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Krátce z radnice
Martin Doležal 
starosta města

 probíhá rekonstrukce ul. 
Ke Hvězdárně; 

 byla vydána stavební povo-
lení na  stavební úpravy ul. 
Švermova, připravuje se vý-
běr zhotovitele;

 probíhá stavební řízení na re-
konstrukci ul. Prokopa Holé-
ho a Klášterní;

 RM schválila realizaci opravy 
teplovodu na větvi B ve vnit-
robloku Lipová;

 Město Tábor schválilo návrh 
města Sezimovo Ústí na smě-
ny pozemků a  změny katas-
trálních hranic např. v loka-
litách Vídeňská, Nad Mýtem, 
Vítkovecká, Kozí hrádek,  
t.č. se připravují geometrické 
plány;

 RM připravuje pravidla pro 
výběr nájemců bytů v  domě 
s pečovatelskou službou;

 probíhá konkursní říze-
ní na  funkci ředitel/-ka ZŠ 
Švehlova;

 RM schválila pořádání oh-
ňostroje v pondělí 7. 5. 2018 
v areálu letního kina;

 RM vyhlásila 23. ročník 
soutěže „Cena Edvarda Be-
neše“.                                         

pokračování na str. 2

Martin Doležal
starosta města

Vila Dr. Edvarda a Hany Bene-
šových byla dosud přístupná 

jen výjimečně, v posledních něko-
lika letech jedenkrát měsíčně. V le-
tošním roce, kdy si připomínáme 
100 let od vzniku Československé 
republiky i  70. výročí úmrtí pre-
zidenta Dr.  Beneše, by se situace 
měla výrazně zlepšit.

Ve čvrtek 15. března t. r. došlo 
za účasti starosty města Sezimovo 

Ústí k podpisu memoranda mezi 
vedoucím Úřadu vlády České 
republiky a  ředitelem Národní-
ho muzea v  Praze. Dle tohoto 
dokumentu bude vila a  přilehlý 
park otevřena třikrát týdně (Pá, 
So, Ne), a  to zdarma, termín si 
návštěvníci musí i nadále předem 
rezervovat, nově na webu Národ-
ního muzea, které bude zajištovat 
i průvodce.

Návštěvníci si budou moci pro-
hlédnout prostory vily, kde praco-
val, trávil volný čas i zemřel druhý 
československý prezident, expozici 

v památníku i přilehlý park s hrob-
kou Dr.  Edvarda Beneše a  jeho 
ženy Hany. 

Nová sezóna začne 6. dubna  
v 9 hodin a Národní muzeum při-
pravilo dva druhy lektorských pro-
hlídek, jedna zaměřená na dospělé 
návštěvníky a  druhá pro školní  
výpravy a děti.

Pro občany Sezimova Ústí, 
jeho návštěvníky a  turisty se tak 
rozšiřuje možnost kulturního 
vyžití a atraktivita našeho města 
a celého regionu.                              

Benešova vila se otevírá návštěvníkům

Zdeněk Havlůj
ředitel Správy města

Koupaliště Pohoda

Loňská sezóna proběhla pod od-
borným dohledem firmy ENKI 

o.p.s. – zkušební laboratoř Třeboň 
(garant ing.  Marek Baxa). Byly 
prováděny odběry, ze kterých byla 
vyhodnocována kvalita a  regene-
race vody jak v samotném koupali-
šti, tak v čistícím biotopu. Výsledky 
monitoringu ukázaly, že koupaliště 

bylo v roce 2017 provozováno op-
timálně. I přes výskyt negativních 
zpráv o zhoršené kvalitě vody po-
tvrdily protokoly ze zdravotního 
ústavu celosezónní podlimitní 
trend ve vývoji bakteriálního zatí-
žení (podstatně nižší než ve  vod-
ních nádržích,  rybnících, pískov-
nách apod.). Kompletní hodnotící 
zprávu si mohou občané přečíst  
na webu www.koupalistepohoda.cz. 
Mimo jiné se v  ní píše, že vzhle-
dem k  faktu, že pro úpravu vody 
 

Informace ze Správy města

Kristýna Mrázová, pracovnice Městské knihovny 2 Sezimovo Ústí, získala ocenění 
za svou práci.  V Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích jí Sdružení knihovníků 
a informačních pracovníků regionu Jižní Čechy udělilo ocenění Jihočeský knihovník 
do 35 let 2017. Knihovna díky jejímu přístupu pořádá velké množství akcí pro veřej-
nost a za poslední rok se navýšil počet registrovaných čtenářů o více než sto procent.
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Město Sezimovo Ústí v  za-
stoupení Správy města Sezi-
movo Ústí vyhlašuje výběrová 
řízení na pronájmy bytů:

1) Lipová č. p. 602 byt č. 602/23 
ve 3. NP o velikosti 1+1

 Minimální základní měsíční 
nájemné ve výši 1.724 Kč.

2) Lipová č. p. 491 byt č. 491/02 
v 1. NP o velikosti 2+1

 Minimální základní měsíční 
nájemné ve výši 3.637 Kč.

Délka platebního období je 
stanovena na  12 měsíců. (při 
podpisu nájemní smlouvy je 
skládán dvanáctinásobek nabí-
zeného měsíčního nájemného)

Bližší informace naleznete 
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).       

 
nejsou používány chemické prepa-
ráty, je zapotřebí se smířit s běžný-
mi výkyvy kvalitativních ukazate-
lů. Odměnou je však voda oživená, 
bez chemikálií, vhodná ke koupání 
pro všechny zájemce.

Opravy sportovišť
V  roce 2017 zajistila naše or-

ganizace kromě oprav menšího 
rozsahu (areály Soukeník, tenis, 
házená, softball) pravidelnou 
regeneraci fotbalového hřiště 
na  Soukeníku a  rekonstrukci so- 
ciálních zařízení v  šatnách teni-
sového klubu. V  letošním roce 
budou realizovány dvě velké akce. 
Kromě oprav menšího rozsahu 
a výše zmiňované regenerace pro 
fotbalisty i  kompletní výměna  
odpadů v objektu házené.  

Opravy bytových 
a nebytových prostor
V  roce 2017 byly dokončeny 

opravy hromosvodů a  výměny 
vchodových dveří u  všech byto-
vých domů ve vlastnictví města.

