 24 takových-
to stojanů.

Děkujeme za  jejich využívání 
a udržování čistoty veřejných pro-
stranství.                                             

Aleš Přikryl
správce areálu Pohoda 

 

Turnaj v  plážovém volejbale 
smíšených párů O  putovní 

pohár ředitele Správy města Sezi-
movo Ústí.

Termín: 25. července 2015 od
10.00 hodin 

Startovné: platná celodenní vstu-
penka do areálu (50,- Kč/osoba) 

Systém turnaje: 10 párů, každý 
s každým, 2 sety do 15 bodů (vítěz-
ství 2 body, remíza 1 bod) 

Rozhodující – počet bodů, po-
měr setů, vzájemný zápas, poměr 
bodů 

Pro první tři družstva jsou při-
praveny ceny, vítěz obdrží putov-
ní pohár, který má za  povinnost 
v příštím ročníku obhajovat. 

Přihlášky zasílat e-mailem 
na  adresu a.prikryl@sezimovo-
-usti.cz do 6. července, kde je nut-
no uvést jména účastníků a jméno 
týmu. Kritérium pro přihlášení: 
prvních 10 přihlášených družstev 
+ 2 náhradní. 

Turnaj v nohejbalu párů O pu-
tovní pohár starosty města Sezi-
movo Ústí.

Termín: 16. srpna 2015 od 
10.00 hodin 

Startovné: platná celodenní vstu-
penka do areálu (50,- Kč/osoba)

Systém turnaje: 10 párů, každý 
s každým, 2 sety do 15 bodů (vítěz-
ství 2 body, remíza 1 bod) 

Rozhodující – počet bodů, po-
měr setů, vzájemný zápas, poměr 
bodů 

Pro první tři družstva jsou při-
praveny ceny, vítěz obdrží putov-
ní pohár, který má za  povinnost 
v dalším ročníku obhajovat. 

V areálu je možnost občerstvení. 
Přihlášky zasílat e-mailem 

na  adresu a.prikryl@sezimovo-
-usti.cz do 6. srpna, kde je nutno 
uvést jména účastníků a  jméno 
týmu. Kritérium pro přihlášení: 
prvních 10 přihlášených družstev 
+ 2 náhradní.                                   

Pět nových stojanů se sáčky na psí exkrementy

Zuzana Sýkorová
technik technických služeb 

Jako obvykle, s  příchodem léta 
pracovníci Správy města realizu-

jí dekorativní květinovou výzdobu 
města. V  Paďousích kvete vchod 
do městského úřadu, závěsné kvě-
tináče na  sloupech i okolí památ-
níku. 

Vzhled zrekonstruované ulice 
9. května oživují 4 nové závěsné 
květináče na  sloupech veřejného 
osvětlení. 

Na  náměstí Tomáše Bati k  tra-
dičním kruhovým květinovým 
stojanům a  „korytu“ před objek-
tem ASTRA přibyly 2 letničkové 
záhony uprostřed trávníkových 
ploch. 

Každému pěstiteli, milovníku 
kytiček, nebo zahrádkáři je zřejmě 
jasné, že zasázení a  následní péče 
o letničky je náročná.       

Doufáme, že naši snahu ruce 
„nenechavců“ nezničí (jak jsme již 
zaznamenali) a  květy budou těšit 
oko i srdce domácích i návštěvní-
ků města.                                           

Rozkvetlé město Sportovní klání 
na koupališti POHODA
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Petr Klíma
oddělení životního prostředí

Na  jaře minulého roku se vy-
tvořila nehezká pěšina přes 

park od  pošty ke  slunečním ho-
dinám před Hotelem MAS. Jako 
zkratka byla využívána řadou ob-
čanů včetně maminek s  dětskými 
kočárky, kteří ji neváhali použít ani 
v případě deštivého počasí, kdy vy-
šlapaná cesta v trávě byla zabláce-
ná, a tedy rozhodně hůře schůdná 
než po chodníku. V létě téhož roku 
bylo vybudováno ohrazení parku 
na  obou koncích pěšiny. Tato zá-
brana, vysoká asi 50 cm, však ne-
zabránila všem chodcům k  další-
mu vstupování na trávník a pěšinu. 
To bylo patrné zejména v zimních 
měsících. Proto v březnu letošního 
roku byla dřevěná zábrana zvý-
šena a  před poštou prodloužena. 
Věříme, že tato úprava bude již 
dostatečně účinně bránit pošlapání 
trávníku.                                            

Martina Suková
zástupce velitele městské policie

Dovolte nám s  nadcházejícím 
letním obdobím popřát všem 

spoustu hezkých zážitků na  vý-
letech či dovolených a dětem pří-
jemně prožité prázdniny. Rodičům 
doporučujeme častější komunika-
ci s dětmi a zvýšit dohled nad nimi. 
Důvěřuj, ale prověřuj. Okamžité 
řešení potíží vede k pročištění kli-
ma a  dítě se naučí, že „zametání 
problému pod koberec“ nic nevy-
řeší. Snad bude pro vás přínosné, 
když se letmo dotknu rizikových 
faktorů, které jsou zvláště v tomto 

období aktuální. Jedná se o  vyšší 
dopravní nehodovost, experimen-
tování s  nedovolenými látkami 
a  s  tím spojené úrazy. Závadové 
party a  navazování nebezpečných 
známostí s sebou nesou rizika, kdy 
může dojít k  nejrůznějším delik-
tům, ohrožení zdraví i života. Pro-
to je tak důležitý přehled rodičů 
o aktivitách a trávení volného času 
svého dítěte. Rodiče musí vědět, 
kde dítě je a kdy přijde domů.

Děti je nezbytné také poučit 
o  bezpečnosti na  koupalištích. 
Nutné ochlazení těla před skokem 
do  vody, neskákat do  vody s  ne-
známou hloubkou a nepřeceňovat 
své síly. Touha po  dobrodružství 

vede děti mnohdy k  adrenalino-
vým sportům a nebezpečným ak-
tivitám (slaňování, výpravy do ne-
známých míst), což by se vždy 
mělo dít za  dozoru dospělých či 
odborného dohledu. Užití bezpeč-
nostních prvků je samozřejmostí. 
Děti ať se vyhýbají neobydleným, 
neosvětleným a  tmavým místům, 
opuštěným i zchátralým objektům.

Prevence je důležitější než ná-
sledné řešení. Zvláště u malých dětí 
je nutné, aby věděly, jak se v někte-
rých situacích, pokud zůstanou 
samy bez dozoru, zachovat. Ne-
mluvit s cizími lidmi, neotvírat do-
movní dveře neznámým osobám, 
mít k  dispozici důležitá telefonní 

čísla, znát svou adresu. Z  dosahu 
dětí je nutné odstranit chemiká-
lie, čisticí prostředky a  zabezpečit 
elektřinu i plyn.

Nástupem prázdnin končí vy-
učování, neměla by však končit eti-
keta. Zdravit, poděkovat, poprosit, 
omluvit se, pomáhat ostatním, ne-
lhat, nepodvádět, slušně se chovat 
v dopravních prostředcích, uvolnit 
místo starším, neodhazovat venku 
odpadky, to ať zůstane nejen dětem 
v hlavě dále. 

V  září budou děti, ale i  dospě-
lí potřebovat mnoho nových sil. 
Přejeme všem, aby si z  prázdnin 
odnesli jen radost a  hlavu plnou 
prima vzpomínek.                           

prap. Jiří Matyš

Na  Obvodním oddělení Policie 
ČR v Sezimově Ústí bylo v měsíci 
květnu šetřeno několik přestupků 
a trestných činů na území Sezimo-
va Ústí. Krátce jen několik případů: 
1. 5. v době okolo 01:10 hodin 

jel mladík motorovým vozidlem 
přes Sezimovo Ústí I.. V  blíz-
kosti disko Apollo byl zastaven 
hlídkou PČR a  následně bylo 
zjištěno, že je silně podnapilý. 

1. 5. od  01:00 do  04:00 ho-
din neznámý pachatel odcizil 
na  diskotéce Apollo z  kapsy 
bundy peněženku s doklady a fi -
nanční hotovostí, čímž vznikla 
poškozené škoda 1.150 Kč. 

2. 5. v 10:40 hodin došlo ke vlou-
pání do sklepní kóje v domě č.p. 
601 v ul. Táboritů, odkud nezná-
mý pachatel odcizil pánské hor-
ské jízdní kolo. Majiteli způsobil 
škodu ve výši 23.000 Kč. 

2. 5. 23:11 až 3. 5. 15:41 hodin 
neznámý pachatel poškrábal 
lak na pravých zadních dveřích 
mot. vozidla Škoda Fabia, které 
stálo zaparkované na  Husově 
náměstí mezi stánkem PNS a re-
staurací u Bilíků. Majiteli vznik-
la škoda 3.025 Kč. 

3. 5. v  17:00 hodin došlo 
ke vloupání do chaty v ulici Luž-
nická, kdy neznámý pachatel 
odcizil elektronářadí a  motoro-
vou pilu v celkové výši 5.500 Kč. 

V době od 9. 5. 20:30 hod. do 
10. 5. 05:30 hod. neznámý pa-

chatel poškrábal lak skoro na ce-
lém vozidle Škoda Felicia, která 
stála zaparkovaná nedaleko kři-
žovatky ulic Táborská a Prokopa 
Holého. Majiteli vznikla škoda 
ve výši 16.000 Kč. 

14. 5. v době od 08:45 do 12:15 
hodin v  provozovně herny 
Sport bar Astra pachatel úmy-
slně rozbil spodní LCD monitor 
výherního automatu a  způsobil 
tím škodu 30.000 Kč. 

18. 5. 2015 mezi 23:50 – 23:55 
hod. neznámý pachatel poško-
dil výlohu prodejny COOP Jed-
nota v Sezimově Ústí, K Hájence 
č.p.190 prohozením betonové 
tvárnice zámkové dlažby, kdy 
tímto jednáním vznikla škoda 
na  poškození objektu ve  výši 
4.500 Kč.

V  době od  26. 5. 2015  07:30 
do 29. 5. 2015 09:00 na pokoji 
domova mládeže COP v  Se-
zimově Ústí odcizil neznámý 
pachatel z  peněženky odlože-
né v  neuzamykatelné skříni 
450 Kč. 

1. 6. 2015 kolem 09:00 hod. 
při vyklízení sklepní kóje pane-
lového domu v  Sezimovo Ústí 
byl oznámen nález 1 ks munice 
- náboj ráže 20 mm typ JPNhSv, 
ozn. dtp 29/64. Přivolaná pyro-
technická služba PČR, Expo-
zitura České Budějovice, náboj 
zajistila a odvezla do muničního 
skladu.

