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Sociální služby v Sezimově Ústí
Sauna v provozu
Nová kniha pro děti
Házená oslavila 80 let
Kulturní program
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Měsíčník

Martin Doležal
starosta města

■ ZM schválilo přijetí dota-
ce a  pořízení automobilu 
pro pečovatelskou službu 
a  dopravu klientů denního 
stacionáře, vozidlem bude 
TOYOTA, nabídková cena 
467.949 Kč vč. DPH, schvá-
lená dotace z  MPSV činí 
290.400 Kč;

■ ZM zvolila pí Pražmovou 
a  p.  Brata do  funkce příse-
dící OS v  Táboře na  další 
čtyřleté období;

■ probíhá příprava rozpočtu 
města na r. 2022.                  

Krátce z radnice

Naše město a Hvězdárna Františka Pešty hostily v sobotu 11. 9. megaevent Hvězdný Tábor. Při akci pro příznivce geocachingu 
(lovce kešek), které se účastnilo více než 750 návštěvníků z tuzemska i okolních států, byl na hvězdárně vztyčen i obří Mars.  

Foto: Martin Doležal 

Ludmila Svatková
místostarostka města

V srpnu a září si třicet seniorů 
převzalo klíče od nových bytů 

dokončených ve II. etapě výstavby 
domu s pečovatelskou službou. Po-
čet nájemců se tak zdvojnásobil. 

Většina nových obyvatel bydlí 
nebo v  minulosti bydlela v  na-

šem městě. Někteří se přistěhovali 
z blízkých i vzdálenějších míst, aby 
byli blíže svým dětem a  vnouča-
tům. Rozloučili se s důvěrně zná-
mým místem, kde mnozí prožili 
dlouhá léta života, místem spoje-
ným se vzpomínkami a  blízkostí 
přátel.  Byty v  domě s  pečovatel-
skou službou jsou nové, pěkné 
a prakticky zařízené. Domovem se 
stanou, až je noví nájemci zabydlí 

a naplní nejen nábytkem, ale také 
pohodou a dobrými vztahy se sou-
sedy.  Přejeme novým obyvatelům 
domu s pečovatelskou službou, aby 
se jim brzo stal příjemným domo-
vem.  Všem bydlícím pak klidné 
a spokojené dny. 

O  to, aby v  domě vše dobře 
fungovalo, se starají zaměstnanci 
Správy města Sezimovo Ústí. Pra-
covnice oddělení sociálních slu-

žeb zajišťují pečovatelské služby. 
V denním stacionáři je pro klienty 
zajištěna péče a program od pon-
dělí do  pátku v  době od  6:30 
do 17:00 hod.

Poděkování patří všem, kteří se 
podíleli na  zajištění II. etapy vý-
stavby domu, pracovnicím a pra-
covníkům oddělení sociálních 
služeb a  Správy města Sezimovo 
Ústí.                                                   

Všechny byty v DPS mají své nájemce
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OKRSEK č. 1

Budova Základní školy, 
9. května 489, Sezimovo Ústí

Sezimovo Ústí: 223E
Jiráskova: 441, 443, 444, 446, 448, 
449, 450, 488, 1115, 1122, 1131, 
1156, 1444, 1445, 1446
Ke Hvězdárně: 474, 475, 476, 477, 
478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 
485, 486, 487, 1144, 1474, 1475, 
1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 
1482, 1483, 1485, 1486, 1487
Komenského: 454, 455, 456, 457, 458, 
459, 460, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 
468, 469, 470, 1147, 1454, 1455, 1456, 
1458, 1459, 1460, 1461, 1463, 1464, 
1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470
Okružní: 264, 265, 266, 267, 268, 
269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 
276, 278, 302, 315, 318, 350, 352, 
354, 376, 378, 379, 380, 381, 382, 
383, 384, 385, 386, 388, 402, 403, 
404, 405, 406, 407, 409, 413, 439, 
440, 442, 447, 451, 452, 453, 462, 
699, 700, 1150, 1263, 1264, 1265, 
1266, 1267, 1268, 1270, 1272, 1273, 
1277, 1278, 1279, 1280, 1316, 1350, 
1352, 1354, 1378, 1383, 1384, 1385, 
1386, 1388, 1403, 1405, 1406, 1408, 
1409, 1413, 1452, 1453, 1462
Pod Vrbou: 281, 282, 283, 284, 
285, 286, 287, 290, 291, 293, 294, 
295, 296, 297, 299, 301, 303, 304, 
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 
312, 313, 314, 401, 1146, 1282, 
1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 
1289, 1291, 1292, 1293, 1296, 1297, 
1299, 1300, 1301, 1303, 1304, 1305, 
1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 
1312, 1313, 1314
Švermova: 298, 317, 320, 321, 323, 
324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 
332, 342, 345, 346, 347, 348, 415, 
1298, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 
1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 
1330, 1332, 1340, 1342, 1343, 1345, 
1346, 1347, 1348, 1349
Zahradní: 702, 703, 704, 705, 706, 
707, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 
715, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 
723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 
730, 731, 732, 733
1. máje: 353, 355, 356, 357, 358, 
359, 362, 372, 373, 374, 377, 1356, 
1358, 1362, 1372, 1373, 1374, 1377
9. května: 422, 471, 472, 473, 684, 
1152, 1471, 1473

OKRSEK č. 2

Budova VOŠ, SŠ, 
COP Sezimovo Ústí, 

Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Budějovická: 333, 334, 367, 393, 
399, 1334, 1364, 1366, 1400
Dukelská: 630
Lipová: 490, 491, 492, 497, 498, 
616, 618, 1167
náměstí Tomáše Bati: 417, 663
Okružní: 252, 253, 254, 255, 257, 
258, 259, 260, 262, 389, 394, 395, 
396, 1252, 1254, 1255, 1257, 1258, 
1259, 1260, 1261, 1262, 1394, 1395
Pod Kovosvitem: 1080
Rudé armády: 425, 426, 427, 428, 
1141, 1142, 1517, 1518, 1519, 1520, 
1521, 1522, 1523, 1524, 1525
Sokolovská: 430, 431, 432, 433, 434, 
435, 436, 437, 438, 1526, 1527, 1528, 
1529, 1530, 1532, 1533, 1534, 1535, 
1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 
1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1548, 
1549, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555
Švermova: 336, 337, 338, 339, 340, 
341, 1335, 1337, 1338, 1339, 1341
Táboritů: 601
Wolkerova: 390, 391, 392, 397, 398, 
411, 412, 414, 416, 420, 1387, 1390, 
1391, 1397, 1411, 1412, 1414, 1420
1. máje: 360, 363, 365, 368, 369, 
370, 371, 1360, 1361, 1368, 1369, 
1370, 1371

OKRSEK č. 3

Budova Městského střediska 
kultury a sportu, 

nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí

Dukelská: 620, 621, 622, 642, 643, 
644, 662
K Hájence: 653, 661, 1165, 1500
Krátká: 647
Nerudova: 623, 624, 633
Táboritů: 619

OKRSEK č. 3

Budova Základní školy, 
Školní náměstí 628, 

Sezimovo Ústí

A. Sedláčka: 1157, 1202, 1203, 
1205, 1216, 1365

Červený dvůr: 112, 687
Dukelská: 610, 611, 612, 613, 645
Chrpová: 1168, 1187, 1213, 1221
K  Hájence: 674, 675, 1159, 1162, 
1178, 1192, 1196, 1200, 1206, 1218, 
1226, 1250, 1421
K Oboře: 1169, 1176, 1188, 1190, 
1212
K  Vodárně: 1175, 1208, 1225, 
1232, 1237, 1242, 1243, 1333
Luční: 1160, 1174, 1184, 1189, 
1198, 1214, 1235, 1379
Na  Tábořišti: 1171, 1193, 1197, 
1228, 1236, 1238
Nad Nechybou: 1170, 1177, 1179, 
1204, 1207, 1209, 1210, 1220, 1229, 
1230, 1401, 1423, 1557
Nad Ovčínem: 1161, 1173
Nad Včelínem: 1276, 1315
Nerudova: 629
Samota: 114, 204, 228
Svépomoc: 656, 657, 658, 659, 660, 
676, 677, 691, 692, 693, 694, 1077, 
1083
Šípková: 1155, 1166, 1217
Školní náměstí: 627, 628, 688, 689, 
698
Táboritů: 609
Zvonková: 1153, 1199, 1233, 1419

OKRSEK č. 5

Budova Správy města, 
Průmyslová 1095, Sezimovo Ústí

Dukelská: 638, 646, 673
Lipová: 493, 494, 495, 500, 602, 603
Na  Vrších: 244E, 3012E, 3015E     
3017E, 3021E
Průmyslová: 651, 1060, 1068, 
1069, 1070, 1111, 1112, 1113
Svépomoc: 668, 669, 670, 671, 672, 
678, 679
Táboritů: 604, 605, 606, 607, 608

OKRSEK č. 6

Budova Městského úřadu, 
Dr. E. Beneše 21, 

Sezimovo Ústí

Sezimovo Ústí: 8E, 20E, 83E, 
3054E, 3075E
Boženy Němcové: 106, 244, 530, 
531, 536, 544, 549, 555, 564, 569, 
570, 571, 572, 875, 1035, 1036, 
1050

Bydlinského: 15, 16, 17, 19, 20,  53, 
54, 55, 155, 157, 171, 188, 225, 236, 
580, 819
Dr. E. Beneše: 105, 191, 208, 210, 
223, 237, 242, 247, 249, 521, 553, 
567, 568, 829, 845, 846, 847, 848, 
849, 850, 851, 1038, 1054, 1056, 
1098, 1133, 1186, 1194, 1396, 1424, 
1516
Jungmannova: 512, 513, 514, 515, 
519, 520, 523, 524, 525, 526, 533, 
535, 547, 556, 1201, 1512, 1513, 
1514
K. H. Borovského: 504, 505, 506, 
507, 508, 509, 510, 511, 527, 528, 
529, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 
1509, 1510, 1511
Na Mýtě: 1034, 1055, 1065, 1148
Palackého: 122, 501, 502, 503, 517, 
518, 522, 538, 539, 541, 545, 559, 
560, 561, 562, 563, 565, 573, 574, 
575, 1040, 1099, 1121, 1134, 1501, 
1502, 1503
Petra Velikého: 11, 808
Soukeník: 101, 3001E, 3004E     
3009E, 3010E
Šafaříkova, 194, 195, 209, 211, 
248, 566, 828, 833, 834, 835, 836, 
837, 838, 839, 840, 841, 843, 844, 
852, 879, 895, 1033, 1067, 1123

OKRSEK č. 7

Budova Mateřské školy, 
Kaplického 1037, Sezimovo Ústí

Sezimovo Ústí: 3027E, 3029E     
3034E, 3036E, 3071E, 3073E     
3076E, 3077E, 3078E, 3080E     
3081E, 3083E, 3084E, 3085E
Alšova: 914, 915, 916, 917, 918, 
919, 920, 950, 951, 952
Bydlinského: 12, 14, 104, 238, 240, 
241, 578, 579, 581, 588, 591, 592, 
593, 594, 595, 803, 804, 870, 871, 
873, 898, 1149, 1249
Čapkova: 943, 944
Čechova: 1006, 1007, 1008, 1009, 
1010
Erbenova: 969, 970
Hálkova: 945, 946, 947, 948, 949
Hromádkova: 3, 900, 901, 902, 
903, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 921, 922, 923, 924, 
925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 
932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 
939, 940, 941, 942, 999, 1000, 1001, 
1002, 1003, 1004, 1005

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Rozvrh okrsků, 8. a 9. října 2021
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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

Ing. Mgr. Petra Nedvědová
381 201 137

Sekretariát, rybářské lístky
Ema Králíková

381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Oddělení sociálních služeb
Bc. Veronika Benáková

381 201 114
Pečovatelská služba

777 794 874
Denní stacionář

605 359 317
vedoucí stavebního úřadu

Bc. Hana Ebertová
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)

Ředitelka msks (kultura)
Mgr. Zuzana Bláhová

737 254 683
Městská policie

723 149 972, 381 276 003
Vedoucí městské knihovny

Jitka Kovandová
381 201 145

Informační centrum
736 523 288

Ředitel správy města
Ing. Zdeněk Havlůj

381 200 430, 777 794 872
Vedoucí technických služeb

Karel Homolka
381 200 432, 725 769 850

Vedoucí bytové správy
Jiří Stejskal

381 200 436, 725 769 860
Hlášení poruch veř. osvětlení

725 769 861
CENTES Sezimovou Ústí, a. s.