Rekonstrukcí před novým pro-
nájmem prošlo více než 20 bytů 
(byty jsou uváděny dle vnitřního 
předpisu schváleného radou měs-
ta do  tzv. „standardního stavu“).  
Dále byly provedeny opravy dvou 
řad balkónů na  domě čp. 1113 
(dokončení je plánováno v  letoš-
ním roce) a  dokončeno zateplení 
střechy domu čp. 491. V  oblasti 
nebytové došlo na výměnu vstup-
ních dveří sauny a  dveří a  oken 
v  klubu důchodců v  Jiráskově 
ulici. V  letošním roce připravu-
jeme výměnu vchodových dveří 
v  dalších nebytových prostorách 
a  stoupaček v  čp. 638. Dále se 
připravuje oprava elektroinsta-
lace v  domě čp. 627 a  rozvaděčů 
v čp. 602. V neposlední řadě bude 

realizována výměna vodoměrů, 
u  nichž končí ověřovací období, 
ve většině bytů. U této akce žádá-
me občany o  pochopení a  dodr-
žování smluvených termínů. Bez 
jejich dobré součinnosti nelze vý-
měnu provést. Samozřejmostí pak 
zůstávají velké opravy bytů – jejich 
uvádění do  „standardního stavu“, 
jak je popsáno výše.       

Nový zametací vůz
V  souladu s  naším dlouhodo-

bým záměrem obnovy vozové-
ho parku a  techniky byl pořízem 
nový zametací vůz. Jedná se o stroj 
na  jiné technologické bázi. Opro-
ti klasickému systému, kdy jsou 
smetky nahrnuté kartáči do  osy 
pohybu vozu nasávány hadicí, je 
u  tohoto zametáku navíc instalo-
ván kartáč kolmo na  osu pohybu 
a mechanický dopravník, na který 
jsou nečistoty tímto kartáčem na-
metány. Výhodou je možnost úkli-
du ploch s  hrubými nečistotami 
(např. kameny, kousky cihel, obaly 
od potravin, lahve….) a větší pra-
covní rychlost.                                  

Informace ze Správy města
pokračování ze str. 1

DUBEN
SU I 5. a 19. 4. Korej
SU II 6. 4. Svépomoc
 9. 4. Nádraží ČD
KVĚTEN
SU I 3., 17. a 31. 5. Korej
SU II 4. 5. Svépomoc
 7. 5. Nádraží ČD
ČERVEN
SU I 14. a 28. 6. Korej
SU II 1. 6. Svépomoc
 4. 6. Nádraží ČD

Z činnosti Policie České republiky
prap. Jiří Matyš

Na  Obvodním oddělení Po-
licie ČR v  Sezimově Ústí 

bylo v  měsíci únoru šetřeno ně-
kolik přestupků a  trestných činů 
na  území Sezimova Ústí. Krátce 
jen několik případů:
 Dne 3. 2. v době od 04:30 ho-

din do  05:15 hodin zatajil 
neznámý pachatel nález mo-
bilního telefonu zn. Honor 9 
LTE, na dvě sim karty s vlože-
nou paměťovou kartou 64GB 
na  adrese Táborská 45, který 
mu vypadl u  baru v  nonstopu 
Apollo (suterén budovy), čímž 
měl způsobit škodu osobě R. R. 
ve výši 10.000 Kč.

 Dne 11. 2. v době od 19:30 ho-
din do 20:45 hodin vnikl nezná-
mý pachatel do společných pro-
stor sušárny na adrese 9. května 
422 a odcizil z ní prádlo ze sušá-
ku. Dále prošel neuzamčenými 
dveřmi do  prostoru sklepních 
kójí, kde vnikl do dvou kójí, kdy 
z  jedné odcizil dámské jízdní 

kolo a  z  druhé svazek 3 klíčů. 
Celková škoda na  poškození 
a na odcizení činí 13.530 Kč.

 V době od 14:00 hodin dne 12. 
2. do  13:00 hodin dne 21. 2. 
vnikl neznámý pachatel do spo-
lečných sklepních prostor na ad-
rese, Nerudova 629/10, kde 
následně za  použití násilí ne-
zjištěným způsobem vytrhl oko 

petlice s visacím zámkem, vnikl 
do  sklepní kóje a  z  této odcizil 
pánské horské jízdní kolo zn. 
Merida Big Nine 500 s cyklo pří-
slušenstvím, čímž poškozenému 
M. K. způsobil škodu v celkové 
výši 27.813 Kč, poškozením ško-
da nevznikla.

 Dne 23. 2. v době od 15:00 ho-
din do  15:07 hodin odcizili tři 
neznámí pachatelé za  provozu 

v  OD  Jednota, prodejna Astra, 
nám. T. Bati 663, zboží v celkové 
hodnotě 762 Kč a z místa odešli 
neznámo kam.

 Dne 24. 2. v době od 00:40 ho-
din do 01:40 hodin V. J. při fy-
zické potyčce s I. T. na schodišti 
v  prvním poschodí diskotéky 
Apollo ztratil z krku zlatý řetízek 
s  přívěskem křesťanského kříž-
ku v  hodnotě celkem 2.500 Kč 
a I. T. ztratil z ruky náramkové 
hodinky nezjištěné značky, čer-
né barvy bez hodnoty, kdy tyto 
věci si neznámý pachatel nále-
zem přisvojil.

 Dne 26. 2. ve 13:25 hodin I. B. 
řídil po  ulici Rudé armády 
ve  směru na  sil. č. 1/3 E-55 
osobní automobil Opel Zafi-
ra, ačkoliv nikdy nevlastnil ŘP 
pro žádnou skupinu řidičského 
oprávnění.

Rovněž z měsíce února je v še-
tření několik přestupků proti ob-
čanskému soužití a  proti veřejné-
mu pořádku, která jsou převážně 
z restauračních zařízení.                    

Byty k pronájmu

Rada města Sezimovo Ústí 
vypisuje konkursní řízení 

na  obsazení funkce ředitel/
ředitelka Základní školy Se-
zimovo Ústí, Švehlova 111, 
okres Tábor. 

Termín pro podání písem-
ných přihlášek je do 20. dubna 
2018 do 11.00 hod. Podrobné 
informace jsou na  úředních 
a informačních deskách města 
a na www.sezimovo-usti.cz.    