2. 6. 2015 v době od 14:00 hod. 
do 22:00 hod. odcizil neznámý 
pachatel z  odemčené skříňky 

na  internátu COP volně odlo-
žený MT Samsung Galaxy S5, 
škoda činí 4.500 Kč.

7. 6. 2015 v  době 04:00 hod. 
do 06:00 hod. odcizil neznámý 
pachatel v  Apollu v  Sezimově 
Ústí peněženku s  mobilním 
telefonem, to vše v  hodnotě 
4.500 Kč.

V době od 3. 6. 2015 15:00 hod. 
do 6. 6. 2015 15:00 hod. odcizil 
neznámý pachatel přední tabul-
ku RZ z vozidla zn. Peugeot za-
parkovaného v ul. Lipová v Sezi-
mově Ústí.

11. 6. 2015 v době mezi 04:00 
a 04:05 vnikl neznámý pachatel 
do  dvou rodinných domů v  ul. 
Švehlova v  Sezimově Ústí, výše 
škody nebyla do současné doby 
vyčíslena.

V době od 9. 6. 2015 17:00 hod. 
do 11. 6. 2015 15:43 hod. odci-
zil neznámý pachatel po odstra-
nění kovového řetězu s visacím 
zámkem z  pravého břehu řeky 
Lužnice plastovou rybářskou 
loď v hodnotě 24.200 Kč.

12. 6. 2015 od  14:00 hod. do 
14. 6. 2015  16:00 hod. odcizil 
neznámý pachatel z  neuzamče-
ného pokoje Domova mládeže 
COP herní konzoli zn. Xbox 
360 s hrou FIFA 2014 v celkové 
hodnotě 4.000 Kč.

Rovněž je v šetření několik pře-
stupků proti občanskému sou-
žití a proti veřejnému pořádku, 
které se týká převážně restaurač-
ních zařízení a  přestupků proti 
majetku.                                        

Městská policie doporučuje: Bezpečně nejen o prázdninách

Z činnosti Policie ČRZábrana proti vstupu 

do trávníkové plochy 

na náměstí  T. Bati
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Tentokrát bych vám ráda představila 
ženu, která má v občanském průkazu 
jako místo narození uvedeno 
Sezimovo Ústí - paní Zdeňku 
Kašíkovou.

Anna Slunečková
kronikářka

Její otec, pan Augustin Valouch, 
byl jedním z  těch „ Baťová-

ků“, kteří přišli do  našeho měs-
ta - do  té novější části - ze Zlína 
v  době, kdy se město budovalo. 
Baťovský domeček bylo místo, 
kde se Zdeňka v roce 1949 naro-
dila jako druhorozené dítě. Tady 
žila s  rodiči a  s  bratrem o  16 let 
starším, navštěvovala „starou“ 
školu, vyučila se a později  v Tá-
boře večerně vystudovala ekono-
mickou školu. Pracovala krátce 
v  Silonu, Vodních stavbách, až 
nakonec zakotvila na  Okresním 
výboru ČSTV v  Táboře. Já jsem 
tuto ženu poznala jako ekonom-
ku a pokladní Spartaku Sezimovo 
Ústí a nádavkem i jako pracovni-
ci Oborové zdravotní pojišťovny 
v  kanceláři na  házené. Tehdy to 
bylo zázemí pro sportovce se šat-
nami, ubytovnou, ba i s bazénkem 
na dobré úrovni. A je to tam stále, 
i když zvětšené o sportovní halu, 
nově zrekonstruované apod. Jen 
paní Kašíková už zde není, užívá 
si zaslouženého důchodu. Já sice 
píši, že si užívá důchod, ona však 
stále dělá to, co celý život - věnuje 

se gymnastice. Její otec byl gym-
nasta a vedl k tomu i obě své děti.

Však jsme si o gymnastice v Se-
zimově Ústí již psali před několika 
roky v podobě „pamětnického“ vy-
právění pana Karla Havlíka. Gym-
nastika byla na vysoké úrovni, do-
sahovalo se výborných výsledků. 
Však prý si bývalí gymnasté, když 
jim to čas a tělo dovolí, rádi dojdou 
do tělocvičny „vyzkoušet fyzičku“, 
jako třeba Pepa Dušek. Co si bude-
me  povídat - gymnastika je základ 
všech sportů. Gymnasta se pozná 
- to vznosné držení těla je nezamě-
nitelné.

Paní Zdeňka do konce školní-
ho roku 2003 vedla oddíl děvčat, 
které v  září vyměnila za  chlap-
ce. A  má radost, že úroveň rok 

od  roku stoupá. Předsedou od-
dílu gymnastů je pan Švejda, 
šéft renérem kluků je pan Včelák. 
Osm pomocných trenérů se stará 
o to, aby chlapci trénovali tak, aby 
účasti na soutěžích byly s co nej-
lepšími výsledky. A  v  době, kdy 
píši tento článek, nejmladší žáci 
právě zvítězili v  soutěži ve  své 
kategorii. Nedovedeme si před-
stavit, co to dá za trpělivou  prá-
ci, aby třeba kotoul byl do  stoje 
spatného s  výskokem, bez zako-
lísání atd. Oddíl gymnastů má 35 
chlapců ve věku 5 až 13 let. Kluci 
jsou živí, temperamentní a  musí 
to být hodně těžké je ukočírovat 
tak, aby nedošlo k poranění a aby 
bylo za nimi něco vidět. Ono když 
se dostaví výsledek a  na  krku se 

houpe medaile, hned všechno víc 
baví. 

Gymnasté trénují hlavně v tělo-
cvičně ve  staré škole. Jen je trápí, 
že jim stále chybí prostor, kde by 
nářadí mohlo zůstat postavené 
a nemuselo se stále stěhovat. Tím 
se ničí a zabírá to i čas. Třeba Měs-
to a škola pomohou.

Tak jsme si napsali povídání 
o  paní Kašíkové, ale ani tak ne 
o ní,  jako spíše o její lásce - gym-
nastice. V  době, kdy vyjde tento 
článek v Novinkách, bude již znám 
výsledek mistrovství ČR ve  spor-
tovní gymnastice mužů v  Brně, 
kam postoupilo 11 chlapců. Utkají 
se v šestiboji  - prostná, kůň na šíř, 
kruhy, přeskok, bradla a  hrazda. 
Snad jim ty moje zaťaté pěsti také 
trochu pomohou k  výsledku. Ale 
to si jistě přečteme v  dalších No-
vinkách. A  že láska ke  sportovní 
gymnastice je velká, o  tom svědčí 
i  to, že bývalý trenér pan Havlík, 
kterému se blíží osmý křížek, stále 
chodí do  tělocvičny bodovat jako 
rozhodčí, či že gymnasta Vaněček 
dojíždí trénovat z Dražiček.

A  závěrem se chci omluvit 
děvčatům ze sportovní gymnas-
tiky, že o nich ani  zmínka. Ale to 
bude třeba zase v jiném v vyprávě-
ní. O tom, že jsou velmi dobrá, si 
čteme v tisku každou chvíli.

A paní Zdeňce nelze popřát nic 
jiného než pevné zdraví, pevné 
nervy a aby jí její svěřenci dělali jen 
samou radost.                                   

Kronika představuje

Zdeňka Kašíková – Valouchová

Jaroslav Mengler
ZŠ a MŠ 9. května

Kočičky, sněženky nebo kroku-
sy jsou nejen prvními posly 

jara, ale jsou zároveň první po-
travou pro včely. Psát začátkem 
června o prvních poslech jara by 
se mohlo zdát zvláštní, ale naše 
školní včely to vnímají jinak. S tím 
už se dávno žáci, kteří navštěvují 
kroužek Včelařík, vyrovnali.

Celou zimu včelaříci pilně při-
pravovali rámečky, zpracovávali 
vosk a vyráběli z něj mezistěny, 

které nalepovali do rámků a nyní 
po celoročním úsilí se jim do-
stalo sladké odměny - vytáčení 
medu od školních včel. Někteří 
zkušení včelaříci měli již možnost 
tuto práci vidět loni, ale je hodně 
těch, kteří se na tento den těšili, 
neboť vytáčení medu viděli popr-
vé. Nadšení bylo tak veliké, že se 
chvílemi zdálo, že převrhnou me-
domet. Druhý den si každý odnesl 
domů skleničku sladké odměny. 
A mají jistotu, že tento med je čistě 
přírodní, bez příměsí. Na jeho vý-
robě se totiž podílely školní včely
a děti.                                                  

Medobraní v ZŠ 9. května
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Poděkování
Srdečně děkuji panu sta-

rostovi za  přání k  mým 
narozeninám a  člence Sbo-
ru pro občanské záležitosti 
za milou návštěvu a předání 
dárku.    Božena Vaníčková

Děkujeme panu starostovi 
za blahopřání k narozeninám. 

Václav a Zdena Pěknicovi

Děkuji panu starostovi 
a městskému úřadu za bla-
hopřání k  mým narozeni-
nám. Zároveň poděkování 
paní  Vondrákové za milou 
návštěvu a předání dárku.

Jaroslav Nygrýn

Děkuji panu starostovi 
a  Sboru pro občanské zále-
žitosti za blahopřání k mým 
narozeninám.    Josef Bláha

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

Ladislav Ludvík

Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doleža-
lovi za  blahopřání k  mým 
narozeninám. 

Zdeňka Uhlířová

Děkujeme tímto panu sta-
rostovi Mgr.  Ing.  Martinu 
Doležalovi za krásné blaho-
přání k našim narozeninám. 
Moc nás to potěšilo. 

Stanislav a Milena Dudákovi

Děkuji panu starostovi za 
blahopřání k narozeninám.

                  Josef Parma

Děkuji panu Viktorovi 
Vignerovi a  paní Martině 
Sukové z Městské policie Se-
zimovo Ústí, kteří mi v pátek 
12. 06. 2015 velice ochotně 
a  vstřícně pomohli při od-
vozu maminky, paní Aurelie 
Svatoňové, k ošetření do tá-
borské nemocnice. 

