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Připravujeme pronájem...  
Poslední možnosti dotací
Kozí hrádek čekají opravy
Ptačí rubrika Václava Gabriela
Martina Hubáčková vyhrála Kros
Kulturní program
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Měsíčník

Martin Doležal
starosta města

■ S ohledem na ukončení 
činnosti fy Kolibřík energie 
řešila RM zajištění dodávek 
elektřiny pro město a jeho 
organizace;

■ Kvůli nutným vícepracím 
schválila RM prodlouže-
ní termínu rekonstrukce  
ul. Šafaříkova na 17. 12. 2021;

■ RM schválila aktualizaci 
dlouhodobého plánu oprav 
bytových prostor města;

■ RM schválila podání žádosti 
o odkup pozemků v areálu 
Soukeník od Lesů ČR.         

Krátce z radnice

Slavnosti Hurá na hrad zakončily úspěšnou turistickou sezónu na Kozím hrádku v sobotu 25. září. Stovky návštěvníků zhlédly 
rytířské souboje, letové ukázky dravců, vyzkoušely dobová řemesla i žonglování s kejklíři. Připravená byla také večerní komento-
vaná oživlá prohlídka, vše za účasti šermířského spolku Táborští Kupci.

Martin Doležal, starosta města

Ve dnech 8. a 9. října se usku-
tečnily volby do  Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR. Jak 
jsme volili v  Sezimově Ústí? Vo-
lební účast byla v  našem městě, 

ve srovnání s okresem, krajem i ce-
lou ČR, nadprůměrná. K  urnám 
se dostavilo 70,66 % oprávněných 
voličů (okres Tábor 67,37 %, Jiho-

český kraj 66,34 %, ČR 65,43 %). 
 Pro zajímavost: nejvyšší účast byla 
ve  volebním okrsku č. 6 (MěÚ) 
– 78,46 %, nejnižší ve  volebním 

okrsku č. 8 (ZŠ Švehlova) – 61,26 %. 
Dovolte mi, abych poděkoval všem 
voličům za vysokou účast, členům 
a  zapisovatelům volebních komisí 
za  jejich práci a  zaměstnancům 
MěÚ a  Správy města za  přípravu 
a  zajištění bezproblémového prů-
běhu voleb.                                       

Jak jsme volili?

Strana
číslo název (zkr.)

Celkem město VO 1 VO2 VO3 VO4 VO5 VO6 VO7 VO8
hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy %

1 Strana zelených 42 1,04 5 0,77 5 0,98 5 1,21 8 1,28 11 1,72 1 0,27 2 0,55 5 1,10
2 Švýcarská demokracie 14 0,34 4 0,62 0 0,00 1 0,24 2 0,32 3 0,47 1 0,27 2 0,55 1 0,22
3 VOLNÝ blok 26 0,64 6 0,93 5 0,98 2 0,48 5 0,80 7 1,09 0 0,00 0 0,00 1 0,22
4 SPD 252 6,29 33 5,12 41 8,03 21 5,10 27 4,32 48 7,53 30 8,17 18 5,01 34 7,52
5 ČSSD 234 5,84 36 5,59 34 6,66 25 6,08 38 6,08 45 7,06 20 5,44 16 4,45 20 4,42
7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 4 0,09 0 0,00 1 0,19 1 0,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,44
8 Trikolora Svobodní Soukr. 108 2,69 13 2,01 15 2,94 12 2,91 18 2,88 14 2,19 6 1,63 17 4,73 13 2,87
9 Aliance pro budoucnost 9 0,22 2 0,31 0 0,00 2 0,48 0 0,00 3 0,47 0 0,00 1 0,27 1 0,22

10 Hnutí Prameny 2 0,04 0 0,00 1 0,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,27 0 0,00 0 0,00
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 200 4,99 41 6,36 24 4,70 22 5,35 42 6,73 26 4,08 14 3,81 11 3,06 20 4,42
13 SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP09 1213 30,29 215 33,38 126 24,70 122 29,68 175 28,04 174 27,31 142 38,69 108 30,08 151 33,40
15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 4 0,09 0 0,00 1 0,19 1 0,24 1 0,16 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16 Koruna Česká (monarch.str.) 10 0,24 1 0,15 0 0,00 0 0,00 2 0,32 2 0,31 1 0,27 2 0,55 2 0,44
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 629 15,70 103 15,99 96 18,82 57 13,86 106 16,98 89 13,97 50 13,62 46 12,81 82 18,14
18 KSČM 128 3,19 10 1,55 21 4,11 17 4,13 23 3,68 18 2,82 12 3,26 16 4,45 11 2,43
20 ANO 2011 1114 27,82 172 26,70 137 26,86 120 29,19 174 27,88 194 30,45 89 24,25 119 33,14 109 24,11
21 Otevřeme ČR norm.životu 12 0,29 3 0,46 3 0,58 3 0,72 2 0,32 0 0,00 0 0,00 1 0,27 0 0,00
22 Moravané 3 0,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,16 2 0,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00

volební účast 70,66 77,67 75,07 68,52 72,75 61,63 78,46 77,97 61,26

Voliči
v sezn.

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

5 722 4 043 70,66 4 041 4 004

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8.–9. 10. 2021
Výsledky hlasování za územní celek – město Sezimovo Ústí

Ostatní volební strany nezískaly v Sezimově Ústí žádný platný hlas nebo v Jihočeském kraji nekandidovaly. Podrobné informace jsou na www.volby.cz 
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■ bytu 2+1 v ulici Táboritů 
čp. 609 

■ bytu 1+1 na Husově 
náměstí čp. 75

Město Sezimovo Ústí 
v  zastoupení Správy 

města Sezimovo Ústí připra-
vuje výběrové řízení na  pro-
nájem bytů v  Sezimově Ústí 
v  ul. Táboritů a  na  Husově 
náměstí. 

Bližší informace získáte 
na  úřední desce, vývěskách, 
webu města a na Správě města 
Sezimovo Ústí: Eva Podrouž-
ková (tel.: 381  200  437, 
725 769 857), Jiří Stejskal (tel.: 
381 200 436, 725 769 860)    

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

Dne 1. září 2022 začne platit 
zákaz používání neekologic-

kých starých kotlů s  ústředním 
vytápěním 1. a 2. emisní třídy dle 
ČSN EN 303-5. 

Stále je možné požádat o dota-
ci na výměnu kotle. Jedná se však 
o poslední možnosti dotací:
■ Krajský úřad Jihočeského kraje 

již v minulosti vyhlásil 3 výzvy. 
Pro 1. pololetí roku 2022 připra-
vuje vyhlásit poslední, 4. výzvu. 
Požádat o  dotaci budou moci 
pouze tzv. nízkopříjmové do-
mácnosti (tj. domácnosti slože-
né čistě z osob pobírajících sta-
robní důchod nebo domácnost, 
kde jeden člen vydělal loni max. 
170.900 Kč čistého příjmu). Do-
tace bude činit až 95 % výdajů. 
Předmětem podpory by měla 
být výměna starého kotle 1. a 2. 
emisní třídy na  pevná paliva 
s  ručním přikládáním za  kotle 
na  biomasu s  ručním či auto-
matickým přikládáním, plynový 
kondenzační kotel nebo tepelné 

čerpadlo. O dotaci je nutné po-
žádat včas, tj. sledovat webové 
stránky krajského úřadu www.
kotlikovedotace.kraj-jihocesky.
cz.

■ Státní fond životního pro-
středí prostřednictvím pro-
gramu Nová zelená úsporám 
poskytuje dotace ve výši 30.000 
– 140.000 Kč pro domácnosti 
s  běžnými příjmy. Tento pro-
gram podporuje mnohem více 
možností způsobu vytápění. 
Více informací na www.novaze-
lenausporam.cz/rodinne-domy.

 Emisní třídu je možné zjistit ze 
štítku kotle nebo návodu k po-

užití, případně ji sdělí pracov-
ník, který provádí pravidelnou 
kontrolu technického stavu 
a  provozu kotle. Pro výběr 
vhodných opatření je dobré se 
poradit s  odborníky. Některé 
prodejci kotlů nabízí také po-
dání a vyřízení žádosti o dotaci.
Podle zákona o ochraně ovzduší 

je povinností provozovatele zdroje 
ústředního vytápění na pevná pa-
liva o výkonu od 10 kW provádět 
pravidelně (nejméně jednou za tři 
roky) kontrolu technického stavu 
a provozu zdroje (kotle). Tuto kon-
trolu musí provádět tzv. odborně 
způsobilá osoba, která je fyzickou 
osobou proškolenou výrobcem 
spalovacího stacionárního zdroje, 
od kterého má udělené oprávnění 
k instalaci, provozu a údržbě zdro-
je. Doklad o provedení této kont-
roly pak předkládat na  vyžádání 
MěÚ Tábor. Databázi způsobilých 
osob pro danou značku a typ zdro-
je naleznete na www.ipo.mzp.cz.