Ing. Jaroslav Kudrna
398 998 788, 602 159 804

Kontakty
Úřední hodiny

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

Jilemnického: 953, 954, 955, 957, 
958, 959, 960, 961, 962, 964, 965, 
966, 967, 968
Kaplického: 985, 986, 987, 988, 
989, 990, 992, 993, 994, 995, 996, 
997, 998
Karenova: 971, 972
Kollárova: 1021, 1022, 1023, 1024, 
1025, 1026, 1027, 1029, 1030, 1031, 
1032
Mlýnská: 824, 855, 856, 857, 858, 
859, 861, 862, 863, 864, 1100
Nad Mýtem: 184, 186, 213, 1041, 
1081, 1127, 1130, 1136, 1164, 1172, 
1231, 1239
Šrámkova: 1011, 1012, 1013, 1014, 
1015, 1016, 1017, 1019, 1020
Švehlova: 551, 577, 587, 596, 806, 
807, 825, 826, 865, 866, 878, 973, 
1061
Vrchlického: 974, 975, 976, 
977, 978, 979, 980, 981, 982, 
983, 984

OKRSEK č. 8

Budova Základní školy, 
Švehlova 111, Sezimovo Ústí

Dr. E. Beneše: 21, 126, 137
Erbenova: 1044
Hromádkova: 1, 4, 5, 6, 8, 46, 47,  
48, 49, 134, 166, 576, 589, 854
Husovo náměstí: 71, 75, 76, 77, 145
Jana z  Ústí: 79, 95, 96, 97, 98, 
99,  100, 132, 136, 146, 162, 175, 
176, 177, 178, 229, 232, 554, 557, 
582, 583, 584, 597, 813, 872, 876, 
899, 1094, 1125, 1140, 1163, 1224, 
1558
Kánišova: 81, 116, 125, 142, 151, 
152, 156, 158, 187, 189, 197, 198, 
199, 205, 206, 224, 230, 532, 585
Klášterní: 117, 118, 143, 148, 170
Lužnická: 881, 882, 883, 884, 885, 
886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 
893, 894, 1047, 1048, 1049

Petra Velikého: 50, 212, 1053, 
1092, 1222
Prokopa Holého: 30, 31, 32, 60, 61,  
128, 144, 169, 227, 586
Švehlova: 9, 51, 66, 67, 111, 173, 
181, 182, 193, 215, 827, 830, 831, 
832, 1215
Táborská: 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44,  
62, 63, 64, 72, 78, 82,  83, 84,  85,  
86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 103, 108, 
120, 127, 149, 153, 161, 163, 165, 
180, 207, 214, 235, 243, 246, 801, 
802, 811, 812, 822, 823, 880, 1046, 
1124, 1223, 1227
U  Komory: 814, 815, 816, 817, 
874, 1072
Vaníčkova: 23, 24, 25, 26, 27, 28,  
29, 56, 115, 138, 140, 167, 179, 183, 
222, 542, 590, 1076, 1088
Vítkovecká: 139, 172, 250, 810, 820, 
821, 853, 877, 1043, 1079, 1128, 1129
Žižkova: 68, 69, 110, 124, 135, 150, 
220, 233, 548, 897, 1051, 1052, 1234 

Jihočeský kraj dokončil začátkem září rekonstrukci povrchu silnice III. třídy – ul. Rudé armády a Průmyslová.  Foto: Ema Králíková

Tradiční pouť hostilo naše město o druhém zářijovém víkendu. Termín poutě je závislý na tom, která neděle je blíže 14. září (svá-
tek kostela Povýšení sv. Kříže na Husově nám.). V dalších dvou letech tak uvítáme pouť až ve třetím zářijovém víkendu, v r. 2022 
v neděli 18. září, v r. 2023 v neděli 17. září.

Foto: Ema Králíková Foto: Karel Rauch
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Město Sezimovo Ústí 
v  zastoupení Správy 

města Sezimovo Ústí vyhlašu-
je výběrová řízení na  proná-
jmy bytů:

1) ulice Lipová č. p.  602 byt 
č. 602/01 v  1. nadzemním 
podlaží o velikosti 1+1

■ Minimální základní měsíč-
ní nájemné ve výši 1.661 Kč.

■ Délka platebního období je 
stanovena na 3 měsíce.
(při podpisu nájemní smlou-

vy je skládán trojnásobek nabí-
zeného měsíčního nájemného)

2) ulice Dukelská č. p.  611 
byt č. 611/14 v 5. nadzem-
ním podlaží o velikosti 2 + 1

■ Minimální základní měsíč-
ní nájemné ve výši 3.795 Kč.

■ Délka platebního období je 
stanovena na 6 měsíců.
(při podpisu nájemní smlou-

vy je skládán šestinásobek na-
bízeného měsíčního nájemné-
ho)

            
3) ulice Průmyslová č. p. 

1113 byt č. 1113/33  
v  7. nadzemním podlaží 
o velikosti 3 + 1

■ Minimální základní měsíč-
ní nájemné ve výši 5.598 Kč.

■ Délka platebního období je 
stanovena na 6 měsíců.
(při podpisu nájemní smlou-

vy je skládán šestinásobek na-
bízeného měsíčního nájemné-
ho)

Písemná žádost musí být 
předána na  podatelnu Sprá-
vy města Sezimovo Ústí,  
ul. Průmyslová čp. 1095, 
391 02 Sezimovo Ústí nejpoz-
ději do středy 13. října 2021 
do 11.00 hodin. 

Bližší informace nalezne-
te na  www.sezimovo-usti.cz, 
na  úřední desce a  informač-
ních deskách MěÚ, případ-
ně Správě města Sezimovo 
Ústí (p.  Stejskal 381200  436, 
725 769 860; pí Podroužková 
381 200 437, 725 769 857).

Martina Machálková
zást. velitele mp

■ V různých zákoutích (např. pod 
stromem v  objektu ZUŠ, pod 
keřem za  plotem u  MŠ Lipo-
vá apod.) hlídka MP při ranní 
pochůzkové činnosti nacházela 
vysypané odpadky včetně pou-
žitých černých igelitových pytlů. 
Šetřením bylo zjištěno, že se jed-
ná o „práci“ bezdomovců. 

■ Řešení porušování nočního kli-
du u tenisové haly, asistence ZZS 
při ošetřování jednoho z hostů.

■ Při pochůzkové činnosti byl na-
lezen složený stavební materiál 
na  parkovišti v  ul. Švermova. 
Místním šetřením byl dohledán 
původce neoprávněného záboru 
veřejného prostranství. Ten byl 
vyzván k  odstranění překážky 
a následně dořešen v příkazním 
řízení pokutou.

■ MP spolupracovala s  OO PČR 
při řešení trestného činu krá-
deže kasírovací peněženky v re-
stauraci. 

■ Kontrola dětí lezoucích po  ob-
jektu Hvězdárny Františka Pešty 
na Hiltonu. 

■ V ulici Palackého byla umístěna 
fotopast u kontejnerů na separo-
vaný odpad z důvodu opakova-
ného odkládání odpadu mimo 
nádoby.

■ Kontrola dodržování zákazu 
vjezdu všech motorových vo-
zidel na cestě od ul. K Hájence 
směr Kozí hrádek a  na  lávce 
u koupaliště Pohoda.

■ Zabezpečení veřejného pořád-
ku na  pietním aktu (73. výročí 
úmrtí druhého prezidenta Čes-
koslovenské republiky) na  Be-
nešově vile a zajištění zdravotní-
ho dozoru.

■ Dohled nad veřejným pořád-
kem na  akcích Hurá do  školy 
a Roztančete Sezimák.

■ Na  základě oznámení řešeno 
vozidlo parkující před vjezdem 
v ulici Hromádkova.

■ Řešení oznámení o  podezření 
na vykradené vozidlo v ul. Vít-
kovecká.

■ Součinnost s  revizorkou MHD 

při zjištění totožnosti černého 
pasažéra.

■ Pomoc při dokumentaci škodní 
události na budově č.p. 663, kde 
neznámý pachatel pomaloval 
křídou omítku domu.

■ Kontrola zaměřená na  pohyb 
cyklistů okolo budovy č.p. 663.

■ Odchyt psa v ul. Kollárova a ná-
sledné předání majiteli.

■ Součinnost s OO PČR při pro-
věření stížnosti na  vozidlo sto-
jící v  zákazu zastavení v  ulici 
Klášterní. Provozovatel zjištěn, 
vyzván k  přeparkování a  řešen 
pokutou.

■ Řešení škodní události, kdy tr-
hovkyně při nájezdu na prodejní 
místo v  ul. Kánišova poškodila 
kryt lampy veřejného osvětlení.

■ Řešena skupina 12 dětí sedících 
u  vchodu do  domu, skupinka  
12 dětí ve věku 8–13 let v blíz-
kosti dětského hřiště v ul. Krátká 
a tropících zde nepořádek.

■ U  ul. Rudé armády nalezena 
injekční stříkačka, která byla 
následně odevzdána k  odborné 
likvidaci.                                       

Volné byty 
k pronájmu

Z činnosti Městské policie 

Veronika Benáková
sociální pracovnice

V  Sezimově Ústí jsou městem 
poskytovány dvě sociální 

služby. Dlouhodobě fungující pe-
čovatelská služba zajišťuje obyva-
telům města Sezimovo Ústí, kteří 
mají sníženou soběstačnost, tako-
vou podporu, aby mohli co nejdéle 
zůstat doma, ve  svém prostředí, 
případně v bytě domu s pečovatel-
skou službou. Mezi její nejvyužíva-

nější služby patří dovážka oběda 
a  pomoc při úklidu domácnosti. 
Dalšími službami jsou pomoc při 
osobní hygieně, zajištění nákupů, 
praní a žehlení prádla, dohled nad 
užíváním léků atd. 

Denní stacionář při Domě s pe-
čovatelskou službou nabízí setká-
vání seniorů, společné čtení, tré-
nování paměti, pohybové aktivity 
přizpůsobené potřebám seniorů, 
výtvarné tvoření, pečení, návště-
vy knihovny, výstav apod. Těmito 
aktivitami služba pomáhá rozvíjet 

a udržovat schopnosti a dovednos-
ti jejích uživatelů. Mezi další služby 
denního stacionáře patří zajištění 
stravy, pomoc při úkonech osobní 
hygieny, zajištění nákupu svačin, 
dohled nad užíváním léků a přede-
vším možnost dopravy do denního 
stacionáře a zpět.

Provoz denního stacionáře a pe-
čovatelské služby je významnou 
měrou podpořen z rozpočtu Jiho-
českého kraje. Pro rok 2021 přispěl 
Jihočeský kraj na  provoz pečova-
telské služby částkou 1.604.000 Kč, 
přičemž plánované celkové nákla-
dy na  pečovatelskou službu činí 
2.107.600 Kč. Provoz denního 
stacionáře dotuje Jihočeský kraj 
částkou 709.000 Kč z plánovaného 
rozpočtu 895.000 Kč.

Zájemci o služby se mohou po-
dívat na internetové stránky města 
do  sekce Sociální služby nebo se 
mohou obrátit na sociální pracov-
nici, paní Veroniku Benákovou 
na tel.: 734 265 659.                          

Sociální služby v Sezimově Ústí
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Jitka Vrbová
kronikářka kostela

Dne 18. dubna 1971 zemřela 
paní Marie Čejnová, dlou-

holetá kostelnice v Sezimově Ústí, 
která pomáhala kostelníkovi Vác-
lavu Vlčkovi. V  roce 1971 odešel 
místní občan pan Václav Habart 
na studium bohosloví do seminá-
ře v Litoměřicích. Dosud pracoval 
jako plánovač v Kovosvitu v Sezi-
mově Ústí II. Dne 10. června 1972 
náhle zemřel českobudějovický 
biskup Dr.  Josef Hlouch, pravdě-
podobné na následky surového bití 
členy StB (státní bezpečnosti, kte-
rá sloužila k  likvidaci protivníků 
komunistického režimu). Z  jeho 
odkazu jsou známa slova: „Všech-
ny vás s sebou v srdci nesu na věč-
nost“. 11. června 1972 byla v  tá-
borském kostele Proměnění Páně 
udělována svátost biřmování pro 
celý okres. Náhle zesnulého bis-
kupa Dr. Josefa Hloucha zastoupil 
P. Augustýn Malý, generální vikář. 