Hana Svatoňová

DĚTSKÝ DEN SE OPRAVDU POVEDL – Opět jsme se s  rodiči a  dětmi sešli, abychom 
s nimi oslavili svátek dětí. Díky panu starostovi a krásnému počasí jsme mohli vy-
užít skautský areál. Tentokrát byly pro děti připravené výtvarné dílny, kde si mohly 
nazdobit tričko, pomalovat balónky, využít keramickou dílnu nebo si nechat poma-
lovat obličej. Rodiče si udělali piknik, při kterém si mohli sníst opečeného buřtíka. 
Příjemnou atmosféru nám dotvořili opět známí „Starouš band“.

kolektiv MŠ Lipová

MŠ LIPOVÁ
S E Z I M O V O  Ú S T Í

MÁME NEJLEPŠÍ CYKLISTY V  OKRESE – Žáci naší školy jsou opakovaně nejlepšími 
cyklisty v dopravních soutěžích všech věkových kategorii v okrese. Pravidelně vozí 
medaile i z krajského kola. Všem soutěžícím patří dík za skvělou reprezentaci školy 
a věříme, že jim úspěch dodá chuť soutěžit i v dalších letech.

Pavla Lenzová, Tereza Laštovičková, ZŠ a MŠ 9. května

ZAHRANIČNÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA – Každým rokem na jaře se mohou žáci z nejvyš-
ších ročníků naší školy podívat do zahraničí. Letos to bylo do Londýna. Procházka 
po základních pamětihodnostech Londýna všechny okouzlila. Žáci si konečně v pra-
xi mohli vyzkoušet své jazykové dovednosti. Celý týden nám přálo počasí, vrátili 
jsme se v pořádku a plni zážitků - co víc si přát... 

Jaroslav Mengler, ZŠ a MŠ 9. května

Pavla Vrkočová, ZŠ Školní nám.

Začátkem dubna přišla do  naší 
školy propozice k  výtvarné 

soutěži vypsané městem Sezimo-
vo Ústí k  600. výročí smrti jedné 
z nejvýznamnějších českých osob-
ností, vysokoškolského učitele, 
kněze a  především reformátora 
katolické církve, Jana Husa. Týkala 
se jeho života, díla a odkazu. Přes 
svoji tematickou obtížnost i  složi-
té porozumění dnešních dětí naši 
kantoři odvedli svou práci zkušeně 
a  profesionálně, což se odrazilo 
ve  výrazném úspěchu zejména 
žáků 6.-9. tříd. Soutěže se zúčastni-
ly 4 ZŠ a jeden student SŠ.  

Za  kategorii mladších žáků - 
první stupeň (6-11 let) si odnesl 
1. místo Lukáš Polanský z 1. B, kte-
rý maloval pod vedením paní uči-
telky Práškové. Starší žáci - druhý 
stupeň (12-15 let) pod vedením 
paní učitelky Vrkočové vyhráli 
ve  své kategorii vše, co se dalo – 
1., 2. i  3. místo. Vítězství oslavila 
Eliška Kabešová z 8. A, 2. místo si 
odnesla Bára Pešoutová z 6. A a na 
3. místě se umístila opět žákyně 
8. A, Veronika Svobodová.
Srdečně gratulujeme k úspěchu.  

Festival Mighty Sounds
Vážení občané Sezimova Ústí,

obracíme se na vás jménem 
festivalu Mighty Sounds, který se bude 
konat ve dnech 3. – 5. července 2015 
na  letišti Čápův dvůr v Táboře. Kul-
turní akce podobného rázu s  sebou 
vždy nese určité komplikace, zejména 
se jedná o  zvýšenou hladinu hluku 
v okolí festivalového areálu. Zároveň 
do  blízkosti vašeho bydliště přijede 
velké množství domácích i  zahranič-
ních návštěvníků festivalu, v  Táboře 
a  v  Sezimově Ústí a  okolí tedy bude 
rušněji než obvykle. 

Tímto bychom vás rádi požádali 
o shovívavost a o pochopení a zároveň 
vás na festival srdečně zveme. Za veš-
keré případné nepohodlí nebo způso-
bené problémy se předem omlouváme.

Je naším přáním, abyste spolu 
s námi považovali akci za přínosnou 
pro Tábor i  Sezimovo Ústí a  okolí. 
Snažíme se dělat maximum pro to, 
aby festival Mighty Sounds proběhl 
hladce, aby ho provázelo co nejméně 
nepříjemností a  aby výborně repre-
zentoval kraj, ke kterému se hrdě hlásí. 

Předem děkujeme za  vstřícnost. 
V případě potřeby nás neváhejte kon-
taktovat na tel. 728 778 327, marke-
ta@mproductions.cz.

Markéta Štechová, mluvčí festivalu  

Společenská kronika

od 28. 4. do 27. 5.

Narození: Bárta David, Franz 
Lukáš, Žohová Barbora

Zemřelí: Borkovec Ladislav, 
Brýnová Marie, Gabriel Václav, 
Janurová Alena, Laufer Josef, 
Lemberková Alena, Přibyl 
Karel, Vyhnánek Miloslav
Vymazalová Danuška, 
Zikeš Josef

Výtvarná soutěž
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Úspěchy TJ Spartak Sezimovo Ústí ve sportovní gymnastice

Zdeňka Kašíková

ZÁVOD PŘÍPRAVEK

Dne 13. 6. proběhl na Základ-
ní škole 9. května v  Sezi-

mově Ústí závod přípravek spor-
tovní gymnastiky. Zúčastnilo se 
35 děvčat a  14 chlapců. Byl to 
pěkný závod, děti se velmi snažily.

V 1. kategorii chlapců vyhrál Jan 
Klečacký, na  2. místě byl Kulhavý 
Antonín, na  3. Skalický Dominik, 
na 4. Machotka Jindřich, na 5. Kre-
šák Jáchym, na 6. Varmuže Petr.

Ve  2. kategorii chlapců vyhrál  
Adam Němec, na  2.- 3. místě byl 
Kryštof Novotný, na  4. Robin Ša-
fárik.

Ve  3. kategorii skončil Jonáš 
Prokop druhý.

V  1.  kategorii dívek vyhrála 
Dominika Cihlářová, na  2. mís-
tě byla Spálenková Karolína, na 
3. Mládková Rozálie.

Ve  2. kategorii dívek obsadila 
6. místo Jelínková Jasmína. 

Ve  3. kategorii dívek skončila 
naše Adéla Matoušková na  třetím 
místě.

MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ

Dne 7. 6. 2015 se uskutečni-
lo Mistrovství ČR ve  sportovní 
gymnastice mužů. Závod probíhal 
ve Sportovní hale T. J. Sokol Brno. 
Účast na těchto závodech si vybo-
jovalo 11 kluků ze Spartaku. 

V  nejmladších žácích byl nej-
lepší Aleš Matoušek na 29. místě. 
V kategorii mladších žáků skončil 
nejlépe Vojta Prokop na 26. místě. 
Jediný zástupce starších žáků Fan-
da Vaněček se umístil na 28. místě. 

První družstvo nejmladších 
žáků Šmíd, Matoušek, Klečacký, 

Donát obsadilo 14. místo a druhé 
družstvo nejmladších žáků Koreš, 
Brázdil Kohout, doplněné Jirkou 
Novotným z  Trhových Svinů, 
skončilo na 16. místě. 

Družstvo mladších žáků Hous-
ka, Prokop, Šmíd, Psota skončilo 
desáté. Byl to velký úspěch, neboť 
tato kategorie už je velmi obtížná.

Na  MČR v  Brně závodil též 
odchovanec TJ Spartak SÚ Josef 
Lutovský,  který letos přestoupil 
do  SK Hradčany Praha a  umístil 
se v  kategorii nejmladších žáků 
na krásném 8. místě ze 78 závod-
níků.                                                     

Jakub Hušek
Wall Club

Blíží se rok od  „znovuzrození“ 
bývalého kina OKO, a tak jsme 

se rozhodli touto cestou zveřej-
nit krátké zhodnocení naší práce. 
Chátrající objekt převzalo ob-
čanské sdružení ŠUTROŽROUT 
v  létě roku 2012 za účelem vybu-
dování vnitřní lezecké stěny a ještě 
na  podzim téhož roku započala 
náročná rekonstrukce, která trva-
la bezmála dva roky. Během této 
doby byla v bývalém sále kina vy-
budována rozlehlá lezecká stěna 
s  veškerým zázemím, a  přilehlé 
prostory byly přeměněny na  ka-
várnu se stylovým interiérem. 
Kromě toho byla zbořena bývalá 

kotelna a vytvořilo se tak prostran-
ství pro klidnou uzavřenou terasu 
s vysázenou zelení. Ve výčtu oprav 
je třeba zmínit i  nový „venkovní 
kabát“ v podobě zateplené fasády, 
která musí potěšit každého, kdo si 
vzpomene na  neutěšený stav bu-
dovy před započatou rekonstrukcí 
(porovnání viz foto). Rekonstrukč-
ní práce byly dokončeny během 
července loňského roku, a  tudíž 
mohl Wall Club 1. 8. 2014 poprvé 
otevřít své brány. 

Kromě již zmíněné rekonstruk-
ce bylo dalším cílem sdružení při-
blížit lezecký sport širší veřejností 
a  vyvolat zájem o  něj především 
mezi dětmi a  mládeží. Za  tímto 
účelem byly ve spolupráci s horo-
lezeckým oddílem otevřeny lezec-
ké kurzy pro děti, které se konají 
každý všední den a  navštěvuje 
je cca 60 dětí různých věkových 

Blíží se rok od „znovuzrození“ bývalého kina OKO

pokračování na str. 9

PO REKONSTRUKCI

PŘED REKONSTRUKCÍ
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INZERCE

 

 

PACOVSKÉ STROJÍRNY hledají 

- Nástup IHNED 
- Příspěvek na dopravu (500 – 1 500 Kč) 

- Příspěvek na závodní stravování 

- Příspěvek 500 Kč na životní pojištění 

- Jubilejní odměny až 10 000 Kč 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA: radka.vitu@pacovske.cz  PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., Nádražní 697, 395 01 Pacov 
Tel: +420 724 589 699 +420 565 410 213    www.pacovske.cz 

 KONSTRUKTÉRY 

 SŠ nebo VŠ strojírenského vzdělání 

 Znalost konstruování v systému 3D 

 Základní znalost AJ nebo NJ 

Technologa – Programátora NC laserového pálícího stroje 

 SŠ nebo SOU (s maturitou) 

 Čtení výkresové dokumentace 

 Znalost CAD 

 Základní znalost AJ nebo NJ 

Prezident republiky Miloš Zeman navštívil dne 3. června 2015 společnost KOVOSVIT 
MAS, a.s. Návštěva se uskutečnila v rámci cesty pana prezidenta po Jihočeském kraji. 
Miloš Zeman diskutoval s  vedením společnosti a  následně se zaměstnanci různá 
témata, např. Baťovy hodnoty v  novodobé historii podniku, strojírenský export 
a postavení českého strojírenství ve světě. Kovosvitští strojaři předali prezidentu re-
publiky malý dárek v podobě mosazné plakety, která byla vyrobena přímo v dílnách 
společnosti.

