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V  letošním roce bylo do  sou-
těže o  Cenu Edvarda Beneše 

přihlášeno celkem 24 prací, z toho 
14 prací z  Historie 20. století  
a 10 prací ze Sociologie. Slavnostní 
vyhlášení výsledků a  předání cen 
se uskutečnilo v  pátek 21. října 
2022 v Památníku E. Beneše v Se-
zimově Ústí. 

V  oblasti Historie 20. stole-
tí cenu 1. stupně získala Nikol 
Moravcová z  Filozofické fakul-
ty Univerzity Karlovy v  Praze 
za  soutěžní práci: Sonda do  ži-
vota 1. československé partyzán-
ské brigády Jana Žižky v  letech 
1944–1945. Cena Edvarda Bene-
še 2. stupně byla udělena Adéle 
Kolátorové z Pedagogické fakulty 
Jihočeské univerzity v  Českých 
Budějovicích za  soutěžní práci: 
Pomníky českých středověkých 

králů a  královen. Cena Edvarda 
Beneše 3. stupně byla udělena 
Martinu Pijákovi z Filozofické fa-
kulty Univerzity Karlovy v Praze 
za  soutěžní práci: JUDr.  August 
Adolf Popelka, kancléř preziden-

ta Háchy. Čestné uznání v oblasti 
Historie získala Tereza Poláčková 
z  Filozofické fakulty Univerzity 
Palackého v  Olomouci za  sou-
těžní práci: Advokát ve  službách 
státu: Evžen Esteřák (1891–1958) 

a Alena Černá z Katolické teolo-
gické fakulty Univerzity Karlovy 
v  Praze za  soutěžní práci: Padne 
jich po boku tvém tisíc. Ladislav 
Rašín během II. světové války.

Vyhlášení výsledků soutěže o Cenu E. Beneše

www.sezimovo-usti.cz

Miroslava Svitáková
tajemnice MěÚ

Ve středu 19. října od 18 hod. se v sále 
kina Spektrum konalo ustavující za-
sedání nově zvoleného zastupitelstva 
města po proběhlých volbách. Hlavní-
mi body programu bylo složení slibu 
členů zastupitelstva, volba starosty 
města, místostarosty a  členů rady 
města. Zasedání předsedal v souladu 
se zákonem o  obcích dosavadní sta-
rosta města.

Zasedání se zúčastnilo 20 zvo-
lených zastupitelů, kteří nej-

prve složili slib (omluvena byla 
pí Svatková). Poté zastupitelé roz-
hodli, že město bude mít v  tomto 
volebním období opět jednoho 
místostarostu a  funkce starosty 
a  místostarosty bude vykonává-
na jako uvolněná. V  tajné volbě 

všichni zastupitelé jednomyslně 
podpořili Mgr.  Ing.  Martina Do-
ležala, LL.M. (Zelená pro město) 
do  funkce starosty města, dále 

pak zastupitelé zvolili do  funkce 
místostarosty města pana Vojtě-
cha Pražmu (Město pro všechny). 
Následně pak bylo rozhodnuto, 

že rada města bude, jako dosud, 
sedmičlenná a  bylo zvoleno zbý-
vajících pět radních, kterými jsou 
za volební stranu Zelená pro město 
Mgr. Hana Hemerková, Ing. arch. 
Alena Kalinová, p.  Milan Veselý, 
p. Libor Borč a za volební uskupe-
ní Město pro všechny Ing. Jaroslav 
Soldát, Ph.D. 

Posledním bodem jednání pak 
bylo určeno, že neuvolnění za-
stupitelé budou pobírat odměny 
ve  shodné výši, jako tomu bylo 
dosud. 

Závěrem znovuzvolený starosta 
města pogratuloval všem členům 
zastupitelstva ke  zvolení, poděko-
val jim za důvěru a vyslovil naději 
na dobrou spolupráci v novém vo-
lebním období. Poděkoval zároveň 
občanům města za  podporu, kte-
rou mu dali ve volbách, a jednání 
zastupitelstva po  necelé hodině 
a půl ukončil.                                     

Ustavující zasedání zastupitelstva

Pokračování na str. 2

Foto: Ladislav Rižák
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Dne 5. listopadu 2022 v obřadní místnosti Městského úřadu Sezimovo Ústí přivítal starosta města a členky Sboru pro občanské 
záležitosti nové občánky našeho města. Všem dětičkám a jejich rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti.

V  oblasti Sociologie cenu  
1. stupně získala Hana Šiko-

vá z Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze za soutěžní práci: 
Structure of motivational factors 
for vaccination against Covid-19.                     
Cenu 2. stupně získal Marek Sto-
dola z Fakulty sociálních věd Uni-
verzity Karlovy v Praze za soutěžní 
práci: Problematika nedostupnosti 
psychiatrické péče o  děti v  České 
republice.  Cenu 3. stupně získala 
Linda Sequensová z Fakulty sociál-
ních věd Univerzity Karlovy v Pra-
ze za soutěžní práci: Krajina, místo 
prostor: případová studie Vraného 
nad Vltavou. Čestné uznání v ob-
lasti Sociologie získala Johana Ně-
mečková z Filozofické fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze za soutěžní 
práci: Vnímání a užívání veřejného 
prostoru během pandemie Co-
vid-19.                                                

Vyhlášení 
výsledků soutěže 
o Cenu E. Beneše

Josef Holub
vedoucí odboru rozvoje

V  minulých týdnech došlo 
na  stavbě ke  zjištění vad 

v  projektové dokumentaci. Spo-
lečnost Sweco Hydroprojekt a. s., 
zpracovatel projektové dokumen-
tace a autorský dozor stavby musel 
opravit projektovou dokumentaci 
stavby. Je nově navržen podélný 
profil stok ST.1, ST.2, ST.3; ST.3_A 
a  ST.2_B tak, aby bylo možno 
gravitačně odkanalizovat přileh-
lé nemovitosti napojené na  tyto 
stoky. Doba potřebná pro návrh 
opraveného projektového řešení 
vyvolala částečně utlumení staveb-
ní činnosti a  krátkodobě i  úplné 
zastavení stavby do  doby zaslání 
opraveného návrhu PD. Opravené 
řešení podélných profilů si dále vy-
žádá vykopání a nové položení již 
provedené části stavby, což bude 
mít dopad na  termín dokončení. 
Během kontrolních dnů se dostává 

i na připomínky obyvatel, které se 
snažíme v co největší míře zapra-

covat tak, aby ulice byla bezproblé-
mová.                                                  

Rekonstrukce ulice Pod VrbouJosef Holub
vedoucí odboru rozvoje

V  průběhu měsíce listopadu 
dokončil zhotovitel, firma 

Dřevotvar s.r.o.,  výstavbu splaš-
kové a  dešťové kanalizace včetně 
přípojek, které vznikají pro parcely 
investora MPK Gate s.r.o. V  prů-
běhu měsíce prosince by mělo do-
jít k  položení nové vozovky a  ve-
řejného osvětlení. Pevně věříme, že 
nám bude přát počasí a celou akci 
se podaří dokončit do  vánočních 
svátků. Obyvatele, kteří procházejí 
okolo stavby, nabádáme k co nej-
větší opatrnosti.                                

Pokračování ze str. 1

Výstavba 
komunikace 
K Hájence

Foto: Ladislav Rižák



2022 prosinec

www.sezimovo-usti.cz 3

Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

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

Místostarosta
Vojtěch Pražma

381 201 136, 739 696 852
Tajemnice MěÚ

Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134

Právník MěÚ
Ing. Mgr. Petra Nedvědová

381 201 137
Sekretariát, rybářské lístky

Ema Králíková
381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Odbor správní a sociální
Ing. Jana Aujezdecká

381 201 116
Sociální pracovnice

Bc. Eva Urbanová
381 201 114

Pečovatelská služba
777 794 874

Denní stacionář
605 359 317

Odbor stavebního úřadu
Mgr. Ivana Mráčková

381 201 140
Odbor rozvoje a dopravy

Bc. Josef Holub
381 201 113

Životní prostředí
Bc. Petr Klíma

381 201 143
Poplatky

Jana Koubová
381 201 129 

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

Ředitelka msks (kultura)
Mgr. Zuzana Bláhová

737 254 683
Městská policie

723 149 972, 381 276 003
Vedoucí městské knihovny

Jitka Kovandová
381 201 145

Informační centrum
736 523 288

Ředitel správy města
Ing. Zdeněk Havlůj

381 200 430, 777 794 872
Vedoucí technických služeb

Karel Homolka
381 200 432, 725 769 850

Vedoucí bytové správy
Jiří Stejskal

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

725 769 861
CENTES Sezimovou Ústí, a. s.

Ing. Jaroslav Kudrna
398 998 788, 602 159 804

Kontakty
Úřední hodiny

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

VEDOUCÍ 
ODBORU ROZVOJE

V  průběhu letních prázdnin 
byl odstraněn herní prvek 

z hřiště v ulici Kollárova. Výroba 
a  montáž nového herního prv-
ku trvala 8 až 10 týdnů a nyní se 
mohou děti těšit z  jeho zařazení 
do  provozu. Náklady na  obnovu 
hřiště byly 200 tisíc.                        

Nový herní prvek na dětském hřišti 
v ulici Kollárova

Pavel Lorenc
velitel mp

■ Na  základě oznámení vyjela 
hlídka MP do ul. 9. května, kde 
seniorka upadla na chodbě bytu 
a nemohla otevřít vstupní dveře. 
Na místo byla přivolána jednot-
ka HZS Tábor, která provedla 
vstup do obydlí a následnou po-
moc. Celá událost se obešla bez 
zranění a beze škody na majet-
ku. 

■ Odbor rozvoje požádal MP 
o umístění fotopasti do prostoru 
deponie materiálu na  Souke-
níku, kde se objevuje domovní 
a stavební odpad, který sem ne-
patří. 