Dne 1. února 1974 se stal kaplan 
P. Václav Žitný táborským admini-
strátorem a  děkanem. V  Českých 
Budějovicích nastoupil nový kapi-
tulní vikář P. Josef Kavale.  Po pěti-
letém studiu teologie přijal Václav 

Habart svátost kněžství v  pražské 
katedrále sv. Víta z  rukou otce 

biskupa ThDr.  Františka Tomáš-
ka. Bylo to dne 26. června 1976  

v 10 hodin. Na poděkování za tuto 
milost sloužil dobrotivému Bohu 
primiční mši svatou 4. července 
1976 v 16 hodin ve  farním koste-
le sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad 
Vltavou, odkud pocházel. Této pri-
miční mše svaté se zúčastnili i naši 
farníci, neboť Václav Habart žil 
dlouhá léta v Sezimově Ústí. Jeho 
první farnost byla v  Boršově nad 
Vltavou. 

Bohoslužby v kostele 
Povýšení sv. Kříže v týdnu:
Neděle    9:45 hodin 
Úterý   18:00 hodin
Čtvrtek  16:30 hodin
Sobota    8:00 hodin

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

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

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

Kostel v Sezimově Ústí – historie a současnost – 20. část

Václav Gabriel

Rád bych pozdravil čtenáře no-
vinek a představil se. Jmenuji 

se Václav Gabriel, nejsem žádný 
velký odborník přes ornitologii, 
nejsem ani žádný profesionální 
fotograf a mé foto vybavení není 
také nic mimořádného. Ale jsem 
velký fanda přírody. 

Rád pozoruji vše kolem sebe, 
proto bych Vám moc rád ukázal 
několik ptačích druhů, se který-
mi se můžete v  nejbližším, ale 
i  vzdálenějším okolí Sezimova 
Ústí setkat. Představím i někte-
ré další druhy, které jsem stačil 
zachytit jinde. A  proč nezačít 
s  ptákem, kterého snad znají 
všichni. Vrabcem. Dříve hopsal 
všude kolem nás, ale v  posled-
ních letech již není tak všudy-
přítomný. Jeho populace stále 

klesá. A  pozor, poznáme oba 
druhy vrabců, které ve  městě 
a jeho okolí žijí? 

Jedná se o  vrabce domácího, 
ten žije převážně ve  městě nebo 
v blízkosti lidských obydlí. V Se-
zimově Ústí se zdržuje v  těch 
částech, kde jsou zachované hus-

té keře živých plotů a  rozpozná-
me u  něho rozdíl mezi samcem 
a  samičkou. Tito jsou zachyceni 
na  živém plotu v  ulici nedaleko 
polikliniky. Dalším druhem je 
vrabec polní, kterého můžete po-
zorovat na okrajích města, polích, 
i ve větší vzdálenosti od lidských 
obydlí. Vrabce  polního poznáte 
podle skvrny na  líci, ale neroze-
znáte na  první pohled samičku 
od samce, protože jsou oba stejně 
zbarvení. Ty jsem fotil na  cestě 
k  hájovně Nechyba. Oba druhy 
se převážně živí semeny. V době 
hnízdění však pochytají i spoustu 
hmyzu, protože právě hmyzem 
svá mláďata vykrmují. 

Podrobnosti o  tom, jak vrab-
ci žijí, si v  dnešní době každý 
snadno vyhledá. Já se budu těšit 
na  další číslo Novinek, kdy Vám 
představím dalšího opeřeného 
spoluobčana.                                   

Ptačí rubrika Václava Gabriela

Vrabec polní

Vrabec domácí, samička

Vrabec domácí, sameček
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Miloš Rak
Zš Školní Náměstí

Jakmile k  nám do  jižních Čech 
přišla v  červnu zpráva o  niči-

vém tornádu na  Moravě, zvedla 
se na naší škole obrovská vlna so-
lidarity. Téměř všichni pedagogičtí 
i  nepedagogičtí pracovníci ZŠ se 
na  závěrečné poradě shodli pro 
uspořádání finanční sbírky. 

Hluboce se nás dotkly následky 
řádění přírodních sil v obci Hruš-
ky a  zejména poškození její ZŠ. 
A protože jsme chtěli, aby naše po-
moc měla konkrétního adresáta, 
rozhodli jsme se naši sbírku smě-
řovat právě tam.

Přestože částka 34  800 Kč byla 
spíše symbolická, byla velkou 

pomocí v  řešení stávající situace 
na škole postižené Moravy. Aspoň 
tak to vyjádřila v děkovném dopi-
se paní Mgr.  Svatava Bradávková, 
ředitelka ZŠ Hrušky. Nás, zaměst-
nance ZŠ Školní náměstí, hřál dob-
rý pocit, že jsme mohli aspoň ma-
ličko pomoci kolegům na Moravě. 

A teď, na podzim, si budeme ur-
čitě všichni přát, aby v tomto škol-
ním roce už žádná katastrofická 
situace nenastala.                               

Helena Havlová
ZŠ A MŠ 9. května

Nový školní rok zahájili prv-
ňáčci na  ZŠ 9. května velmi 

zvesela. 
První, kdo je ve  škole přivítal, 

byl obrovský medvídek panda. 
Děti pohladil, pomazlil a  dopro-
vodil až do třídy. Tam se už na ně 
těšily paní učitelky. Nebyly to ale 
obyčejné paní učitelky, ale prvo-
třídní učitelky připravené na  své 
prvotřídní děti. Jedna z  „ÁČKA“, 
druhá z „BÉČKA“.

Po přivítání dětí panem staros-
tou, paní místostarostkou a panem 
ředitelem se ve třídách vítalo, tles-
kalo, zpívalo a tančilo. Všichni od-

cházeli s úsměvem na tváři, velkým 
zážitkem a velkým očekáváním, co 
bude dál.

Všem prvňáčkům přejeme, ať se 
do školy těší a chodí tam rádi, stej-
ně jako jejich paní učitelky.             

Kamila Gatialová
MŠ Zahrádka

Adrenalinový začátek školního 
roku zažili děti i dospělí v MŠ 

Zahrádka. Ve čtvrtek 2. 9. 2021 do-
poledne přijeli hasiči města Tábor 
zlikvidovat sršní hnízdo u  okna 
v přední části budovy. Za pomoci 
insekticidu a motorového vysavače 
bylo hnízdo odstraněno a  běžný 
provoz MŠ byl obnoven. Už teď se 
děti těší na  říjen, kdy hasiči přije-
dou na naši zahradu předvést ukáz-
ku požární techniky a práce s ní.   

Ivan Dvořák
předseda ZO ČZS

Týden po pouti, 18. září, zahá-
jíme sezonu moštování 2021. 

Ceny zůstávají stejné jako v  loň-
ském roce, i  postup moštování 
a sterilizace.

Vždy v  sobotu se lisuje mošt 
a v neděli si můžete do vlastních 
nádob mošt stočit a nechat ho vy-
sterilizovat. Pro ty, kdo ještě ne-
moštovali a chtěli by vědět, jak se 
to u nás dělá, máme na stránkách 
www.zahradkari.cz instruktážní 
video.

Poslední moštování je pláno-
váno na  6. a  7. listopadu. Další 
termíny nebudou vyhlašovány. 
Objednat moštování a  sterili-
zaci moštu si můžete ve  všed-
ní dny (pondělí – pátek) od  14 
do 17 hodin, na  telefonním čísle 
774  636  139. Nevolejte, prosím, 
mimo tyto hodiny!  

Nahlásit je třeba předpokláda-
né množství jablek na moštování 
a též (v případě zájmu) i množství 
moštu, které chcete sterilizovat. 

Prodej hnojiv a  netkané texti-
lie se koná ve  dnech 9. 9., 7. 10. 
a 4. 11. 2021 od 15 do 17 hodin, 
v areálu „Moštárny“. V obou pří-
padech, jak při moštování, tak při 
nákupu hnojiv, se členům ZO Se-
zimovo Ústí II vyplatí vzít si s se-
bou průkazku ČZS s  vylepenou 
známkou na tento rok.                  

Podpora kolegů z postižených Hrušek

Na staré škole zahájili zvesela

Zahrádkáři městu Sršní hnízdo

Narození: od 6. 8. do 30. 8.
Janáčiková Eliška

Krejčí Adriana
Novotná Soňa

Stanovičová Eliška

Zemřelí: od 30. 7. do 26. 8.
Erwerthová Jiřina
Havlůjová Marie

Kadaňková Miroslava
Karman Jaroslav

Ludvík Karel
Pěchotová Věra
Svoboda Josef
Šedivá Růžena

Willmannová Bronislava

Společenská kronika

 Prodám urnový hrob 
na hřbitově v Plané nad Luž-
nicí. 

Tel.: 724  082 577

Inzerce
KOUPĚ

Poděkování
■ Děkuji vedení města za přání 

k  mým narozeninám a  paní 
Novákové za milou návštěvu 
a předání dárku. 

Miroslav Hruška
■ Srdečně děkuji panu sta-

rostovi za blahopřání a dárek 
k mým 93. narozeninám. Vel-
mi mě to potěšilo. 

 Anna Špiclová 
■ Děkuji panu starostovi a paní 

Bohunce Máchové za  blaho-
přání a dárek k mému život-
nímu jubileu. Alena Pokorná

■ Děkujeme panu starostovi 
a  výboru pro občanské zále-
žitosti za blahopřání a dárek 
k našim narozeninám. 

 Jana a František Jůzovi
■ Děkuji panu starostovi 

Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za blahopřání k životnímu ju-
bileu.           Antonín Choulík

 Koupím známky, mince, 
bankovky, obrazy, staré ho-
diny, vojenské předměty – 
šavli, uniformu a  podobně. 
Můžete nabídnout i jiné staré 
předměty nebo celou sbírku 
a pozůstalost. 

Tel.: 722 777 672

PRODEJ
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Zdeněk Soldát  
Hvězdárna Fr. Pešty

Venuše – Afrodité – bohyně 
krásy, lásky a  plodnosti (sta-

ročesky Krasopaní), dcera Diova, 
Anadyomené  – vynořuji se, zro-
zena z mořské pěny, které se Zeus 
dotkl bleskem. Zářivá kráska se 
od Slunce příliš nevzdaluje. Někdy 
ale dosáhne úhlové vzdálenosti až 
47 stupňů. Jednou se objeví nad 
obzorem ráno, pak po  2,5 mě-
sících přejde kolem Slunce, aby 
letos v  květnu zazářila nízko nad 
severozápadním obzorem, u  nás 
nad Táborem. Jak se Slunce po-
souvá zpět k rovníku a níže k jihu, 
tak i  planety putující po  zdánlivé 
kružnici Slunce – ekliptice, se po-
sunují k  jihu. Letos, jako démant 

v záři soumraku, je toho důkazem 
planeta Venuše, lemující hojná ob-
laka a obzor od severozápadu k ji-
hozápadu. Vše závisí na vzájemné 
poloze Země a Venuše vůči Slunci 
a každý rok je konstelace jiná.

PLANETY PO SETMĚNÍ
Venuše záhy po  západu Slunce 

nízko nad jihozápadem.
Jupiter a Saturn jsou jasné ob-

jekty nad jihozápadem v souhvěz-
dí Kozoroha a Vodnáře.

Uran na  jihovýchodě v  sou-
hvězdí Berana.

Slunce 23. 10. vstupuje do zna-
mení Štíra. 

14. 10. Nápadné seskupení Jupi-
tera, Měsíce a Saturnu.

22. 10. Nejvyšší aktivita meteo-
rického roje ORIONIDY jako po-
zůstatek Halleyovy komety. 

31. 10. Konec letního času 
SEČL, posun zpět na 02 hod.

VÝROČÍ
4. 10.1957 – aneb říjnové nebe – 

slavná první umělá družice plane-
ty Sputnik-1. Průměr 58 cm, váha 
83,6 kg. Počátek kosmické éry.