Iva Ruskovská

Inzeráty
KOUPĚ

Koupím byt 2+1, 3+1 nebo 
3+kk v  Sezimově Ústí 2, 
s  výtahem nebo zvýšené 
přízemí (jedny schody), OV. 

Tel.: 773 626 167

Koupím garáž v Sezimově 
Ústí 2, nejlépe na  Svépo-
moci.         Tel.: 737 262 282

kategorií, což považujeme za velký 
úspěch. Se závěrem školního roku 
probíhající kurzy končí a nové bu-
dou otevřeny opět na podzim (ří-
jen 2015). Lezecká stěna tu ovšem 
není jen pro lezce, ale i pro zájemce 
z řad široké veřejnosti. Může přijít 
opravdu každý, koho tento sport 
nějakým způsobem zaujal.  Ote-
vřeno je každý den, není potřeba 
žádná rezervace a veškeré vybavení 
je možné zapůjčit na místě. 

Nejen sportem živ je člověk, 
a  proto jsme se rozhodli nabíd-
nout návštěvníkům i  pravidelný 
kulturní program. Od  podzimu 
2014 bylo v  naší kavárně uspořá-
dáno několik koncertů, které se též 
setkaly s  kladným ohlasem a Wall 
club se tak dostal do  podvědomí 
veřejnosti, i  co se kultury týče. 
Na  letní měsíce je připraveno ně-
kolik dalších koncertů a nutno po-
dotknout, že jde o velmi zajímavá 
a známá jména. 

Závěrem chceme poděkovat 
všem pravidelným návštěvníkům 
a pozvat ty, kteří k nám prozatím 
cestu nenašli.                                          

pokračování ze str. 8 Prezident ČR Miloš Zeman
na návštěvě v KOVOSVITU MAS

PRONÁJEM

Hledám pronájem bytu 1+1, 
nejlépe v Sezimově Ústí 2. 
Aktivní důchodkyně, neku-
řačka, pečlivá a svědomitá, 
bez pejska, bez vnoučat. 

Tel.: 381 275 886, mob.: 724 925 855

PRODEJ

Prodám zděný byt 2+1 
v Sez. Ústí 2, 1. patro s balko-
nem. Cena dohodou. 

Tel.: 724 254 197
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NAUČNÁ STEZKA

Nová naučná stezka okolo 
Kozího hrádku bude slavnostně 
otevřena v  neděli 5. července 
2015. Ve  14 hodin přestřihne 
pásku starosta města Martin 
Doležal. Následovat bude ko-
mentovaná prohlídka stezky 
za  účasti jejích autorů. Těšit se 
můžete například na  spisova-
telku Kláru Smolíkovou či na ře-
ditele Husitského muzea Jaku-
ba Smrčku.

Jaroslava Urbánková-Vosátková

Kozí hrádek – pro nás, kteří zde 
žijeme, milá procházka s možností 
posedět u hospůdky. Málo si uvě-
domujeme jeho význam pro celý 
náš národ. Jak velkým symbolem 
byl pro všechny po druhé světové 
válce, prokázala víc než stotisíco-
vá účast na manifestaci v červenci 
v  roce 1945. Podobně tomu bylo 
před padesáti léty. To bych vám 
ráda přiblížila svou vzpomínkou.

Národní kulturní památkou byl 
Kozí hrádek prohlášen v  březnu 
1962. Nebyl v  té době v  nejlep-
ším stavu. Zdi postupně zarůstaly 
travou, křovinami, příkop kolem 
hradu nebyl v  zeleni skoro vidět. 
Nevím, zda jeho skutečný stav 
znali zástupci OV Národní fron-
ty, Okresního národního výboru 
a  Muzea husitského revoluční-
ho hnutí, když rozhodli uspořá-
dat velkou mírovou manifestaci 
na Kozím hrádku v červnu 1965. 
Velice dobře to věděl můj tatí-
nek Cyril Nohel. Byl v té době již 
v  důchodu a  chodil s  maminkou 
čistit les a sázet stromy k hajnému 
Jouzovi. Byl členem komise NV 
v  Sezimově Ústí a  při oznámení, 
co se chystá, se s nezměrnou ver-
vou pustil do úklidu hradu a jeho 
okolí. Hned zorganizoval brigády 
dětí ze škol a  učňovské mládeže, 
nastoupili také vojáci a celá rodina 
mé sestry Marie Sedláčkové a my, 
Urbánkovi. Začalo se vysekává-
ním křovin a kopřiv. Nejhorší byly 
příkré stráně příkopu, kde bylo ne-
proniknutelné roští. To byla práce 
pro chlapy. Maminka se sestrou 
Marií a  děvčaty uklidila celou 
hospůdku. Pro kluky byly kopřivy 

nepřátelské vojsko v  džungli, se 
kterým urputně válčili, osvobodi-
li plot od svlačce. Ze schodů a zdí 
jsme odstranili hlínu a  upravili 
cestičku k potoku. Byl to boj o čas 
a také velké dobrodružství, na kte-
ré dodnes vzpomínáme. Hrádek 
se vyloupl na  světlo. Národní vý-
bor postavil nové lavičky, ve stráni 
vyrostla nová tribuna.

Manifestace se konala 27. červ-
na 1965 a  byla velkolepá. V  pro-
jevech se vystřídali zástupci NF, 
ONV, partnerského města Naum-
burg, hlavní projev měl ministr 
spravedlnosti Dr. Alois Neumann. 
Víc než deset tisíc přítomných lidí 
upoutal svým hlasem národní 
umělec herec Zdeněk Štěpánek, 
když četl Husovo kázání, kterým 
se reformátor loučil s  Prahou 
v  Betlémské kapli. Zazněl husit-
ský chorál Ktož jsú boží bojovníci. 
Manifestaci zakončilo vystoupení 
Čs. státního souboru písní a  tan-
ců a  dechovka. Občerstvení se 
zhostila Jednota. Všechno to zdo-
kumentoval Jára Novotný svým 
fotoaparátem. Byla jsem  v té době 
redaktorkou závodních novin Ko-
vosvitu, kde jsme jeho fotografi e 
zveřejnili.

Manifestace skončila, ale můj 
tatínek se ujal kastelána na Kozím 
hrádku. S nadšením přibližoval ná-
vštěvníkům jeho historii. Vysvětlo-
val, proč právě zde mohl mistr Jan 
Hus pokračovat ve  své kazatelské 
činnosti, jak dokládají jeho slova: 
„…káži mezi ploty podle hradu, 
mezi cestami měst a vsí, pod veli-
kou lípou v lese u hradu.“

Věřím, že letošní výročí 600 let 
od  smrti mistra Jana Husa nám 
všem připomene jedinečnost tohoto 
blízkého místa – Kozího hrádku.    

TÁBORSKO – Novou knihu fotografa Pet-
ra Mareše si můžete zakoupit také v kan-
celáři předprodeje Městského střediska 
kultury a sportu v Sezimově Ústí.

Kateřina Nimrichtrová, Měxus

Pohádky, koncerty, divadla, 
cvičení, kurzy, workshopy – 

to všechno na  vás čeká v  rámci 
kulturního léta s  Měxusem. Zve-
me vás do parku, na Kozí hrádek 
i do letního kina. V Sezimově Ústí 
bude přes léto pěkně rušno.

Každou druhou středu můžete 
vyrazit se svými ratolestmi na po-
hádku, a  to v  podání tak osvěd-
čených kumštýřů, jako je Viktor 
Pirošuk, dámy ze Studia dell´arte, 
manželé Doubravovi a  jejich TE-
ArTR Rajdo či „mamky“ z  tábor-
ského Divadla U plotny.

Pro děti jsme také přichystali 
dvě Dopoledne plné her a  kromě 
toho přicházíme  s novým projek-
tem – výtvarnou dílnou s  prvky 
arteterapie s  názvem Artehrátky 
(bližší info přímo od lektorky v sa-
mostatném článku na str. 16). 

Také dospělí si budou moci vy-
brat z  bohaté nabídky. Do  parku 
přijde zahrát osvědčená dvojice 
Jára Bárta – Petra Kratochvílová 
(dnes už vlastně manželé Bártovi) 
a čerství držitelé žánrové ceny An-
děl v kategorii alternativní muzika 
– táborští Kalle. Ze zcela jiného 
soudku zahraje Veselá trojka, která 
vystoupí předposlední srpnovou 
neděli v  letním kině. Do  „letňá-
ku“ zveme také milovníky diva-
dla na odlehčenou komedii s Ivou 
Hüttnerovou, Michaelou Dolino-
vou a  Davidem Suchařípou s  ná-
zvem domaci@stesti.hned. Kromě 
toho se bude opět cvičit na Kozím 
hrádku a určitě si vyberete i z naší 
nabídky kurzů pro dospělé.           

Kateřina Nimrichtrová, Měxus

Tradiční dobové slavnos-
ti na  Kozím hrádku se letos 

zaměří na  významné výročí 600 
let od  upálení mistra Jana Husa. 
Do  programu, kde nebudou chy-
bět kejklířská vystoupení, souboje 
šermířů ani dobové hry, je zařa-
zena hra o  reformátorově životě 
a  postava mistra Jana Husa bude 
chodit mezi návštěvníky po celou 
dobu slavností.

Program dobových slavností za-
číná 5. července v 15 hodin a je za-
měřen především na rodiny s dět-
mi. Středověké tržiště oživí ukázky 
starých řemesel, hradem bude znít 
dobová hudba. Děti si budou moci 
vyzkoušet například souboj na ry-
tířském trenažéru, metání sekerou 
či oblékání do zbroje.

O hodinu dříve, tedy ve 14 ho-
din, tu bude slavnostně otevřena 
nová Naučná stezka okolo Kozího 
hrádku. Na  trase naleznete 10 in-
formačních panelů, z  nichž pět je 
věnováno historii Kozího hrádku, 
pět z nich pak životu a dílu mistra 
Jana Husa, který zde nalezl útočiště 
poté, co na něj byla v Praze uvalena 
klatba. V  rámci slavnostního ote-
vření naučné stezky je naplánována 
její komentovaná prohlídka s auto-
ry panelů.  Účast přislíbila napří-
klad spisovatelka a čerstvá držitel-
ka zlaté stuhy za komiks Viktorka 
a  vesmírná dobrodružství Klára 
Smolíková, či ředitel Husitského 
muzea v Táboře Jakub Smrčka.