Výsledky z  kontrol odborně 
způsobilá osoba vkládá do  infor-
mačního systému (ISPOP), kde 
jsou k dispozici orgánům ochrany 
ovzduší.                                              

Poslední možnosti dotací 
na výměnu starého kotle

Zdeněk Havlůj
ředitel správy města

Koupaliště Pohoda
Zároveň s koncem letní sezóny 

skončila i sezóna koupání a rela-
xace na našem přírodním koupa-
lišti. Návštěvnost letošního roku 
patřila spíše k těm slabším. Naši-
mi turnikety prošlo necelých 8 ti-
síc návštěvníků. Pokles přičítáme 
zvýšené konkurenci obdobných 
rekreačních zařízení nacházejí-
cích se v  aglomeraci a  zejména 
protipandemickým opatřením 
a  podmínkám, které někteří ne-
byli schopni dodržet, a jiné odra-
dily.  Potěšitelné je to, že se po ce-
lou dobu provozu dařilo našemu 
správci udržet vodu v předepsané 
kvalitě. Průhlednost byla solidní 
a  veškeré kontrolní odběry vy-

hověly příslušným hygienickým 
normám. Děkujeme všem ná-
vštěvníkům za využití našeho za-
řízení a těšíme se na příští sezónu, 

která by měla jako obvykle začít 
1. června. O  případném jiném 
termínu budeme návštěvníky in-
formovat.

Zateplení bytových domů
Na podzim minulého roku rada 

města rozhodla o  postupném za-
teplování bytových domů ve vlast-
nictví města. Z  jejího pověření 
Správa města v  letošním roce za-
jišťovala realizaci u domu čp. 638. 
I  když u  tohoto objektu nešlo je-
nom o  klasické zateplení obvo-
dových stěn, ale i  střechy (včetně 
ubourání nástavby, ve  které byly 
původně umístěny expanzní nádo-
by, nového oplechování atik a hro-
mosvodového vedení) a  renovaci 
několika balkónů, podařilo se 
vysoutěžit velice rozumnou cenu  
3,6 mil. Kč. Poděkování zde patří 
firmě HMDESIGN Tábor s.r.o., 
která odvedla práci včas, v  pře-
depsané kvalitě a  bez víceprací 
za  původní cenu, i  když mohla 
mít, v této nelehké době, problémy 
s dodávkou a cenou materiálu. 

Narození: od 31. 8. do 21. 9.
Keřka Josef

Zemřelí: od 27. 8. do 19. 9.
Kroužková Zdeňka
Smetana Jaroslav

Společenská kronika

Informace ze Správy města

Připravujeme 
pronájem...
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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

Na příští rok se připravuje zatep-
lení domu čp. 490 (již je připravena 
dokumentace a je vydáno i staveb-
ní povolení, výběrové řízení na do-
davatele proběhne do konce roku) 
a čp. 619 (zde je nyní zpracováván 
projekt). Zateplování dalších byto-
vých domů město plánuje v dalších 
letech.

Opravy sportovišť
V  letošním roce, jako obvykle, 

zajišťovala naše organizace reali-
zaci několika oprav a úprav spor-
tovišť ve vlastnictví města. Jednalo 
se o úpravu povrchů v areálu soft-
ballu (tréninkové odpaliště, plocha 
pro diváky, garáž), úpravy a opra-
vy v  budově házené (šatny, dílna 
ve  sklepě, hlavní rozvaděč budo-
vy) a  akce v areálu tenisu (výmě-
na oken v šatně, oprava schodiště 
u  centrálního kurtu, právě probí-
hající oprava uvolněných odvod-
ňovacích koryt a  oprava oplocení 
kurtu). Na výše uvedené akce byla 
městem Sezimovo Ústí vyčleněna 
částka 350 tis. Kč.    

Zateplení bytových domů
Na podzim minulého roku rada 

města rozhodla o  postupném za-
teplování bytových domů ve vlast-
nictví města. Z  jejího pověření 
Správa města v  letošním roce za-
jišťovala realizaci u domu čp. 638. 
I  když u  tohoto objektu nešlo je-
nom o  klasické zateplení obvo-
dových stěn, ale i  střechy (včetně 
ubourání nástavby, ve  které byly 
původně umístěny expanzní nádo-
by, nového oplechování atik a hro-
mosvodového vedení) a  renovaci 
několika balkónů, podařilo se 
vysoutěžit velice rozumnou cenu  
3,6 mil. Kč. Poděkování zde patří 
firmě HMDESIGN Tábor s.r.o., 
která odvedla práci včas, v  pře-
depsané kvalitě a  bez víceprací 
za  původní cenu, i  když mohla 
mít, v této nelehké době, problémy 
s dodávkou a cenou materiálu. 

Na příští rok se připravuje zatep-
lení domu čp. 490 (již je připravena 
dokumentace a je vydáno i staveb-
ní povolení, výběrové řízení na do-
davatele proběhne do konce roku) 
a čp. 619 (zde je nyní zpracováván 
projekt). Zateplování dalších byto-
vých domů město plánuje v dalších 
letech.

Sauna u tenisových kurtů
V obvyklém podzimním termí-

nu přivítalo první zájemce další 
naše relaxační zařízení – sauna. 
Stabilní neměnná sestava (Radek 
Sarvadi a  Karel Kadlec – obsluha 
sauny, Franta Zimrman – bufet 
a  Jirka Janků – masáže) ujistila 
všechny přítomné, že služby v  le-
tošním roce budou opět na dobré 
úrovni, a  že permanentky zakou-
pené v  období COVID-19 či těs-
ně před ním jsou i  nadále platné 
minimálně do  30. 4. 2022. Ceny 
vstupného zůstávají ve stejné výši. 
Dále informujeme občany, kteří 
mají zájem pouze o masážní služ-
by, že mohou v  mimoprovozní 
době sauny využít zadního vcho-
du, ke  kterému vede opravený 
přístupový chodník. Všichni pak, 
včetně tenistů, mohou používat 
nový kolostav umístěný hned ved-
le tohoto chodníku.    

Opravy bytových 
a nebytových prostor
Rok 2021 je poměrně bohatý 

na vrácené byty. K novému proná-
jmu jich bylo letos zatím předáno 
úctyhodných dvacet, další dva 
byty budou předány ještě do kon-
ce roku. Většina z  nich prošla či 
nyní prochází větší rekonstrukcí – 
byty jsou uváděny před vypsáním 
výběrového řízení dle předpisu 
schváleného radou města do  tzv. 
„standardního stavu“. Město na re-
konstrukce bytů každoročně Sprá-
vě města poskytuje účelově vázaný 
příspěvek. 

Po realizaci kanalizační přípojky 
pro čp. 610 byla dokončena dlou-
hodobější akce spočívající v  řád-
ném odkanalizování všech byto-
vých domů ve  vlastnictví města. 
Veškerá potrubí, která byla na zá-
kladě monitoringu firmy Čevak, 
a. s. označena jako havarijní, byla 
opravena neprodleně v  předcho-
zích letech, v  roce loňském a  le-
tošním došlo k  opravám potrubí 
označených doporučením „opra-
vit v horizontu několika let“. Dále 
probíhá oprava balkónů v čp. 619. 
Po  jejím ukončení bude moci být 
konstatováno, že i  balkóny u  všech 
bytových domů jsou v dobrém stavu.

Pokračování na str.: 4
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Inzerce
KOUPĚ

Poděkování
■ Děkuji panu starostovi 

Mgr.  Ing.  Martinu Doleža-
lovi za  blahopřání k  mým 
narozeninám a paní Evě Ve-
selé za  milé předání dárku 
od městského úřadu. 

Marie Škardová
■ Děkuji panu starostovi 

Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za blahopřání a dárek k mým 
narozeninám.  Josef Myslivec

■ Děkuji vedení města za  bla-
hopřání a  paní Evě Veselé 
za milé předání dárku a pří-
jemné posezení k výročí mých 
narozenin.       Jana Butalová

■ Děkuji panu starostovi 
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za přání a dárek k mým na-
rozeninám a paní Evě Veselé 
za kytičku a milé posezení.

Melanie Kočová
■ Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k narozeninám. 
Josef Houska

■ Děkuji panu starostovi 
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za  milé blahopřání a  dárek 
k narozeninám.    Josef Trpák

■ Děkuji panu starostovi 
za přání k mým narozeninám 
a  paní Novákové za  předání 
dárku.            Miroslav Horák

 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

 Prodám urnový hrob na hřbi-
tově v Plané nad Lužnicí. 

 Tel.: 724  082 577
 Prodám urnový hrob na No-

vém hřbitově v Táboře.
 Tel.: 721 671 460
 Prodám Renault Megane 

Combi, r. v. 2000, červený, 
poškozený motor.

 Tel.: 725 906 851

Kromě odkanalizování a  bal-
kónů jsou kompletně vyřešeny 
u všech bytových domů vchodové 
i  boční dveře a  dopisní schránky. 
Za dobrý lze považovat i stav všech 
střech, střešních a  běžných oken 
(překvapivě s výjimkou u domů čp. 
1111, 1112, 1113, kde jsou namon-
továny jedny z prvních plastových 
oken, domy jsou cca 20 let staré). 
Dále jsou v pořádku všechny hro-
mosvodové systémy a  hydranty 
(byly provedeny příslušné revize). 