11. 10.1971 – 50 let od zániku 1. 
kosmické vědecké stanice Saljut 1. 
Start 19. 4.1971. Mezi řadou uni-
kátních vědeckých přístrojů byla 

instalována první zahrádka pro 
studium růstu rostlin ve  vesmíru. 
Stanice ve  výšce 220 km obíhala 
175 dní a vydaly se k ní dvě posád-
ky. Do  roku 1991 bylo vypuštěno 
sedm stanic typu Saljut a navštívilo 
ji 72 kosmonautů z  různých států 
převážně východního bloku.           

24. 10.1601 – 420 let od  úmr-
tí dánského astronoma Tychona 
Brahe ve  věku 54 let. Na  dopo-
ručení Tadeáše Hájka z  Karlovy 
univerzity byl císařem Rudolfem 
II. Brahe pozván do  Čech, kde 
jako astronom významně působil 
v  Benátkách nad Jizerou a  v  Pra-
ze. Na  vlastní hvězdárně v  Dán-
sku pozoroval výbuch supernovy  
SN 1572 v  souhvězdí Kasiopeji. 
Na  tehdejší dobu prováděl přesná 
měření již půlstoletí před objevem 
dalekohledu.

29. 10.1991 průlet sondy Gali-
leo 1 601 km od asteroidu Gaspra. 
Sonda na své excelentní misi k Ju-
piteru startovala v říjnu 1989 z ra-
ketoplánu STS-34, v  únoru 1990 
prolétla kolem Venuše a v prosinci 
1990 ve  výšce 938 km nad Zemí. 
Po návštěvě Gaspry prolétla v pro-
sinci 1992 podruhé kolem Země 
ve výšce jen 304 km pro urychlení 
k  Jupiteru (tzv. kosmický prak). 
V srpnu 1993 z výšky 2 410 km fo-

tografovala další asteroid Idu s mě-
síčkem Dactyl. V  červenci 1994 
fotografovala pád rozpadlé komety 
Shoemaker-Levy 9 do  atmosféry 
Jupiteru, který jsme pozorovali 
u  nás na  hvězdárně jako temné 
skvrny vycházející z  odvrácené 
strany planety.

Navedením na  orbitu Jupitera 
zkoumala ještě největší Galileovy 
měsíce a v prosinci 1995 vypustila 
do atmosféry výzkumné pouzdro. 
Přestože byla sondě o  několik let 
prodloužena činnost, pro nízký 
stav paliva byla nakonec rychlostí 
48 km/s navedena do husté atmo-
sféry, kde v září 2003 shořela.  

30. 10.1981 – 40 let od  star-
tu Veněry 13 k  Venuši. Mezi lety 
1961–1983 bylo vypuštěno 16 
sond typu Veněra.

Délka dne: v září se dny zkrátí 
o 1 hod. 48 min.

Pranostika: Čím déle u nás  v říj-
nu vlaštovky prodlévají, tím déle 
pěkné a jasné dny potrvají. 

Citát: „Nesmysl, jak mohou mít 
sputniky, když nedokážou rovno-
běžně přiříznout kus prkna?“ Ze-
ptal se Ngtrx z  vnitřku umělého 
dvojnožce.“

Stanislav Lem: 
Invaze z Aldebaranu  

Hvězdárna Františka Pešty v Sezimově Ústí  

Přechod Venuše přes Slunce

Petr Bartoš
Hvězdárna Fr. Pešty

V sobotu 11. září po 11 hodině 
začal v okolí Hvězdárny Fran-

tiška Pešty v  Sezimově Ústí první 
jihočeský megaevent. Pokud vám 
není jasný pojem megavent, pak je 
nezbytné si říct, že se jedná o vel-
ké setkání příznivců Geocachingu. 
Lidé, kteří hledají pomocí navigace 
v  krajině různé krabičky (dalo by 
se říct něco jako poklady) se tedy 
sjeli do  Sezimova Ústí, a  nebylo 
jich málo.

Na rok odkládanou akci se sjelo 
více jak 750 příznivců Geocachn-
gu a astronomie. V roce 2020 byla 
tato akce plánována jako příle-
žitost připomenout si 80. výročí 
táborské hvězdárny a  600. výročí 
města Tábor. Jak je nám však zřej-
mé, covidová situace si vyžádala 

odklad, jehož důsledkem byla 
změna nejen termínu, ale i  místa 
konání.

Ne, že by situace po  roce byla 
o  mnoho lepší, ale přeci jen ales-
poň venkovní aktivity bylo možné 
provozovat bez větších omezení. 
Takové megaeventy jsou pořádané 
po celém světě, a např. v Čechách 
jich bývala téměř desítka do roka. 
Dovedeme si představit, že po více 
jak ročním půstu byla spousta li-
diček natěšená se takové akce zú-
častnit. Proto se není co divit, že 
s velkým nadšením přijelo i mno-
ho účastníků ze sousedních zemí 
(Rakousko, Německo, Polsko, Slo-
vensko a možná i  z dalších), pro-
tože taková akce byla letos jediná 
v okolí více jak 700 km.

Příznivci Geocachingu, kteří si 
říkají „kačeři“, byli nadšeni ze vzá-
jemného setkání, během kterého 
si užili i spoustu zábavy a poučení. 

Mnozí využili možnosti k prohlíd-
ce hvězdárny, jiní obdivovali na-
fukovací model Marsu o průměru 
přes 5 m. Ohlasy na  akci mohou 
hovořit více, než další vlastní po-
pis.

Několik citací ze zpráv 
účastníků
MEGAEVENT!!! Po  tolika mě-

sících ba rocích konečně setkání se 
spoustou normálních lidí. Děkuji 
pořadatelům za  skvělou organizaci 
a účastníkům za atmosféru a pokec.

Super Megaeventový triatlon, 
díky za všechny super akce, přiřadil 
jsem k mnoha známým nickům ko-
nečně i tváře, díkeš.

Vůbec nevím, co se v  tu sobotu 
dopoledne se mnou stalo, ale já tam 
najednou zatoužil též být. Všeci co 
mě nabízeli to místo v autě, už byli 

dávno tam, nebo na  cestě. Navrhl 
jsem tedy možnost tohoto výletu 
u  nás doma. Dcery obě odmítly, 
ale má žena se nechala přesvědčit. 
Mám akční ženu, a to je dobře. Do-
vedu si představit, že 99 žen ze 100 
by tento spontánní nápad smetlo ze 
stolu. A  tak jsme před 10 hod. vy-
razili směr Tábor a Sezimovo Ústí. 
A udělali jsme dobře. Přestože jsme 
strávili skoro celý den v  autě, tak 
jsme nelitovali. Parádní megáč, pro-
hlídka hvězdářského dalekohledu 
i  s  výkladem, poznali jsme nějaké 
nové kačery, se kterými jsme odlovi-
li několik keší, žena obohatila svou 
sbírku turistických vizitek, výborná 
večeře cestou zpět, zkrátka sobotu 
jsme si užili na  100%! Co dodat, 
tato akce nás vytáhla z  domu, jak 
jsem popsal výše. Škoda, že eventu 
nelze udělit FP. Posíláme tedy VEL-
KÉ DĚKUJEME všem organizáto-
rům!                                                     

První jihočeský megaevent
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Jana Kovaříková

Buďte u  toho. Pátý ročník hu-
debního projektu „Sezimák 

zpívá gospel“ startuje v říjnu.
Patříte mezi nadšené zpěváky 

a  sprcha jako koncertní sál už je 
vám malá? Chcete se po  dlouhé 
době v izolaci setkat s novými lid-
mi? Přijďte v neděli 17. října v 18 
hod. na  první zkoušku projektu 
Sezimák zpívá gospel, která pro-
běhne na  1. ZŠ v  Sezimově Ústí. 
Připojit se může každý, nečeká 
vás žádný konkurz, nemusíte znát 
noty. Stačí jen zápal pro věc a chuť 
naučit se nové písně a poznat nové 
lidi. Není ani třeba mít zkušenosti 
se sborovým zpěvem. A  jak celý 
projekt probíhá? Během osmi 
zkoušek společně natrénujeme re-
pertoár na několik předvánočních 
koncertů. Písně dostanete také 
s sebou domů na CD nebo v mp3 
formátu, abyste si je mohli ve vol-
ných chvílích trénovat. Během 
zkoušek pak jednotlivé hlasy secvi-
číme dohromady.        

„V  projektu se sejdou lidé všech 
generací. Mnozí se navzájem ještě 
neznají, ale během krátké doby se 
sblíží a z některých se stanou i přá-
telé, kteří se pak vídají i v průběhu 
roku. Zpívat mohou i  celé rodiny. 
Pošmourný podzim tak dostává 
nový náboj a vše vrcholí v předvá-
nočním čase, kdy celá parta předá-
vá pozitivní energii i dalším lidem, 
kteří přijdou na naše koncerty“, říká 
vedoucí celého projektu Jiří Folta, 

a dodává: „Proto bych rád pozval 
všechny, kteří chtějí zažít něco no-
vého s  partou bezva lidí, na  naší 
„ochutnávkovou“ první zkoušku. 
Tam si každý vyzkouší, zda by jej to 
s  námi bavilo. Registrace probíhá 
na webových stránkách s-z-g.web-
node.cz, kde najdete i další potřeb-
né informace. Fotografie z  uply-
nulých ročníků najdete i  na  naší 
facebookové stránce Sezimák zpí-
vá gospel. Těšíme se na vás.“          

V  pořadí již čtvrtá kniha pro 
děti vyšla z  pera Aleny Blá-

hové s ilustracemi Vandy Pincové. 
Má název „Pohádkové snívánky“ 
a je vhodná pro děti od 3 do 10 let. 
Dá se dobře využít i na první čte-
ní pro malé školáky. Pojednává 
o  dvou sezimoústeckých souro-
zencích, kteří prožívají své po-
hádkové sny na  místech, která 
jsou dětem dobře známá. Kniha 
vznikla i  díky finanční podpoře 
města Sezimovo Ústí. Je k dostání 
v infocentru ve Spektru nebo v MŠ 
9. května. O  další připravované 
akci prezentaci knihy s autogrami-
ádou budeme informovat.             

Anna Vlčková

Vážení přátelé výstav v  našem 
kulturním zařízení, něco za-

číná, ale též končí. Zahrádkářky 
po  mnoho let rády připravovaly 
výstavy, které byly na více místech 
našeho milovaného města. Začína-
ly jsme v malých prostorách moš-
tárny. Další byly v bývalé čajovně, 
pokračovaly jsme ve  výstavní síni 
na  hotelu (bowling), dále několik 
let na 1. základní škole. Když nás 
oslovila tehdejší ředitelka Měxusu 

paní Krůčková, rády a  s  velkým 
elánem jsme vystavovaly naše prá-
ce, které jsme se po  léta naučily. 
Ale všechno jednou končí. Naše 
řady prořídly, zestárly jsme, čas 
nezastavíte. 

Je slušnost se rozloučit a podě-
kovat za ty roky trpělivosti a lásky 
při tvorbě našich výstav všem za-
hrádkářkám, ale i  mužům za  po-
moc a podporu v našem konání. 

Vám ostatním díky za  krásná 
slova v  naší kronice. Přeji nám 
všem dobré zdraví, veselou mysl 
a pohodu do dalších let.                 

Sezimácký klubík
Pavla Tichá
Tel.: 603 305 353
Najdete nás na adrese:
Dukelská 610, Sezimovo Ústí

Sledujte nás na Facebooku: 
Sezimácký Klubík

Sezimák zpívá gospel

Malé ohlédnutí Nová kniha pro 
děti je na světě! 