■ MP přijala anonymní oznámení 
o neznámé látce vytékající z po-
zemku u domu v ul. Jana z Ústí. 
Prověrkou na místě nebylo zjiš-
těno žádné protiprávní jednání. 

■ OOP ČR Sezimovo Ústí požá-
dalo o  poskytnutí kamerového 
záznamu z  kamerového bodu 
Banner. Požadovaný záznam byl 
policii pro potřeby šetření po-
skytnut.

■ MP byl občanem předán od-
chycený pes, který se pohyboval 
v ul. Dr. E. Beneše. Protože pes 
měl na  obojku známku a  kon-
taktní telefon, byl vyrozuměn 
majitel, který si jej následně pře-
vzal. 

■ MP byla oznámena podnapi-
lá osoba v  ul. K  Hájence, která 
měla kolem sebe dělat nepořá-
dek. Kontrolou totožnosti ne-
bylo zjištěno, že by se jednalo 
o  osobu, po  které je vyhlášeno 
pátrání. Zároveň nebylo proká-
záno, že by se dopouštěla proti-
právního jednání.  

■ Při kontrolní činnosti nalezla 
hlídka MP v  ul. Lužnická pou-
žitou injekční stříkačku. Po  za-
dokumentování byla předána 
k odborné likvidaci. 

■ MP bylo oznámeno vozidlo, 
které v ul. K Hájence zadní částí 
zasahovalo do  chodníku, čímž 
byl chodcům ztížen průchod. 
Provedeným šetřením se poda-
řilo zjistit řidiče, který vozidlo 
přeparkoval. 

■ MP byla v  noční době přivolá-
na do prostoru řadových garáží  
u Soukeníku, kde mělo docházet 
k rušení nočního klidu. V době 
příjezdu hlídky na místo zde již 
k  protiprávnímu jednání nedo-
cházelo.  

■ MP přijala oznámení o  odci-
zené nádobě na  směsný odpad  
v ul. Šafaříkova. Věc byla po za-
dokumentování předána pří-
slušnému správnímu orgánu 
k dalšímu opatření. 

■ Hlídka MP nalezla při kontrol-
ní činnosti v  ul. Krátká černou 
peněženku s doklady. Majitelka 

peněženky byla vyrozuměna 
a  věci si převzala. Protože ne-
měla OP jistou dobu ve  svém 
držení, byl průkaz předán MěÚ 
Tábor.

■ MP přijala oznámení o  volně 
pobíhající feně německého ov-
čáka v ul. Zahradní, kam utekla 
z  nedalekého cvičiště. Při pro-
hlídce místa bylo přijato hlášení 
o výskytu psa v katastru města 
Tábor, kde byla fena odchyce-
na náhodnými občany, a  kam 
si majitelka dojela psa vyzved-
nout. 

■ V  ul. Jiráskova byla od  občana 
přijata nalezená platební karta. 
Po  zadokumentování nálezu 
byla karta předána vydavatelské 
bance. 

■ MP provedla asistenci pracov-
nici MěÚ při provádění úkonu 
spojeného s kontaktováním pro-
blémového občana. 

■ MP při kontrolní činnosti  
v ul. Průmyslová nalezla na par-
kovišti SM dvě použité injekční 
stříkačky, které po zadokumen-
tování předala k odborné likvi-
daci do Zdravexu. 

■ Na MP se obrátila žena se žádos-
tí o  pomoc se zablokovanými 
bezpečnostními dveřmi. Byla jí 
poskytnuta asistence předáním 
kontaktu na specializovanou fir-
mu.

   

Z činnosti Městské policie
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Město Sezimovo Ústí v za-
stoupení Správy města 

Sezimovo Ústí vyhlašuje vý-
běrová řízení na  pronájmy 
bytů:

1) ulice Táboritů č. p.  619, 
byt č. 619/08 ve 2. nadzem-
ním podlaží o velikosti 2+1

 Minimální základní mě-
síční nájemné ve  výši 
4.587 Kč.

2) ulice Dukelská č. p.  638, 
byt č. 638/35 v 5. nadzem-
ním podlaží o velikosti 1+1

 Minimální základní mě-
síční nájemné ve  výši 
1.966 Kč.

U  výše uvedených bytů je 
délka prvního platebního ob-
dobí stanovena na  6 měsíců 
(při podpisu nájemní smlouvy 
je skládán šestinásobek nabí-
zeného měsíčního nájemné-
ho).

Písemná žádost musí být 
předána na  podatelnu Sprá-
vy města Sezimovo Ústí,  
ul. Průmyslová čp. 1095, 391 02 
Sezimovo Ústí nejpozději do   
středy 11. ledna 2023 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 381  200  436, 
725 769 860; pí Podroužková 
381 200 437, 725 769 857).     

Příjem žádostí k  dotačnímu 
program My v  tom Jihoče-
chy nenecháme II končí dne  
30. 11. 2022. Eva Urbanová

sociální pracovnice

V Sezimově Ústí jsou městem poskyto-
vány dvě sociální služby – Pečovatel-
ská služba a Denní stacionář.

Denní stacionář při Domě 
s  pečovatelskou službou má 

za cíl zlepšit kvalitu života seniorů, 
eliminovat sociální izolaci, umož-
nit společné aktivity s  vrstevníky. 
Služba je určena přednostně oby-
vatelům města Sezimovo Ústí, ale 
v  zásadě je otevřena všem, kteří 
chtějí s pomocí týmu vyškolených 
pracovnic vést plnohodnotný ži-
vot spolu se svými blízkými nebo 
ve  městě, kde se cítí být doma. 
Denní stacionář nabízí společné 
vzdělávací a  aktivizační činnosti 
v podobě čtení, trénování paměti, 
pohybové aktivity přizpůsobené 
potřebám seniorů, výtvarné tvoře-
ní, pečení, návštěvy knihovny, vý-
stavy apod. Uvedené činnosti mají 
směřovat ke smysluplnému propo-
jení zkušeností s běžným životem. 
Kapacita denního stacionáře je  
10 uživatelů denně, kterým se vě-
nují dvě pracovnice s dlouholetou 
praxí. Ty plánují program denního 
stacionáře s ohledem nejen na ak-
tuální obsazenost, ale zejména 

s ohledem na potřeby a dovednosti 
uživatelů. Výkon sociální práce 
a  odborný dohled nad činností 
denního stacionáře vykonává soci-
ální pracovnice. Bezbariérové pro-
středí poskytuje možnost pobytu 
také v  prostoru přilehlé zahrádky 
na čerstvém vzduchu. Do denního 
stacionáře může uživatel docházet 
jak každý den, tak pouze někte-
ré dny v  týdnu. Mezi další služby 
Denního stacionáře patří zajištění 
stravy, pomoc při úkonech osobní 
hygieny a možnost dopravy do sta-
cionáře a zpět.

Provoz Denního stacionáře 
je významnou měrou podpořen 
z  rozpočtu Jihočeského kraje. 
Pro rok 2022 přispěl Jihočeský 
kraj na  provoz Denního staci-
onáře částkou 929.000 Kč, při-

čemž plánované celkové náklady 
města na  Denní stacionář činí 
1.028.884 Kč, na  provoz pečova-
telské služby Jihočeský kraj přispěl 
částkou 1.753.000 Kč, přičemž plá-
nované celkové náklady na  pečo-
vatelskou službu činí 2.309.000 Kč. 
Na  výkon sociální práce přispěl 
Jihočeský kraj částkou 135.612 Kč.

Zájemci o  poskytování pečo-
vatelské služby a  služby denní-
ho stacionáře se mohou podívat 
na  internetové stránky města 
do  sekce Sociální služby nebo se 
mohou obrátit na sociální pracov-
nici, paní Evu Urbanovou na  tel.: 
734 265 659, 381 201 114.               

Denní stacionář 
při Domě s pečovatelskou službou

Advent je pro mnoho z nás nej-
krásnějším obdobím v  roce. 

Záleží nám na  tom, abychom 
vnesli i do ulic města alespoň troš-
ku vánočního optimismu, a  proto 
bych chtěl touto cestou poděkovat 
manželům Černým ze Sezimova 
Ústí I za darování letošního vánoč-
ního stromu, který je již slavnostně 
nazdoben a  navozuje adventní 
atmosféru na Husově náměstí. Dě-
kuji zaměstnancům Správy města 
za jeho převoz, instalaci a ozdobení, 
a všem občanům našeho města přeji 
klidné svátky vánoční.

Karel Homolka 
technické služby 

17. 12. 2022 v 15 hod.
kostel Nejsvětější Trojice, Malšice 
26. 12. 2022 v 14 hod.
kostel sv. Petra a Pavla, Chotoviny
26. 12. 2022 v 16 hod. 
kostel Povýšení sv. Kříže, S. Ústí
8. 1. 2023 v 11:30 hod. 
kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Klokoty

Vzhledem ke  zhoršené ener-
getické situaci jsme nuceni hradit 
osvětlení i pronájem kostela. Rádi 
bychom vás požádali o symbolické 
vstupné 50 Kč, které poslouží k je-
jich úhradě. Příprava vánočního 
programu je v plném proudu a už 
se na vás těšíme.                                

PoděkováníNokturno zve na tradiční 
vánoční koncerty

Upozornění

Volné byty 
k pronájmu
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Manželé Buriánkovi
Planá nad Lužnicí

Trendem dnešní doby je mít 
čistá auta za pár korun, rychle 

a jednoduše. Jde nám o maximál-

ní spokojenost zákazníků, a proto 
jsme vybrali největšího světového 
výrobce s  nejpokročilejší techno-
logií mytí, která splňuje veškeré 
ekologické normy.

V rámci otevření nabízíme všem 
novým zákazníkům elektronické 

čipy, nebo věrnostní karty s  10% 
zvýhodněním, které mohou být 
zároveň i  pěkným vánočním dár-
kem.

Jako firma se rovněž zabýváme 
i  interiéry aut. S  čipem/věrnost-
ní kartou zároveň získáte 10 % 
slevu na  parní mytí interiéru 
a 20 % na čistění klimatizace. Více 
na www.carstar123.cz

Budeme se těšit na návštěvu.  