V  dalších letech se předpokládá 
u  bytových domů směřování fi-
nančních prostředků do některých 
stoupaček (nyní se prověřuje stav), 
hlavních rozvaděčů elektro, úlož-
ných skříní nahrazujících sklepy, 
kočárkáren, sklepních chodeb 
a zateplení a následně i do oken čp. 
1111, 1112, 1113. 

Černé skládky
Často se vyskytují situace, kdy 

někteří spoluobčané nevyužívají 
na  větší množství odpadu sběrné 
dvory a  působí nepořádek okolo 
nádob na separovaný odpad.

Ocenění
Ve dnech 29. 9. – 1. 10. proběh-

lo v kongresovém centru v zámku 
Valeč u Třebíče pravidelné setkání 
technických služeb a  firem z  celé 

republiky. V  průběhu valné hro-
mady SKS (Sdružení komunálních 
služeb) bylo Správě města Sezimo-
vo Ústí předáno „Čestné uznání 
III. stupně“. Ocenění nás velmi 
potěšilo.                                              

Pavel Lorenc
střážník mp

■ Při pochůzkové činnosti byl 
v  prostoru dětského hřiště  
v  ul. 9. května nalezen batoh 
s  obsahem. Vzhledem k  tomu, 
že se nepodařilo zjistit majitele, 
byl po  zadokumentování batoh 
předán odd. ztrát a nálezů.

■ Řešeno porušování veřejného 
pořádku skupinkami mládeže 
v prostoru vstupu do SBD Tábor  
v ul. Dukelská 642, v prostoru dět-
ského hřiště v ul. Krátká a v objek-
tu ZUŠ v ul. Nerudova 648.

■ Na základě oznámení o poškoze-
ní skleněné výplně balkónového 
okna budovy DPS, ul. K Hájen-
ce 1555, bylo provedeno místní 
šetření a  fotodokumentace, věc 
předána SM Sezimovo Ústí.

■ Od občana bylo přijato oznáme-
ní o černé skládce v ul. Průmy-
slová, kde po zadokumentování 
stavu byla věc postoupena SM 
Sezimovo Ústí. 

■ Na OOP ČR Sezimovo Ústí bylo 
po zadokumentování postoupeno 
oznámení o  možném spáchání 
trestného činu spočívající ve  vy-
tvoření nápisů na  sloupu hodin 
s Trpaslíkem v ul. Dukelská.

■ Při pochůzkové činnosti bylo 
v  ul. Průmyslová zjištěno po-
škození krytu lampy veřejného 
osvětlení a toto postoupeno SM 
Sezimovo Ústí.

■ Pochůzkovou činností zjištěn 
poškozený plot mezi dětským 
hřištěm a  mateřskou školou  
v  ul. 9. května. Předáno SM 
k provedení opravy.

■ V  ul. Nerudova zjištěna díra 
o  průměru 15 cm a  hloubce 
30 cm v  travnaté ploše vedle 
chodníku. Oznámeno SM Sezi-
movo Ústí. 

■ Při kontrolní činnosti v ul. 9. květ- 
na byla zjištěna žena ve  spod-
ním prádle, která tvrdila, že byla 
napadena. Na  místo byla při-
volána hlídka PČR. Napadení 
nebylo potvrzeno, později žena 
sama uvedla, že k útoku nedošlo.

■ Zpracováno oznámení o nálezu 
mobilního telefonu v  prostoru 
Soukeníku. Předáno odd. ztrát 
a nálezů. 

■ V ul. Lužnická byla na dětském 
hřišti nalezena injekční stříkač-
ka, stejně tak na  stezce u  řeky 
Lužnice mezi ul. Táborská a Va-
níčkova. Byly předány k odbor-
né likvidaci.

■ Prováděny kontroly vnitrobloku 
ul. Dukelská, K  Hájence a  Své-
pomoc, na  základě oznámení 
o  hlučných skupinkách obyva-
tel, které se zde ve večerní době 
vyskytují.

■ Prověřeno oznámení o  neu-
hrazení poplatku za  zábor VP 
na nám. T. Bati, kdy bylo zjiště-
no, že se jedná o petiční akci pro 
zachování české koruny. K pro-
tiprávnímu jednání nedošlo.

■ Ve  spolupráci s  OOP ČR Se-
zimovo Ústí zasahovala MP  
v ul. Lipová, kde se nacházel le-
žící podnapilý muž. Jelikož ne-
byl viditelně zraněný a jeho stav 
nevyžadoval umístění v  PAZS, 
věc si převzala PČR.

■ Oznámen nepořádek u  ná-
dob na  separovaný odpad  
v ul. Kaplického. Šetřením zjiš-
těn možný pachatel, který byl 
vyzván k podání vysvětlení.

■ V ul. Dukelská byla na základě 
oznámení o  volně pobíhajících 
psech řešena skupinka osob, 
kteří byli upozorněni na povin-
nost dodržování OZV o volném 
pohybu psů.

■ V DPS v ul. K Hájence si obyva-
telka zavřela dveře od bytu, při-
čemž si klíče zapomněla uvnitř. 
Hlídka ověřila totožnost obyva-
telky domu a  provedla otevření 
bytu pomocí univerzálního klíče.

■ Proveden odchyt volně pobíha-
jícího psa v ul. 9. května, podle 
známky zjištěn majitel a  zvíře 
předáno.

■ Na  základě oznámení o  muži, 
který se měl u  2. ZŠ před žáky 
svlékat do spodního prádla, byly 
prováděny denní kontroly uve-
deného místa.  

■ Přijato oznámení o  znečištění 
komunikace v  ul. Průmyslová. 
Po prověření a zadokumentová-
ní byla věc postoupena dle míst-
ní příslušnosti MP Planá nad 
Lužnicí.                                          

Pokračování ze str.: 3

Z činnosti Městské policie

PRODEJ
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Zuzana Bláhová
ředitelka MSKS

Kozí hrádek zakončil úspěšnou 
sezonu. Letos se mezi jeho 

zdmi prošlo přes 12 tisíc návštěv-
níků. V říjnu čekaly národní kul-
turní památku plánované opravy.

Už na  přelomu září a  října si 
Kozí hrádek převzali archeologové 
z  táborského Husitského muzea. 
Jejich úkolem bylo prozkoumat 
místa, do  nichž stavební úpravy 
zasáhnou.

„Provádíme drobné sondáže 
v místech, kde byly zdi nejvíc po-
rušené. Podařilo se nám zachytit 
zdivo z období vrcholného středo-
věku. Vynikne tak stavební vývoj 
celé památky,“ říká vedoucí ar-
cheologického oddělení Husit-

ského muzea v  Táboře František 
Janda. Sondy podle něj ukazují, 
že památka nebyla zcela zne-
hodnocena dobovými úpravami 
z  druhé poloviny 20. století. Ar-

cheologové tak odhalili původní 
kamenné zdivo i různé typy malt.

V  průběhu října na  průzkum 
navázaly stavební práce, které 
měly za  cíl kamenné zdi odvlh-

čit a udržet je tak nadále v dobré 
kondici. „Chrliče“ jsou druhou 
etapou oprav zdiva na  Kozím 
hrádku z  celkem čtyř plánova-
ných.                                                 

Jitka Vrbová
kronikářka kostela

V  roce 1978 byla provedena 
oprava malé věže nad sakris-

tií, na opravu fasády bylo postave-
no lešení i na velkou věž. Ve věži 
nad sakristií byla nalezena zinková 
schránka s historickými dokumen-
ty z let 1838 a 1891. Schránka byla 
prohlédnuta pracovníky MěNV 
v Sezimově Ústí a muzea v Tábo-
ře, byla doplněna o  předměty ze 
současnosti a vrácena v mosazném 
pouzdře zpět do věže. V roce 1979 
se pokračovalo na  kostele s  gene-

rální opravou, velká věž byla ople-
chována měděným plechem, kryti-
na z velké části přeložena. 

Tyto práce prováděl pan Če-
něk Erman a pan Pešta. Kostel byl 
zvenku nabílen. Oprava byla hra-
zena ze sbírek a  osobního příjmu 
děkana P. Václav Žitného. Do kon-
ce roku 1979 bylo na opravách za-
placeno 108 411 Kčs. 

V  roce 1982 bylo zakoupeno 
nové liturgické roucho pro kněze, 
bílý ornát s  výraznými širokými 
štolami v  liturgických barvách. 
Ve dnech od 29. února do 3. března 

1983 se konalo ve  vile prezidenta 
E. Beneše v Sezimově Ústí jednání 
zástupců Svatého stolce Luisi Pog-
giho a Msgre. Johana Bukovského 
se zástupci našeho státu o vzájem-
ných vztazích. Poslední den setká-
ní se sloužila mše svatá ve zdejším 
kostele. 

Všichni byli překvapeni generál-
ní opravou kostela, jeho výzdobou 
a  čistotou. Dne 1. listopadu 1983 
nastoupil jako kaplan v  Táboře 
P. František Hranáč, který také jez-
dil sloužit mše svaté do Sezimova 
Ústí. Ale už v červnu roku 1984 byl 
přeložen do Římova u Křemže.    