Konkursní řízení

Rozpis přistavování  
velkoobjemových 
kontejnérů
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Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

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

Místostarostka
Ludmila Svatková

381 201 136, 733 164 138
Tajemnice MěÚ

Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134

Vedoucí odboru správního 
a právního

Mgr. Petra Nedvědová
381 201 124

Sekretariát
Jitka Bláhová
381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Oddělení sociální péče
Bc. Veronika Benáková

381 201 114
Pečovatelská služba

777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu

Bc. Jan Novotný
381 201 140

Životní prostředí
Bc. Petr Klíma

381 201 143
Poplatky

Jana Koubová
381 201 129 

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

Ing. Helena Krejčí
381 211 137 (rybářské lístky)

Městská policie
723 149 972, 381 276 003

Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková

737 254 683
Knihovnice S. Ú. 1

Jitka Kovandová
381 201 145

Knihovnice S. Ú. 2
Bc. Kristýna Mrázová

381 276 043
Informační centrum

Tereza Matyásková
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 VO

725 769 861

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

Jana Mikulenková
ZŠ Švehlova

Viděli jste někdy Alberta 
Einsteina? My jsme ho za-

hlédli. Zavítal na  karneval naší 
třídy v doprovodu kosmonauta, 
hasiče, vojáků, policistů, záchra-
náře, džudistky a  ninji. Po  vy-
hodnocení masek se v tělocvič-

ně školy roztančily princezny, 
indiánka, víly, nevěsta, břišní 
tanečnice, módní návrhářka 
i mažoretka. Karnevalové veselí 
si užil jednorožec, dalmatin, an-
děl s duchem nebo myš. Na re-
gulérnost soutěží spravedlivým 
okem dohlížela žirafa. Do  třídy 
se děti vracely spokojené a pří-
jemně unavené. Rodičům děkuji 
za přípravu masek.                     

Hana Hemerková, 
Blanka Voštová, 
ZŠ Školní nám.

I  když stále ještě panuje králov-
na Zima, žáci naší školy se už 

od února snaží svým zpěvem i re-
citací přivítat jaro.

Jako každý rok i letos se nejdříve 
konala pěvecká soutěž. A opět bylo 
co poslouchat!  Žáci 6. až 9. tříd se 
představili jako skvělí interpreti li-
dových písniček, českých a anglic-
kých písní i operních árií.

Je třeba vyzdvihnout jediného 
zpěváka Jindru Březinu ze 7. B, 
protože celá soutěž byla jinak do-
ménou děvčat. A kdo byl nakonec 
nejúspěšnější?  

Z mladších děvčat to byla Kačka 
Kolací, Štěpánka Máchová a Ven-
dula Šmejkalová. 

Mezi staršími dívkami se prosa-
dila Gabriela Veselá, Adéla Adam-
cová a Viki Černá. O týden později  
proběhla recitační soutěž Trocha 
poezie nikoho nezabije.

Zde se zapojilo naštěstí více 
chlapců, Adam Prchlík z  8. B 

úspěšně postupuje i do okresního 
kola, Michal Sedliak sice do okre-
su nepostoupil, diplom za krásné 
3. místo mladších žáků si však 
domů odnesl. A  zbývající nejú-
spěšnější?

Z mladších žáků oslnila Alexan-
dra Palcová a Tereza Kolací.

Mezi staršími zabodovala ještě 
Nela Ryzková  a  Markéta Male-
chová.

Jak zpěvákům, tak i  recitáto-
rům přejeme hodně radosti v  je-
jich dalších uměleckých aktivi-
tách a nám dospělým přejeme co 
nejvíce takových šikovných a na-
daných žáků.                                  

Kamila Gatialová

Děti z  MŠ Zahrádka prožily 
týden zimních radovánek 

na Šumavě. Počasí se velmi vyda-
řilo, děti si užily bobování a hry 
na sněhu. Tentokrát plnily úkoly 
zadané panem Vránou a společně 
s Gerdou zachránily Káje od Sně-
hové královny.                               

Karneval ve 3. třídě

Vítání jara zpěvem i recitacíZimní radovánky
na Šumavě

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

V  průběhu měsíců března 
a  dubna proběhne realizace 

projektu - vybudování varovného 
a  výstražného systému (bezdráto-
vý městský rozhlas) a  zpracování 
digitálního povodňového plánu 
města, spolufinancovaného z Ope-
račního programu životní prostře-
dí. Na území města dojde k obnově 
stávajících venkovních jednosměr-
ných analogových akustických 
jednotek městského rozhlasu (hlá-
sičů a  reproduktorů) za  moderní 
digitální obousměrné, rádiově 
řízené. Bezdrátové hlásiče budou 
umožňovat obousměrný provoz 
se zpětnou kontrolou technického 
stavu na  odbavovacím pracovišti. 
Zahuštěním stávající sítě hlásičů 
by mělo, po  ozvučení a  vyladění 
celého systému, dojít ke  zlepšení 
kvality hlášení.                                   

Modernizace 
městského
rozhlasu
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Již potřetí si Vás dovolujeme 
pozvat do  táborského diva-

dla Oskara Nedbala na  Koncert 
pro Světlušku – charitativní akci 
ve  prospěch nevidomých a  sla-
bozrakých pro nadaci Českého 
rozhlasu Světluška. Loňský výtě-
žek z koncertu, který dosáhl část-
ky 10.000 Kč je důkazem toho, 
že spojení uměleckého zážitku 
a  umění pomoci má rozhodně 
smysl.

Program letošního koncertu 
budou tvořit vystoupení našich 
nejlepších sólistů a  souborů, pro 
něž je účinkování na této akci vel-

kou motivací. Celý večer uzavře 
vystoupení Velkého žákovského 
orchestru.

Záštitu nad koncertem opět 
převzal starosta Sezimova Ústí 
Mgr. Ing. Martin Doležal a držitel 

ceny Olgy Havlové pan Ladislav 
Dohnal. Předprodej vstupenek 
v  hodnotě 100 Kč bude zahájen 
19. března v  kanceláři ZUŠ (tel. 
381  275  383) a  v  den koncertu 
od 17.00 v hale divadla.                  

Kamila Gatialová

Zveme všechny rodiče, děti 
a  ostatní zájemce na  DEN 

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se 
koná v sobotu 7. dubna 2018 od 10 
do  13 hodin. Přijďte si prohléd-
nout budovu a seznámit se s mož-
nostmi, které naše škola nabízí. Tě-
šíme se i na rodiče dětí, které naši 
mateřskou školu již navštěvují. Pro 
rodiče a  jejich děti, které k  nám 
přijdou 2. a 3. května 2018 k zápi-
su na školní rok 2018/2019, máme 
připravené opět jako loni HRAVÉ 
HODINKY vždy ve  středu (18. 4., 
25. 4.) od 10 do 11 hodin. Přijďte si 
s dětmi pohrát, seznámit se s pro-
středím naší školky. 