Naučná stezka okolo Kozího hrádku je 
podpořena grantovým programem Jihočeské-
ho kraje Jižní Čechy husitské.                           

Kultura pokvete 
v parku, na Kozím 
hrádku i v letním kině

Kozí hrádek před padesáti léty

Mistr Jan Hus 
na Kozím hrádku
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ČERVENEC

DOBOVÉ SLAVNOSTI 

– MISTR JAN HUS

5. července 15–18 hodin
Kozí hrádek 
Program pro celou rodinu 
u příležitosti 600. výročí upálení 
mistra Jana Husa. Kejklíři, šermíři, 
dobová řemesla, zbraně, dobové 
hry pro děti, rytířský trenažér, 
představení o Janu Husovi…
Vstupné: 90/60 Kč

TAI – CHI NA KOZÍM HRÁDKU

9. července   19 hod.
Kozí hrádek
Cvičení v přírodě - pomalá sestava 
pro zdraví a relaxaci s lektorem 
Jiřím Janků.
Vstupné: 40 Kč
..............................................................................................

JÓGA NA KOZÍM HRÁDKU

23. července   19 hod.
Kozí hrádek
Jóga s Míšou Klímovou, učitelkou 
jógy s dlouholetou praxí 
a zaměřením na harmonizující 
a terapeutické účinky jógy. Cvičení 
je vhodné i pro úplné začátečníky.
Vstupné: 50 Kč
..............................................................................................

DOPOLEDNE PLNÉ HER 

29. července   9–12 hodin
Park před Spektrem
Přijďte si zahrát obří šachy, 
fi lmové pexeso, kroket, nebo si 
jen tak zaskákat na trampolíně. 
Připravili jsme pro vás hravé 
dopoledne, které můžete místo 
u počítače strávit v parku 
před Spektrem. O nic nejde, 
nesoutěžíme, jen si budeme hrát.

DIVADLO

domaci@stesti.hned

31. července   20 hod.
Letní kino
Domácí štěstí vychází z témat 
oblíbeného televizního seriálu 
a knihy Ivy Hüttnerové „Domácí 
štěstí“. Dozvíme se mimo jiné, jak 
si manželé mají jeden druhého 
vážit, jak zafunguje „sporýš 
lékařský“ i celer v manželském loži 
a další moudra k dosažení „štěstí 
manželského“.
Hrají: Iva Hüttnerová, 
David Suchařípa, Míša Dolinová
Vstupné: 230 Kč

POHÁDKY

POPELKA

8. července   17 hod.
Park před Spektrem
Studio dell‘arte
Klasická lidová pohádka v podání 
slavného českobudějovického 
dámského divadelního dua.
Vstupné: 50 Kč
..............................................................................................

NA STŘÍBRNÝCH HORÁCH 

a O KRÁSNÉ JANIČCE

22. července   17 hod.
Park před Spektrem
Téměř divadelní společnost
Viktor Pirošuk a jeho Téměř 
divadelní společnost přijíždí 
do Sezimova Ústí se dvěma zbrusu 
novými pohádkami.
Vstupné: 50 Kč

KONCERTY, HUDBA

PETRA A JAROSLAV BÁRTOVI

16. července   19 hod.
Park před Spektrem
Pěvecké a dnes už i manželské 
duo, jejichž tvorbu lze zařadit 
nejblíže do šuplíku acoustic-
jazz, zpříjemní červencový večer 
v parku před Spektrem.
Vstupné: 60 Kč

KURZY, WORKSHOPY

ARTEHRÁTKY: 

KDYŽ BARVY MLUVÍ

23. července    17 hod.
Park před Spektrem

Výtvarná dílna s prvky arteterapie 
pro děti a jejich rodiče.
Vstupné: 40 Kč

VÝSTAVY

LILIE

17. – 19. července 
Galerie Spektrum
pátek 14 - 18 hodin
sobota 9 - 18 hodin
neděle 9 – 16 hodin
Měxus ve spolupráci s organizací 
pěstitelů lilií Martagonem a ČZS 
Sezimovo Ústí pořádá novou 
výstavu lilií na Táborsku. Zveme 
všechny milovníky křehké krásy. 
Výstavu doplní kresby a malby 
Terezy Malinové. Po dobu výstavy 
bude v provozu poradna pro 
pěstování lilií. 
Vstupné: 20  Kč / děti od 6 let 10 Kč

VÝLETY

OD HRABĚNKY SIDONIE 

NÁDHERNÉ K JAKUBOVI 

KRČÍNOVI

11. července
Odjezd v 8.30 z parkoviště 
Spektrum Sezimovo Ústí, 
v 8.45 z parkoviště před 
nádražím ČD Tábor
S Hanou Kazatelovovou vás 
zveme na osvědčený výlet 
po stopách Sidonie Nádherné 
ve Vrchotových Janovicích, 
zavedeme vás do hradního parku 
u Sedlčan patřící k tvrzi Červený 
hrádek. Další procházka povede 
skanzenem ve Vysokém Chlumci, 
kde jsou zachovány roubenky 
a hospodářské budovy 
z 18. a 19. století. Poslední 
zastávkou bude údajný hrob 
Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan.
Rezervace nutné do 3. 7. na tel.: 
737 254 684, 381 276 707 nebo na: 
mexus@sezimovo-usti.cz
Cena: 350 Kč / senioři nad 
60 let 290 Kč (v ceně je zahrnuto 
vstupné do objektů, doprava, 
průvodce) 

VIMPERSKO

25. července
Odjezd: v 6.45 hod. 
z parkoviště před nádražím 
ČD Tábor, v 7 hod. 
z parkoviště Spektrum 
S. Ústí

S odborníkem na jižní Čechy  
Mgr. Josefem Bílkem se vydáme 
do oblasti Šumavy s cílem 
prohlédnout si poutní kostel 
sv. Anny Kraselov, skanzen 
Hoslovice, románskou zvonici 
a zámeček Dobrš, rozhlednu 
Javorník (pěšky asi 1,5 km tam 
i zpět). Projdeme si naučnou 
stezku Popelná po stopách Keltů 
na Šumavě. V závěru výletu 
navštívíme  hasičské muzeum 
Stachy.
Rezervace nutná do 20. 7. na tel.: 
737 254 684, 381 276 707 nebo na: 
mexus@sezimovo-usti.cz
Cena: 490 Kč/ senioři 430 Kč 
(v ceně je zahrnuto vstupné 
do objektů, průvodce, doprava)

LETNÍ KINO

FOTOGRAF

1. července   21.30 hodin
Tragikomedie ČR, od 15 let, 
133 minut
Příběh volně inspirovaný osudy 
světoznámého českého fotografa 
Jana Saudka obdařeného 
nejedním výjimečným talentem, 
živelností a vášní. 
Režie: Irena Pavlásková 
Hrají: K. Roden, M. Málková, 
V. Cibulková 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

TEMNÉ KOUTY (Dark Places)

2. července   21.30 hodin
Th riller Fr., od 15 let, titulky, 
104 minut
Jako dítě přežila brutální masakr 
své rodiny a stala se korunním 
svědkem. Po 30 letech ale 
na povrch vyplouvají skutečnosti, 
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které vnášejí trhliny do jejího 
tehdejšího svědectví.
Režie: Gilles Paquet-Brenner 
Hrají: Ch. G. Moretz, Ch. Th eron
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

MÉĎA 2 (Ted 2)

3. července   21.30 hodin
Komedie USA. od 15 let, dabing, 
125 minut
Některým plyšovým medvědům 
nestačí, že umí chodit, mluvit, 
hulit a milovat se s prsatými 
blondýnami. Někteří si dokonce 
chtějí pořídit vlastní dítě!
Režie: Seth MacFarlane 
Hrají: M. Wahlberg, A. Seyfried, 
L. Neeson 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

ŽIVOT JE ŽIVOT

4. července   21.30 hodin
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. 
Režie: Milan Cieslar 
Hrají: O. Vetchý, S. Stašová, 
T. Voříšková, B. Poláková 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

SEDMERO KRKAVCŮ

7. července   21.30 hodin
Pohádka ČR, přístupný, 97 minut
Mladá dívka na sebe bere těžký 
úkol. Musí se pokusit zachránit 
své bratry a zbavit je prokletí, které 
na ně uvrhla jejich matka. 

Režie: Alice Nellis
Hrají: M. Issová, L. Příkazký, 
Z. Bydžovská 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

POLTERGEIST (Poltergeist)

8. července   21.30 hodin
Horor USA, od 12 let, titulky, 
92 minut
Klasický příběh o rodině, jejíž 
pokojný život se obráti naruby, 
když se v jejich domě začnou dít 
podivné věci. Útoky děsivých 

bytostí se stupňují, až zmizí jejich 
nejmladší dcera...
Režie: Gil Kenan
Hrají: S. Rockwell, R. Dewitt
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

SAMBA

9. července   21.30 hodin
Milostné drama Fr., od 12 let, 
titulky, 120 minut
Samba se přistěhoval ze Senegalu. 
Pracuje načerno a doufá, že brzy 
dostane povolení k trvalému 
pobytu. Jeho život se změní, 
když potká dobrovolnici Alici – 
manažerku se syndromem vyhoření... 
Režie: Olivier Nakache, 
Eric Toledano 
Hrají: O. Sy, Ch. Gainsbourg 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

TERMINATOR GENISYS 

(Terminator Genisys)

10. července   21.30 hodin
Akční USA, od 12 let, titulky, 
126 minut
Soudný den zlikvidoval polovinu 
lidstva a ti, kdo přežili, se od té 
doby snaží marně vzdorovat 
počítačovému systému Skynet. 
Problém má vyřešit Terminátor, 
stroj na zabíjení s lidskými rysy. 
Režie: Alan Taylor 
Hrají: A. Schwarzenegger, 
E. Clarke 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

JURSKÝ SVĚT  (Jurassic World)

11. července   21.30 hodin
Dobrodr. USA, přístupný,
dabing, 125 minut
Vedení chce Jurský park ještě víc 
zatraktivnit a vyrábí stále větší 
zvířata. Problém nastane, když si 
jeden takový „mazlíček“ začne 
vylepšovat jídelníček zaměstnanci 
parku a posléze také návštěvníky.
Režie: Colin Trevorrow 
Hrají: Ch. Pratt, V. D’Onofrio, O. Sy 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

LÁSKA ŠÍLENÁ (Amour fou)