Oddíl České asociace Sport pro 
všechny upozorňuje na změ-

ny v termínech cvičení ve školním 
roce 2021/2022 u těchto složek:

Ženy 
Cvičitelé: H. Nováková, 
H. Chotovinská, P. Krešáková
Termín: čt: 18:30–19:30 hod.
Místo: tělocvična 1. ZŠ SÚ II

Rodiče a děti
Cvičitelé: H. Nováková, 
J. Vesecká, P. Tichá, P. Kincová
Termín: út: 17:00–18:00 hod.
Místo: tělocvična 2. ZŠ SÚ II

Florbal
Vedoucí složky: T. Eder
Termín: čt 19:30–20:30 hod.
Místo: tělocvična 1. ZŠ SÚ                    

Každé úterý od 8 do 10 hod. pro-
bíhá opět měření krevního tlaku 
v městské klubovně v ul. Jiráskova. 
Rády přivítáme nové zájemce ja-
kéhokoliv věku. Na  váš zdravotní 
stav bude mít dobrý vliv procház-
ka po našem upraveném městě pl-
ném zeleně a zároveň popovídání 
se svými vrstevníky. Na shledání se 
těší Bohumila Schovánková a Ale-
na Vítková.                                        

Nabízíme možnost individuál-
ního pronájmu sauny a  klubovny 
pro sportovní a pracovní kolektivy:

731 694 462 (pokladna)
733 624 771 (správce)

Občerstvení a masáže zajištěny.         

Upozornění na
změnu termínu 
cvičení

Měření tlaku

ulice Nerudova 695 
(u tenisových kurtů)
ÚT 16.00–21.00 MUŽI 
ST 16.00–21.00 ŽENY
ČT 16.30–20.30 SPOLEČNÉ
PÁ 16.30–20.30 SPOLEČNÉ

Sauna v SU II. 
opět v provozu
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Jiří Koutenský
TJ Spatak MAS, oddíl házené

Oddíl házené TJ Spartak MAS 
Sezimovo Ústí uspořádal v so-

botu 4. září již 20. ročník tradičního 
derby Planá – Sezimák a současně 
si připomněl 80 let od založení od-

dílu házené v Sezimově Ústí. Celo-
denní program probíhal ve  spor-
tovní hale a  zúčastnili se jej hráči 
několika generací. Dopoledne pa-
třilo těm nejmenším dětem, které 
ve vzájemných utkáních předvedly 
své dovednosti, nadšení a zápal pro 
hru. Program mezi jednotlivými 
utkáními dětem zpestřily atraktivní 

doplňkové aktivity a  soutěže, jako 
například měření rychlosti hodu 
míčem, střelba míčem na přesnost 
a běh na 20 metrů s elektronickou 
časomírou. Tyto dovednosti si vy-
zkoušeli nejen aktivní házenkáři, 
ale i příchozí děti. 

V přestávce mezi zápasy předali 
členové oddílu dárkové koše bý-

valým hráčům Zdeňku Soukupo-
vi a  Jaroslavu Pešatovi, kteří jako 
aktivní účastníci zažili největší 
úspěchy sezimoústecké házené  
v 50. a 60. letech minulého století.

Házenkářskou sobotu zakon-
čil miniturnaj dorostenců, členů 
současného družstva mužů a vete- 
ránů.                                                       

Miloš Kotek
TJ VS Tábor – oddíl kanoistiky 

Na mistrovství Evropy ve sjez-
du na  divoké vodě ve  špa-

nělském Saberu se na  premiéře 
v  seniorské reprezentaci famózně 
uvedli členové TJ VST Tábor Klára 
a  Matěj Vaňkovi. Matěj je přitom 
věkem stále juniorský závodník. 
V dlouhém sjezdu byla Klára šestá, 
Matěj osmý. V tříčlenných týmech 
brali oba medaile, a to Klára stříb-
ro a Matěj bronz. O velké překva-

pení se postaral Matěj Vaněk, když 
ve  sprintu vybojoval skvělou jíz-
dou bronz. Klára obsadila krásné 
páté místo. V týmech oba obsadili 
druhé místo. Do Tábora tedy putu-
je pět medailí. 

Na  svoje úspěchy z  mistrov-
ství Evropy v  seniorské kategorii 
ve  Španělsku skvěle navázali sou-
rozenci Vaňkovi za týden i ve slo-
vinském Solkanu na řece Soča. 

Tentokrát se jednalo o  mist-
rovství Evropy juniorů a závodní-
ků do  23 let ve  sjezdu na  divoké 
vodě. V klasickém dlouhém sjezdu 

na  singlkanoi získal Matěj Vaněk 
bronz, na deblkanoi byli s Karlem 
Rašnerem druzí.  Klára Vaňková se 
umístila na pěkném devátém mís-
tě. V týmech byli oba ještě úspěš-
nější, když Matěj zvítězil jak v kate-
gorii 3 x C1, tak 3 x C2 a Klára si se 
spoluzávodnicemi dojela v 3 x K1 
pro stříbrnou medaili.

Ve  sprintu skončil Matěj v  ju-
niorech na  singlkanoi na druhém 
místě v  těsném závěsu za  svým 
reprezentačním kolegou. Na debl-
kanoi to s  Karlem Rašnerem zo-
pakovali a brali opět stříbro. Klára 

se umístila v  kategorii U23 opět 
v  první desítce, a  to na  osmém 
místě. Sbírku medailí oba doplnili 
třemi zlatými medailemi. Matěj  
v 3 x C1, 3 x C2 a Klára v 3 x K1 U23.

Do  Tábora tedy putuje deset 
medailí z  mistrovství Evropy do   
23 let. Značnou měrou tak oba při-
spěli k tomu, že se česká reprezen-
tace stala suverénně nejúspěšnější 
výpravou mistrovství. Na  jejich 
úspěších se podílel trenérský do-
hled několikanásobného mistra 
světa Vládi Valy, taktéž člena TJ VS 
Tábor.                                                  

Házená oslavila 80 let od založení oddílu

Zdeněk Soukup (uprostřed) a Jaroslav Pešat (druhý zprava) přebírají dárkové koše 
od vedení oddílu házené.

Nejmenší děti prokázaly velké zaujetí pro hru ve vzájemném utkání.

Medaile z ME ve sjezdu na divoké vodě

Matěj Vaněk Klára Vaňková
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Švýcarské zlaté slitky – ve všech dobách velká jistota 
pro udržení hodnoty vašich peněz do budoucna.

Přemýšlíte nad tím, 
jak v této době ochránit

vaše těžce vydělané peníze? 

Máme pro vás řešení.

Dodáváme od 1 g do 1 kg z největší světové slévárny zlata.
Klienty této slévárny jsou například největší těžařské 

společnosti na světě, banky, vlády 
a také klienti naší kanceláře.

(Nebo také můžeme zhodnotit úspory až 5,5 % ročně.)

Navštivte naši kancelář s dvacetiletou historií:
Hotel SLavie (u nádraží)  I  Husovo náměstí 591  I  390 02  Tábor
Mobil: 606 842 365  I  e-mail: eva.buresova@att-investments.eu

Alena Kalinová
trenérka

ME mužů v softballu 21.–26. 6.
Vrcholem červnových událostí 

roku 2021 bylo mistrovství Evro-
py mužů. Náš klub jako spolupo-
řadatel turnaje s  Ledenicemi měl 
možnost přivítat to nejlepší ze 
starého kontinentu v této kategorii. 
A troufám si říci, že jsme to zvládli 
na  výbornou. Je obrovská škoda, 
že na turnaj, kromě finálového dne 
v  Ledenicích, nesměli diváci. Ale 
v  této době je těžké vše. Proběhl 
také první přenos České televize ze 
zápasu v našem areálu, konkrétně 
zápas Česká republika – Slovensko. 
V turnaji dominovali hráči české-
ho národního týmu a protáhli sérii 
titulů mistrů Evropy na pět. Z na-
šich hráčů se na turnaji představil 
Michal Pavolka v dresu Slovenska, 
Jan Čech zde působil jako hlavní 
trenér a  Pavel Švec jako kondiční 
trenér.

XV. mistrovství Evropy v  soft-
ballu mužů je historií. Děkujeme 
všem, kteří přiložili ruku k  dílu. 
Všem, kteří pomohli, všem, kteří 
byli při tom, všem, kteří při tom 
být nemohli. Společnými silami 
jsme dokázali udělat obrovský kus 
práce, který by bez Vás všech ne-
byl. 

V  premiéře mezinárodní akce 
takového rozsahu jsme předsta-
vili naše areály v  Sezimově Ústí 
a  Táboře v  plné parádě. V  téhle 
bláznivé době, kdy to nebylo nic 
jednoduchého, to dopadlo více než 
dobře. Bylo to nové, náročné, bá-
ječné, plné krásných a napínavých 
okamžiků, plné softballu, který mi-
lujeme, a je to za námi. 

A jsme mistři Evropy. Gratuluje-
me a ještě jednou velké díky všem. 

POŘADÍ: 1. Česká republika, 2. 
Dánsko, 3. Chorvatsko, 4. Francie, 
5. Nizozemsko, 6. Izrael, 7. Sloven-
sko, 8. Švédsko, 9. Litva

Baťův pohár
 o ševcovské kopyto 2021
Opět po  roce v  červenci ne-

chyběl Baťův pohár o  ševcovské 
kopyto. I  letos areály v  Sezimově 
Ústí a Táboře zaplnily týmy z celé 
republiky. Turnaj plný přátelských 
shledání opět našel svého vítěze 
a  my jsme ohromně rádi, že do-
mácí tým obhájil loňské prvenství 
a  opět si na  konci víkendu mohl 
přebrat ševcovské kopyto! Díky 
za  skvělý víkend a  těšíme se zase 
příští rok! 

POŘADÍ: 1. Hladoví Hroši,  
2. Spectrum junioři, 3. Spec-
trum „B“, 4. Amasoma Příbram,  
5. Bandits SC, 6. Kangaroos Holice,  
7. Piraně KV, 8. Seitl Ostrava,  
9. Old Stars HH

Softballový camp dětí 2021
Poslední srpnový týden patřil 

softballovému campu. Přes tři-
cet dětí strávilo závěr prázdnin 
opakováním a  zdokonalováním 
softballových dovedností v  areálu 
u  Kozského potoka. Deset trené-
rů věnovalo svůj volný čas sportu 
s dětmi.

Jak se vede v soutěžích 
jednotlivým kategoriím?
Coachball U11– děti do 11 let 

mají za  sebou tři turnaje, posled-
ní je čeká 28. 10. v Roudnici nad 
Labem. Svoje první softballové 
krůčky mají za sebou a jde jim to 
skvěle.

Žáci U13 – děti do 13 let absol-
vovaly všechny vypsané termíny 
a  závěrečný turnaj o  umístění je 
čeká 18.–19. 9. v Praze na Joudrs. 

Tito zkušenější softballisti už sbíra-
jí skalpy soupeřů.

Kadeti U16 – hráči do  16 let 
na tom byli pozičně nejlépe, bohu-
žel přišli o dva turnaje a o umístě-
ní budou bojovat v závěru sezóny 
25.–26. 9. v Praze na Tempu.

Junioři U20 – extraliga – muži 
do 20 let, po obnovené účasti v nej-
vyšší soutěži budou hrát s  rivaly 
z Ledenic o udržení 18.–18. 9.

Muži B – 3. ČSLM – po splně-
ní základní části ve třech turnajích 
figurují na  3. místě. Závěrečný 

turnaj se koná v Havlíčkově Brodě 
25.– 26. 9.

Muži A – extraliga – druhý rok 
v  nejvyšší softballové soutěži jsou 
naši muži opět v pozici týmu, který 
bude v play outu bojovat o udrže-
ní. Ani druhá zimní příprava díky 
covidovým opatřením nebyla v re-
žii, kterou jsme si představovali. 
Zkušenější týmy nám to daly jasně 
na vědomí. Za sebou zatím máme 
jen tým Slavia Plzeň. 

Tady bude ještě několik víken-
dů, než se rozhodne.                       

Softballové léto 2021

Dobrovolníci pořadatelství ME mužů 2021 v Sezimově Ústí Extraliga muži – Hladoví Hroši vs Locos Břeclav

INZERCE
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Změna programu a termínů 
vyhrazena. 