Více informací na našem webu 
www.mszahradkasu.cz.                  

Čtvrtek 12. 4. od 18:00 
Kostel Povýšení svatého 
Kříže Sezimovo Ústí I.
Flétnový koncert
Koncert ze třídy žáků Mgr. Marie 
Pekové a jejích hostů.

Pondělí 16. 4. od 18:00
Divadlo Oskar Nedbala Tábor
3. dobročinný koncert 
pro Světlušku
Tradiční koncert žáků ZUŠ Se-
zimovo Ústí ve  prospěch nadace 
Českého rozhlasu Světluška.

Pátek 20. 4. od 16:30
Koncertní sál ZUŠ Sezimovo Ústí
Koncert studentů 
Konzervatoře České Budějovice
z hornové třídy 
Mgr. Jaromíra Čížka

Pondělí 23. 4. od 17:00
Výstavní síň MÚ Planá n. Lužnicí
Vernisáž výstavy žáků výtvarného 
oboru ZUŠ

Pátek 27. 4. od 19:00
Sokolovna v Plané nad Lužnicí
Koncert Music Stars ZUŠ SÚ
Jubilejní 10. koncert letošní sestavy 
Music Stars.

                   www.zussu.cz                

Pavla Tichá

Od zahájení Sezimáckého Klu-
bíku v  nových prostorách 

uplynul necelý měsíc a  je vidět, 
že se tu líbí dětem, maminkám 
i tatínkům.

Některé termíny jsou již kapacit-
ně naplněné. 

Nabízíme ale ještě další volné 
termíny a aktivity. 
Můžete nás navštěvovat 
v těchto dnech:
Pondělí:    9:00–11:30 (Klára), 
 16:00–18:00 (Pavla)
Veřejná herna  
Úterý: 14:30–16:30 (Mája)

Malování/vyrábění s dětmi 
2-5 let (nutná rezervace)
Středa: 9:00-11:00 (Tereza)

Veřejná herna
Čtvrtek: 14:30-16:30 (Mája)

Tancování/zpívání s dětmi 
2-5 let (nutná rezervace)
Sobota: 9:00-11:00 (Pepa)

Herna pouze pro děti a tatínky 
- momentálně není dostupné 
- plná kapacita.

Objednat se můžete přes face-
book "Sezimácký Klubík". 



MŠ Zahrádka

Dovolujeme si sdělit obča-
nům, že v případě zájmu  
o vyvěšení parte jej mohou 
předat na těchto místech:
 podatelna MěÚ
 schránka na budově I. ZŠ,
 9. května 489

Upozornění

Sezimácký klubík Výběr z akcí ZUŠ

Dobročinný koncert pro Světlušku
Základní umělecká škola Sezimovo 
Ústí srdečně zve na 3. dobročinný 
koncert pro Světlušku  v pondělí 
16. 4. 2018 od 18:00 v táborském 
divadle O. Nedbala

KOUPĚ
	Koupím byt 2+1 nebo 3+1 

v Sezimově Ústí 2, OV, vý-
tah nebo zděný byt se zvý-
šeným přízemím (jedny 
schody), platba v hotovosti.

Tel.: 773 626 167

	Koupím staré známky, 
bankovky, pohledy, mince 
i  příslušnou literaturu, celé 
sbírky, pozůstalosti. Obrazy, 
vzduchovky, rádia, hodiny, 
porcelán, knihy, šavle, vo-
jenské předměty a jiné staré 
věci. Také hračky plastová 
auta ze 70. let. 

Tel.: 722 777 672

Inzerce
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Poděkování
	Děkuji panu starostovi za přá-

ní k mým narozeninám.
Ing. Ludvík Geisberger

	Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za blahopřání k mým naroze-
ninám.      Lubomír Koudelka

	Děkuji panu starostovi za přá-
ní k mým narozeninám. 

Jiřina Procházková

	Srdečně děkuji panu starostovi 
za blahopřání k narozeninám 
a  paní Novákové za  předání 
dárku a milou návštěvu. 

Jana Hlavínová

	Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým 70. narozeni-
nám.                       Josef Erman

	Děkuji panu starostovi  
Mgr. Ing.  Martinu Doležalovi 
za blahopřání k mým naroze-
ninám.               Zdeňka Jírová

	Srdečně děkuji panu starostovi 
za blahopřání k mým 70. naro-
zeninám.       Marie Jahodová

	Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým narozeninám. 
Též děkuji mým třem pečova-
telkám Heleně Hoškové, Zdeně 
Kortanové a Aleně Semseiové, 
že mi pomáhají a proto se mi 
hezky žije. Za  všechno Vám 
všem děkuji a  přeji hodně 
zdraví a hezký život. 

Věra Zachařová 

	Velice nás potěšilo blahopřání 
pana starosty k  našim naroze-
ninám, za  které tímto srdečně 
děkujeme.     

Jana a Jan Šťastných

	Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání a dárek k mým naro-
zeninám.

Věra Kubů

Narození:
Chrtová Zuzana

Novotná Ida

Zemřelí:
Beneš Jiří

Dostálová Marie
Koktavý Zdeněk
Krejčová Libuše
Mácha Miloslav

Svoboda Jiří
Šindelářová Lada

Veřtát Jan
Vyhnánková Jaroslava

Společenská kronika
od  4. 2. do 22. 2. 

Jaroslav Hudeček
SK Kotnov Tábor

 

SK Kotnov Tábor pořádá v  so-
botu 7. 4. 2018 další závod 

Dětské ligy Táborska, tentokrát 
na  Kozím hrádku u  hospůdky. 
Start bude probíhat mezi 11:00 
a 12:00 hod. Jelikož se na stejném 
místě a  ve  stejném čase bude ko-
nat i krajský přebor v orientačním 
běhu, budou tratě pro nováčky 
z  Dětské ligy Táborska značeny 

pomocí fáborků. Nikdo se tak ne-
musí bát, že se ztratí. Bude využito 
elektronické ražení pro kontrolu 
správného průchodu kontrolami. 
Zapůjčení čipů a  vysvětlení pou-
žívání elektronického ražení pro-
běhne na místě.

Kategorie:
A – Děti do 10 let v doprovodu 

rodičů – zde je povolen jakýkoliv 
doprovod. Trasa bude velmi jed-
noduchá, kontroly zdálky vidi-
telné, trasa značena oranžovými 
fáborky.