12. července   21.30 hodin
Komed. drama Rak./Něm, 
od 15 let, titulky, 96 minut
Mladý německý básník Heinrich 
touží po romantické sebevraždě 
ve dvojici a neúnavně hledá 
spřízněnou lidskou duši, která by 
byla ochotná s ním dobrovolně 
ukončit svůj pozemský život. 
Režie: Jessica Hausner 

Hrají: B. Schnöink, Ch. Friedel  
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

LVÍ SRDCE (Leijonasydän)

14. července   21.30 hodin
Rom. drama Fin./Švé., od 15 let, 
titulky, 99 minut
Radikální neonacista si pevně stojí 
na svých názorech, zároveň však 
touží po lásce a rodině. Když potká 
servírku Sari, vše se zdá ideální, 
dokud nepozná jejího malého 
černošského syna Rhamua. 
Režie: Dome Karukoski 
Hrají: Peter Franzén, Yusufa 
Sidibeh, Laura Birn, Jasper 
Pääkkönen, Pamela Tola 
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

MIMONI (Minions)

15. července   21.30 hodin
Anim. komedie USA, přístupný, 
dabing, 91 minut

Tihle dobráci od kosti vždy 
posluhují největšímu darebákovi 
široko daleko. Nyní vyrazili 
na festival zločinců, aby nabídli 
své služby absolutní královně 
světového zločinu Scarlett 
Odkráglové... 
Režie: Pierre Coffi  n, Kyle Balda 
Hlasy: I. Chýlková, J. Vondráček, 
D. Suchařípa 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU 
(Far from the Madding Crowd) 

17. července   21.30 hodin
Romantický USA, od 12 let, titulky, 
112 minut
Bathsheba získá dědictví a mění 
ve statkářku a tím i lákavou partii 
pro manželství. Tomu se brání, 
dokud nepotká Franka, který 
v ní k překvapení předchozích 
nápadníků dokáže probudit vášeň. 
Režie: Th omas Vintenberg 
Hrají: C. Mulligan, M. Schoenaerts 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

DOMÁCÍ PÉČE

18. července   21.30 hodin
Komedie ČR, přístupný, 92 minut
Obětavá zdravotní sestra při své 
práci na venkově ošetřuje spoustu 

rázovitých místních pacientů. 
Když se dozví, že sama potřebuje 
pomoc, musí ji začít hledat mimo 
prostředí, které zná. 
Režie: Slávek Horák 
Hrají: A. Mihulová, B. Polívka, 
T. Vilhelmová 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

DÁMA VE ZLATÉM (Woman In Gold)

19. července     21.30 hodin
Životop. USA/VB, od 12 let, 
titulky, 110 minut
60 let po nuceném útěku z Vídně 
se Marie Altmannová snaží získat 
zpět rodinný majetek zabavený 
nacisty. Soud s rakouskou vládou 
se stal jedním z největších 
restitučních sporů v historii.
Režie: Simon Curtis 
Hrají: H. Mirren, R. Reynolds 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

POZOR ZMĚNA ČASU 

ZAČÁTKU PŘEDSTAVENÍ

PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ 

(Yellowbird)

21. července     21.15 hodin
Animovaný USA/Fr., přístupný, 
dabing, 90 minut
Hubený, opelichaný ptačí sirotek 
sebere veškerou odvahu a vydává 
se za dobrodružstvím, na jehož 
konci leží vysněné africké 
zimoviště. Tedy pokud pozná, 
jestli ho zobák táhne na sever 
nebo na jih. 
Režie: Christian De Vita 
V českém znění: M. Holán, 
P. Tišnovská, T. Juřička 
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

V HLUBINÁCH (Pioneer)

22. července   21.15 hodin
Th riller Nor., od 15 let, titulky,
106 minut
80. léta, ropný boom v Norsku. 
Profesionální potápěč Petter je 
vyslán na riskantní cestu, na které 
neví, kdo tahá za nitky jeho osudu 
a zjišťuje, že tato mise je nad jeho 
síly a že v sázce je jeho život.
Režie: Erik Skjoldbjærg 
Hrají: A. Hennie, W. Bentley 
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

AVENGERS: AGE OF ULTRON 

(Avengers: Age Of Ultron)

23. července   21.15 hodin
Akční USA, od 12 let, dabing,
145 minut

Kulturní a sportovní akce na červenec a srpen
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Pokus miliardáře Starka oživit 
program na udržení celosvětového 
míru skoční nezdarem a největší 
hrdinové světa včetně Iron Mana, 
Kapitána Ameriky, Th ora atd. 
musí čelit děsivému nebezpečí. 
Režie: Joss Whedon
Hrají: R. Downey Jr., M. Ruff alo, 
S. Johansson 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

DOMÁCÍ PÉČE

25. července   21.15 hodin
Komedie ČR, přístupný, 92 minut
Režie: Slávek Horák 
Hrají: A. Mihulová, B. Polívka, 
T. Vilhelmová
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

BOJOVNÍK (Southpaw)

26. července   21.15 hodin
Drama USA, od 12 let, titulky, 
120 minut
Billy Hope je profesionální boxer. 
Jeho kariéra dosáhla vrcholu. Pocit 
vítězství mu však zhatí rodinná 
tragédie a život se mu náhle začne 
rozpadat na kusy.  
Režie: Antoine Fuqua 
Hrají: R. McAdams, J. Gyllenhaal, 
F. Whitaker 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

VINCENTŮV SVĚT (Entourage)

28. července   21.15 hodin
Komedie USA, od 15 let, titulky, 
104 minut
Dlouho očekávaná fi lmová verze 
cenami ověnčeného seriálu kanálu 
HBO. Filmová hvězda Vincent bude 
muset s kamarády zvládnout nestálý 
a často náročný svět Hollywoodu.  
Režie: Doug Ellin 
Hrají: A. Grenier, J. Piven, K. Connolly 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

PAPÍROVÁ MĚSTA (Paper Towns) 

29. července   21.15 hodin
Romant. USA, od 12 let, titulky
Quentinovi se splní sen o sblížení 
s tajnou láskou Margo. ta ale 
poté zmizí. Quentin začne pátrat 
a  uvědomí si, že Margo miluje 
záhady a že pro něj zanechala 
určité stopy a zašifrované vzkazy. 
Režie: Jake Schreier 
Hrají: N. Wolff , 
C. Delevingne 
Vstupné: 110 Kč

BEZ KALHOT XXL (Magic Mike XXL) 

30. července   21.15 hodin
Komedie USA, od 12 let, titulky, 
115 minut
Členové striptérské skupiny se 
chystají hodit ručník do ringu. 
Spolu s jejich bývalou hlavní 
hvězdou  Mikem chtějí vystoupit 
v posledním dechberoucím 
představení a udělat tlustou čáru 
za minulostí.
Režie: Gregory Jacobs 
Hrají: A. Rodriguez, A. MacDowell
Vstupné: 100 Kč

SRPEN

TAI – CHI NA KOZÍM HRÁDKU

6. srpna   19 hod.
Kozí hrádek
Cvičení v přírodě - pomalá sestava 
pro zdraví a relaxaci s lektorem 
Jiřím Janků.
Vstupné: 40 Kč
..............................................................................................

JÓGA NA KOZÍM HRÁDKU

27. srpna   18 hod.
Kozí hrádek
Jóga s Míšou Klímovou, učitelkou 
jógy s dlouholetou praxí 
a zaměřením na harmonizující 
a terapeutické účinky jógy. Cvičení 
je vhodné i pro úplné začátečníky.
Vstupné: 50 Kč

POHÁDKY

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

5. srpna    17 hod.
Park před Spektrem
TEArTR RAJDO
Představení vycházející 
z českého, loutkového, 
kočovného divadla na motivy 
známé pohádky. Během hry jsou 
děti interaktivně zapojovány 
do děje formou osobitých 
soutěží. Autorsky zpracovaný 
tradiční a známý námět je 
podpořen živou, písničkářskou 
tvorbou (přetavenou kramářskou 
písní). 
Vstupné: 50 Kč
..............................................................................................

PŘÍBĚH HRAČEK

19. srpna    17 hod.
Park před Spektrem
Divadlo U plotny
Co se může stát malým dětem, 
když se nebudou hezky chovat 
ke svým hračkám?
Vstupné: 50 Kč

KONCERTY

KALLE

13. srpna    19 hod.
Park před Spektrem
Vystoupení mladého 
talentovaného dua 
(Veronika Buriánková 
a David Zeman) z Tábora, 
čerstvých držitelů žánrové ceny 
Anděl v kategorii alternativní 
muzika.
Vstupné: 60 Kč

VESELÁ TROJKA

23. srpna   19 hod.
Letní kino
Koncert oblíbené trojice, kterou 
znáte ze Šlágr TV.
Vstupné: 190 Kč

KURZY

MALBA A TISK NA ODĚVY 

A BYTOVÉ DOPLŇKY

12. srpna    17 hod.
Park před Spektrem
Lektorka Andrea Šáchová Vám 
předvede metodu, kterou si 
můžete originálně ozdobit kousek 
vlastního oděvu. Tisk a malba je 
možná na vlastní oděvy, bytové 
dekorace nebo můžete využít 
drobnější připravené materiály. 
Ostatní pomůcky budou 
k zapůjčení. 
Cena 280 Kč
..............................................................................................

ARTEHRÁTKY: 

ZRCADLO, ŘEKNI MI…

20. srpna    17 hod.
Park před Spektrem
Výtvarná dílna s prvky arteterapie 
pro děti a jejich rodiče.
Vstupné: 40 Kč

VÝLETY

MAGICKÁ PLAVBA PO DUNAJI 

ÚDOLÍM WACHAU  

Dolní Rakousko

15. srpna
Odjezd: v 6 hod. 
z parkoviště před 
nádražím ČD Tábor, v 6.15 
z parkoviště Spektrum 
Sezimovo Ústí
S průvodkyní Lenkou Želivskou 
se vydáme do části Světového 
dědictví UNESCO údolí Wachau 
v Dolním Rakousku. Výlet 
začneme návštěvou malebného 
města Krems, kde nastoupíme 
na palubu výletní lodi a necháme 
se unášet proudem a přírodními 
scenériemi až do městečka Melk. 
Z vodní hladiny budete mít 
možnost vidět strmé terasovité 
svahy pokryté vinicemi a sady, 
místy temnými lesy protkanými 
malebnými vinnými vesničkami, 
opevněné kostely i působivá 
renesanční sídla. Vylodíme se 
v Melku, necháme se vyvést 

VESELÁ TROJKA – Do Sezimova Ústí opět zavítají vaši tři oblíbení chlapíci! Kon-
cert Veselé trojky přichystalo Městské středisko kultury a sportu na neděli 23. srpna 
od 19 hodin. Vstupenky za 190 Kč lze koupit dopředu v kanceláři předprodeje MSKS.
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na vrcholek města,  kde si 
individuálně můžete prohlédnout 
interiéry kláštera, zahrady nebo 
sejít dolů do městečka na kávu 
nebo sklenku vína či ochutnat 
místní produkty. Nezapomeneme 
navštívit i perlu údolí – městečko 
Durnstein, kde byl na hradě 
vězněn král Richard Lví srdce.
Rezervace a platba nutná do 
31. 7. na tel. 737 254 684, 
381 276 707 nebo mailem na: 
mexus@sezimovo-usti.cz
Cena: 1.150 Kč (v ceně je 
zahrnuta 3 hodinová plavba -
24 Euro, průvodce a doprava)
..............................................................................................