AKCE

DEN ARCHITEKTURY
SEZIMOVO ÚSTÍ 
– BAŤOVSKÁ KOLONIE
Sraz 3. října 14 hod.
Kovosvit MAS, vstupní brána
Celorepublikový festival zavítá 
letos do Sezimova Ústí. Architek-
ti Naďa Klimešová, Vít Markvart 
a  Jan Hubička představí přímo 
v ulicích původní koncept výstav-
by „nového zahradního města“, 
za  nímž stálo postupné rozšiřo-
vání zlínského závodu firmy Baťa. 
Tzv. Německo a  Amerika byly 
částmi urbanistického celku, kte-
rý rostl podle regulačního plánu 
od 30. let. Co zůstalo z původní-
ho záměru v kontextu dnešní po-
doby přestaveb? Procházka s  vý-
kladem začíná u Kovosvitu.
vstupné: zdarma

SEZIMOVO ÚSTÍ 
– NĚMÁ KOLONIE
Sraz 3. října 15 hod.
kino Spektrum

Promítání němého filmu tvoře-
ného unikátními záběry z  doby 
výstavby Baťovské kolonie v  Se-
zimově Ústí doprovodí svým ko-
mentářem a fotografickým mate-
riálem autor výsledného sestřihu 
Luděk Zyka.
vstupné: zdarma

TÝDEN KNIHOVEN
4.–10. října 
v otevírací době knihovny
knihovna Školní náměstí

Srdečně Vás zveme na  Týden 
knihoven! Připravené jsou nej-
různější aktivity, představíme 

nové stolní hry i Kouzelné čtení, 
pročíst si můžete také medailon-
ky vybraných autorů. Pro děti je 
nachystaná tvořivá dílna, tento-
krát na  téma ochrany životního 
prostředí.
vstupné: zdarma

DESKOVÉ HRY
21. října 16–18 hod.
knihovna Školní náměstí

Vstupte s námi do tajemného La-
byrintu a  pokuste se najít skryté 
poklady. Nebo raději v  další hře 
prozkoumáte pokoj, kterému 
v  noci vládnou Příšerky ze skří-
ně? Najděte řešení a  zachraňte 
noční klid! Ve hře Splašené kuře 
zase pomocí karet objevíte parťá-
ka a společně vše dotáhnete k cíli. 
Hodně štěstí!
vstupné: zdarma

LOUTKOVÝ FESTIVAL

16.–17. října 2021
Pořádání loutkového festivalu 
má v Sezimově Ústí dlouholetou 
tradici. Nebudou chybět zajímavá 
představení od  profesionálních 
i  amatérských souborů, výtvarné 
dílny, workshopy s loutkami nebo 
kouzlení. Přijďte s  dětmi, těšíme 
se na Vás.

SOBOTA 16. ŘÍJNA
VESELÁ POUŤ
LOUDADLO
16. října 13 hod.
sál Spektrum

Už samotný název nás zavá-
dí tam, kam děti s  rodiči velice 
rády chodí – do  světa kolotočů, 
hudby a  říše cizokrajných zvířat. 
Na  pouti se s  vámi setkají také 
dvě roztomilá strašidla Kryšpín 
a  Táhlo, ježibaba a  neposední 
hadi. Během představení nás na-
vštíví Jů a Hele. Pro děti od 4 let.
vstupné: 50 Kč 

ZAJÍČEK A VELKÁ 
MRKVOVÁ ZÁHADA
DIVADLO 100 OPIC
16. října 15.30 hod.
sál Spektrum

Zajíček Kuliferda pěstuje mr-
kev. Věřte, že se na záhonku dost 
nadře. Jenomže jednoho dne se 
mrkev ztratí. Avšak zloděj se pře-
počítal. Protože Kuliferda je také 
velký detektiv. A kupodivu – za-
čne to pouhou mrkví a  skončí 
záchranou celého království. Pro 
děti od 4 let.
vstupné: 50 Kč

POHÁDKY PO TELEFONU
DIVADLO POTULNÉHO 
ČAJOVNÍKA
16. října 17.30 hod.
sál Spektrum
Pan Bianchi je prodavač papíro-
vých růží a  cestuje po  celé Itálii. 
Každý den musí vydělat alespoň 
jednu korunu, aby mohl zavo-
lat z  telefonní budky domů své 
dcerce a řekl jí pohádku na dob-
rou noc. A  protože pan Bianchi 
je skvělý táta, tak se mu to vždy 
podaří. Pro děti od 3 let.
vstupné: 50 Kč

NEDĚLE 17. ŘÍJNA
DESET ČERNOUŠKŮ
DIVADLO LOKVAR
17. října 13.30 hod.
sál Spektrum
Deset malých černoušků nastra-
ží past žirafě, ta jim však spolu 
se svými přáteli a pomocníky dá 
užitečnou životní lekci. Děti se 
tak zábavnou formou seznámí 
s  příslovím „Kdo jinému jámu 

ŘEDITELKA MSKS
737 254 683

vedenimexus@sezimovo-usti.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM 
(SPEKTRUM)
736 523 288 

(předprodej vstupenek)
infocentrum@sezimovo-usti.cz

OTEVÍRACÍ DOBA IC
PONDĚLÍ 8-12 | 13-16
ÚTERÝ 8-12 | 13-17
STŘEDA        8-12 | 13-16
ČTVRTEK 8-12 | 13-17
PÁTEK      8-12

POKLADNA
736 523 288

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

GALERIE SPEKTRUM
Výstavy jsou přístupné  

v otevírací době informačního 
centra nebo kina a v době 

konání kulturních akcí MSKS.

KNIHOVNA MĚSTSKÝ ÚŘAD
381 201 145

mk1@sezimovo-usti.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

Kulturní program na měsíc říjen

PO 9–11:30 13–17
ÚT – 13–15
ST 9–11:30 13–17
ČT – 13–15
PÁ 9–11:30 –

KNIHOVNA ŠKOLNÍ NÁM.
603 257 500

mk2@sezimovo-usti.cz

PO 8–12 13–16
ÚT 8–12 13–16
ST – 13–18
ČT 8–12 13–16
PÁ 8–12 –
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kopá...“. Text Ivy Peřinové je své-
ho druhu detektivkou, ale hravou, 
úsměvnou a určenou dětem od 3 
let.
vstupné: 50 Kč 

ZTRACENÝ DENÍK
PROFESORA Z ESSEXU
DIVADLO DOKOLA
17. října 15.30 hod.
sál Spektrum

Deník přírodovědce, který v době 
páry ztroskotal se svou ženou 
na odlehlém ostrově plném podi-
vuhodných a  neprozkoumaných 
tvorů. Výlet do  země, o  které 
možná sníme, nebo je skutečnos-
tí, které nikdo neuvěří. Vytvořil 
a hraje Vojtěch Morava. Vhodné 
pro děti od 6 let.
vstupné: 50 Kč 

O ZLOBIVÉM SKŘÍTKOVI
DIVADÝLKO NA SCHODECH
17. října 16.30 hod.
loutkový sál

V  jednom království se objeví 
zlý skřítek, který zničí všechno, 
co kdo pochválí. Až Kašpárek se 
skřítkem Nápravníčkem přijdou 
na to, jak zlého skřítka porazit.
vstupné: 50 Kč 

DOPROVODNÝ PROGRAM 
LOUTKOVÉHO FESTIVALU

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
KOUZELNÍK PETR
16.–17. října 13–18 hod.
foyer Spektrum

Jak se doopravdy čaruje anebo 
jak se pracuje s  loutkou a  jak ji 
můžeme „oživit“? Vše se dozvíte 
a  uvidíte na  našem Loutkovém 
festivalu. Celým víkendem nás 
provede kouzelník Petr, který má 
pro děti připravena nejen kouzla 
a  triky, ale také povídání o  tom, 
jak loutky fungují.

VYROB SI VLASTNÍ LOUTKU
JANA HUBKA VANÝSKOVÁ
16. října 14–18 hod.
malý výstavní sál Spektrum
S pomocí i bez si budou moci už 
i  ty nejmenší děti vyrobit vlast-
ní loutku pro radost nebo pro 
opravdové divadlo. Na místě bu-
dou připravené různé látky, pa-
píry, dřívka, krajky, kůže, plstě, 
zkrátka vše, co takové šikovné 
ručičky potřebují. To vše pod tak-
tovkou Jany Hubky Vanýskové.
vstupné: 60 Kč 

MARCIPÁNOVÁ DÍLNA
MUZEUM MARCIPÁNU 
A ČOKOLÁDY
17. října 14–18 hod.
malý výstavní sál Spektrum
Přijďte si vyzkoušet práci s  mar-
cipánem a  vyrobit si svůj origi-
nální výrobek dle vlastní fantazie. 
Po celé odpoledne bude pro děti 
připravena marcipánová dílna tá-
borského Muzea čokolády a mar-
cipánu.
vstupné: 60 Kč 

KONCERTY

MARCEL ZMOŽEK
25. října 18 hod.
sál Spektrum

Vystoupení hudebního skladate-
le, textaře a zpěváka, který již 25 
let úspěšně působí na domácí hu-
dební scéně a navazuje na tvorbu 
svého otce Jiřího Zmožka. „Už mi 
lásko není 20 let“ a další oblíbené 
písně na koncertě jistě zazní.
vstupné: 180 Kč 

DIVADLA

PODAŘENÉ PANSTVO
SPOLEK DIVADELNÍCH 
OCHOTNÍKŮ MILIČÍN
11. října 19 hod.
sál Spektrum

Komedie o tom, co se stane, když 
zámožnou rodinu navštíví dva 
podvodníci. Odolá svodům po-
hledného barona manželka nebo 
podlehne okouzlení podvodnice 
uzenář Alfons? A kdo na tom nej-
více získá?
Hrají: Pazdera Zdeněk, Berano-
vá Hana, Vindušková Vendula, 
Podzimek Václav, Muzikář Petr, 
Dostálová Dana, Dvořák Pavel, 
Dostál Stanislav
Režie: Kořínková Vlasta
Vstupné 
mimo předplatné: 100 Kč

DROBEČKY Z PERNÍKU
AGENTURA HARLEKÝN
20. října 19 hod.
sál Spektrum
Barová zpěvačka Evy Mearová 
se vrací z  protialkoholní léčebny 

domů, kde žije společně se stár-
noucí hereckou kráskou Toby. 
K tomuto životu patří i její o de-
set let mladší milenec Lou Tenner 
a  nedospělá dcera Polly, která je 
dospělejší než její matka, a  svo-
jí kurážnou povahou ji ukáže 
správnou cestu, jak žít.
Hrají: Simona Stašová, Andrea 
Daňková, Čestmír Gebouský, He-
lena Karochová, Ernesto Čekan/
Filip Cíl, Josef Fečo
vstupné: 460 Kč

POHÁDKY

O ZLOBIVÉM SKŘÍTKOVI
DIVADÝLKO NA SCHODECH
27. října 16.30 hod.
loutkový sál
V  jednom království se objeví 
zlý skřítek, který zničí všechno, 
co kdo pochválí. Až Kašpárek se 
skřítkem Nápravníčkem přijdou 
na to, jak zlého skřítka porazit.
vstupné: 20 Kč 

PŘEDNÁŠKY

DENY&CAROL: NAPŘÍČ USA
13. října 18 hod.
sál Spektrum

Na  přednášce se dozvíme o  ces-
tách dvou mladých dam, a to do-
slova napříč USA. Cestu začaly 
v  Chicagu, pokračovaly do  Las 
Vegas, Los Angeles, San Francisca 
a  na  Havajské ostrovy. Společně 
se s  nimi podíváme na  filmová 
místa, projedeme se kajakem 
po řece, také si ukážeme nejzná-
mější americké zábavní parky. 
Přednáší: Denisa Zmeškalová 
a Karolína Kilhofová
vstupné: 100 Kč

Kulturní program na měsíc říjen
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VÝLETY

TOMÁŠ BAŤA A ZLÍN
2. října 
odjezd: 6.00 Spektrum, 
6.05 Husovo nám. SÚ I, 
6.15 Tábor ČD 

Po čase se vracíme do Zlína a opět 
půjdeme po stopách Tomáše Bati. 
Tentokrát navštívíme kromě 
mrakodrapu a  muzea "Expozice 
Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra 
skutečnost..." další dvě nové ex-
pozice. S  průvodcem si prohléd-
neme vilu Tomáše Bati, v níž dnes 
sídlí Nadace Tomáše Bati a  dům 
si uchoval genius loci svých ma-
jitelů. Jako absolutní novinka nás 
čeká úchvatná funkcionalistická 
stavba – památník Tomáše Bati, 
který byl po rozsáhlé rekonstruk-
ci otevřen teprve v roce 2019. 
Cena: 1490 Kč
Platba hotově nebo kartou v Info-
centru Sezimovo Ústí nebo po pře-
dešlé rezervaci převodem na  účet 
705  978  359/0800, var. symbol 
0210

GALERIE

JOSEF KAŠPAR 
– VÝSTAVA V NOCI A VE DNE 
VERNISÁŽ 29. října 17 hod.
galerie Spektrum
Výstava je přístupná 
do 29. 11. 2021.