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         

Václav Gabriel
ČSOP ZO Sezimovo Ústí

Zdařilá vycházka do  přírody 
s  názvem Ptačí festival pro-

běhla v Sezimově Ústí 2 října. Jako 
obvykle ji pořádala sezimoústecká 
12. organizace ČSOP. Průvodní 
slovo měl pan Jahelka. Na  trase 
vycházky bylo nastraženo několik 
odchytových sítí. Do nich se poda-
řilo ulovit a  představit návštěvní-
kům asi 10 ptáků těchto druhů: sý-

kora koňadra, pěnice černohlavá, 
červenka obecná, kos černý a zlatý 
hřeb programu sojka obecná. Ptáci 
byli okroužkováni a zpět vypuštěni 
do přírody. Podařilo se také odchy-
tit budníčka menšího, ale ten, bo-
hužel, frnknul dříve, než jsme ho 
stačili ukázat návštěvníkům. Zá-
jem o akci byl nad očekávání velký 
a zúčastnilo se ho více jak čtyřicet 
zájemců o  přírodu. Doufejme, že 
situace na jaře nám umožní na tuto 
tradici navázat a budeme v těchto 
akcích pokračovat.                          

Archeologové odhalili původní zdi Kozího hrádku

Foto: Zdeněk Prchlík, Husitské muzeum v Táboře

Kostel v Sezimově Ústí – historie a současnost – 21. část

Vycházka do přírody
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Václav Gabriel
ČSOP ZO Sezimovo Ústí

Slavík obecný je svým zjevem 
i  chováním takový nenápad-

ný ptáček. Ne tak svým zpěvem. 
Ten můžeme zaslechnout nejen 
ve  dne, ale v  teplejších jarních 
dnech zpívá i  dlouho do  noci. 
Slavík se vyskytuje nejčastěji 
v  hustých křovinách v  blízkosti 
potoků, řek, ale i rybníků.  A pro-

to ho spíše zaslechneme, než uvi-
díme.  Můžeme ho ale zastihnout 
i  v  hustých křovinách v  blízkos-
ti města. Právě tohoto slavíka 
na snímku se mi podařilo vyfotit 
na  okraji Náchodského sídliště. 
Nebylo lehké ho vyfotit, protože 
vždy, když jsem vstoupil do křo-
vin, tak přestal zpívat. Zůstal jsem 
chvilku tiše stát a měl to štěstí, že 
se opět rozezpíval. Přesto byl stá-
le v zákrytu větviček. A já musel 
balancovat vykloněn na  jedné 

noze, abych ho mohl vyfotit a ne-
vyplašil ho. V Sezimově Ústí jsem 
slavíka slyšel zpívat u  Kozského 
potoka nedaleko skautského tá-
bora, v našem okolí ještě pod Jor-
dánskou hrází v Táboře a na dvou 
místech kolem Lužnice nedaleko 
Soběslavi. Slavík je tažný ptáček, 
takže na jeho zpěv si musíme po-
čkat až do jara. 

A  jen mé zamyšlení. Právě u té 
Soběslavi vede nedaleko křovin, 
kde slavík prozpěvoval, cesta. 
Za  ten čas, kdy jsem poslouchal 
jeho zpěv, prošli po  té cestě tři 
lidé. Mladý pár a paní ve středních 
letech. A všichni měli v uších slu-
chátka. Vůbec nic proti tomu ne-
mám. Také moc rád poslouchám 
hudbu. Jen mne v tu chvíli napad-
lo, zda to při vycházkách do příro-
dy není škoda. 

A ještě poznámka, v jižních Če-
chách se můžeme setkat také se sla-
víkem modráčkem, který sice není 
tak dobrým pěvcem, ale je krásně 
vybarvený. Bohužel jsem neměl, 
zatím, tu čest ho potkat. V ČR se 
vyskytují také slavík tmavý a slavík 
modráček tundrový.                       

Radka Panská
Jana Dvořáková
učitelky zš školní nám.

Žáci čtvrté a  páté třídy na  nic 
nečekali a hned zkraje nového 

školního roku vyrazili do Českých 
Budějovic, aby navštívili Hvězdár-
nu a planetárium. 

Již cesta k  cíli byla zajímavá, 
protože děti nebaštily jen své z do-
mova připravené svačiny, ale „kr-
mily“ dokonce i své oči. Ano, čtete 
dobře… krmily, a  to optickými 
klamy/zrakoklamy, které lemova-
ly příjezdovou cestu k  planetáriu, 
a  tak nezbyl čas ani na  nudu, ani 
na lumpačení.

V  samotném planetáriu to pak 
bylo ještě lepší!

Všechny nás totiž čekal velmi 
pestrý program. Nejprve jsme zašli 
do  kinosálu, abychom se názorně 
seznámili se základními pohyby 
Země, Měsíce a  ostatních nebes-
kých těles. Naše děti tak mohly 
lépe pochopit, proč se střídá den 
s nocí, proč máme čtyři roční ob-
dobí a proč se každý den mění tvar 
Měsíce.

A pak už jsme seděli v hlavním 
sále planetária a  nad našimi hla-
vami začaly zářit hvězdy. To bylo 
něco, když jsme se snažili zoriento-
vat se na noční obloze a když jsme 
hledali různá souhvězdí. Připadali 
jsme si jako v pohádce.

Ale konec snění a  hurá domů. 
Čtvrťáci i páťáci cestou do Sezimo-
va Ústí vstřebávali nabyté dojmy 
a  těšili se, jak doma večer budou 
všem svým blízkým prozrazovat 
všechna ta tajemství noční oblohy. 

Pro koho Cvičitel Termín a místo Výše příspěvku

Rodiče a děti
H. Nováková, J. Vesecká, 

P. Tichá, P. Kincová
Úterý 17–18 hod., 2. ZŠ SÚ 2. 30,- Kč/hod./dítě

Ženy
H. Nováková, H. Chotovinská, 

P. Krešáková, I. Mizerová

Čtvrtek 18:30–19:30 hod., 1. ZŠ SÚ 2.
POZOR! Od října změna místa a času:
Pondělí 19–20 hod., 2. ZŠ SÚ 2.

40,- Kč/hod.

Muži O. Bureš
Úterý 20–21:30 hod., 1. ZŠ SÚ 2.
Pátek 20–21:30 hod., 1. ZŠ SÚ 2.

700,- Kč/školní rok
nebo 50,- Kč/1,5 hod.

Volejbal I. Mizerová
POZOR! Změna dne oproti původně uve-
denému:
Čtvrtek 20–21:30 hod., 1. ZŠ SÚ 2.

500,- Kč/školní rok
nebo 50,- Kč/1,5 hod.

Florbal T. Eder
Čtvrtek 19:30–20:30 hod., 1. ZŠ SÚ 2.
POZOR! Od října změna času:
Čtvrtek 19:00–20:00 hod., 1. ZŠ SÚ 2.

500,- Kč/školní rok
nebo 40,- Kč/hod.

Cvičební hodiny
V  minulém čísle Novinek jsme 

upozornili na změnu termínu ně-
kterých cvičebních hodin. 

Vzhledem k tomu, že v průběhu 
měsíce září došlo ještě ke změnám 
v pronájmu tělocvičen, informuje-

me tímto veřejnost o  současných 
termínech a  časech cvičebních 
hodin. 

U cvičebních hodin se musí cvi-
čenec prokázat dokladem o bezin-
fekčnosti (COVID-19) dle aktuál-

ně platných opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR. TJ Spartak MAS 
Sezimovo Ústí je jako organizá-
tor povinen kontrolovat splnění 
podmínek těchto opatření a  vést 
seznam cvičenců z  jednotlivých 
hodin.                                                 

Ptačí rubrika Václava GabrielaŠkolní rok se 
naplno rozjíždí

TJ Spartak MAS 
– oddíl České asociace Sport pro všechny
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Miloš Kotek
TJ VS Tábor – oddíl kanoistiky 

Mladý singlkanoista Matěj 
Vaněk si vybojoval mís-

tenku v  české sjezdové reprezen-
taci na  Mistroství světa seniorů 
ve sprintu, které se konalo posled-
ní zářijový víkend na  Slovensku 
v  Bratislavě. Závod se uskutečnil 
na uměle postavené slalomové tra-
ti, která byla velice náročná na pro-

jetí správné stopy do cíle. Matějovi 
se povedlo postoupit z druhé jízdy 
do  dvanáctičlenného finále singlí-
řů. Ve finále na mistroství světa do-
spělých porazil dva české soupeře, 
a skončil na velmi pěkném 7. místě. 