Poděkování
■ Děkuji panu starostovi 

za  blahopřání k  mým na-
rozeninám a  také pečova-
telkám Aleně Semseiové, 
Lucii Sedláčkové a Veronice 
Formanové za jejich práci. 
Lubomír Houša s rodinou

■ Děkuji panu starostovi 
za  přání k  narozeninám 
a za milý dárek. 

Marie Různarová
■ Děkuji panu starostovi 

za  milé blahopřání k  mým 
narozeninám a  přeji mu 
hodně zdraví a  úspěchů 
v práci a osobním životě.

Ludmila Kuldanová
■ Děkuji panu starostovi 

Martinu Doležalovi za přá-
ní k  mým narozeninám 
a Věrušce Bažantové za mi-
lou návštěvu.        

Věra Švábová
■ Děkuji panu starostovi 

a Sboru pro občanské zále-
žitosti za milé přání a dárek, 
z kterého jsem měla velkou 
radost. 

Jaroslava Tomečková
■ Děkuji panu starostovi 

Mgr.  Ing.  Martinu Doleža-
lovi za  milé přání k  mým 
narozeninám. Marie Filipů

■ Děkuji panu starostovi 
za blahopřání a paní Vese-
lé za předání dárku k mým 
narozeninám. 

Josef Pražma
■  Děkuji panu starostovi 

Martinu Doležalovi za přá-
ní a dárek k mým narozeni-
nám.      Marie Dytrychová

Narození: od 2. 10. do 16. 10. 
Márová Liliana
Polčák Kryštof

Salayová Adriana
Vurst Antonín

Zemřelí: od 16. 9. do 23. 10. 
Barbořík Jaroslav
Bartošová Marie

Doležalová Božena
Fialová Emilie

Klášterka František
Komárek František

Kubů Anna
Prokeš Jaromír
Vlachová Marie
Vosol Jaroslav

Jitka Vrbová
kronikářka kostela

1. ledna 2000 byla zřízena samostat-
ná farnost Sezimovo Ústí a  filiální 
kostel Povýšení sv. Kříže byl povýšen 
na  farní. Slavnostní bohoslužbu 
k  zahájení života nové farnosti slou-
žil diecézní generální vikář P.  Václav 
Habart. K 1. lednu 2000 byl P. Václav 
Hes jmenován vikářem táborského 
vikariátu.

V  lednu byl v  kostele umístěn 
přenosný obraz sv. Jana Nepo-

muka Neumana k 140. výročí jeho 
smrti. Od 1. února byl P. Jan Kuník 
jmenován výpomocným duchov-
ním v Táboře a v Sezimově Ústí.

V  roce 2000 se v  našem koste-
le konaly 3 křty. V  červenci při-
šel do  farnosti jáhen Jan Doležal 
a vedl vždy v úterý a ve čtvrtek bo-
hoslužbu slova s nešporami. 

V  pondělí 14. 8. 2000 byla 
v kostele Povýšení sv. Kříže v Se-
zimově Ústí zahájena oprava elek-
troinstalace. Původní elektroinsta-
lace byla sice v roce 1968 částečně 
nahrazena hliníkovým vedením, 
to ale společně s původními vodiči 
již několik let dosluhovalo. Bylo 
proto třeba provést kompletní 
výměnu elektroinstalace vedené 
v  podlaze kostela. Hrubé práce 
byly dokončeny do poloviny září. 
Výměnu elektroinstalace dělal Jan 
Kulhánek ml. a Josef Veger z Klo-
kot. Na pomocných pracích se po-
díleli Jan Kulhánek st., pan Strnad, 
Kužel, Voráček, Nekovář, Vršecký 
a  Eva Málková. Ovšem podlaha 
v  kostele byla po  výměně kabelů 
rozkopaná a  do  konce roku bylo 
ještě nutné položit v celém kostele 
novou dlažbu.

Program v  kostele Povýšení 
sv. Kříže o Vánocích 2022:
Štědrý den:

14:00 až 16:00 Betlémské světlo
20:30 Půlnoční mše   

25.12. a 26. 12.: 
14:00 až 16:00 Jesličky

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

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

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

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

Kostel v Sezimově Ústí 
– historie a současnost – 33. část 

Nová bezkontaktní auto-myčka
Sezimovo Ústí se konečně může radovat z nové bezkontaktní au-
to-myčky, která se nachází v ulici Pod Kovosvitem, hned nad ben-
zinovou pumpou Shell. 

Společenská kronika
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Žáci ZŠ Švehlova

Dne 1. listopadu jsme si přinesli 
do  školy svícny a  lucerničky, 

abychom si ve třídě navodili atmo-
sféru Halloweenu a Dušiček. Poví-
dali jsme si o původu obou svátků, 
jmenovali jejich symboly a uváděli 
zvyky, které lidé o  Halloweenu 
a na Dušičky udržují.

Vedle povídání jsme se věnovali 
tvoření a zábavě, protože to k osla-
vě Halloweenu patří. Vytvořili jsme 
obrázky dýní, při poslechu skladby 
„Tanec kostlivců“ jsme některým 

spolužákům namalovali na obličej 
strašidelnou masku a zahráli jsme 
si hru „Trick or treat“, při které 
jsme dostali malou sladkost.

Po zábavné části přišla na  řadu 
chvíle na  vzpomínky. Při zapále-
ných svíčkách jsme zavzpomínali 
na  prarodiče a  známé, kteří už 
nejsou mezi námi. Připomně-
li jsme si, jací byli, co měli rádi 
a jaké předměty nebo recepty nám 
po nich zůstaly.

Sváteční dopoledne jsme zakon-
čili zhlédnutím pohádky „Jak to 
bylo na Dušičky“.



Klára Choulíková
ZŠ Švehlova

Před podzimními prázdninami 
jsme pozvali do naší školy lekto-

ry z centra THEiA z Českých Budě-
jovic s jejich preventivními progra-
my. Název programu pro prvňáčky 
byl Bezpečný start do školního ži-
vota, kde se naučili respektovat se 
navzájem a  utvářet přátelský ko-
lektiv ve  třídě. Bezva třída, tak se 
jmenovala dvouhodinovka pro 
druháky. Cílem tohoto programu 
bylo posílení kamarádských vzta-

hů, vzájemné tolerance a  porozu-
mění. Třeťáci rozvíjeli mediální 
a  digitální gramotnost v  progra-
mu Vliv médií na  školní populaci 
a čtvrtá třída finanční gramotnost 
v  Dětském světě financí. Lektoři 
seznámili páťáky s  riziky a  speci-
fiky spojenými s  virtuálním svě-
tem. Diskutovali s nimi o zásadách 
bezpečnosti využívání moderních 
technologií, které je obklopují  
v  každodenním životě. Akce byla 
součástí plánu prevence na  naší 
škole, kdy se snažíme předejít  
vzniku rizikového chování u  žáků 
a budovat dobré klima školy.              

Nikola Pízová
ZŠ Švehlova

Ve  čtvrtek 20. listopadu vyra-
zila naše třída 5.A do  Obo-

ry Smolín, kde jsme si užili výlov 
ryb z  rybníka Jezero. Pan poryb-
ný s  dalšími rybáři nám pověděli 
spoustu zajímavých informací 
o životě ryb v českých vodách. Zá-
roveň jsme se dozvěděli, že péče 
o  rybník je neustálou celoroční 
prací, kdy jeho výlov a  násled-
né vypuštění je završením těchto 

povinností. Děti měly možnost si 
pohladit a pochovat vylovené ryby 
a vyzkoušet si své znalosti z příro-
dovědy, kdy měly rozpoznat druhy, 
které zde žijí, a to například štiku, 
amura, kapra, karase nebo candá-
ta. Ti největší siláci nakonec drželi 
v rukou i sumce, který měřil přes 
1 metr.

V  areálu Obory jsme si opekli 
buřty na ohni a poté jsme společně 
zasadili náš třídní strom dub čer-
vený, který zde bude pro nás všech-
ny doživotní vzpomínkou na naší 
5.A.                                                       

kolektiv učitelů
ZŠ Školní nám. 

Podzim už musel předat své žez-
lo paní Zimě a to znamená, že 

se blíží Vánoce.
I když na nás ze všech stran již 

od listopadu útočí reklamy na růz-
né „opravdu nutné“ dárky, u  nás 

ve škole jsme se rozhodli nenechat 
se „masírovat“ a v klidu a pohodě 
si společně užít předvánoční čas.

A  tak se mohou žáci 1. stupně 
těšit na Mikuláše, který nadělí ra-
dost všem hodným dětem a  po-
učení těm rozvernějším. A  také 
na čertíka, který určitě nebude mít 
letos žádnou práci. Je připraven 
opět Bleší trh, do něhož se zapojují 

nejen děti, ale velmi často i  jejich 
nejbližší. Drobnosti, které jsou 
zde pak k mání, rozzáří oči úplně 
všem. Při společném zdobení vá-
nočního stromečku zažijí pak děti 
spousty legrace.

2. stupeň zhlédne filmové před-
stavení Síla lidskosti, díky kterému 
určitě pochopí, že VIP osobnosti 
nemusí být pouze youtubeři, ale 

také i Nicholas Winton. Nesmíme 
zapomenout na filmového Zátop-
ka, jehož heslo „Když nemůžeš, tak 
přidej!“ nepatří pouze do  oblasti 
sportovní, ale to naši druhostup-
ňoví žáci už moc dobře vědí.

Nezbývá nám tedy už nic jiného 
než všem našim žákům a všem li-
dem dobré vůle popřát krásné pro-
žití adventního času.                       