Výtvarník, hudebník a  pedagog 
představuje průřez své celoži-
votní tvorby. Kresbě a  malbě 
se věnuje od  školních let na  ZŠ 
Chyšky a  později na  Gymná-
ziu v  Milevsku. Rozhodující vliv 
na  jeho umělecké směřování 
mělo studium výtvarné výchovy 
na Pedagogické fakultě v Českých 
Budějovicích v letech 1985 – 1990 
u  akademického malíře Romana 
Kubičky. Během této doby se za-
čal zaměřovat především na  ab-
straktní tvorbu, byť s  občasnými 
experimenty na pomezí kubismu, 
surrealismu nebo popartu. Ab-
straktní vyjádření se stalo základ-
ním poznávacím znamením jeho 
tvorby, ve  které lze vystopovat 
vlivy Pieta Mondriana, Vasilije 
Kandinského nebo Jacksona Po-
llocka. Další oblastí jsou grafické 
práce. Je autorem řady oficiálních 
plakátů kulturních akcí, ilustrací. 
Pro několik firem navrhl a vytvo-
řil loga. V  současnosti pracuje 
jako ředitel Centra kultury měs-
ta Písek. O hudební doprovod se 
postará skupina Josefa Kašpara 
NOC A DEN.
vstupné: zdarma

ART SETKÁNÍ 2021
galerie Spektrum
Výstava je přístupná 
do 12. 11. 2021.

Členové a  hosté VSU ČMS při-
pravili mezinárodní výstavu ob-
razů téměř třiceti umělců z Čech 
i Slovenska. V dílech se představí 
velmi různorodé a pestré náměty. 
Fotografie, malba, figurální tvorba.
vstupné: 10 Kč

VÝSTAVA DOMÁCÍHO 
HOSPICE JORDÁN 
galerie Spektrum
Výstava je přístupná 
do 29. 10. 2021.
Výstava představuje tým Domá-
cího hospice Jordán a  zachycuje 
okamžiky v zázemí hospice, které 
předcházejí výjezdům do  rodin 
pacientů. Ukazuje jednotlivé čle-
ny týmu, jejich zaměření a moti-
vaci, proč v hospici pracují.

Doplňují ji úryvky dopisů od ro-
din pacientů, které popisují jejich 
pocity a zkušenost s domácí hos-
picovou péčí. 
vstupné: 10 Kč

PŘIPRAVUJEME

BENÁTKY POD SNĚHEM
PANTHEON PRODUCTION
3. listopadu 19 hod.
sál Spektrum

Situační komedie vypráví příběh 
jedné „večeře s přáteli“, která kon-
frontuje dva mladé páry s oprav-
dovostí a  falší jejich lásky. Jedni 
mají před svatbou, druzí možná 
před rozchodem. Společné setká-
ní může všechno převrátit. Jedno 
malé nedorozumění vede až k ab-
surdním situacím. Gilles Dyrek 
se satirickým úsměvem přitom 
odhaluje i naivitu některých z nás 
nad řešením problémů okolního 
světa.
Hrají: Lucie Štěpánková, Filip Cíl, 
Veronika Arichteva / Kristýna Ja-
náčková, Jaromír Nosek
Vstupné 
mimo předplatné: 380 Kč

KARLOVY VARY, 
KYSELKA–MATTONI, BECHER
6. listopadu 
odjezd: 6.00 Spektrum, 
6.05 Husovo nám. SÚ I, 
6.15 Tábor ČD 

Výlet nás zavede do  Karlových 
Varů a  nedaleké Kyselky. Bude-
me mít možnost srovnat krá-
su nejznámějších českých lázní 
v  porovnání se zdevastovanými 
lázněmi Kyselka, které ovšem 
v 19. stol. patřily k luxusu a byly 
navštěvované stejně jako Kar-
lovy Vary. Naše putování začne 
v Mattoni muzeu, kde je k vidění 
stará stáčírna minerálních vod. 
Pak společně zamíříme zchátra-
lými lázněmi k  pramenu vody 
(láhev s  sebou). S  průvodcem si 
projdeme celé Karlovy Vary. Na-
vštívíme i Becher muzeum s ma-
lou ochutnávkou. V rámci výletu 
budeme dost chodit, zvažte proto 
svoje síly a nezapomeňte na dob-
rou obuv.
Cena: 1390 Kč
Platba hotově nebo kartou v Info-
centru Sezimovo Ústí nebo po pře-
dešlé rezervaci převodem na  účet 
705  978  359/0800, var. symbol 
0611

O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI
A MAKOVÝCH BUCHTÁCH
CZIDIVADLO PRAHA
7. listopadu 15 hod.
sál Spektrum

Pohádka o princezně, která by se 
ráda vdávala, a o čertovi Luciášo-
vi, vrchním správci pekelného ne-
pořádku, který si hledá nevěstu.
Vstupné: 50 Kč

KRÁLOVNY
VIP ART COMPANY
8. listopadu 19 hod.
sál Spektrum

Lázeňský pokoj možná nevypadá 
jako vhodné místo pro komedii, 
ale opak je pravdou. Tři ženy, kte-
ré se na něm sejdou, by se za nor-
málních okolností nemohly se-
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tkat, nebýt havárie vodovodního 
potrubí, ke které dojde v jednom 
z lázeňských křídel.
Každá z  hrdinek má odlišný 
problém, přesto mají cosi spo-
lečného. Tyto tři postavy jsou 
generačně i sociálně každá jinde, 
přesto spolu musí strávit společný 
čas. Královny jsou komedií plnou 
upřímného humoru, ze kterého 
občas mrazí v zádech.
Hrají: Jana Boušková, Vilma Ci-
bulková, Karolína Půčková
vstupné: 380 Kč

JOSEF FORMÁNEK–CESTY
VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ
15. listopadu 18 hod.
sál Spektrum

„Když myslíte na  minulost nebo 
na  budoucnost, okrádá vás to 
o  přítomnost“, tvrdí světoběžník 
a autor sedmi knih Josef Formá-
nek. Čtení, promítání a vyprávění 
cestovatele a  úspěšného spiso-
vatele o cestách vnějších a vnitř-
ních, o  pralese, šamanech, pití 
i  nepití, okamžiku rozhodnutí, 
víře a laskavosti.
vstupné: 100 Kč

KLUBOVNA III. VĚKU

CVIČENÍ V PŘÍRODĚ
4. října 14.00 hod.
Krátká, Sezimovo Ústí II
Protažení těla pěkně na čerstvém 
vzduchu.

CESTA K AUDIOPOHÁDKÁM
11. října 14.00 hod.
vestibul Městského střediska
kultury a sportu 
v Sezimově Ústí II
Jak vznikaly audiopohádky Po-
hádkového místopisu města 
Sezimova Ústí nám povypráví 
sama autorka paní Jindřiška Bu-
merlová.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
18. října 14.00 hod.
vestibul Městského střediska
kultury a sportu 
v Sezimově Ústí II
Pod vedením paní Dany Průcho-
vé projdeme techniky cvičení pa-
měti. 

ZDOBÍME – VYTVÁŘÍME 
ORIGINÁL
25. října 14.00 hod.
vestibul Městského střediska
kultury a sportu 
v Sezimově Ústí II
Lektorku Monikou Brýdovou 
znáte z  pořadu Rady ptáka Los-
kutáka nebo z jejího webu brydo-
va.cz. Společně se naučíme zdobit 
oděvy (trička apod.) či textilní 
tašky pomocí šablon, které si Mo-
nika sama navrhuje. Účastníci 
kurzu tak získají originální kou-
sek do svého šatníku.

KNIHOVNY

Knihovna Městský úřad
Knižní novinky
Pro dospělé:
Jan Cimický: 
Opuštěné nádraží
detektivka
Andrew Mayne: 
Dívka pod hladinou
thriller
Klára Janečková: 
Francouzský manžel
čtení pro ženy
Nina Špitálníková: 
Mezi dvěma Kimy
dokument o  studijním pobytu 
v KLDR
Štěpán Javůrek: Chaloupky
román z prostředí Krušných hor

Pro děti a mládež:
David Walliams: Bestie 
z Buckinghamského paláce
fantasy pro děti
Petra Fantová: 
Česká republika
ilustrovaný atlas
Christina Braun: Vítej v přírodě
pro nejmenší
Lánská Miroslava:
Zvířátka a loupežníci
leporelo
Zuzana Pospíšilová: 
O berušce parádnici
leporelo

Knihovna Školní náměstí
Knižní novinky
Pro dospělé:
Mariana Zapata: 
S láskou, Lukov
pro ženy
Sally Hepworthová: Tchýně
psychologický thriller
Dominik Dán: Ve stínu
detektivka
Miroslav Macek: 
Záhada zamčeného pokoje
povídky
Marie Rejfová: 
Když se vosy vyrojí 
detektivka

Pro děti a mládež:
Sam Hay: 
Stella a noční skřítkové 
dobrodružné
Dav Pilkey: Nejmocnější robot 
Rickyho Ricotty 
pro kluky i holky
Katja Reiderová: 
Příběhy o hříbatech 
čtení pro 2. třídu
Michal Vlk: Tajemství Querburů 
fantasy pro děti
O kocourkovi ze dvorku 
leporelo

KINO SPEKTRUM

Změna programu 
a termínů vyhrazena.

pá  1. října 17:30 hod.
ne  3. října 17:30 hod.
JEDINĚ TEREZA 

romantická komedie
ČR, 2021, 102 min., přístupný

pá     1. října 20:00 hod.
so     2. října 20:00 hod.
čt  21. října 20:00 hod.
pá  22. října 17:00 hod.
NENÍ ČAS ZEMŘÍT 
akční
USA, 2021, 163 min., 15 let, titulky

so 2. října 15:00 hod.
100 % VLK

animovaný
AUS, 2020, 96 min., přístupný, 
dabing
Začátek letošního podzimu přináší 
stoprocentně zábavné a  chlupaté 
dobrodružství. Mladý vlkodlak, 
který by se jednou měl stát obáva-
nou příšerou a vůdcem smečky, se 
promění v  roztomilého hebkého 
pudla.

so    2. října 17:30 hod.
út 19. října 20:00 hod.
ZBOŽŇOVANÝ 

komedie
ČR, 2021, 99 min., 12 let

ne 3. 10. 20:00 hod.
ALTO: ARCHITEKTURA EMOCÍ
dokument
FIN, 2020, 102 min., přístupný, 
titulky

út 5. 10. 17:30 hod.
STINGL – MALÝ VELKÝ OKIMA
dokument
ČR, 2021, 90 min., přístupný

út  5. října 20:00 hod.
SUPERNOVA
drama
VB, 2020, 93 min., 12 let, titulky

st 6. října 16:00 hod.
PÁSMO ANIMOVANÝCH 
FILMŮ 3
pásmo pohádek
ČR, 1963–1988, 44 min., přístupný
Jak si Jakub naposledy vystřelil; 
Špatně namalovaná slepice; Slova 
slova; Příhody brouka Pytlíka

st 6. října 17:30 hod.
ZRCADLA VE TMĚ
drama
ČR, 2021, 83 min., 12 let
Tanečnice Marie (Alena Doláko-
vá) a  její přítel František se snaží 
zachránit svůj vztah pomocí od-
povědí na 36 otázek, díky kterým 
se podle vědců zamilujete do  ko-
hokoliv. Jenže čerstvě třicetiletá 
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Marie má plnou hlavu jiných, 
mnohem důležitějších otázek. Má 
cenu pokračovat v kariéře, ve které 
nikdy nedosáhne vrcholu? Dokáže 
překonat svůj strach z průměrnosti 
a být se sebou spokojená? Přestane 
jí matka někdy mluvit do  života? 
A  hlavně – stojí její vztah vůbec 
za záchranu? Šimon Holý ve svém 
formálně výrazném celovečerním 
debutu přináší nebývale autentic-
ký pohled na vztahy, sny a starosti 
dnešních lidí okolo třicítky.