O týden později měli sourozenci 
Matěj a Klára z oddílu TJ VS Tábor 
možnost startovat a reprezentovat 
Českou republiku na  Světovém 
poháru ve francouzském Treigna-
cu. Přírodní řeka Vézère je dost 
fyzicky náročná a divoká. V klasic-

kém sjezdu na kajaku si Klára do-
jela pro krásné 6. místo, a stala se 
i nejúspěšnější Češkou. Matěj bral 
11. místo mezi dospělými singlíři. 
V závodě sprintu si Klára vybojo-
vala z druhé kvalifikační jízdy finá-
le, kde skončila na 7. místě. Matěj 
v první jízdě nenašel přemožitele, 
a  tak vyhrál kvalifikaci a  přímý 
postup do  finále. Ve  finále star-
toval z  poslední pozice, kdy před 
ním závodili cizinci i čeští soupeři, 
a když dojel do cíle, ihned věděl, že 

získává hezkou bramborovou me-
daili. Novinkou světového poháru 
byl Mass závod, kdy hromadně 
startují závodníci po  kategoriích. 
Klára si dojela pro 7. místo a Matěj 
pro 9. místo. V  celkovém světo-
vém žebříčku se Klára umístila na  
8. místě a Matěj na skvělém 5. místě.

Tímto světovým pohárem jim 
skončila závodní sezóna a  budou 
se soustředit na  zimní přípravu. 
Všem moc děkují za  podporu 
a gratulace.                                        

Sourozenci Vaňkovi na MS a na Světovém poháru
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Josef Janda

Spolek kondičních a rekreačních 
běžců Evy Pláničkové uspořá-

dal v  neděli 19. září již 6. ročník 
Krosu okolo Soukeníku, kterým 
se sportovci loučí s  běžeckou se-
zonou. Nejprve se ve  věkových 
kategoriích utkaly o prvenství děti, 
kterých si přišlo zazávodit dvanáct. 
Krátce po  14. hodině se vydali 
na  trať do  lesního prostředí Sezi-
mova Ústí běžci v hlavním závodu 
na  6 km. Absolutním vítězem se 
stal po třech okruzích Michal Ko-
rábik z Tábora v čase 22:58, který 
porazil celkově druhého Františ-
ka Hadáčka o  22 sekund. Mezi 
ženami se radovala z  prvenství 
Martina Hubáčková ze Sezimova 
Ústí v čase 25:48. Souboj o 2. mís-
to vyhrála na cílové čáře Gabriela 
Sokolová Loskotová nad Martinou 
Ježkovou (obě 29:10).

Martina Hubáčková běžela 
s velkou lehkostí a neměla v  žen-
ské kategorii konkurenci. Vítězka 
se kromě běhu věnuje také ma-
lým triatlonistům, které trénuje 
v  Táboře. Titul nejstarší závodník 
si ze Soukeníku odnesl Jiří Pejpal, 
který zaběhl jeden dvoukilomet-
rový okruh. Sedmaosmdesátiletý 
sportovec zvládl trasu v čase 21:34. 
Všichni závodníci na  1. – 3. mís-

tech ve  svých kategoriích dostali 
věcné ceny, tentokrát v tom ale ne-
byli sami. Při nižší účasti závodní-
ků získali drobnosti i běžci na dal-
ších místech. Na  závěr nechyběla 
ani tradiční tombola.

Výsledky mužů, 
hlavní závod na 6 km:
Muži do 39 let:
1. Michal Korábik (22:58),  

2. Patrik Bouška (23:46), 3. Miro-
slav Mládek (28:33)

Muži 40 – 49 let:
1. František Hadáček (23:20),  

2. Milan Kovář (24:25) 

Muži 70 – 79 let:
1. Ludvík Toman (35:06), 
2. Karel Boháč (36:22)
Muži nad 80 let 
(1 okruh, 2 km):
1. Jiří Pejpal (21:34)
Kluci 11 – 15 let 
(1 okruh, 2 km):
1. Václav Šoula (09:06), 
2. Ondřej Hubáček (09:10)

Výsledky žen, 
hlavní závod na 6 km:
Ženy do 34 let:
1. Martina Hubáčková (25:48)
Ženy 35 – 49 let:
1. Gabriela Sokolová Loskotová 

(29:10), 2. Martina Ježková (29:10), 
3. Jana Pakostová (29:30)

Ženy nad 50 let:
1. Václava Zodererová (32:25), 

2. Jolana Poláková (33:09)

Dětské závody
Dívky 7 – 10 let: 1. Viktorie 

Schneiderová (04:02), 2. Adéla Si-
korová (04:21), 3. Anežka Reifová 
(04:50)

Kluci 7 – 10 let: 1. Matěj Čech 
(03:52)

Dívky 11 – 15 let: 1. Vanesa Jež-
ková (04:27)

Kluci 11 – 15 let: 1. Ondřej Hu-
báček (03:51), 2. Adam Donner 
(03:54), 3. Jakub Němec (04:52) 



Zdeněk Soldát 
Hvězdárna Fr. Pešty 

Hvězdárna Fr. Pešty v  Sezi-
mově Ústí má svou kroniku 

od  doby, kdy v  r. 1981 končil její 
zakladatel p. František Pešta, když 
na mé požádání ještě stačil sepsat 
úvodní slovo.

Soňa Trostová z  naší hvězdár-
ny dostala podnět sepsat kroniku 
o  táborské hvězdárně. Přes rok 
a  půl intenzivně shromažďova-
la množství dat ze všech českých 
a  slovenských městských, vědec-
kých a  soukromých archívů. Její 
kolegové Petr Bartoš, Štěpán Ivan 
Kovář a  Vlasta Feik vystopovali 
dokumenty z  archívu Akademie 
věd AV ČR a geodetického ústavu 
AV ČR o vědeckých pracovnících 

a  jejich mateřské účasti v  Táboře. 
Z  původního záměru sepsat pou-
ze kroniku nakonec vzešla kniha 
„Táborská hvězdárna“.  Kniha je 
pro zájemce uložena v knihovnách 
města Sezimovo Ústí.

PLANETY PO SETMĚNÍ 
Venuše stále po  západu Slunce 

nízko nad jihozápadem. Jupiter 
a Saturn jsou jasné objekty nad ji-
hozápadem v souhvězdí Kozoroha.

Uran na  jihovýchodě v  sou-
hvězdí Berana a nachází se nejblíže 
k Zemi – 2,79 miliard km. Slunce 
22. 11. vstupuje do znamení Střel-
ce. 18. 11. nejvyšší aktivita mete-
orického roje Leonidy. Vyletují 
od severu.

VÝROČÍ
26. 11. 2011 – 10 let od  startu 

sondy Marsu s vozítkem Curiosity 
pro výzkum povrchu. Úspěšně při-
stála 6. 8. 2012. 27. 11. 1701 – 320 
let – švédský astronom Anders Cel-
sius (1701–1744) v Uppsale založil 
první hvězdárnu ve Švédsku. Coby 
rovněž fyzik a  matematik sestavil 

v  r. 1742 slavnou teplotní stupni-
ci. V  expedici na  jižní polokouli 
postupným měřením dokázal, že 
Země je na pólech zploštěná. Dnes 
víme, že je tomu z důvodu rotace 
Země o  21 km na  každém pólu. 
Zabýval se mj. polárními zářemi, 
magnetickým polem Země a určo-
váním jasností hvězd. 

DÉLKA DNE
V listopadu se dny zkrátí o 1hod. 

22min. Pranostika: Listopadové 
hřmění pšenici ve zlato mění. 

Citát: „Jediným způsobem, jak 
zjistit meze možného, je odvážit 
se aspoň malý kousek za  hranice 
nemožného“. Arthur. C. Clarke 
(1917–2008), britský autor sci-fi 
(vydal přes 50 knih) a navrhovatel 
radaru. Žil na Srí Lance, spolupra-
coval s NASA.                                    

Středa
10. 11. 2021, 18:00 hod.
Kostel Povýšení 
svatého Kříže
KONCERT UČITELŮ
ZUŠ Sezimovo Ústí 
a jejich hostů
Na  tradičním koncertu 
v  sezimoústeckém koste-
le Povýšení svatého Kříže 
zazní skladby J. S. Bacha,  
L. van Beethovena,  A. Piaz-
zoly a dalších autorů.

Sobota
4. 12. 2021, 14:00 hod. 
Kostel Povýšení 
svatého Kříže 
ADVENTNÍ 
AKORDEONOVÝ 
A HOUSLOVÝ KONCERT
Koncert žáků ZUŠ Sezimo-
vo Ústí z akordeonové třídy 
Dany Mužíkové a houslové 
třídy Heleny Pokutové.

Martina Hubáčková vyhrála Kros okolo Soukeníku Pozvánka 
na vybrané akce 

pořádané 
ZUŠ Sezimovo Ústí

Hvězdárna Františka Pešty          

Soňa Trostová při křtu knihy
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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
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Změna programu a termínů 
vyhrazena. 