Podzimní svátky ve 4.A

Naše škola myslí na prevenci Výlov ryb z rybníka JEZERO

Blíží se Vánoce
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Martina Mrzenová
MŠ Lipová

Letos poprvé ozdobily naši pod-
zimní školní zahradu nejrozto-

milejší domečky a dekorace z dýní, 
které připravily paní učitelky 
společně s  dětmi. DÝŇOBRANÍ 
byla jedna z  mnoha akcí, které si 

užily děti společně se svými rodi-
či. Bylo pro ně připraveno mno-
ho zajímavých dýňových aktivit 
a úkolů. Od poznávání po hmatu, 
srovnávání dle velikosti, převá-
žení na  trakaři až po  Montessori 
aktivity. Z  připravených surovin 
si děti mohly společně s  rodiči 
namazat a  nazdobit obložený dý-
ňový chlebíček. Nechyběly ani 
muffiny s dýní, které děti dostávaly 
po splnění všech úkolů. Kouzelné 
odpoledne jsme ukončili společ-
ným táborákem s  opékáním buř-
tů a  s  výtečným dýňovým čajem. 
Všichni se už těšíme na další spo-
lečnou akci a tou bude tradiční če-
kání na svatého Martina.                

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

Tel.: 722 777 672

Jana Velenovská
MŠ 9. května

Ve  středu 9. listopadu se děti ze žlu-
té školky, hned po  svačině, vydaly 
na  delší procházku k  rybníku Starý 
Kravín, aby se zúčastnily výlovu toho-
to rybníka.

Nejdříve si 
děti pro-

hlédly práci rybá-
řů z hráze. Potom 
mohly sejít přímo 

do dějiště výlovu, k rybářům a ká-
dím s  rybami. Tam se dětem vě-
noval místní rybář, který jim ryby 
přímo ukazoval a  krátce předsta-
vil. Viděly kapra, amura, karase 

a dokonce i štiku a sumce. Děti si 
z tohoto dopoledne odnesly boha-

té zážitky a dozvěděly se také něco 
nového.                                               

Richard Mlázovský
ředitel ZUŠ 

Z  kroniky školy: „Městská hu-
dební škola v  Sezimově Ústí 

začala pracovat v roce 1947 z  ini-
ciativy tehdejšího vedení podniku 
SVIT. Na  místo ředitele školy byl 
jmenován pan Viktor Kristián. 
S osobností tohoto ředitele se pojí 
velký rozmach hudebního dění 
v  Sezimově Ústí. Viktor Kristián 
byl pro školu velkým přínosem. 
Z  novin TEP SVOBODNÉ PRÁ-
CE ze dne 20. července 1948: 
„Stav žáků městské hudební školy 
v Sezimově Ústí je 70 žáků. Touha 
Baťovců, aby jejich děti měly pří-
ležitost k  hudebnímu vzdělání, je 
naplněna.“

Dnešní Základní uměleckou 
školu navštěvuje více než 540 žáků 
a kromě hudebního oboru se žáci 
mohou vzdělávat také v  oboru 
výtvarném, tanečním a  od  roku 
2019 nově také v literárně-drama-
tickém. Naše škola je tak jediná 
v okrese Tábor, která nabízí vzdě-
lání ve  všech čtyřech uměleckých 
oborech. Kromě Sezimova Ústí 
nabízíme výuku vybraných oborů 
také v Plané nad Lužnicí.

K  tomuto půlkulatému výročí 
škola připravila publikaci, která 
mapuje nejen historii, ale hlavně 

představuje školu tak, jak vypa-
dá dnes. Další informace najdete 
na www.zussu.cz.                             

Návštěva výlovu rybníka Starý Kravín

Základní umělecká škola slaví 75 let!

Inzerce

Dýňobraní
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Václav Gabriel
ČSOP ZO Sezimovo Ústí

Zima se pozvolna blíží a mno-
ho z  nás připravuje krmítko 

pro ptáčky, abychom jim trochu 
přilepšili v nastávajících těžkých, 
mrazivých časech. Klasickým 
návštěvníkem těchto krmítek 
je naše nejběžnější sýkora a  to 
sýkora koňadra. Přes léto je to 
pták především hmyzožravý, 
i  přes zimu dokáže najít zimují-
cí hmyz za  kůrou stromů, avšak 
její hlavní zimní potravou jsou 
semena a pupeny stromů. Na kr-
mítku má ráda semena sluneč-
nice. Do krmítek nesypte pečivo 
nebo krmení, které obsahuje 

sůl. To by koňadrám, ale i jiným 
návštěvníkům mohlo uškodit. 
Sýkory koňadry byly na  našem 
území považovány za stálé. Není 
to ovšem úplně pravda. Kroužko-
váním se zjistilo, že k nám v zimě 
zalétávají sýkory třeba z  Polska 
a  v  některých tužších zimách až 
z  podhůří Uralu. A  část našich 
koňader zalétá v  tomto období 
do Itálie nebo Francie. Je to pták, 
který hnízdí v dutinách. Pokud si 
ho na  své zahrádce budete chtít 
udržet po  celý rok, vyvěste mu 
ptačí budku. Již brzy na  jaře se 
Vám za to odmění svým zpěvem. 
Tohoto ptáčka můžete pozoro-
vat v zahradách a parcích přímo 
v  našem městě a  všude na  vy-
cházkách v jeho okolí.                     

Sobota�3.�12.�2022

Teplé�oblečení,�pevnou�obuv,�baterku

Vstupenky��s časem�startu�budou�k�zakoupení
v�budově kina�Spektrumv�Infocentru�SU od�21.11.2022

(na�startu�bude�hořet�oheň a�bude�možné�zakoupit�si�buřty)

hájovna�Nechyba�u�Sez.�Ústí�II.

START od�16.00�do�18.30�podle času
uvedeného�na�vstupence

s�sebou:80,- Kč

Ptačí rubrika Václava Gabriela

Sobota 17. 12. 2022, 
14:00 hod.
kostel Povýšení svatého Kříže
ADVENTNÍ 
AKORDEONOVÝ 
A HOUSLOVÝ KONCERT
Koncert žáků ZUŠ Sezimovo 
Ústí ze tříd Dany Mužíkové 
a Heleny Pokutové.

Pondělí 19. 12. 2022, 
18:00 hod.
sál Spektrum
PŘEDVÁNOČNÍ 
KONCERT SOUBORŮ
 A ORCHESTRŮ
Adventní koncert žáků a sou-
borů ZUŠ Sezimovo Ústí. 
Od 17:40 koledové vytrubová-
ní v hale Spektrum.

Pozvánka na vybrané 
akce pořádané

ZUŠ Sezimovo Ústí
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Sylva Tůmová

Cheerleading je týmový sport spo-
jující akrobacii na  zemi, ve  vzduchu, 
atraktivní lidské pyramidy a  tanec. 
Tento sport není v  České republice 
tolik známý, přesto je u nás přes 2000 
aktivních sportovců, kteří soutěží 
ve 30 klubech po celé republice. Tento 
sport byl uznán jako olympijský a bu-
deme se moci s ním setkat v roce 2028 
na olympijských hrách v Los Angeles. 
Soutěže probíhají jak na  republikové 
úrovni, tak i světové. 

Tomuto sportu se věnuje 
čtvrtým rokem i  sezimácká 

Eliška Tůmová, která je členkou 
národní reprezentace již dru-
hým rokem. Česká republika má 
dva národní týmy, které se letos 
v  dubnu zúčastnily Mistrovství 
světa v americkém Orlandu v ka-
tegorii Senior a Junior. Juniorský 
tým tvořilo 28 děvčat a  jednou 

z  nich byla i  Eliška Tůmová. Ju-
niorský národní tým pod vede-
ním trenérky Nikoly Dohnalové 
a asistentky Dominiky Svitákové 
předvedl nejlepší sestavu ve  své 
divizi Junior All Girl Advenced 
a  vybojoval titul mistryň svě-
ta a  historicky první medaili 

pro Českou republiku v  tomto 
sportu. Soutěžní video je mož-
no shlédnout na  YouTube ICU 
Worlds 2022 – Czech National 
Team. Kromě nejcennější me-
daile a  titulu mistryň světa jsme 
také obdržely pamětní prsteny 
pro vítěze každé kategorie. Tento 

úspěch ještě znásobil seniorský 
tým, který získal v  silné konku-
renci stříbrnou medaili v  kate-
gorii Senior Coed Elite. Účast 
na  této prestižní soutěži nám 
dala mnoho zážitků, zkušeností, 
kamarádství a  motivaci trénovat 
a zlepšovat se.                                  

Michaela Drdová
TJ Spartak MAS – Oddíl Sportovní 
Gymnastiky

O  prodlou-
ženém říj-

novém víkendu 
proběhlo v  hale 
Věry Čáslavské 

v Černošicích u Prahy Mistrovství 
České republiky ve sportovní gym-
nastice kategorií linie C. Z oddílu 
sportovní gymnastiky TJ Spartak 
Sezimovo Ústí z.s. se na  tuto vr-
cholnou akci probojovalo 6 děvčat. 
Největším úspěchem prodlouže-
ného víkendu byl pro sezimáckou 
gymnastiku beze sporu zisk histo-
ricky třetí medaile z celostátní mis-
trovské soutěže. 

3. místo v kategorii starších žá-
kyň vybojovala k velké radosti ce-
lého oddílu Eva Štemberková.

I  v  mladších žákyních měla 
do poslední chvíle medaili na do-
sah Adéla Sikorová. Bohužel se jí 
to nakonec nepovedlo, ale i  tak 
je její celkové 6. místo pro oddíl 
skvělým úspěchem. Na  19. místě, 
ale s  velkým příslibem pro příští 

roky, skončila Petra Ederová (3. 
z ročníku 2013!). I 29. místo Emy 
Kopecké lze pro nás vyhodnotit 
jako dobré umístění, vezme-li se 
v  potaz, že ve  výsledkové listině 
bylo celkem 81 jmen!!!

Smolným byl bohužel závod pro 
juniorku Kačku Sedlákovou, které 
nezdary na  kladině neumožnily 
bojovat o vyšší příčky. Na  její po-
vzbuzení je však nutno říci, že již 

samotná účast na MČR je vždy pro 
naše závodnice vzhledem k nároč-
ným kvalifikačním podmínkám 
úspěchem.