st    6. října 20:00 hod.
čt 28. října 10:00 hod.
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA 
A KAREL 

komedie
ČR, 2021, 118 min., 12 let

čt 7. října 10:00 hod.
MATKY 
komedie
ČR, 2020, 95 min., 12 let

čt    7. října 17:30 hod.
pá    8. října 20:00 hod.
so    9. října 17:30 hod.
ne 10. října 20:00 hod.
st 27. října 17:30 hod.
so 30. října 20:00 hod.
KAREL
životopisný dokument
ČR, 2020, 127 min., přístupný

čt    7. října 20:00 hod.
út 26. října 17:30 hod.
MINUTA VĚČNOSTI
drama
ČR, 2021, 87 min., přístupný

pá  8. 10. 17:30 hod.
TITAN 
drama
FR, B, 2021, 108 min., 18 let, 
titulky

so    9. října 15:00 hod.
ne 10. října 15:00 hod.
MYŠI PATŘÍ DO NEBE
animovaný 
ČR, F, P, SR, 2021, 87 min., přístupný

so 9. října 20:00 hod.
ZHOUBNÉ ZLO
drama
USA, 2021, 111 min., 15 let, titulky

ne 10. října 17:30 hod.
so 23. října 20:00 hod.
ZÁTOPEK
životopisný
ČR, 2021, 130 min., přístupný

út 12. října 17:30 hod.
BLACK WIDOW  
akční
USA, 2021, 134 min., 12 let, dabing

út 12. října 20:00 hod.
FELLINI A DUCHOVÉ 
dokument
IT, 2020, 90 min., 12 let, titulky

čt 14. října 10:00 hod.
GUMP – PES, KTERÝ 
NAUČIL LIDI ŽÍT 
rodinný
ČR, 2020, 90 min., přístupný

čt 14. října 17:00 hod.
ne 24. října 17:30 hod.
POSLEDNÍ SOUBOJ 
historický
USA, 2021, 152 min., 12 let, titulky 

Příběh se odehrává ve  Francii  
14. století a  je o posledním, ofici-
álním, Francií posvěceném duelu 
mezi dvěma muži. Jean de Carrou-
ges (Matt Damon) a  Jacques Le 
Gris (Adam Driver) jsou přátelé, ze 
kterých se stanou rivalové. Středo-
bodem jejich pře je Marguerite, 
žena Carrougese. Tu Le Gris dle 
jejích slov napadne, ona ho veřejně 
obviní, jenže on tvrdí, že je nevin-
ný. Carrouges začne bránit čest své 
ženy a výsledkem je duel s tím nej-

vyšším rizikem – smrtí. V případě 
prokázání nevinny Le Grise navíc 
Marguerite hrozí upálení zaživa.

čt 14. října 20:00 hod.
so 16. října 20:00 hod.
VENOM 2: 
CARNAGE PŘICHÁZÍ  
akční
USA, 2021, 120 min., 12 let, dabing
Na  filmová plátna se vrací Tom 
Hardy jako Venom, jedna z nejlep-
ších a nejkomplexnějších comicso-
vých postav společnosti Marvel.

pá  15. října 17:30 hod.
NEZNÁMÝ
drama
ČR, LV, RU, 2020, 123 min., 12 let, 
titulky

Policejní inspektor Florian se kvůli 
vášnivému vztahu k  mladé atrak-
tivní Stele dostává do víru událostí 
vedoucích k  jeho neodvratnému 
pádu na  lidské dno. Film osciluje 
na hranici krimi thrilleru, film noir 
i akční podívané. Příběh postupně 
odhaluje temnou proměnu hlavní 
postavy a její sestup do pekla, kde 
neplatí žádné morální zákony.

pá 15. října 20:00 hod.
OKUPACE
komedie
ČR, 2021, 98 min., 15 let
Černá komedie se odehrává jed-
né noci v  zakouřeném baru, kde 
charaktery vlají jako oblaka ciga-
retového dýmu. Unavený večírek 
naruší nezvaný host a večer nabere 

naprosto nečekaný směr. V  hlav-
ních rolích se představí Martin 
Pechlát, Ondřej Brousek nebo An-

tonie Formanová, roli ruského dů-
stojníka sehrál Alexej Gorbunov 
známý z filmu Dvanáct od režiséra 
Nikity Michalkova.

ne 17. října 20:00 hod.
BOTTICELLI – FLORENCIE 
A MEDICEJŠTÍ 
dokument
IT, 2021, 94 min., přístupný, titulky

út 19. října 17:30 hod.
VLK A LEV: 
NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ 
rodinný
FR, 2021, 99 min., přístupný, 
dabing
Velké a  nečekané dobrodružství 
vlka a  lva. V  kanadské divočině 
svede osud dohromady mladou 
dívku s  mláďaty dvou obávaných 
šelem a  dá vzniknout přátelství, 
které nemá obdoby. Film natočil 
tvůrce úspěšného snímku „Mia 
a  bílý lev“ Gilles de Maistre a  je 
opět výjimečný tím, že se natáčel 
se skutečnými zvířaty a  obešel se 
bez digitálních triků.

čt 21. října 10:00 hod.
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA 
komedie
ČR, 2021, 97 min., přístupný 

čt 21. října 17:30 hod.
KRYŠTOF
drama
ČR, 2021, 101 min., 15 let

pá 22. října 20:15 hod.
HALLOWEEN ZABÍJÍ 
horor
USA, 2021, 105 min., 15 let, titulky
Některé netvory je fakt těžké zabít. 
Tak třeba Michael Myers, legen-
dární tichý zabiják s bílou maskou, 
už úspěšně uniká přes čtyřicet let. 
Halloween zabíjí je další kapitolou 
v úspěšné a mimořádně houževna-
té sérii.
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nebo služby nabízených v reklamě nebu jiném materiálu 
komerční povahy.

so 23. října 15:00 hod.
ne 24. října15:00 hod.
ROZBITÝ ROBOT RON
animovaný
USA, 2021, 107 min., přístupný,
dabing

Příběh trochu osamělého dva-
náctiletého sedmáka Barneyho 
a  Rona, jeho nového chodícího, 
mluvícího a  zcela digitálního pří-
tele, který má být, alespoň podle 
reklamy, „nejlepší kamarád robot“. 
Avšak roztomilý robot Ron není 
úplně v pořádku. Na pozadí doby 
svázané sociálními sítěmi a  pro-
dchnuté digitálními vztahy chlapec 
a robot prožívají nevšední a laska-
vé dobrodružství, během kterého 
zjišťují, že pravé přátelství netkví 
v dokonalosti.

so 23. října 17:00 hod.
DUNA  
dobrodružný
USA, 2021, 155 min., 12 let, titulky
Kultovní sci-fi dílo vypráví o mo-
cenských bojích uvnitř galaktické-

ho impéria, v nichž jde o ovládnutí 
planety Arrakis: zdroje vzácného 
koření – melanže, jež poskytuje 
zvláštní psychické schopnosti, kte-
ré umožňují cestování vesmírem.

ne 24. října 20:00 hod.
ZPRÁVA

historický
ČR, SR, D, 2021, 94 min., 12 let
Druhá světová válka, 7. duben 
1944. Pro tisíce vězňů z celé Evro-
py ve špinavých barácích a s jídlem 
na příděl den jako kterýkoliv jiný. 
Zatímco ostatní chtějí jen přežít, 
skupinka vězňů připravuje útěk. 
Když se spoluvězni shromažďují 
na  večerní přepočítávaní, jsou už 
šestadvacetiletý Fredy a  o  šest let 
mladší Valér ukryti v  jámě pod 
hromadou trámů. Nevyzrazení po-
třebují vydržet tři dny. Tak dlouho 
Němci hledají ty, kteří se pokusí 
o  útěk z  koncentračního tábora 
v Osvětimi. Když zvuk sirén ohlá-
sí konec hledání, dva vyhladovělé 
a zmrzlé mladíky čeká sto kilome-
trů přes hory a nepřátelské hlídky 
na cestě do rodné země, na území 
Československa. 

út 26. října 20:00 hod.
LÁSKA POD KAPOTOU
dokument
ČR, SR, 2021, 85 min., 12 let

Odhodlaný padesátník Jaroslav 
má v  životě dvě vášně. Rychlá 
auta a školní lásku Jitku, která mu 
po  zpackaném manželství vrátila 
naději a  chuť jít dál. Jitka, služeb-
ně nejstarší autokrosová řidička 
v Čechách, by sotva našla lepšího 
mechanika a kouče, než je Jaroslav. 
Ten pro ni znovu a  znovu staví 
z  ojetin závodní auta a  společně 
doufají ve vítězství.

st 27. října 20:00 hod.
FAMU V KINĚ 2
rodinný
ČR, 2021, 79 min., přístupný
Filmová škola pro vás připravila 
neotřelé, humorné a žánrově pest-
ré pásmo krátkých filmů pro celou 
rodinu. Ve  vtipném animovaném 

filmu se stanete součástí příběhu 
beruško-pavoučí noční můry, kte-
rá se stala skutečností. Když chcete 
něco dokázat, nesmíte se bát niče-
ho. O čem je řeč? No přece o you-
tuberství.

čt 28. října 17.30 hod.
pá 29. října 20:00 hod.
ne 31. října 17:30 hod.
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
komedie
ČR, 2021, 90 min., přístupný

Kde končí objetí a začíná škrcení? 
Hlavní otázka vztahové komedie 
pro lidi, kteří chtějí ve zdraví a lás-
ce přežít vlastní manželství. Téma-
tem, nikoli příběhem, navazujeme 
na  film Teorie tygra, který řešil 
cestu, kudy utéct ze vztahu, který 
nevyhovuje. 

čt 28. října 20:00 hod.
PAROŽÍ
horor
USA, 2021, 99 min., 15 let, titulky
V  izolovaném městě v  Oregonu 
se učitelka střední školy a její bra-
tr, místní šerif, zaplete s jedním ze 
studentů, jehož temná tajemství 
vedou až k děsivému setkání s  le-
gendární bytostí, která zde byla 
dávno před nimi.

so 30. října 15:00 hod.
SEAL TEAM: 
PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ
animovaný
ZA, 2021, přístupný, dabing
Statečný mladý tuleň Quinn už 
má plné zuby žraločích nájezdů 
na svou vesnici. Rozhodne se proto 
sestavit speciální tulení jednotku, 
která tyto žraločí teroristy vyžene 
z jejich území nadobro! Má to však 
jeden háček: tahle “speciální jed-

notka” se skládá z veselých tuleňů, 
kteří nikdy nebojovali a do formy 
je nedokáže dostat ani zkušený ve-
litel Claggart. Jenže síla není vždy 
vše a možná se jim mír podaří na-
stolit důvtipem, inteligencí a dob-
rým srdcem.

so 30. října 17:30 hod.ne 31. 
října 20:00 hod.

LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
komedie
ČR, 2021, 94 min., přístupný
Tereza, bývalá primabalerína Ná-
rodního divadla, se přestěhovala 
s  manželem Petrem a  sedmiletou 
dcerou na  opuštěný mlýn, který 
zdědila po babičce. S buldočí vůlí 
a přes omezené finanční prostřed-
ky stavení rekonstruuje, aby vytvo-
řila rodině nový domov. A přivy-
dělává si tím, že vede v místní škole 
kroužek pohybové výchovy. Petr 
na venkově není šťastný, chce dělat 
kariéru v  Praze. Jedné noci mlýn 
začne hořet, na  scéně se objevují 
dobrovolní hasiči a  jejich hezký 
velitel. Petr Tereze oznamuje, že se 

stěhuje do  Prahy, ředitel školy, že 
kroužek pohybové výchovy chce 
vedení města zrušit, a na scéně se 
zničeho nic objeví Tereziny kama-
rádky. Pokud to všechno chce Te-
reza ve  zdraví přežít, bude muset 
vymyslet plán...

ne 31. října 15:00 hod.
ADDAMSOVA RODINA 2 
animovaný
USA, VB, CAN, 2021, 93 min., pří-
stupný, dabing
Vyrazte na  letní dovolenou s  Ad-
damsovou rodinou, kteří svým 
nevšedním a podivným chováním 
terorizují nové kraje.
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