AKCE

ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE!
23. listopadu 19 hod.
sál Spektrum

Zábavný pořad, ve kterém se se-
tkáte s  jedinečným a  nezaměni-
telným humorem Zdeňka Izera. 
Jako vždy přijdou na  řadu ob-
líbené scénky, parodie, mnoho 
skvělých vtipů a  imitování celé 
řady populárních českých i  za-
hraničních zpěváků a  zpěvaček. 
Vystoupení je obohaceno video 
projekcemi, nejrůznějšími kostý-
my a převleky a světelnými efekty.
vstupné: 230 Kč

NASVÍCENÍ MĚSTA 
SEZIMOVO ÚSTÍ
26. listopadu 16 hod.
nám. Tomáše Bati

Přijďte se s námi na náměstí To-
máše Bati naladit na vánoční at-
mosféru. Společně si zazpíváme 
s Bárou Basikovou, vystoupí také 
zpěvačka Pavla Ambrožová i pě-
vecký sbor ZUŠ Sezimovo Ústí. 
Vánoční strom s  námi nasvítí 
andělé se saněmi a  dopisy Ježíš-
kovi pomůže odeslat dětem anděl 
na chůdách. Nebudou chybět ani 
stánky a Ježíškova kancelář.
vstupné: zdarma

DIVADLA

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. Gilles 
Dyrek se satirickým úsměvem 
přitom odhaluje i  naivitu někte-
rých z nás nad řešením problémů 
okolního světa.

Hrají: Lucie Štěpánková, Filip Cíl, 
Veronika Arichteva / Kristýna Ja-
náčková, Jaromír Nosek
vstupné mimo předplatné: 380 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-
tkat, nebýt havárie vodovodního 
potrubí, ke které dojde v jednom 
z lázeňských křídel.
Každá z hrdinek má odlišný pro-
blém, přesto mají cosi společné-
ho. Královny jsou komedií plnou 
upřímného humoru, ze kterého 
občas mrazí v zádech.

Hrají: Jana Boušková, Vilma Ci-
bulková, Karolína Půčková
vstupné: 380 Kč

POHÁDKY

JAK VÍLA MODROVLÁSKA 
SPLNILA TŘI PŘÁNÍ
CZIDIVADLO PRAHA
7. listopadu 15 hod.
sál Spektrum
Pohádkový příběh nás přene-
se do  lesního království, kde žijí 

nejenom zvířátka, ale i  křehké 
bytosti. Co se může stát, když 
si lidé chtějí přírodu podmanit 
a  přizpůsobit její zákony svým 
přáním? A co když si se vzácnými 
dary nedokážou poradit? Zvítě-
zí sobectví nebo pokora a  láska? 
O tom vypráví naše pohádka.
vstupné: 50 Kč

PŘEDNÁŠKY

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
Již zakoupené vstupenky na pů-
vodní termín zůstávají v  plat-
nosti.

VÝLETY

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 krásu 
nejznámějších českých lázní se 
zdevastovanými lázněmi Kysel-
ka, které ovšem v  19. stol. patři-

Kulturní program na měsíc listopadŘEDITELKA 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

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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ly k  luxusu a  byly navštěvované 
stejně jako Karlovy Vary. Naše 
putování začne v  Mattoni mu-
zeu, kde je k vidění stará stáčírna 
minerálních vod. Pak společně 
zamíříme zchátralými lázněmi 
k pramenu vody (láhev s sebou). 
S  průvodcem si projdeme celé 

Karlovy Vary. Navštívíme i  Be-
cher muzeum s malou ochutnáv-
kou. V rámci výletu budeme dost 
chodit, zvažte proto svoje síly 
a nezapomeňte na dobrou 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

GALERIE

VÝSTAVA VSU–ČMS
Vernisáž 13. listopadu 17 hod.
galerie Spektrum
Výstava je přístupná 
do 31. 1. 2022.
Výstava tvorby členů Volného 
sdružení umělců Čech, Moravy 
a  Slovenska: George Šimka, Evy 
Karmazínové, Martiny Šmejkalo-
vé, Zdeňka "Ozzyho" Chlumecké-
ho, Andreje Rádyho a  píseckých 
výtvarníků. Vernisáž doplní svým 
zpěvem Barbora Šípová s kytaris-
tou Kryštofem Foltýnem.

vstupné na vernisáž: zdarma
vstupné na výstavu: 10 Kč

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

Členové a  hosté VSU ČMS při-
pravili výstavu obrazů téměř tři-
ceti umělců z  Čech i  Slovenska. 
V  dílech se představí velmi roz-
manité náměty. Fotografie, mal-
ba, figurální tvorba.
vstupné: 10 Kč

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

Výtvarník, hudebník a  pedagog 
představuje průřez své celoži-
votní tvorby. Rozhodující vliv 
na  jeho umělecké směřování 
mělo studium výtvarné výchovy 
na Pedagogické fakultě v Českých 
Budějovicích u  akademického 
malíře Romana Kubičky, kdy se 
začal zaměřovat především na ab-
straktní tvorbu. Další oblastí jsou 
grafické práce. V současnosti pra-
cuje jako ředitel Centra kultury 
města Písek. 
vstupné: 10 Kč

PŘIPRAVUJEME

ANDREA TÖGEL KALIVODOVÁ
– VÁNOČNÍ NOKTURNO
1. prosince 19 hod.
sál Spektrum
Kouzelný večer s  přední českou 
mezzosopranistkou plný oper-

ních árií, milého povídání a  vá-
noční atmosféry. Večerem nás 
provede Jiří Vaníček, za  klavír 
usedne Ladislava Vondráčková.
vstupné: 330 Kč

ČERTOVSKO ANDĚLSKÉ 
ODPOLEDNE
2. prosince 16 hod.
nám. Tomáše Bati

Čertovské dobrodružství s anděl-
ským koncem na vás čeká ve čtvr-
tek 2. prosince. V 16 hodin dorazí 
na náměstí T. Bati čertíci i s pekel-
ným ořem. Jak zápolil voják s pek-
lem se děti dovědí ve stejnojmenné 
pohádce. Vyzkoušet si budou moci 
třeba tesařské řemeslo, nebudou 
chybět  ani jiné adventní bytosti. 
V 17:30 čerty vystřídají andělé. Ve 
Spektru je totiž připravena anděl-
ská vánoční výstava. Svého andíl-
ka si na místě může vyrobit každý 
příchozí.  
vstupné: zdarma

LASKONKY
DIVADLO NA MANINÁCH
8. prosince 19 hod.
sál Spektrum
Laskonky jsou texty o  osudo-

vé lásce. Osudovém zklamání. 
O  strachu. Vášni. Lži. Osudu. 
Zcela jasně naplňují motto, které 
je provází: „Špatná rozhodnutí 
plodí ty nejkrásnější vzpomínky“.
Hrají: Jitka Asterová, Ivana Jirešo-
vá, Daniela Choděrová
vstupné: 320 Kč

VÁNOČNÍ TRHY OLOMOUC,
SVATÝ KOPEČEK
9. prosince 
odjezd: 6.00 Spektrum, 
6.05 Husovo nám. SÚ I, 

6.15 Tábor ČD
V Olomouci jsou prý nejkrásněj-

ší vánoční trhy u nás. Město bylo 
a  je silným duchovním místem 
s mnoha kostely a barokními pa-
láci. Je také centrem Hané s mno-
ha obchody a  kavárnami. To vše 
v  době adventu žije a  je krásně 
nasvíceno. Pojeďme nasát atmo-
sféru, dát si svařené víno a pečené 
kaštany a  projít se vyzdobeným 
městem. A abychom měli i trochu 
toho duchovna, navštívíme pout-
ní kostel Svatý Kopeček.
cena: 1400 Kč 
(V ceně jsou zahrnuty vstupy a ko-
mentované prohlídky.)
Platba hotově nebo kartou v Info-
centru Sezimovo Ústí nebo po pře-
dešlé rezervaci převodem na  účet 
705  978  359/0800, var. symbol 
0912

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Vernisáž 2. prosince 17.30 hod.
Výstava je přístupná 
do 5. ledna 2021
malý sál Spektrum
Jaká bude Vánoční výstava 
ve  Spektru? Andělská! Přijďte 
nahlédnout pod křídla andělů. 
K  vidění budou v  nejrůznějších 
tvarech, barvách i  materiálech. 
Své výrobky představí Lucie 
Cásková, Klára Čekalová a  další 
místní výtvarníci. Těšit se může-
te i  na  anděla v  životní velikosti 
a vánoční stromeček plný rozma-
nitých ozdob.
Nebudou chybět adventní věnce, 

vazby ani další vánoční dekorace.
Svého andílka si na  místě může 
vyrobit každý příchozí. Na  ver-
nisáž vás zveme 2. prosince od   
17.30 hodin. Po celou dobu bude 

Kulturní program na měsíc listopad



www.sezimovo-usti.cz

listopad 2021

pro děti připravena výtvarná dílna.
vstupné na vernisáž: zdarma
vstupné na výstavu: 10 Kč

ČARODĚJKY V KUCHYNI
VIP ART COMPANY
15. prosince 19 hod.
sál Spektrum

Kuchařky Dolly Biddleová a  Isa-
bel Lomaxová mají každá svou 
televizní kuchařskou show. Kaž-
dá se orientuje na  jinou kuchyni 
a příšerně na  sebe žárlí. Doslova 
se nesnáší. Nejenom kvůli kon-
kurenci, ale také kvůli dávnému 
hříchu z  mládí. Je nebezpečné 
vyskytovat se v  jejich blízkosti, 
pokud se ty dvě dostanou k sobě. 
A právě těmto rivalkám je nabíd-
nuta nová společná cooking show 
Čarodějky v kuchyni. Dokáží po-
tlačit své antipatie? A  dokáží si 
odpustit?
Hrají: Veronika Žilková/Sandra 
Pogodová, Michaela Dolinová, 
Vincent Navrátil/Ladislav Ondřej
vstupné: 360 Kč

KLUBOVNA III. VĚKU

VĚDOMOSTNÍ KVÍZY
1. listopadu 14 hod.
loutkový sál Spektrum
Pan Ing. Miloň Jedlička nás pro-
vede zábavným retro vědomost-
ním kvízem. Jak slibuje: „Ničeho 
se nebojte, pobavíme se.“ Sám se 
se zdarem účastní celorepubliko-
vého kvízového klání „Na Kvíz“.