V kategorii žen v poslední době 
úroveň závodnic velmi roste. Zís-
kává si totiž oblibu u  tzv. „kon-
čících“ gymnastek vyšších výko-
ností, které i při menší tréninkové 
zátěži mohou svou gymnastickou 
„kariéru“ mnohdy ještě prodloužit 

(v  loňském roce se závodu účast-
nily i  dvě třicetileté závodnice). 
Proto je zlepšení Terezy Vonešové 
jak umístěním (18. místo), tak zís-
kanými body velmi cenným poči-
nem v jejích osobních statistikách. 

S  vystoupením všech závodnic 
na letošním MČR kategorií C jsou 
velmi spokojeni i  jejich současní 
trenéři Michaela Drdová, Čestmír 
Cepák a Jiří Prokop.                         

Sportovní gymnastky přivezly medaili z MČR

Nový olympijský sport – cheerleading

Adéla Sikorová 3. místo Mistrovství ČR – 
kategorii VS3C (81 závodnic)

Eva Štemberková – 3. místo Mistrovství ČR – kategorii VS4C (67 závodnic)
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Zdeňka Kašíková
TJ Spartak MAS – Oddíl Sportovní 
Gymnastiky

V  neděli 6. listopadu se gym-
nasté TJ Spartak Sezimovo 

Ústí zúčastnili Krajského přeboru 
ve  sportovní gymnastice mužů 
v závodě jednotlivců v povinných 
sestavách, který se konal v  Čes-
kých Budějovicích. V  kategorii 
žáků do 9 let obsadili všechny tři 
medailové pozice gymnasté z od-
dílu Merkur ČB. Z celkového po-
čtu 29 závodníků naši gymnasté 
obsadili 4. místo Paris Vladimír, 

5. místo Špaček Filip, 6. místo Ma-
rek Jakub, 7. místo Dračka Juda, 
9. místo Kupsa Martin, 10. místo 
Čížek Ondřej, 12. místo Vocet-
ka Filip, 16. místo Šonka Martin,  
18. místo Dvořáček Daniel,  
19. místo Andrýs Adam, 20. mís-
to Suchý Eduard, 22. místo Tichý 
Tomáš a  25. místo Svatek Adam. 
V  kategorii mladší žáci do  11 let 
vybojovali naši gymnasté medai-
lová umístění v  pořadí 1. místo 
Kvasnička Vít a  3. místo Vaněk 
Šimon. V  kategorii starších žáků 
reprezentovali pouze gymnasté 
z oddílu Merkur ČB, kteří také zís-
kali medailová umístění.                

Zdeněk Soldát 
Hvězdárna Fr. Pešty

V  souhvězdí Hadonoše, nyní 
pod obzorem, se nachází 

zvláštní dáma – hvězda, kterou 
objevil astronom Edward Emer-
son Barnard. Při porovnání sním-
ků po  20 letech zjistil její posun 
o 10,36 obloukové vteřiny za  rok, 
tzn., že např. přes průměr Měsí-
ce v úplňku se posune za 180 let. 
Zdá se to hodně, ale jsou hvěz-
dáři, kteří ji během svého života 
jako doplněk přehlídek oblohy 
pozorují a  na  snímcích registrují 
její změnu polohy vůči okolním 
hvězdám. Tato nejrychlejší hvězda 
na obloze se nazývá BARNARDO-
VA ŠIPKA. Čtvrtá nejbližší hvězda 
od Slunce ve vzdálenosti pouhých 
6 světelných let (57 bilionů km) 
navíc projevuje změny dráhy, čímž 
se zjistilo, že má planetu o hmot-
nosti 1,5x větší než Jupiter. Hvězda 
je červený trpaslík v závěru života 
(Slunce žlutý v  nejlepších letech) 
a  rychlostí 140 km/s se k  nám 
přiblíží za  8000 let na  vzdálenost  
4 světelných let.

Úkazy
SLUNCE 21. 12. vstupuje 

do znamení Kozoroha, zimní slu-
novrat, po  celý prosinec vychází 
mezi 7:37 až 7:59 hod. a zapadá ko-
lem 16 hod. Soumrak (občanský) 
během roku, kromě léta, trvá cca 

32 až 44 min, kdy Slunce neklesne 
6° pod obzor. Následuje soumrak 
nautický do  12° a  astronomický, 
který nyní trvá 2 hodiny, do úplné 
tmy. V létě však astronomický sou-
mrak v  naší šířce trvá celou noc, 
kdy Slunce neklesne 18° pod obzor 
a nápadně ozařuje severní oblohu.

Kometa C/2022 E3 (ZTW) – 
tato kráska s  prozatímním ozna-
čením se v říjnu nacházela 2x dále 
než je Země od  Slunce, 320 mil. 
kilometrů. Nyní putuje denní ob-
lohou v  souhvězdí Hada a  vůbec 
poprvé míří ke  Slunci. Několik 
předchozích let vánoční oblohu 
vždy navštívila nějaká kometa, 
která zde rozpustila své „vlasy“. 
Předvídání jasností komet je však 
nejisté, ale když se přiblíží více 
ke Slunci, může zazářit na vánoč-
ním nebi.

Planety 
Merkur 21. 12. půl hodiny 

po západu Slunce nízko západem.
Mars 8. 12. po  setmění zákryt 

Měsícem v úplňku nad východem.
Jupiter, Saturn, Uran a Neptun 

po setmění.

Výročí
7. 12. 1972 – Start poslední lodi 

Apollo 17 ze série sedmi expe-
dic k Měsíci, přistála 11. 12. 1972 
s návratem 19. 12. 1972. Ze třech 
astronautů byl v  posádce Eugene 
Cernan československého původu. 
Jeho děd Štefan Čerňan pochá-

zel z Kysuce na Slovensku. S chotí 
emigrovali do USA, kde měli syna 
Andrewa, který si tam později vzal 
za ženu Češku Rozálii Cihlářovou, 
jejíž rodiče pocházeli z jihočeských 
Nuzic a z Borovan u Písku. Jim se 
posléze narodil syn Eugen, budou-
cí astronaut. Z  galerie českoslo-
venských astronautů je „sedm sta-
tečných“ původem z Čech (vč. Vl. 
Remka) a dva slovenští borci.

8. 12. 1917 – 105 let od založení 
ČAS – České astronomické spo-
lečnosti sdružující profesionální 
a  amatérské astronomy. Spoluza-
kladatelem byl prof. Fr. Nušl z Jin-
dřichova Hradce, kdy 3. 12. 1867 
uplynulo 155 let od jeho narození.

16. 12. 1857 – 165 let od naroze-
ní E. E. Barnarda, průkopníka fo-
tografie map oblohy. Jsou po něm 
pojmenovány některé mlhoviny. 
Ke své hvězdě odešel 6. 2. 1923.

17. 12. 1787 – 235 let, Jan Evan-
gelista Purkyně narozen na zámku 
v  Libochovicích, zakladatel rytíř-
ského rodu. Profesí lékař a neuro-
log, fyziolog, přírodovědec, biolog, 
básník, překladatel z němčiny a ital-
štiny. Člen Královské společnosti, 
akademie věd v Londýně a ve Víd-
ni, v  Čechách založil fyziologic-
ký ústav. Je po  něm pojmenován 
kráter na odvrácené straně Měsíce 
a  planetka 3701 Purkyně. Zemřel 
28. 7. 1867 před 155 lety v Praze.

Australský předpis na 
přípravu straky (místo kapra)
„Vezmeš dobře vykuchanou 

a oškubanou straku, pořádně oso-
líš, uložíš do hrnce a najdeš velký 
kámen, kterým straku zatížíš. Za-
liješ vodou a vaříš tři dny. Nesmíš 
zapomínat dolévat vodu, aby se ti 
straka nevypařila. Po  třech dnech 
vodu sliješ, straku vyjmeš, vyhodíš 
na smetiště a sníš kámen.“

Pranostika vánoční: „Jitřní jas-
né a obloha čistá, úroda hojná pří-
ští rok jistá.“

Citát: „Vše se děje na obloze. I vá-
noce přineslo nebe.” Eddy S.

www.hvezdarna-fp.eu

Sportovní gymnasté na Mistrovství ČR

Hvězdárna Františka Pešty
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Změna programu 
a termínů vyhrazena. 

AKCE

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

Veselý čertovský rej s  pekelní-
ky z  Housova Mlýna, Mikulášem  
a anděly.
vstupné: zdarma

TANEČNÍ VEČER
6. prosince 19 hod.
foyer Spektrum

Obnovujeme tradici! Oblíbený ta-
neční večer pro všechny ve foyer 
Spektra. K tanci a poslechu zahra-
je kapela Klávesy Band.
vstupné: 90 Kč

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

Vyrobte si vlastní věnec na  vá-
noční stůl nebo na dveře. Kurzem 
provede majitelka květinové a  le-
vandulové farmy Kytky z  České 
Sibiře. Tvořit budeme z  přírod-
ních materiálů. Začátky v  16:00 
a 17:30 hodin.

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

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

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

ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH 
STROMEČKŮ
15. prosince od 9 hod.
park před Spektrem

Děti z místních škol a školek ozdo-
bí vánoční stromečky vlastnoruč-
ně vyrobenými dekoracemi, zapo-
jit se mohou i ostatní. Stromečky 
budou vystavené před Spektrem 
až do Tří králů.

ŽIVÝ BETLÉM
22. prosince 17 hod.
park Spektrum

Živý betlém v podání žáků a uči-
telů ZŠ 9. května Sezimovo Ústí, 
kteří sehrají prastarý příběh o na-
rození Ježíše Krista.
vstupné: zdarma

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

Přijďte si zazpívat koledy se 
Swing Bandem.