B – Děti do 12 let – tato katego-
rie běží bez doprovodu. Trasa bude 
stejná nebo obdobná jako u kat. A.

C – Děti nad 12 let – tato katego-
rie také běží bez doprovodu rodi-
čů. Trasa nebude značena pomocí 
fáborků a bude o trochu delší.

Startovné se nevybírá, v cíli ob-
drží každý dětský účastník diplom 
a drobnou cenu.

Bližší informace na  webových 
stránkách: www.skkotnovtabor.cz 
(záložka v  menu Dětská liga Tá-
borska 2018)                                     

Jaroslav Hudeček
SK Kotnov Tábor

 

Na začátku roku 2018 se do Se-
zimova Ústí přestěhoval od-

díl orientačního běhu SK Kotnov 
Tábor, z. s. Mnohým ho nemusí-
me představovat, neboť na  území 
města Sezimovo Ústí působí již 
delší dobu. Starší si možná ještě 
vzpomenou na  rok 2004, kdy náš 
oddíl pořádal Mistrovství repub-
liky v  nočním orientačním běhu. 
Shromaždiště tenkrát bylo v hotelu 
MAS. Mladším naopak bez dlou-
hého vzpomínání vytane na  mysl 
školní orientační běh, který od po-
čátku náš oddíl pomáhal uspořádat 
oddílu SC vebr - sport. Již 6. rok se 
tyto školní závody pořádají u  há-
jovny Nechyba. I  letos se plánují, 
a to na 20. 4. pro 1. ZŠ a 4. 5. pro 2. 
ZŠ. Více se žáci dozvědí ve školách 
od svých učitelů tělocviku. 

Neodbornou veřejnost už asi 
nezaujme, že oddíl pořádá každý 
rok jeden závod jihočeského žeb-
říčku pro organizované orientační 
běžce z celé republiky. Letos bude 
tento závod dokonce krajským 
přeborem a vítězové tohoto závo-
du se tak budou kvalifikovat přímo 
na  Mistrovství republiky v  ori-
entačním běhu, konaném letos 
v Chlébském u Hodonína.

 Co naopak veřejnost jistě zau-
jme, je série Dětská liga Táborska, 
kterou loni začal náš oddíl orga-
nizovat. Jedná se o  seriál závodů 
pro děti, které si tak vyzkoušejí 

orientaci na  mapě pod vedením 
zkušených instruktorů. První 
závod již proběhl 23. 2., druhý  
14. 3. 2018 ve  sportovním areálu 
Komora na  Sídlišti nad Lužnicí. 
Ale na třetí závod v pořadí bychom 
všechny mladé sportovce rádi po-
zvali. Koná se na  Kozím hrádku  

7. 4. 2018 od  11:00 a  bližší infor-
mace najdete v  samostatné po-
zvánce v tomto vydání novinek.

 Náš oddíl se však nezaměřu-
je jen na  děti a  mládež. Členové 
oddílu dosahují i  řady ocenění 
a  sportovních úspěchů ve  vete-
ránských kategoriích. Minulý rok 
to bylo překrásné třetí místo He-
leny Hudečkové ze Sezimova Ústí 
na Mistrovství republiky v nočním 
orientačním běhu. A ani v jihočes-
kém žebříčku – nejvyšší krajové 
soutěži v orientačním běhu - nevy-
šli naši členové naprázdno. Kromě 
3. místa v  družstvech v  kategorii 
veteránů obsadil oddíl dvakrát 
první a jedno druhé místo.

 Věříme, že budeme přínosem, 
jak pro Sezimovo Ústí, tak jako 
ostatní sportovní oddíly.                

SK Kotnov Tábor se přestěhoval

Pozvánka na 3. závod Dětské ligy 
Táborska konané na Kozím hrádku
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 Červený Hrádek  prodává slepičky  Tetra hnědá,  Dominant  
ve všech barvách  a  slepičky Green Shell-typu Arakauna. 

Stáří 15–20 týdnů, cena 159–195 Kč/ks.

Při prodeji slepiček –výkup králičích 
kožek – cena dle poptávky.

Prodej: 10. dubna a  25. května  2018  
Sezimovo Ústí – u vlakového 

nádraží od 9.00 hodin

Prodej slepičekProdej slepiček

Bližší info: Po–Pá: 9.00–16.00 hod., tel.: 601 576 270,  728 605 840.

Ludmila Pokorná
vedoucí fundraisingu

Vážení občané Sezimova Ústí, 
v  posledním dubnovém týd-

nu, tedy od 23. do 27. dubna, mož-
ná opět v  ulicích Vašeho města 
potkáte dobrovolníky ve  žlutých 
tričkách se zapečetěnými poklad-
ničkami, kteří Vám nabídnou 
ke koupi placku s originálním ob-
rázkem z  Diakonie Rolnička. Ne-
odmítnete-li je, přispějete v  rámci 

17. ročníku veřejné sbírky Rolnič-
kové dny na  koupi nového mik-
robusu pro svoz klientů. Diakonie 
Rolnička pomáhá dětem i  dospě-
lým z  celého táborského regionu. 
Aby naše služby byly dostupné, 
nabízíme svým klientům i  službu 
dopravy do střediska a zpět domů. 

V současné době vlastníme 4 mik-
robusy, které každý všední den ob-
sluhují 6 tras a dohromady najedou 
800 km za  den. Vzhledem k  velké 
vytíženosti našich vozů budeme 
muset jedno z našich aut letos vy-
měnit za  nové. Díky výtěžku loň-
ského ročníku této sbírky a  výtěž-

ku našich benefičních akcí máme 
k dispozici téměř polovinu potřeb-
né částky. Pomozte nám přiblížit se 
k získání cílové částky i  letos, aby-
chom na  podzim tohoto roku již 
mohli vyjet novým mikrobusem. 
Dáte nám tím dárek k 25. naroze-
ninám, které v  tomto roce Diako-
nie Rolnička oslaví. Naše sbírka 
je pořádána dle zákona 117/2001 
Sb., o veřejných sbírkách a podléhá 
kontrole Krajského úřadu Jihočes-
kého kraje. Děkujeme! Vaše Rol-
ničkaVíce na www.rolnicka.cz.        

Soňa Trostová
Hvězdárna Fr. Pešty

„Jaro! Ty jasné tajemství! 
Magie svatá! 

Vždyť člověk zapomíná sám, 
že je! Slavím Tě z celé duše!“

Básník Wen I-Tuo
(1899–1946),Ćína. 