CVIČENÍ PRO DOBROU NÁLADU
8. listopadu 14 hod.
vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II
Protažení těla a  správné pro-
dýchání má vliv i  na  psychiku 
s cvičitelkou Mgr. Pavlou Brabco-
vou Krešákovou.

O AMERICE S AMERIČANEM
15. listopadu 14 hod.
loutkový sál Spektrum
Jmenuje se Hunter Mack. Pochá-
zí z  USA, Washington DC. Ten-
to školní rok stráví jako asistent 
výuky angličtiny v našem městě. 
Rád nás potká na přednášce o ži-
votě v  USA, jejich lidech, jídle, 
místech... Překlad zajistí jeho čes-
ký mentor pan Mgr. Luboš Calta.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
22. listopadu 14 hod.
vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II
Pod vedením paní Dany Průcho-
vé projdeme techniky cvičení pa-
měti. 

VIZE, MISE, STRATEGIE
29. listopadu 14 hod.
Vzdělávací středisko – COP, Pio-
nýrů, Sezimovo Ústí II
Paní doc.  PhDr.  Mgr.  Lenka 
Hrušková, Ph.D. promluví o smě-
řování činnosti „Sezimácké střed-
ní“, o jejím propojení a spolupráci 
s městem. V souladu s odkazem J. 
A. Komenského: „Moc moudros-
ti, moudrost moci.“

KNIHOVNY

Knihovna Městský úřad
DESKOVÉ HRY
22. listopadu 15–17 hod.
Tentokrát jsme vybrali deskové 
hry zaměřené na zvířata. Budeme 
společně bojovat proti hře Similo, 
která nás vezme na africké Safari, 
ve hře Modrá kráva si potrápíme 

hlavičku se zvířaty na statku a je-
jich barvami. Nakonec ověříme 
naše vědomosti o  životě moř-
ských zvířat.
vstupné: zdarma

Knižní novinky
Pro dospělé:
Nora Roberts: Úkryt
čtení pro ženy

Maria Nikolai: Čokoládovna
rodinná sága
Kateřina Castaneda: Ve stínu
román
Gill Thompson: 
Dítě na nástupišti
skutečný příběh
Tim Weaver: Němé oběti
thriller

Pro děti a mládež:
Šmoulové na plovárně
komiks
Kiki Thorpeová: 
Svatební závoj
příběh ze série Víly Nevíly
A.K. Hegerová: 
Pátrači ze stodoly
pro nejmenší
Kay Wilkins: Vlčí dítě
dobrodružné čtení
David Walliams: 
Nejhorší děti na světě
3. díl série humorných příběhů

Knihovna Školní náměstí
HRAVÉ ODPOLEDNE
25. listopadu 13–16 hod.

Přichází čas adventu – připome-
neme si, co to znamená, podívá-
me se na různé tradice a pro děti 
bude připravena dílnička, ve kte-
ré si vytvoříme jednoduchý ad-
ventní věneček.
vstupné: zdarma

Knižní novinky
Pro dospělé:
Susan Wiggsová: 
V jabloňovém sadu
pro ženy
Erin Kinsleyová: 
Nalezený
thriller
Natasha Lesterová: 
Skříň plná Diora
román
Jana Poncarová: 
Cyklistika – Osud poslední 
baronky
román z oblasti jižních Čech
Hakan Nesser:
Řeznice z Malé Barmy 
krimi

Pro děti a mládež:
Petra Martišková: 
Strašidlo z 2.B
pro začínající čtenáře
Neal Shusterman: Zvon
pro mládež, závěrečný díl trilogie 
Smrtka
W.B. Cameron: Příběh Molly
dobrodružství malé fenky Molly
Jeff Kinney: Strašidelné 
historky báječného kamaráda
Rowleyho příběhy
Vanessa Walderová: 
Příběh o mamutech
čtení pro 2.třídu

KINO SPEKTRUM

Změna programu a termínů 
vyhrazena. 

Kino Spektrum promítá ve 3D!
Cena 3D brýlí je 25 Kč. Po  za-
koupení vám brýle zůstávají 
a  lze je nosit na  další 3D před-
stavení.

út     2. listopadu 20:00 hod.
so  20. listopadu 20:00 hod.
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
komedie
ČR, 2021, 90 min., 12 let

čt  4. listopadu 10:00 hod.
PRVOK, ŠAMPÓN, 
TEČKA A KAREL 
komedie
ČR, 2021, 118 min., 12 let

čt     4. listopadu 20:00 hod.
st  17. listopadu 20:00 hod.
PARALELNÍ MATKY
drama
E, 2021, 120 min., 15 let, titulky
Dvě nastávající matky, Janis 
a  Ana, se potkávají v  nemoc-
ničním pokoji, kde se připravují 
na  porod. Obě jsou nezadané 
a  obě otěhotněly neplánovaně. 
Janis (Penélope Cruz), která je 
ve  středním věku, je z  náhodné-
ho početí nadšená a  na  mimin-
ko se těší. Puberťačka Ana (Mi-
lena Smit) je vyděšená, kajícná  
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a  traumatizovaná. Janis se snaží 
Anu povzbuzovat a  uklidňovat. 
Těch pár vyřčených vět, které si 
během několika hodin vymění, 
vytvoří mezi nimi velmi úzké 
pouto. Netuší, že jejich náhodné 
setkání zkomplikuje a  zásadním 
způsobem změní jejich životy…

pá     5. listopadu 17:30 hod.
ne  21. listopadu 17:30 hod.
út  30. listopadu 20:00 hod.
KAREL 
životopisný dokument
ČR, 2020, 127 min., přístupný

Celovečerní dokumentární film 
Karel přináší ojedinělý pohled 
do soukromí a duše Karla Gotta. 
Renomovaná režisérka Olga Ma-
lířová Špátová natáčela s  Karlem 
Gottem po dobu celého jednoho 
roku a díky jeho upřímné otevře-
nosti vznikl nezvykle osobní až 
intimní pohled na život slavného 
zpěváka, jaký se doposud široké 
veřejnosti ani jeho skalním příz-
nivcům nenaskytl.

pá     5. listopadu 20:00 hod.
pá  12. listopadu 17:00 hod.
NENÍ ČAS ZEMŘÍT 
akční
USA, 2021, 163 min., 15 let, titulky

so    6. listopadu 15:00 hod.
so 27. listopadu 15:00 hod.
ADDAMSOVA RODINA 2
animovaný
USA, VB, CAN, 2021, 93 min., 
přístupný, dabing
Vyrazte na letní dovolenou s Ad-
damsovou rodinou, kteří svým 
nevšedním a  podivným chová-
ním terorizují nové kraje.

so    6. listopadu 17:00 hod.
ne    7. listopadu 20:00 hod.
so 13. listopadu 20:00 hod.
ETERNALS   
akční
USA, 2021, 168 min., 12 let, 
dabing

Snímek Eternals představí zcela 
nový tým superhrdinů filmové-
ho vesmíru Studií Marvel. Epický 
příběh se odehrává tisíce let a sle-
duje skupinu nesmrtelných hrdi-
nů, kteří jsou nuceni vystoupit ze 
stínů, aby se opětovně spojili pro-
ti nejstaršímu nepříteli lidstva, 
Deviantům.

so    6. listopadu 20:00 hod.
KRYŠTOF
drama
ČR, 2021, 101 min., 15 let

ne    7. listopadu 17:30 hod.
MILUJ SVÉHO ROBOTA
komedie
D, 2021, 105 min., titulky

Alma je vědkyně ve  slavném 
Pergamonském muzeu v  Berlí-
ně. Aby získala pro svou práci 
finanční prostředky na  výzkum, 
zúčastní se mimořádného experi-
mentu. Po dobu tří týdnů musí žít 
s  humanoidním robotem, který 
se přizpůsobí jejímu charakteru 
a  potřebám – tedy dokonalým 
životním partnerem. Komicko-
-tragický příběh o otázkách lásky, 
touhy a  o  tom, co dělá člověka 
člověkem.