KONCERTY

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

Vánoční setkání operního zpěváka 
Daniela Hůlky a  hudebního skla-
datele Jiřího Škorpíka, kteří mají 
za sebou více než 2 000 společ-
ných koncertů či muzikálových 
představení, je milým zážitkem 
pro každého (i méně) zasvěcené-
ho posluchače.
vstupné: 390 Kč

DIVADLO

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

Dva bratři se setkávají po pěti le-
tech v domě své matky. Otevírají 
se staré křivdy a  potřeba doka-
zovat, kdo je lepší. Může tulák 
přebrat scénáristovi job? Existuje 
dnes ještě pravý Západ?
Hrají: Igor Chmela, Jan Zadražil, 
Jan Potměšil, Vlasta Peterková
vstupné: 440 Kč

KULTURNÍ PROGRAM NA MĚSÍC PROSINEC

ŘEDITELKA MSKS
737 254 683

vedenispektrum@sezimovo-usti.cz

INFORMAČNÍ 
CENTRUM 

(SPEKTRUM)
736 523 288 

(předprodej vstupenek)
infocentrum@sezimovo-usti.cz

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

POKLADNA
736 523 288

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

GALERIE SPEKTRUM
Výstavy jsou přístupné  

v otevírací době informačního 
centra nebo kina a v době 

konání kulturních akcí MSKS.

KNIHOVNA 
MĚSTSKÝ ÚŘAD

381 201 145
mk1@sezimovo-usti.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

PO 9–11:30 13–17

ÚT – 13–15

ST 9–11:30 13–17

ČT – 13–15

PÁ 9–11:30 –

KNIHOVNA 
ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ

603 257 500
mk2@sezimovo-usti.cz

PO 8–12 13–16

ÚT 8–12 13–16

ST – 13–18

ČT 8–12 13–16

PÁ 8–12 –

www.kultura.sezimovo-usti.cz
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POHÁDKY

VÁNOČNÍ DIAMANT
Liduščino divadlo
18. prosince 15 hod.
sál Spektrum

Andílek ztratí kouzelný vánoční 
diamant, který plní tajná přání. 
Kvůli němu se v hájovně mamin-
ka s  tatínkem nejspíš nedočkají 
vytouženého miminka. Tak to An-
dílek nemůže nechat a  společně 
s tulákem Kašparem přijdou na to, 
jak všechno napravit. Miminko se 
narodí právě o Vánocích a svátky 
jsou jako z pohádky. Pro děti od 3 
do 10 let.
vstupné: 80 Kč

VÁNOČNÍ POHÁDKA
Divadýlko na schodech
21. prosince 16.30 hod. 
loutkový sál Spektrum
Kubík s Kačenkou si vyprávějí, co 
by si přáli najít pod stromečkem. 
Slyší to 3 sněhuláci a  přání jim 
splní.
vstupné: 30 Kč

VÝLETY

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

Olomouc byla a je silným duchov-
ním místem s mnoha kostely a ba-
rokními paláci. Je ale také centrem 
Hané s obchody a kavárnami – to 
vše v době adventu žije a je krásně 
nasvíceno. Pojeďme nasát před-

vánoční atmosféru, dát si pečené 
kaštany a  projít se městem. Na-
vštívíme také poutní kostel Svatý 
Kopeček – nádhernou barokní do-
minantu na kopci za městem.
cena: 1.190 Kč, rezervace v Info-
centru Sezimovo Ústí
(v  ceně jsou zahrnuty vstupy 
a komentované prohlídky)

GALERIE

ANDĚLÉ A HVĚZDY 
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
2. prosince 17 hod.
galerie Spektrum
výstava přístupná 
do konce roku

Přijďte si užít vánoční atmosféru, 
rozsvítit s  námi nové sezimácké 
souhvězdí a nakoupit drobné vá-
noční dárky. Vernisáž zahájí vy-
stoupení místního gospelového 
sboru pod vedením Jiřího Folty. 
vstupné na vernisáž: zdarma
vstupné na výstavu: 20 Kč

SVĚTY 
DANIEL KYNCL
galerie Spektrum
výstava přístupná 
do 6. ledna
Mladý výtvarník Daniel Kyncl rád 
maluje, čmárá, barví a  vymýš-
lí nové světy. Jeho práci můžete 
vidět v  galeriích i  na  ulici, třeba 
na  stěnách podchodu vlakového 
nádraží ve Veselí nad Lužnicí. 
vstupné na výstavu: 20 Kč

PŘIPRAVUJEME

BAŤŮV PEDIKÉR 
JAKUB NERADÍLEK
ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati 
a Muzeem jihovýchodní Moravy 
5. ledna 17 hod.
galerie spektrum
výstava přístupná 
do února 2023

František Kocourek nastoupil 
do firmy Baťa v roce 1928. Tomáš 
Baťa ho jmenoval prvním baťov-
ským pedikérem a jeho zákazníky 
se během let staly i  takové prvo-
republikové ikony jako Nataša Go-
lová, Adina Mandlová nebo Lída 
Baarová. S  fascinujícím příběhem 
Františka Kocourka se můžete se-
známit díky unikátní výstavě jeho 
pravnuka Jakuba Neradílka.
vstupné na vernisáž: zdarma
vstupné na výstavu: 20 Kč

MALÉ DROBNÉ 
A VELKÉ BAREVNÉ
11. ledna 17 hod.
galerie Spektrum
výstava přístupná 
do 28. února

Výstava Evy Volfové a  Alžběty 
Horynové, výtvarnic a  lektorek 
místní ZUŠ.
vstupné na vernisáž: zdarma
vstupné na výstavu: 20 Kč

PLES MĚSTA
14. ledna 19 hod.
hotel MAS

Reprezentační ples města s  ta-
nečním orchestrem Black Tower, 
barmanskou show a  bohatým 
doprovodným programem. Od  
19. prosince rezervace míst v  in-

focentru, vstupenky v  prodeji 
od 3. ledna 2023.
vstupné: 450 Kč

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Kulturní společnost Alta
29. ledna 15 hod.
sál Spektrum

Alenka pronásleduje tajemného 
bílého králíka s  kapesními ho-
dinkami do králičí nory a ocitá se 
v  magickém světě. Setkává se 
ospalou Housenkou, krutou Krá-
lovnou, starým Paželvem a  další-
mi úžasnými postavami říše divů 
a poslouchá jejich fantastické pří-
běhy. Najde si Alenka cestu domů?
vstupné: 80 Kč

KLUBOVNA III. VĚKU

PŮVOD A HISTORIE 
ADVENTU
5. prosince 14 hod.
vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II
Jsme v  období adventu, blíží se 
vánoční svátky. Nastává čas, kdy 
mnozí z  nás podlehnou shonu 
a  stresu. Symbolika adventu je 
však jiná. Jde o období klidu, oče-
kávání, tajemných rituálů a  po-
hádek. Společně s  Mgr.  Hanou 
Chotovinskou si připomeneme 
historii adventních věnců a  za-
palování svíček, zapomenuté, ale 
i běžně známé tradice.

VÁNOČNÍ POSEZENÍ
12. prosince 14 hod.
vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II
Čeká nás poslední setkání v tom-
to kalendářním roce. Pojďme ho 
společně prožít při zpěvu písní 
vánočním tvořením s  úsměvem, 
s radostí a ve spokojenosti.

Tým Klubovny třetího věku vám 
všem přeje radostné, spokojené 
a  poklidné Vánoce. Do  dalšího 
roku 2023 naději v  nové začátky 
a dobré konce.

KULTURNÍ PROGRAM NA MĚSÍC PROSINEC
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MĚSTSKÉ KNIHOVNY
DESKOVÉ HRY
2. prosince  11–13 hod.
knihovna Školní náměstí

Předvánoční deskové hry si roz-
svítíme hrami Výbušná koťátka, 
Activity junior a  naší novinkou 
Taco, kočka, koza, sýr, pizza. Hry 
jsou doporučeny od 9 let.

ODPOLEDNÍ ČTENÍ
7. prosince 17–18 hod.
knihovna Školní náměstí
Představíme si knihu ze série 
Moji hrdinové. Prvním tématem 
bude J. K. Rowlingová, která se 
proslavila příběhem o Harry Po-
tterovi. Vhodné pro děti od 6 let.

VÁNOČNÍ BOOKIGAMI 
– UPCYCLE DÍLNA 
V KNIHOVNĚ
15. prosince 15–17 hod.
knihovna Školní náměstí
Máte doma vyřazené knihy? My 
taky. A už víme, co s nimi. Přijďte 
k nám do knihovny vyzkoušet si 
kreativní techniku, jak vtisknout 
staré nečtené knize nový tvar. 
Možná potom ještě udělá radost 
jako originální vánoční výzdoba. 
Vlastní knihy nosit nemusíte. Tě-
šíme se na Vás!

KNIŽNÍ NOVINKY
Nicholas Sparks: 
Přání

Maggie Dawesová 
je spolumajitelkou 
galerie v  New Yorku 
a uznávanou fotograf-

kou. Do  jejího života však zcela 
nečekaně zasáhne rakovina. Ma-
ggie nemoc postupně začíná čím 
dál tím více oslabovat, a  tak se 
rozhodne přijmout pomoc. Mark, 
mladý asistent, kterého do gale-
rie přijme, je jí i příjemným spo-
lečníkem o  vánočních svátcích, 
které by jinak strávila v osamění.

Sophie Clair:
Vánoční prázdniny

Věčné optimistce Evie 
Millerové zkrachoval 
vztah se snoubencem, 
a  tak se rozhodla ko-

nečně si splnit své sny. Začít 
znovu však není tak jednoduché, 
na  Evie doráží finanční starosti 
a její bývalý ji nenechává na po-
koji. Uniknout před minulostí 
chce i  Jake Hartwood. Zlomila 

ho ztráta milované ženy a od té 
doby už nechce mít raději žádné 
blízké vztahy.

Michaela Fišarová:
Ela v zemi trollů

Ela odcestuje s  ro-
diči na  daleký Island 
a  rozhodne se psát si 
cestovatelský deník. 