DO ŽIHLE ZA BÁBOU 

A DĚDKEM

29. srpna
Odjezd: v 5.45 hod. 
z parkoviště Spektrum, 
v 6.06 hod. z parkoviště 
před nádražím ČD Tábor, 
návrat kolem 21 hod.

S průvodcem Ing. Josefem 
Jahelkou se vydáme do Muzea 
a galerie severního Plzeňska 
v Mariánské Týnici, prohlédneme 
si exkluzivní  zámek Chyše 
(m. j. místo působení Karla 
Čapka) a zlatým hřebem výletu 
bude  odpolední nenáročná 
vycházka (cca 4 km) za zvláštními 
geologickými útvary v okolí 
Žihle. Třešničkou na dortu bude 
programové překvapení. 
Výlet je pořádán ve spolupráci se 
ZO ČSOP Sezimovo Ústí.
Rezervace do 24. 8. na tel.: 
381 276 707, 737 254 684 nebo 
na: mexus@sezimovo-usti.cz
Cena: 470 Kč (v ceně není 
zahrnuto vstupné do objektů: 
muzeum 40/20 Kč, zámek 
Chyše 80/60Kč - bude vybíráno 
individuálně v autobuse)

PŘIPRAVUJEME 
NA ZÁŘÍ

OSLAVTE PRVNÍ ŠKOLNÍ 

DEN S NÁMI ANEB 

ZÁBAVA NEKONČÍ ANI 

PO PRÁZDNINÁCH

1. září   15 hod.
Park před Spektrem, nám. T. Bati
Zábavné odpoledne nejen pro 
školáky spojené s prezentací 
místních spolků, organizací 
a sportovních klubů. Doprovodný 
program – motokáry.
..............................................................................................

VÝSTAVA: PUTOVÁNÍ 

PO KYPRU

3. 9.–26. 11.
Galerie Spektrum
Výstava fotografi í Jany 
Gotwaldové  
..............................................................................................

VÝSTAVA: 35 LET SPOLKU 

ÚPICKÝCH VÝTVARNÍKŮ

Vernisáž: Galerie Spektrum 3.9. 
od 17.hodin
Galerie Spektrum
Stanislav Špelda (barevné linoryty)
Květa Krhánková (barevné linoryty)
Daniela Mikešová (akvarely)
..............................................................................................

VÝLET: NOVOHRADSKO 2

5. září
Odjezd v 7.00, 
návrat po 19.hod
S Mgr. Josefem Bílkem navštívíme 
zříceninu hradu Louzek, Rychnov 
nad Malší, poutní místo Svatý 
kámen nad Malší, tvrz Tichá, 
vysídlenou obec Cetviny 
s křížovou cestou, Soběnovskou 
přehradu na Černé s procházkou 
údolím Černé, zříceninu hradu 
Pořešín nad Malší. Celková pěší 
procházka do 9 km. 
Cena: 390 Kč (v ceně není 
zahrnuto vstupné na zříceninu 
30 Kč/os a dobrovolné vstupné 
do kostelů)

LETNÍ KINO

MISSION IMPOSSIBLE 

– NÁROD GRÁZLŮ 

(Mission: Impossible 

- Rogue Nation)

1. srpna   21 hodin
Akční USA, od 12 let, titulky
Ethan je zvyklý vyrážet na mise, 
jejichž úspěšné splnění je 

nemožné. A opět jde po krku těm 
největším grázlům současného světa. 
Režie: Christopher McQuarrie 
Hrají: T. Cruise, J. Renner, A. Baldwin 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

MALLORY

2. srpna   21 hodin
Dokument ČR, přístupný, 
101 minut
Po unikátních časosběrných 
dokumentech Marcela, René 
a Katka přichází Mallory. 13 let 
cesty od  bezdomovce až ke studiu 
a pomoci těm, jejichž životy 
zná nejlépe – lidem na okraji 
společnosti. 
Režie: Helena Třeštíková
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

VYBÍJENÁ

4. srpna   21 hodin
Komedie ČR, přístupný, 94 minut
Groteska o přátelství, osudových 
láskách, kráse a ošklivosti, 
alkoholu a hledání lidského štěstí. 
V několika časových rovinách 
vypráví příběh spolužáků, kteří 
spolu prožívají různé životní etapy.
Režie: Petr Nikolaev 
Hrají: S. Krainová, M. Suchánek, 
R. Genzer, O. Sokol 
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

VĚČNĚ MLADÁ (The Age of Adaline)

5. srpna   21 hodin
Romantický USA, od 12 let, titulky, 
112 minut
Když 30tiletá Adaline havaruje, 
stane se zázrak – nejen, že přežije, 
ale navíc už nikdy nezestárne ani 
o jediný den a žije dalších 80 let. 
Věčné mládí se však projeví jako 
překážka v běžném životě.
Režie: Lee Toland Krieger
Hrají: B. Lively, H. Ford, E. Burstyn
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

ANT-MAN (Ant-Man)

6. srpna   21 hodin
Akční sci-fi  USA, přístupný, 
dabing, 117 minut
Bývalý zloděj se schopnosti 
zmenšit své fyz. rozměry, ale 
tím znásobit svou sílu, se musí 
stát hrdinou a pomoci svému 
mentorovi ochránit tajemství jeho 
úžasného obleku Ant-Mana...
Režie: Peyton Reed 
Hrají: P. Rudd, M. Douglas, 
M. Peña 
Vstupné: 120 Kč

IRACIONÁLNÍ MUŽ 

(Irrational Man)

7. srpna   21 hodin
Mysteriózní USA, od 15 let, titulky, 
96 minut
Profesor fi lozofi e Abe Lucas 
si prochází existenciální krizí 
a nedaří se mu nalézt smysl života. 
„Nedokážu si vzpomenout, proč 
žiju“ říká. Obrat nastává, 
když se zamiluje do své 
krásné studentky. 
Režie: Woody Allen
Hrají: E. Stone, J. Phoenix 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

KDYŽ ZVÍŘATA SNÍ 

(Når dyrene drømmer)

9. srpna   21 hodin
Horor Dán., od 15 let, titulky, 
84 minut
19letá Marie je outsiderkou 
v ostrovní komunitě. Místní z ní 
i její matky mají obavy. Když 
Marie zjistí, že se její tělo mění, 
začne pátrat po odpovědích 
vztahujících se k utajované 
rodinné minulosti. 
Režie: Jonas Alexander Arnby 
Hrají: L. Mikkelsen, S. Richter 
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

MALÝ DRÁČEK 
(Der kleine Drache Kokosnuss) 

11. srpna   21 hodin
Animovaný Něm., přístupný, 
dabing, 80 minut
Dráček Kokosáček a jeho 
kamarád Oskar se narodili 
na Dračím ostrově, ale jsou 
jiní než ostatní.  Společně 
s vynalézavou dikobrazicí 
Matildou musí zachránit ostrov 
před nebezpečnou sopkou.
Režie: Hubert Weiland, 
Nina Wels  
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

AMY (Amy)

12. srpna    21 hodin
Dokument VB, od 12 let, titulky, 
128 minut
Kým ve skutečnosti byla dívka, 
která stojí za slavným jménem 
Amy Winehouse? Co tato hudební 
ikona skrývala před okolním 
světem a proč zemřela v pouhých 
27 letech? 
Režie:  Asif Kapadia
Vystupují: Amy Winehouse 
a další
Vstupné: 80 Kč
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NENASYTNÁ TIFFANY

14. srpna   21 hodin
Komedie ČR, od 15 let, 80 minut
Pepa vysedává po hospodách, 
vykrádá chaty a lup prodává 
v zastavárně. Jednou ho málem 
chytí a při útěku náhodou 
objeví starou kameru se 
záznamem, který odhaluje cestu 
k netušenému pokladu. 
Režie:  Andy Fehu
Hrají:  L. Noha, J. Panzner, 
P. Čtvrtníček
Vstupné: 110 Kč
.............................................................................................

V HLAVĚ (Inside Out)

15. srpna   21 hodin
Animovaný USA, přístupný, 
dabing, 102 minut

Období dospívání může být velice 
komplikované, a Riley, která je 
vytržena ze svého starého života  
poté, co se její otec musí kvůli 
práci stěhovat do San Francisca, 
není žádnou výjimkou. 
Režie: Pete Docter 
Vstupné: 120 Kč
.............................................................................................

NESMRTELNÝ (Self/less)

16. srpna   21 hodin
Sci-fi  USA, přístupný, titulky
Průmyslový magnát mistrovsky 
rozehrává mocenské hry. Ale 
diagnóza rakoviny ho přiměje 
podstoupit radikální lékařský 
zákrok, „odpoutání“, 
který pro něj zvrátí běh 
času. 
Režie: Tarsem Singh 
Hrají: B. Kingsley, N. Martinez, 
R. Reynolds 
Vstupné: 110 Kč
.............................................................................................

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 

(Fifty Shades of Grey)

18. srpna   21 hodin
Erotický USA, od 15 let, titulky, 
124 minut
„Pan Grey vás přijme 

za okamžik.“ Tahle prostá věta 
uvedla setkání, které zcela 
změnilo život nesmělé studentky 
Anastasie. Zfi lmovaný příběh, 
jenž se stal celosvětovou literární 
senzací. 
Režie: Sam Taylor-Johnson 
Hrají: J. Dornan, D. Johnson 
Vstupné: 100 Kč
.............................................................................................