Jaro patří k nejoblíbenějším  roč-
ním období, jak u lidí, tak u zví-

řecí a rostlinné říše. Své jedinečné 
kouzlo má i jarní hvězdná obloha.  
Základním orientačním útvarem 
na  jarní obloze je tzv. Jarní trojú-
helník. Tvoří ho tři jasné hvězdy: 
Regulus, Spika a  Arcturus, díky 
kterým nalezneme nejjasnější sou-
hvězdí jara Lva, Pannu a  Pastýře. 
Hvězda Regulus ve Lvu se nachá-
zí velmi blízko k rovině ekliptiky, 
té roviny, po  které se po  obloze 
pohybují Slunce a  tělesa sluneční 
soustavy, takže v  jeho těsné blíz-
kosti lze čas od času spatřit Měsíc 
či některou planetu.

Pozorování planet
Merkur s Uranem a Neptunem 

jsou v dubnu nepozorovatelné.
Mars a  Saturn ráno nad jiho-

východním obzorem v  souhvězdí 
Střelce.

Jupiter pozorujeme po setmění 
ve znamení Vah nad jihozápadem.

Venuši spatříme jako milou „Ve-
černici“ nad západním obzorem.

Slunce v pátek 20. 4. v  4:12 SEČ 
vstupuje do znamení Býka a přibu-
de dne o 1 hod. 45 min.

Měsíc – od  31. 3. přes Veliko-
noce bude viditelný v úplňku, stej-

ně jako na konci měsíce od 30. 4. 
do  1. 5. Další zajímavá podívaná 
nás čeká 4.–8.4., kdy se na  ranní 
obloze vytvoří seskupení Měsí-
ce, Jupiteru, jasné červené hvězdy 
Antares, Saturnu a  Marsu. Záro-
veň bude Měsíc  8. 4. v  odzemí 
– nejdále od  naší planety Země  
(404 104 km). Naopak nejblíže 
k Zemi v  tzv. přízemí bude 20. 4. 
(368 745 km). Nejlepší pozorování 
Měsíce je mimo úplněk.

Zajímavosti na obloze
Na jarní obloze spatříme mete-

orické roje zvané Lyridy a Aquari-
dy. Svá jména dostaly podle názvu 
souhvězdí, kde leží radiant - bod 
na obloze, z kterého meteory zdán-
livě vylétají. 

V případě Lyrid je to poblíž nej-
jasnější hvězdy letní oblohy – Vegy 
v souhvězdí Lyry a bohatší Aquari-
dy  jsou jedny z několika aktivních 
meteorických rojů, jejichž radiant 
se nachází ve znamení Vodnáře.

PEČÍRKŮV Národní kalendář
- DUBEN – 1918 před 100 lety
Začátkem měsíce studeno, noč-

ní mrazíky, větrno a sněhové pře-

háňky. Pak se vyjasní a  prostřed 
měsíce pěkné, teplé jarní dny. 
Po  svátcích se zase ochladí, bude 
větrno a deštivo až do konce mě-
síce. Pakli v  dubnu jasno, hojně 
sucha jest, jistě máj ukáže hrubou, 
drsnou pěst. Velikonoce krásné 
úrodu nám dají, pakli slunce has-
ne, louky sucho mají.

Významné události
12. dubna – Mezinárodní den 

kosmonautiky. Ale až v  r. 2011 

byl 12. duben vyhlášen jako me-
zinárodní den, na  oslavu začátku 
vesmírné éry pro lidstvo. První pi-
lotovaný let do vesmíru uskutečnil 
12. dubna 1961 ruský kosmonaut 
Jurij A. Gagarin. Gagarin obkrou-
žil Zemi za  1 hodinu a  48 minut 
na palubě kosmické lodi Vostok 1. 

Další zajímavosti najdete také 
na  našich stránkách http://www.
hvezdarna-fp.eu/ nebo aktuálně 
přímo ve hvězdárně.

Doporučujeme přednášku ,,Ži-
vot na  jiných planetách“ z  cyklu 
Vesmírný Tábor, dne 4. dubna v 18 
hod. v Městské knihovně Tábor.

„Bělostný Měsíc a jeho jas 
rozlil se v lesích, je slyšet hlas 

jak listí padá.“  
Verlaine

Kontakt: 
Zdeněk Soldát tel.: 731 329 451
Vlastislav Feik tel.: 602 422 166    

Hvězdárna Františka Pešty Sezimovo Ústí

Pomozte Diakonii Rolnička koupit nový mikrobus

ilustrační foto



2018 duben

www.sezimovo-usti.cz XXVII. ročník7

Kulturní akce na měsíc duben

VEČER S ANDERSENEM 
A RYCHLÝMI ŠÍPY
6. dubna 19.30 a 20.30 hodin
Městská knihovna 2 
Sezimovo Ústí
Najdete poklad, který uloupilo 
Bratrstvo kočičí pracky? Dokažte, 
že jste stejně chytří a odvážní jako 
Rychlé šípy, získejte nápovědy 
a najděte uloupený poklad!
vstup zdarma, vhodné 
pro 2. stupeň ZŠ 

STŘEDEČNÍ HRANÍ
11. dubna 16 –18 hodin
Městská knihovna 
2 Sezimovo Ústí
Přijďte se do knihovny seznámit 
s novými deskovými hrami 
a zahrajte si. Tentokrát na nás 
čekají hry Ticket to Ride (Europe), 
V kostce! Pohádky, Kvído – 
moje první kvízy a Česko pro 
pamětníky.
vstupné zdarma

HRAVÉ ODPOLEDNE
26. dubna 13 –16 hodin
Městská knihovna 2 
Sezimovo Ústí

Víte, že před 57 lety cestoval 
do vesmíru první člověk? Na jeho 
počest nás čekají vesmírné hrátky 
– kvízy, hry a vyrábění.

JARNÍ FESTIVAL 
SBOROVÉHO ZPĚVU
13. dubna 19 hod.
sál Spektrum

Nesoutěžní přehlídka dětských 
i dospělých souborů různých 
hudebních žánrů.
vstupné: 50 Kč

DĚTSKÁ LIGA TÁBORSKA
14. dubna 14 hod.
Kozí hrádek
Sportovní akce je určena 
především pro děti a žáky do  
15 let, ale vítáni jsou i dospělí. 
Závod mohou účastníci běžet 
samostatně nebo s doprovodem. 
Pro závodníky jsou přichystány tři 
tratě v lese, přičemž nejjednodušší 
trať bude vyznačena fáborky. 
Po doběhu obdrží závodníci do  
15 let diplom a drobné ceny. 
Závod je možno pojmout i jako 
procházku v lese s nejmenšími 
dětmi. Startovné se nevybírá.