Tak vzniká vyprávění, které nás 
seznamuje s  životem na  krás-
ném i  tajemném ostrově plném 
sopek a  ledovců pohledem ma-
lého děvčátka. Toužíte poznat 
krásy a  záhady ostrova, kde žijí 
trollové?

Sven Nordqvist:
Fiškus a vánoční skřítek 

Děda Pettson a  ne-
posedný kocour Fiš-
kus jsou nerozluční 
kamarádi, hospodaří 

spolu v malém domku a zažívají 
spoustu neuvěřitelných příhod. 
Před Vánoci se děda rozhodne, 
že svého kocoura překvapí a vy-
robí mu vánočního skřítka.

KULTURNÍ PROGRAM NA MĚSÍC PROSINEC

KINO SPEKTRUM

Změna programu 
a termínů vyhrazena. 

Čtvrtek 1. 12. 10:00 
SPOLU 
drama ČR, 2022, 117 min., příst. 
Film přináší příběh matky a  jejích 
dvou dospělých dětí, z  nichž jed-
no trpí autismem a potřebuje péči, 
zatímco druhé trpí celý život nedo-
statkem pozornosti.
Hrají: V. Žilková, Š. Kozub, K. Jano-
vičová…

PREMIÉRA

Čtvrtek 1. 12. 17:30
Sobota 3. 12. 15:00
Sobota 10. 12. 15:00 
NEJVĚTŠÍ DAR
pohádka ČR, 2022, 93 min., příst.
Doslova a  do  písmene boží po-
hádka. Osudy svérázných obyvatel 
malé valašské vísky se v  ní totiž 
protnou s  prastarými slovanskými 

bohy jako je Perun, Radegast nebo 
Černobog. Bohyně zimy Morena 
nechce předat žezlo nad světem 
jarní Vesně a lidé s bohy musí spo-
jit své síly, aby se společně pokusili 
dát věci do pořádku.
Hrají: B. Polívka, A. Polívková, Ch. 
Poullain…

Pátek 2. 12. 20:00
Sobota 3. 12. 17:30
Pátek 23. 12. 17:30
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 
komedie ČR, 2022, 118 min., 12 let
Hrají: K. Roden, J. Bohdalová, J. Lá-
bus, H. Čermák…

PREMIÉRA

Sobota 3. 12. 20:00
BANDITÉ PRO BALADU

drama ČR, SR, 2022, 84 min., příst.
Vyhořelá skupina brněnských inte-
lektuálů se rozhodne odjet do Ko-
ločavy na  Ukrajině a  odehrát tam 
představení ‚Balady pro banditu‘.“ 
Těmito slovy uvádí autorský kolek-
tiv svůj film, ve kterém z převážně 
dokumentárních obrazů skládají 
lyrickou grotesku o jedné epochál-

ní cestě, která může být cílem. Ale 
taky nemusí. Hlavním výrazovým 
nástrojem se tu stává střih, stavící 
vedle sebe, často do produktivního 
konfliktu, různé záběry, výpovědi 
i významy.
Hrají: J. Zadražil, T. Marečková,  
M. Huba…

Neděle 4. 12. 15:00
Sobota 17. 12. 17:30

Čtvrtek 29. 12. 10:00 
PRINCEZNA ZAKLETÁ
V ČASE 2 
pohádka ČR, 2022, 135 min., příst.
Hrají: E. Křenková, N. Germani,  
M. Lambora…

Neděle 4. 12. 17:30 
GRAND PRIX 
komedie ČR, 2022, 107 min., 12 let
Hrají: K. Hádek, R. Ferro, Š. Kozub…

PREMIÉRA

Neděle 4. 12. 20:00
KDYŽ PROMLUVILA
drama USA, 2022, 129 min., 
15 let, tit.
Dne 5. října 2017 vyšel v  deníku 
New York Times článek, který otřásl 
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Hollywoodem v  základech. Text 
odhalil jednoho z  nejvýznamněj-
ších filmových producentů Harvey-
ho Weinsteina (mimo jiné majitele 
šesti Oscarů v nejprestižnější kate-
gorii „Nejlepší film“) jako sexuální-
ho predátora. Producent desítky let 
zneužíval své mocenské postave-
ní, když kariéru u filmu „prodával“ 
za  poskytování sexuálních služeb. 
Léta mu to procházelo, své oběti 
buď umlčoval penězi, nebo profes-
ně likvidoval. Nenašel se nikdo, kdo 
by byl ochoten jít s ním do otevře-
ného střetu.
Hrají: C. Mulligan, Z. Kazan, W. Ho-
lloway…

PREMIÉRA

Středa 7. 12. 20:00
UDÁLOST
drama F, 2021, 100 min., 15 let, tit.

Francie, 1963. Anne je bystrá mla-
dá studentka, která má před sebou 
slibnou budoucnost. Když však 
otěhotní, možnost dokončit stu-
dium a vymanit se z omezení ply-
noucích z  jejího sociálního původu 
zmizí. S  blížícími se závěrečnými 
zkouškami a  rostoucím břichem 
se Anne rozhodne jednat, i  kdyby 
měla čelit hanbě a bolesti, i kdyby 
kvůli tomu měla riskovat vězení...
Hrají: A. Vartolomei, L. Bajrami,  
S. Bonnaire…

Pátek 9. 12. 17:30
Sobota 10. 12. 17:30
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
komedie ČR, 2022, 105 min., 12 let
Tři kamarádky, tři osudy. Krásná 
Alex, sympatická Marta a  svéhla-
vá Irena. Tři naprosto jiné příběhy 
a  jiný pohled na  život. Přesto je 
mezi nimi to nejpevnější pouto, kte-
ré nic nemůže přetrhnout. Ani muž.
Hrají: H. Vagnerová, M. Vašut,  
T. Rychlá, Z. Adamovská…

PREMIÉRA

Pátek 9. 12. 20:00
ŠÍLENÁ NOC
komedie USA, 2022, 111 min.,  
15 let, tit.

Jako by akční Smrtonosná past po-
tkala komedii Sám doma. Takový 
je příběh jednoho večera, který se 
nečekaně zvrtnul. Trávit Vánoce 
s dominantní matkou jen proto, že 
je nechutně bohatá a  že potřebu-
jete, aby „pustila chlup“, je samo 
o sobě solidní peklo. Když ale rodi-
nu krátce před štědrovečerní večeří 
přepadne ozbrojený gang, jehož 
členové si přejí k  Vánocům obsah 
rodinného trezoru, nastává krize, 
kterou si nikdo neuměl představit…
Hrají: D. Harbour, J. Leguizamo,  
B. D'Angelo…

3D
Sobota 10. 12. 20:00 
BLACK PANTHER:
WAKANDA NECHŤ ŽIJE
dobrodružný USA, 2022, 161 min., 
12 let, dab.
Hrají: L. Wright, L. Nyong'o,  
W. Duke…

3D
Neděle 11. 12. 15:00 
DIVNOSVĚT 
animovaný USA, 2022, 99 min., 
příst., dab.
Hrají: J. Gyllenhaal, A. Tudyk,  
D. Quaid…

Neděle 11. 12. 17:30
PRINC MAMÁNEK 
pohádka ČR, 2022, 90 min., příst.

Princ Ludvík Otomar Karel XII. zro-
zený Vznešený je princ už poněkud 
přerostlý, je mu 39 let. Všeho se 
bojí, do ženění se nežene a většinu 
života se poflakuje po zámku. Král 
Radomil mu proto připraví nečeka-
ný dárek – princ se jednoho rána 
probudí v  lese v  obyčejných ša-
tech a v doprovodu drsného rytíře 
Hudrovala se má vydat do  světa, 

aby poznal, co je život a  konečně 
dospěl. 
Hrají: J. Budař, O. Vetchý, M. Huba…

PREMIÉRA

Neděle 11. 12. 20:00
JFK NÁVRAT: 
ZA ZRCADLEM
dokument USA, 2021, 118 min., 
tit.

Třicet let po svém filmu „JFK“ bere 
režisér Oliver Stone diváky na ces-
tu po nedávno odtajněných důka-
zech o atentátu na prezidenta Ke-
nnedyho – nejzávažnější americké 
záhadné vraždě dvacátého století. 
Stone předkládá společně s  osca-
rovými vypravěči Whoopi Goldber-
govou a  Donaldem Sutherlandem 
a  s  vynikajícím týmem lékařských 
a  balistických expertů, histori-
ků a  svědků přesvědčivé důkazy 
o tom, že v případě Kennedyho se 
z  „konspirační teorie“ stala „kon-
spirační skutečnost“.
Hrají: O. Stone, D. Sutherland, W. 
Goldberg…

Úterý 13. 12. 20:00 
OBĚŤ 
drama SR, ČR, D, 2022, 91 min., 
dab.
Příběh matky, která se po  útoku 
na  svého syna domáhá spravedl-
nosti. Silné a  v  mnohém aktuální 
drama Michala Blaška uvedly pres-
tižní festivaly v Torontu a v Benát-
kách. Slovensko pak film nomino-
valo do bojů o Oscara.
Hrají: V. Smačeljuk, G., A. Mihulová, 
I. Chmela…

Čtvrtek 15. 12. 10:00
INDIÁN
komedie ČR, SR, PL, 2022,  
94 min., příst.
Ondřej je tvrdý obchodník a  aro-
gantní workoholik. V  Praze vede 
velkou, úspěšnou firmu. Smyslem 
jeho života jsou peníze. Právě je 
na  cestě z  Ameriky, kde dojednal 
životní obchod s  bohatým inves-
torem, když přelétá nad rezervací, 
kde právě probíhá pohřeb indi-

ánského náčelníka. Duch indiána 
stoupající k  nebi narazí do  letadla 
a  nedopatřením se vtělí do  Ond-
řeje. A tento duch má o Ondřejově 
životě a  jeho hodnotách naprosto 
odlišné představy.
Hrají: K. Roden, D. Olbrychski,  
M. Myšička…

PREMIÉRA   3D
Pátek 16. 12. 17:30
Neděle 18. 12. 17:30
Neděle 25. 12. 19:00
Úterý 27. 12.  17:30   2D
AVATAR: 
THE WAY OF WATER
akční USA, 2022, 190 min., příst., 
dab. 