SLOW WEST (Slow West)

19. srpna   21 hodin
Western VB/NZ, od 15 let, titulky, 
84 minut
16tiletý Jay přijel do Colorada 
ze Skotska, aby pátral po ženě, 
kterou miluje. Divoký západ ale 
není místo, kde by věci vycházely 
podle plánu. Western ostrý jako 
sůl v ráně. 
Režie: John Maclean 
Hrají: M. Fassbender, 
K. Smit-McPhee 
Vstupné: 100 Kč

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

DRUHÁ MÍZA (Danny Collins)

20. srpna   21 hodin
Komedie USA, od 12 let, titulky, 
106 minut
Vynikající Al Pacino jako 
stárnoucí rocková hvězda 
dostane 40 let nedoručený dopis 
od Johna Lennona a dá se na cestu 
k znovuobjevení své rodiny 
a hledání pravé lásky. 
Režie: Dan Fogelman 
Hrají: A. Pacino, A. Bening
Vstupné: 100 Kč
.............................................................................................

POZOR ZMĚNA ZAČÁTKŮ 

PŘEDSTAVENÍ

VYKOLEJENÁ (Trainwreck)

21. srpna   20.30 hodin
Komedie USA, titulky, 122 minut
Divoká a nevázaná žurnalistka 
Amy stojí před otázkou, jak moc 
jí sympatie k sportovnímu lékaři 
Aaronovi změní její dosavadní 
pohled na dlouhodobý milostný 
vztah mezi mužem a ženou. 
Režie: Judd Apatow 
Hrají: A. Schumer, B. Hader, 
T. Swinton 
Vstupné: 110 Kč
.............................................................................................

ŽIVOT JE ŽIVOT

22. srpna   20.30 hodin
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. 
Režie: Milan Cieslar 
Hrají: O. Vetchý, S. Stašová, 
T. Voříšková, B. Poláková 
Vstupné: 100 Kč
.............................................................................................

UUUPS! NOE ZDRHNUL 

(Ooops! Noah is Gone...)

25. srpna   20.30 hodin
Animovaný Něm./ Lux., přístupný, 
dabing, 86 minut
Blíží se obrovská povodeň. 
Noemova archa odplouvá, ale 
Finík a Lea na ní omylem nejsou... 
Při hledání cesty zpět na archu 
budou muset přemoci nepřátele, 
ale také najít nové kamarády... 
Režie: Toby Genkel, 
Sean McCormack
Vstupné: 100 Kč
.............................................................................................

HODINOVÝ MANŽEL

26. srpna   20.30 hodin
Komedie ČR, od 12 let, 100 minut
Čtyři hráči vodního póla zkusí 
provozovat pochybnou živnost 
„hodinový manžel“ a  opravují 
domácnosti rozličným dámám, 
ale jak se časem ukáže, nejen 
domácnosti... 
Režie: Tomáš Svoboda 
Hrají: D. Novotný, B. Polívka, 
D. Matásek, E. Holubová 
Vstupné: 90 Kč
.............................................................................................

HITMAN: AGENT 47 

(Hitman: Agent 47)

27. srpna   20.30 hodin
Akční krimi USA, titulky
Elitní nájemný vrah byl pomocí 
genetiky stvořen jako dokonalý 
stroj na zabíjení. Posledním jeho 
cílem je korporace, která chce 
vytvořit armádu zabijáků, jejichž 
schopnosti předčí i jeho vlastní. 
Režie: Aleksander Bach 
Hrají: R. Friend, 
Z. Quinto 
Vstupné: 110 Kč
.............................................................................................

FANTASTICKÁ ČTYŘKA 

(The Fantastic Four)

28. srpna   20.30 hodin
Akční sci-fi  USA, titulky
Během neúspěšného pokusu 
o teleportaci získají čtyři mladí 
vědci specifi cké superschopnosti, 
které se jim budou hodit v boji 
proti tyranovi, jenž má v úmyslu 
ovládnout svět. 
Režie: Josh Trank 

Hrají: M. Teller, M. B. Jordan, 
K. Mara 
Vstupné: 120 Kč
.............................................................................................

PIXELY (Pixels)

29. srpna   20.30 hodin
Akční komedie USA, přístupný, 
dabing
Mimozemšťané si chybně 
vyloží videozáznamy videoher 
jako vyhlášení války a zaútočí 
na Zemi. Prezident Cooper prosí 
o pomoc kamaráda z dětství 
a nepřekonatelného hráče 
videoher Sama... 
Režie: Chris Columbus 
Hrají: A. Sandler, K. James 
Vstupné: 120 Kč
.............................................................................................

PRIDE (Pride)

30. srpna     20.30 hodin
Komedie VB, od 15 let, titulky, 
120 minut
V roce 1984 uspořádají aktivisté 
z Gay Pride sbírku a vyrazí i přes 
zdráhání odborářů do menší 
vesnice ve Wallesu, kde hodlají 
předat výtěžek přímo rodinám 
stávkujících horníků...
Režie: Matthew Warchus 
Hrají: B. Nighy, I. Staunton, 
D. West
Vstupné: 90 Kč

OSTATNÍ

WALLCLUB caff e
Vladimír Merta + Jan Hrubý 

+ Ondřej Fencl + HROMOSVOD

2. července   19.30 hodin

Jiří Řapek + Petr Werner 

– kytarové duo

18. července   20 hodin
Více info na www.wallclub.cz.
.............................................................................................

KČT – VÝLET NA KOZÍ HRÁDEK

5. července   10 hodin
Sraz na nádraží ČD v Táboře
Krátkým výletem   připomenou 
také táborští turisté svůj  
významný podíl na zpřístupnění  
Kozího Hrádku. Start na trasu 
10 km je v 10 hodin  u nádraží 
ČD, odkud se půjde přes 
Sezimovo Ůstí I  k Ozvěně 
a do cíle na Kozím hrádku. 
Účastnící  obdrží  popis původní 
cesty  vybudované v roce 1899 
a také hodnocení  jejich práce 
archeologem Josefem Švehlou.
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PŘEDPLATNÉ 
PODZIM 2015

Prosíme všechny naše věrné 
abonenty, aby nejpozději do kon-
ce července potvrdili svůj zájem 
o nové předplatné. Lze také již 
zamlouvat vstupenky na jednot-
livá představení. Permanentky 
je nutné vyzvednout nejpozději 
14 dní před prvním představe-
ním sezony. Těšíme se na vás!

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. 
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 zklama-
ná životem, Irča plná nadějí, mírně 
opožděná Maruška a podivín Pe-
pan 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, kama-
rádství a lásce k jedné ženě. 
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                               

Vratislav Novák

Tak a nebo Martagon se před-
stavuje můžeme nazvat blí-

žící se výstavu na  kterou zveme 
všechny milovníky křehké krásy. 
Místem konání je Galerie Spek-
trum a  výstava bude přístupna 
ve dnech 17.–19. července 2015, 
otevřeno – pátek v  14–18 ho-
din, sobota v 9–18 hodin, neděle 
v 9–16 hodin. Novou výstavu li-
lií na  Táborsku pořádá Městské 
středisko kultury a sportu ve spo-
lupráci s organizací pěstitelů lilií 
Martagon a ČZS Sezimovo Ústí. 
Výstavu doplní kresby a  malby 
Terezy Malinové. Je mnoho krás-
ných a  přímo úžasných květin, 
které nás dokáží potěšit a  udě-
lat nám radost z pohledu na ně. 
Takovou květinou je bezesporu 
lilie, která je nádherná na zahra-
dě i  v  kytici, kde vydrží dlouho 
a  postupně vykvétá. Její před-
ností je ohromná variabilita pro 
celkovou velikost rostliny, barvu 
a tvar květů, vůni, čas a dobu kvě-
tu, ale i požadavek na stanoviště. 
Neopomenu připomenout, že 

se na  zimu nemusí vyndávat ze 
země. Všechny tyto přednosti li-
lií dávají možnost vybrat vhodné 
místo pro jejich pěstování téměř 
na každé zahradě. Různé odstíny 
a barevné kombinace květů, které 
mají všechny barvy s  výjimkou 
modré, vytvářejí prostor pro naši 
fantazii při výsadbě do  skupin, 
ve kterých se lilie skvěle vyjíma-
jí. Výběrem z mnoha hybridních 
odrůd, ale i  botanických druhů 
můžeme mít potěšení z  květů 
i  po  dobu tří měsíců. Ten kdo 
přidá vhodné doprovodné rost-
liny, vytvoří krásnou podívanou 
pro oči a pohlazení pro naši duši. 
Jsme proto rádi že máme mož-
nost ukázat květy lilií v Sezimově 
Ústí a  veřejnosti představit Spe-
cializovanou organizaci pěstitelů 
lilií Martagon. Pan Josef Hrbek 
a  jeho přátelé ze zdejší zahrád-
kářské kolonie ČZS přišli s tímto 
nápadem po  úspěšných účastí 
na výstavách v Žirovnici a ve Vo-
lyni. A  tak proč to neuspořádat 
také doma? Věříme,  že připra-
víme pro návštěvníky pěknou 
podívanou a  potěšení z  květů.
                                                         

OSLAVTE PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN S NÁMI – 1. září můžete nový školní rok opět 
přivítat s Měxusem. V parku před Spektrem a na náměstí T. Bati to ožije v 15 hodin. 
Kromě už tradičních stanovišť se tentokrát můžete těšit na motokárovou dráhu.

DO DIVDADLA – U nás v Měxusu divadelní prázdniny nemáme, a tak kromě po-
hádek v parku jsme připravili i něco pro dospělé. Oddychovou komedii s Ivou Hütt-
nerovou v hlavní roli s názvem domaci@stesti.hned jsme pro vás připravili na po-
slední červencový den, tedy pátek 31. 7. od 20 hodin v letním kině.

Krása lilií v Sezimově Ústí

Městské středisko kultury 
a  sportu zařadí o  prázdni-

nách do programu pilotní výtvarné 
kurzy s prvky arteterapie. Od září 
2015 pak v návaznosti na tyto kur-
zy zahájí provoz nové výtvarné díl-
ny pro děti, mámy a táty s názvem 
Artehrátky. Dílna je určena pro 
děti předškolního věku, mladšího 
školního věku a jejich rodiče. Jejím 
cílem sebepoznávání a komunika-
ce s  okolním světem pomocí vý-
tvarného projevu. Artehrátky jsou 
zábava, která pomůže vašim dětem 
k  citovému, duševnímu a  intelek-
tuálnímu rozvoji. Přijďte si užít čas 
se svým dítětem, naslouchat mu 
a lépe mu porozumět.
1. kurz v parku
 Když barvy mluví
 23. 7. od 10.00 do 11.30 hodin
2. kurz v parku
 Zrcadlo řekni mi – autoportrét
 20. 8. od 10.00 do 11.30 hodin 

Artehrátky