DIVADLO

GEDEONŮV UZEL
Spoluhra
24. dubna 19 hod.
sál Spektrum 

„Tohle je malá krabička, plná 
ještě menších krabiček. Do jedné 
z nich jste se snažila nacpat mého 
syna. A když se tam nemohl vejít, 
tak ... To všechno kvůli tomu, 
že se nemohl vejít do krabičky 
vytvořené ve vaší dimenzi!?" 
Učebna 5. třídy, předměstí 
Chicaga, duben. Učitelka Heather 
přijímá nečekanou návštěvu, 
matku jednoho ze svých žáků, 
Corryn. Očistný rozhovor dvou 
žen, nejen o problémech soudobé 
výchovy. Emotivní hra o lásce, 
mateřství a genialitě, která 
mnohdy bývá přítěží.
Hrají: Vilma Cibulková a Kateřina 
Kaira Hrachovcová, dětský hlas: 
Matěj Hladík
vstupné: 320 Kč

POHÁDKY

O PRINCEZNĚ NA OCET
Divadelní soubor Spektrum 
15. dubna 15 hod.
Sál Spektrum

Autorská pohádka Aleny Bláhové 
s písničkami Stáni Rybníčkové 
v podání nově zformovaného 
ochotnického souboru Spektrum. 
Žárlivá čarodějnice zaklela 
království, aby princezna 
nikdy nepotkala ženicha. Princ 
s pomocí pohádkových strašidel 
i samotného Lucifera však kouzlo 
prolomí. Komedie pro děti je 
plná písniček, laskavého humoru 
a poznání, že pravá láska překoná 
i čarodějnická kouzla.
Hrají: Alena Němcová, Jiřina 
Greplová, Jitka Procházková, 
Pavel Kubec, Ema Králíková, Jan 
Janků, Miloš Potocký, Stanislava 
Rybníčková, Petr Peroutka, Milada 
Fiedorová, Petr Fiedor, Josef Králík.
vstupné: 50 Kč

O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI 
A TŘÍDĚ NÍZKÝCH KAMARÁDŮ
17. dubna 8.30 hod.
Sál Spektrum
Právě zatoulané štěně Balynka 

potká kocoura Roberta, kocouřího 
čaroděje. Ten by chtěl předvést 
čarování, ale nemůže tak učinit 
v zaneřáděném prostředí. To 
vám dá práce, než se k němu 
dopracujete. Někdo stále škodí, 
kdo to je? To Balynka – psí detektiv 
– vypátrá a zařídí s dětmi nápravu.

O PYŠNÉ NOČNÍ KOŠILCE, 
O MLSNÉ PRINCEZNĚ
Divadýlko Na Schodech 
18. a 25. dubna 16.30 hod.
loutkový sál
Byly jednou dvě košilky. Bohatá, 
s různým zdobením, a chudá bez 
zdobení. Ta bohatá si nechtěla 
s tou chudou hrát. A když se celá 
umazala a zdobení už nebylo 
tak krásné, přišla za tou chudou 
s pokorou. A chudá košilka si s tou 
bohatou začala hrát. 
Na mlsnou princeznu se rozzlobí 
pan král a rozkáže kuchařům, aby 
jí dávali k jídlu jen sladké dortíky. 
Brzy je princezna tak přeslazená, 
že slíbí vodníkovi za kousek 
chleba, že si ho vezme za muže. 
Tím vodníka vysvobodí ze zakletí, 
stane se z něho krásný princ 
a princezna už není mlsná.
vstupné: 20 Kč

VÝLETY

TŘEBOŇ – POSLEDNÍ MÍSTO 
PETRA VOKA
sobota 7. dubna
odjezd 8 hod. Spektrum, 
8.15 hod. Tábor ČD

V prvním letošním výletě 
navštívíme s Lenkou Želivskou 
třeboňské památky a novou galerii 
marcipánu. Třeboň v marcipánu 
je nová expozice přímo v srdci 
města, prezentující třeboňské 
dějiny a důležité události vážně 
i nevážně. Čeká na nás také 
třeboňský zámek a areál kláštera 
řádu sv. Augustina. 
cena: 590 Kč 
(v částce jsou zahrnuty vstupy)
č. účtu: 705 978 359 / 0800, 
var. symbol 0704

MĚSTSKÉ STŘEDISKO 
KULTURY A  SPORTU

ŘEDITELKA MSKS
737 254 683

r.kruckova@sezimovo-usti.cz

KINO – POKLADNA
381 275 805, 734 790 037

kultura4@sezimovo-usti.cz

KANCELÁŘ
381 276 707

mexus@sezimovo-usti.cz

GALERIE SPEKTRUM
734 797 521

(výstavy v galerii Spektrum jsou 
přístupné v otevírací době infocentra 
nebo v době konání kulturních akcí)
kultura1@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 | 13-16

PRODEJ ON-LINE VSTUPENEK 
www.kultura.sezimovo-usti.cz
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MÍŠEŇSKÁ PORCELÁNKA, 
DRÁŽĎANY
sobota 28. dubna
odjezd 6 hod. Spektrum, 
6.15 hod. Tábor ČD
S průvodkyní Jarmilou Píchovou 
pojedeme do německé Míšně. 
Projdeme se historickou částí 
města a navštívíme provozy 
světoznámé porcelánky. Poté se 
přesuneme do Drážďan, barokní 
perly na Labi a sídla saských 
králů, kde si prohlédneme 
historické centrum města a jeho 
pamětihodnosti – Semperovu 
operu, Zwinger, Frauenkirche, 
Rezidenční zámek a Knížecí 
průvod.
cena: 780 Kč
č. účtu: 705 978 359 / 0800, 
var. symbol 2804

KURZY

HARMONIZAČNÍ 
A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
9. dubna 18 hod.
16. dubna 18 hod.
23. dubna 18 hod.
Spektrum 
Cvičení s lektorkou Mgr. Lenkou 
Čápovou pro zdraví a psychickou 
pohodu, vhodné pro všechny 
věkové kategorie. Zbavíte se 
napětí, bolesti, naučíte se správně 
využívat svaly a předcházet 
zdravotním problémům.
vstupné: 60 Kč