James Cameron vrací diváky zpět 
do  nádherného světa Pandory 
ve  velkolepém a  strhujícím dob-
rodružství plném akce. Ve  filmu 
se po více jak deseti letech znovu 
setkáváme s  Jackem Sully, Ney-
tiri a  jejich dětmi, kteří stále bojují 
za to, aby se udrželi v bezpečí a na-
živu.
Hrají: Z. Saldana, S. Worthington, 
S. Weaver…

PREMIÉRA

Sobota 17. 12. 15:00
MIKULÁŠOVY PATÁLIE:
JAK TO CELÉ ZAČALO
animovaný F, 2022, 82 min., příst., 
dab.

Patálie malého Mikuláše, od rvaček 
na školním dvoře až po dobrodruž-
ství na letním táboře, si v průběhu 
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let zamilovaly více než čtyři ge-
nerace dětí i  dospělých po  celém 
světě. Oblíbená postavička nyní 
poprvé ožívá v  původní ilustraci 
Sempého v animovaném filmu pro 
celou rodinu.
Hrají: L. Lafitte, A. Chabat, S. Faliu

Sobota 17. 12. 20:00 
IL BOEMO 
životopisný ČR, IT, SR, 2022,  
140 min., 15 let, dab.

Historický velkofilm je inspirova-
ný skutečným příběhem jednoho 
z  nejvyhledávanějších hudebních 
skladatelů druhé poloviny 18. sto-
letí – Josefa Myslivečka. Zavede di-
váka do slunné Itálie, kde Myslive-
ček žil, tvořil, stal se legendou, ale 
také zemřel v zapomnění.
Hrají: V. Dyk, B. Ronchi, L. Vlad…

PREMIÉRA

Úterý 20. 12. 20:00
SAMI DOMA
komedie ČR, 2022, 74 min., 12 let

Honza si čerstvě pronajal byt, aby 
řešil rodinnou situaci. Bert kvůli ko-
ronavirové pandemii přišel o  kon-
certy a  právě se rozešel s  holkou. 
Zatímco někdo si psal během loc-
kdownu třeba deník, kluci díky své 
mimořádné otevřenosti, kreativitě 
a  především všudypřítomné ruční 
kameře natočili celovečerní roman-
ci o mužském přátelství.
Hrají: J. Foukal, A. Romanutti

PREMIÉRA

Středa 21. 12. 17:30
AMERIKA
drama IL, D, ČR, 2022, 127 min., 
12 let
Eli pracuje jako plavecký trenér 
v Chicagu a až zpráva o smrti otce 
jej donutí vrátit se do rodného Izra-
ele. Rozhodnutí kontaktovat kama-

ráda z dětství spustí sérii událostí, 
které všem zúčastněným navždy 
změní život. Láskyplná pocta kine-
matografii 60. a 70. let i úchvatný 
příběh o lásce a přátelství.
Hrají: O. Ingadashet, M. Moshonov, 
O. Biterman…

Čtvrtek 22. 12. 9:30 
ADAM ONDRA: 
POSUNOUT HRANICE 
dokument ČR, IT, 2022, 80 min., 
příst.

Adam Ondra začal s  lezením 
ve stejném věku, ve kterém se nau-
čil chodit, a od té doby již nepřestal. 
Sbírá medaile, rekordy a  posouvá 
hranice toho, co je v  lezení ještě 
možné. Tvůrci filmu doprovázeli 
Adama celé 3 roky při lezeckých 
závodech, při lezení v přírodě i tré-
ninku, ale točili s ním také doma, při 
společných chvílích s rodiči, a pře-
devším s přítelkyní Ivou.
Hrají: A. Ondra

Čtvrtek 22. 12. 20:00 
HRANICE LÁSKY
erotické drama ČR, 2022, 95 min., 
15 let
Hrají: H. Vagnerová, M. Řezníček, 
E. Křenková…

PREMIÉRA

Pátek 23. 12. 20:00
WHITNEY HOUSTON:
I WANNA DANCE WITH 
SOMEBODY
životopisný USA, 2022, 140 min., 
12 let, tit.

Snímek je oslavou jedinečné a ne-
zapomenutelné Whitney Houston. 
Od  mladé gospelové sboristky 
z New Jersey až po jednu z nejpro-
dávanějších a  nejoceňovanějších 
umělkyň všech dob – taková je in-
spirativní, dojemná a  emocionální 
cesta životem a  kariérou Whitney 
Houston, kterou si diváci mohou 
na  filmovém plátně vychutnat zá-
roveň s  velkolepými vystoupeními 
a  soundtrackem nejoblíbenějších 
hitů této hudební ikony.
Hrají: W. Houston

PREMIÉRA

Neděle 25. 12. 15:00
Pátek 30. 12. 17:30
KOCOUR V BOTÁCH:
POSLEDNÍ PŘÁNÍ
animovaný USA, 2022, 101 min., 
příst., dab.

Do  kin se vrací jeden z  nejoblíbe-
nějších hrdinů z  pohádek o  Shre-
kovi. Má ten nejroztomilejší kukuč, 
před alkoholem dává přednost 
mléku a jako šermíř je přímo geni-
ální. Bohužel zjišťuje, že jeho vášeň 
pro dobrodružství si vybrala svou 
daň: už přišel o osm ze svých devíti 
životů. A tak se vydává na výpravu 
za  bájným Posledním přáním, aby 
svých devět životů zase obnovil. 
Hrají: A. Banderas, Ch. Miller, F. 
Pugh…

PREMIÉRA

Neděle 25. 12. 17:30
KŮŇ
drama SR, ČR, 2022, 12 let

Zakřiknutý učitel Dušička nemá 
právě nejlepší období. Prožívá krizi 
s přítelkyní, která ho chce vlastnit. 
Má problémy ve škole, kde ho nutí 
změnit způsob jeho výuky. Trápí se 
se sousedy, kteří mu vnucují měš-

ťácké principy. A k tomu všemu na-
jde na Vánoce u sebe doma živého 
koně. Situace je o  to absurdnější, 
že bydlí v  bytě ve  druhém patře 
činžáku.
Hrají: D. Fischer, B. Bystriansky,  
A. Čonková…

PREMIÉRA

Středa 28. 12. 20:00
NYMFOMANKA, 
ČÁST I.
erotické drama DK, D, 2013, 118 
min., 18 let, tit.
Otevřená studie ženské sexuality. 
Hlavní hrdinku Joe najde zmláce-
nou v  parku starší muž jménem 
Seligman. Nymfomanka Joe od-
haluje samotářskému intelek-
tuálovi tajemství svého pokrou-
ceného životního osudu, plného 
sexuálních prožitků. Vyprávění 
Joe je rozděleno do osmi kapitol, 
ve kterých se postupně dostává-
me od jejího mládí a dospívání až 
k dospělosti.
Režie: Lars von Trier

PREMIÉRA

Čtvrtek 29. 12. 17:30
SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
komedie D, 2022, 99 min., 12 let, 
dab.
Marvin Bosch, největší německá 
filmová hvězda, se na  útěku před 
médii nečekaně ocitne v  poněkud 
výstředním stand-up klubu na pol-
štáři ve  tvaru vaginy. Tak začíná 
jeho seznámení s Friedou, které mu 
opravdu hodně změní život.
Hrají: A. M. Lara, P.  Baumeister,  
E. M'Barek…

PREMIÉRA

Pátek 30. 12. 20:00 
NYMFOMANKA, 
ČÁST II.
erotické drama DK, D, 2013, 124 
min., 18 let, tit. 
Otevřená studie ženské sexuality. 
Hlavní hrdinku Joe najde zmláce-
nou v  parku starší muž jménem 
Seligman. Nymfomanka Joe od-
haluje samotářskému intelek-
tuálovi tajemství svého pokrou-
ceného životního osudu, plného 
sexuálních prožitků. Vyprávění 
Joe je rozděleno do osmi kapitol, 
ve kterých se postupně dostává-
me od jejího mládí a dospívání až 
k dospělosti.
Režie: Lars von Trier
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Město Sezimovo Ústí neručí za správnost dodaných 
příspěvků, ani za kvalitu a účinnost jakéhokoliv výrobku 
nebo služby nabízených v reklamě nebu jiném materiálu 
komerční povahy.

Hrají:
Igor Chmela, Jan Zadrazil, 
Jan Potmešil, Vlasta Peterková

Vstupné: 440 Kc

Pravý západ
Divadlo Verze

8. prosince
19 hodin
Spektrum Sezimovo Ústí

�
�

�

Čertovské
rejdEníˇ

Nám. Tomáše Bati Sezimovo Ústí

5. 12. 2022 16–19 hod.

vstup: zdarma

SplNte čertovské úkoly 
a sladká odmEna od Mikuláše vás nemine!

ˇ
ˇ

Mikuláš 
a 

andEléˇ peklo 
s čerty

Opět jsme pro vás vybrali to 
nejlepší, co nabízí současná 

divadelní scéna. Těšit se můžete 
třeba na dámy ze Studia Dva – Ji-
tku Schneiderovou, Janu Krau-

sovou a  Annu Šiškovou, nebo 
na excelentní výkony Davida Ma-
táska a Matouše Rumla z Divadla 
Verze. Vrací se k  nám i  táborský 
spolek Kapota. Zvýhodněná cena 

1.190 Kč za  čtyři tituly zůstává 
stejná jako vloni. Předplatné bude 
k prodeji již s posledním předsta-
vením podzimní sezony, tedy od   
8. prosince do 3. února, stávajícím 

předplatitelům budeme jejich mís-
ta rezervovat do 6. ledna. Zakoupit 
jej můžete osobně v  infocentru 
Spektrum, rezervace na  telefonu 
736 523 288.                                       

Nejlepší vánoční dárek? Divadelní předplatné na jarní sezonu!