út    9. listopadu 17:30 hod.
AFTER: TAJEMSTVÍ 
romantický
USA, 2021, 106 minut, 12 let, 
dabing

čt 11. listopadu 10:00 hod.
ZÁTOPEK 
životopisný
ČR, 2021, 130 min., přístupný

čt 11. listopadu 20:00 hod.
SPÍCÍ MĚSTO
dobrodružný
ČR, 2021, 94 min., přístupný
Čtyři sourozenci Kryštof, Kris-
týna a  Ema a  nejmladší Samu-
el prožívají spokojené dětství 
ve  šťastné rodině. Jednoho rána 
se ale všechno změní. Jejich ro-
diče upadli do záhadného spánku 
a  oni si musí najednou poradit 
sami. Takto záhadně usnuli rodi-
če po celém světě. Nastává chaos, 
město ovládnou bezdětní a mladí, 

kteří se dokázali ve vzniklé situa-
ci zorientovat. Probudí se rodiče 
a  bude vše jako dřív? Celý film 
byl natočen v  lokalitách jižních 
Čech. Producent filmu, společ-
nost HOLIDAY FILMS, se proto 
rozhodl ve  spolupráci s  obcemi 
České Kanady a okolí, zasadit zde 
jeden strom za každý prodaný lís-
tek do kina.

pá 12. listopadu 20:00 hod.
ne 14. listopadu 20:00 hod.
POSLEDNÍ NOC V SOHO
thriller
USA, VB, 2021, 116 min., 15 let, 
titulky
Thriller o dívce, kterou po příjez-
du do Londýna začnou znepoko-
jovat podivné noční vize. V nich 
se vrací ze současnosti do  šede-
sátých let a  potkává tu okouzlu-
jící začínající zpěvačku, jejímuž 
kouzlu podlehne i  ona. Jsou to 

jen sny, nebo k ní promlouvá mi-
nulost? Dívka musí najít odpověď 
za  každou cenu, zvlášť proto, že 
tyto vize jsou čím dál znepokoji-
vější a začínají ji ohrožovat.

ne 14. listopadu 15:00 hod.
SEAL TEAM: 
PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ 
animovaný
ZA, 2021, 98 min., přístupný, 
dabing

ne 14. listopadu 17:30 hod.
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
komedie
ČR, 2021, 109 min., přístupný
Ukázkově rozkmotřená rodina 
snažící se znovu a  znovu usmí-
řit. Nezodpovědný floutek, jehož 
životní náplní je obšťastňování 

žen, zjišťuje, že existuje i  otcov-
ská a  partnerská odpovědnost. 
Spokojenému manželskému 
páru, kterému pouze zdánlivě nic 
nechybí, postaví osud do  cesty 
malou uprchlici z  dětského do-
mova. Úspěšný a  sebevědomý 
manažer svou spřízněnou duši 
už našel, ale představit ji rodi-
čům je pro něj noční můra. Dva 
osamělí lidé, kteří už rezignovali 
na štěstí a hledání toho pravého, 
možná dostanou ještě jednu šan-
ci. Rolí ve filmu o hledání štěstí se 
s  chutí ujali Richard Krajčo, Eva 
Holubová, Jaroslav Dušek, Jiří 
Langmajer, Anna Polívková, Ma-
těj Hádek, Táňa Pauhofová, Hana 
Vagnerová, Petr Vaněk, Veronika 
Khek Kubařová a mnoho dalších.

út 16. listopadu 20:00 hod.
MINUTA VĚČNOSTI 
drama
ČR, 2021, 87 min., 
přístupný

čt 18. listopadu10:00 hod.
ZBOŽŇOVANÝ 
komedie
ČR, 2021, 99 min., 12 let
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čt 18. listopadu 20:00 hod.
ZTRACENI V RÁJI 
komedie
ČR, CH, 2021, 75 min., 15 let
Evžen se sice narodil a  vyros-
tl ve  Švýcarsku, ale protože byl 
vždy tak trochu bohém, rozhodl 
se opustit tamější buržoazní svět, 
kam příliš nezapadal. Po  třicítce 
se přestěhoval do  Prahy, odkud 
jeho otec naopak v  roce 1968 
emigroval a už se tam pak nikdy 
nevrátil. Evžen se i  přes dospělý 
věk stále není zcela schopen po-
stavit svému dominantnímu otci, 

pro kterého je Česko a Praha dáv-
no zapomenutá minulost. Jediné, 
na čem mu záleží, je dobrá pověst 
a  slušně vydělávající soukromá 
zubařská praxe ve  švýcarském 
Bernu. Evžen naopak v  Praze 
provozuje vysněný hudební klub, 
zažívá tu osudovou lásku, ale 
i  osudové neštěstí, a  nakonec to 
vypadá, že se bude muset do Švý-
carska přece jen na chvíli vrátit…

pá 19. listopadu 17:30 hod.
so 27. listopadu 17:30 hod.
KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ 
akční komedie
USA, 2021, přístupný, dabing
Režisér Jason Reitman a  produ-
cent Ivan Reitman uvádějí další 

kapitolu z  původního příběhu 
Krotitelů duchů: svobodná matka 
se přestěhuje se svými dvěma dět-
mi na  maloměsto, kde společně 
objeví svoje spojení s původními 
krotiteli duchů a  tajemný odkaz, 
který po sobě zanechal jejich dě-
deček.

pá 19. listopadu 20:00 hod. 
VENOM 2: 
CARNAGE PŘICHÁZÍ  
akční
USA, 2021, 120 min., 12 let,
dabing

so 20. listopadu 15:00 hod.
ROZBITÝ ROBOT RON  
animovaný
USA, 2021, 107 min., přístupný, 
dabing

so 20. listopadu 17:30 hod.
ZPRÁVA

historický
ČR, SR, D, 2021, 94 min., 12 let

ne  21. listopadu 15:00 hod. 
MYŠI PATŘÍ DO NEBE 

animovaný 
ČR, F, P, SR, 2021, 87 min., 
přístupný

ne 21. listopadu 20:00 hod.
OKUPACE 
komedie
ČR, 2021, 98 min., 15 let

st 24. listopadu 20:00 hod.
POSLEDNÍ SOUBOJ 
historický

USA, 2021, 152 min., 12 let, 
titulky 

čt 25. listopadu 10:00 hod.
JEDINĚ TEREZA 
romantická komedie
ČR, 2021, 102 min., přístupný

čt 25. listopadu 20:00 hod.
so 27. listopadu 20:00 hod.
MILENCI
drama
F, 2021, 102 min., titulky

Lisa a  Simon jsou nerozlučná 
dvojice. Milostná idylka na  hra-
nici zákona však náhle skončí 
po  nečekané tragédii spojené se 
Simonovou kriminální aktivitou. 
Ze strachu a hanby se Simon roz-
hodne utéct na „konec světa“. Lisa 
se zatím sama prodírá životem, až 
potká staršího bohatého Léa… 

pá 26. listopadu 17:30 hod.
VLK A LEV: 
NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ 
rodinný
FR, 2021, 99 min., přístupný, 
dabing

pá 26. listopadu 20:00 hod.
MACHR NA 30 DNŮ
komedie
F, 2020, 87 min., 15 let, dabing
Policista Rayane (Tarek Boudali) 
se dozví, že od  krysy, která ho 
při policejní akci kousla, dostal 
smrtelnou nemoc a má nanejvýš 
30 dní života. Plachý a neschopný 

Rayane se tedy konečně odváže 
a místo pouhého přežívání začíná 
život skutečně žít. Podaří se mu 
dostat drogového dealera a získat 
dívku svých snů? 

ne 28. listopadu 15:00 hod.
O ČERTOVI A JINÉ 
VÁNOČNÍ POHÁDKY
animovaná pohádka
ČR, 2021, 63 min., přístupný
Animované pásmo vánočních 
pohádek, které přináší to nejlep-
ší z  tradičních příběhů a  tradic. 
Hlavní součástí pásma je pohád-
ka O  čertovi natočená na  námět 
stejnojmenné knihy výtvarníka 
Pavla Čecha. Santa Klaus je sice 
milý strejda a  leccos dovede, ale 
do české zimy patří Mikuláš, Ježí-
šek, koledy, vánoční ozdoby a sa-
mozřejmě i čerti a kominíci!

ne 28. listopadu 17:30 hod.
HRANA ZLOMU
thriller
ČR, 2021, 86 min., 15 let
Hrana zlomu je film na  pomezí 
hororu a thrilleru, který si pohrá-
vá s divákovou schopností vytvá-
řet si domněnky na základě neú-
plných informací a instinktivním 
škatulkováním hlavních postav 
na oběti a pachatele. 

ne 28. listopadu 20:00 hod.
PALLADIO
dokument
IT, 2020, 90 min., 12 let, 
přístupný
Vydejte se skrze filmové plátno 
za tvorbou a odkazem nejvlivněj-
šího architekta všech dob Andrey 
Palladia, jehož majestátní stavby 
se staly inspirací pro nesčetně 
slavných budov po  celém světě. 
Nechybí mezi nimi Bílý dům, 
Kapitol Spojených států americ-
kých nebo budova newyorské 
burzy. Film pohlíží na  jeho dílo 
zcela unikátním způsobem skrze 
oči a  vyprávění těch, kteří dnes 
jeho odkaz studují, uchovávají jej 
a předávají mladším generacím.
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