VÝSTAVY A VERNISÁŽE

ČERNOBÍLÁ VÝSTAVA 
Fotoklubu Tábor
VERNISÁŽ – 7. dubna od 16 hod.
Výstava je přístupná do 5. května.
galerie Spektrum
Výstava fotografií táborského 

fotoklubu, jehož hlavní podstatou 
je sdružovat jak začínající, 
tak pokročilé amatérské 
či profesionální fotografy 
a pomoci jim v jejich volné 
tvorbě tohoto krásného koníčku 
s dlouholetou a bohatou tradicí. 
Zakladatelem klubu je Patrik Jech.                 
Na výstavě představí své práce 
dvanáct autorů: David Jordák, Jan 
Tobiášek, Lukáš Martinů, Lukáš 
Petr, Marek Švadlena, Radek 
Havlíček, Miloslav Fiala, Ota 
Podlipný, Patrik Jech, Petr Folka, 
Michaela Korandová a Miroslav 
Janda. Vernisáž hudebně doprovodí 
Marek Havelka.

MARTINA BECKOVÁ – SEMILY
PAVEL MICHALICA – LOUŇOVICE
Výstava je přístupná do 1. června.
galerie Spektrum
Martina Becková je lektorkou 
olejomalby technikou „dry 
brush“ (suchý štětec). Vyvinula 
vlastní postupy, jak používat tuto 
techniku a jak s její pomocí tvořit 
fotorealistické obrazy. „Většinou 
maluji portréty, neboť lidská tvář 
mě vždy fascinovala. Pomocí 
jemných detailů lze vyjádřit 
jakékoliv emoce, stačí změna 
drobnosti, a portrétovaný člověk je 
mladší nebo starší, veselejší nebo 
smutnější,“ říká o svých obrazech. 
Pavel Michalica absolvoval 
lektorské kurzy pro výuku 
olejomalby technikou Boba Rosse 
v Německu a dnes učí zájemce 
malovat a malování milovat. 

Výstavy jsou přístupné 
v otevírací době informačního 

centra a v době konání 
kulturních akcí MSKS včetně 

promítání filmů 
(vstup hlavním vchodem).

PŘEDNÁŠKY

POHODÁŘI 
POLSKO – země kříže, 
podzemí, divočiny a srdce
18. dubna 18 hod.
Sál Spektrum
Pohodáři procestovali osm 
vojvodství z celkových šestnácti 
a připravili pro vás pestrý, 
názorově nezávislý pořad o zemi 
kříže (katolické podstatě Polska 

a papeži Janu Pavlu II.), o polském 
podzemí (gigantických solných 
dolech, Hitlerových podzemních 
komplexech na vývoj a výrobu 
tajných zbraní a rezidencích 
fašistických pohlavárů 
i tajemném hradu Krzyżtopór), 
o divočině (zubrech, objevených 
prehistorických dinosaurech 
a národních parcích na hranicích 
s Běloruskem a kolem Gdaňska) 
a o srdci (skvělých a zajímavých 
lidech, kteří je Polskem provázeli).
vstupné: 60 Kč

PŘIPRAVUJEME

1. května
Májové slavnosti, Baťův běh, 
Odemykání Kozího hrádku
4. května
Enigmatické variace – divadlo
9. května
Včely jako důležitá součást 
lidského života – vernisáž 
10. května
Andalusie – Cestovatelské 
promítání
12. května
Brána nebes a Růže nebes – výlet 
26. května
Folklorní setkání

KLUBOVNA III. VĚKU

SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
9. dubna 15 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
Zveme na přednášku, která se 
týká problematiky sluchového 
postižení. Přijďte se podívat 
na různé kompenzační pomůcky 
pro osoby se sluchovým 
postižením. Jedná se o budíky 
s vibračním polštářkem, světelné 
signalizace či hlasitý telefon pro 
nedoslýchavé. Pomůcky si budete 
moci vyzkoušet. Poradenské 
centrum Tábor vám představí 
své služby. K dispozici bude 
propagační materiál.

KDYŽ ČERVENÁ LHOTA 
OTEVŘELA SVÉ BRÁNY
16. dubna 15 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
Povídání s kastelánem SZ 
Červená Lhota PhDr. Tomášem 
Horynou o proměnách instalace 
zámeckých interiérů od roku 1949 
do současnosti i o změně pohledu 
na prezentaci této památky.

VYCHÁZKA S PANÍ 
H. KAZATELOVOU
21. dubna 13.45 hod.
Sraz před hotelem MAS
Hraběcí pěšinka, cesta podél 
řeky do Plané nad Lužnicí. Zpět 
domů dále podél břehu řeky nebo 
autobusem. Odjezd MHD č. 13 
ve 14.04 hod. na Strkov.

PATCHWORK
23. dubna 15 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
Paní Anna Vlčková seznámí 
návštěvníky s další technikou 
ručního tvoření. Pokud se 
z domova vybavíte jehlou 
a nůžkami, vytvoříte si pod jejím 
vedením vlastní patchworkový 
přívěšek na klíče.

ČERVENÁ SE LINE ZÁŘE, 
OHEŇ, OHEŇ…
30. dubna 15 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
Tento večer na mnoha místech 
ohně zaplanou a v závěru přijde 
čas na první opékání a také 
příjemné písně s kytarou. My 
vám odpoledne nabídneme právě 
trampské, country i zlidovělé 
písně se zpěvem a kytarovým 
doprovodem pana Málka. 

Kulturní akce na měsíc duben
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KNIHOVNY

Novinky v Knihovně 
Sezimovo Ústí 1
Fiona Cummins: 
Chrastění kostí
Kriminální román
Jan Cimický: 
Tržnice Wang Fréres
Detektivka
Jan Folný: 
Víkend v Londýně
Román
Mandy Baggot: Opravdově, 
šíleně, řecky
Romantika, humor, napětí...
Vlastimil Vondruška: 
Dračí náhrdelník
Historická detektivka
Hana Marie Kornerová: 
Pán Hor
Romantické čtení
Arkadij Strugackij: 
Odsouzené město
Sci-fi
Jiří Nikodým: Pan trenér
Příběhy nejlepších trenérů 
českého sportu
Otakar Hromádka: 
Jak se kalila voda
Výbor z kriminálních příběhů 
a úvah
Hoří, hoří
Čtení pro nejmenší

Novinky v Knihovně
Sezimovo Ústí 2
Dospělí:
Dan Brown: Počátek
Nový román autora Šifry mistra 
Leonarda
Adam Drda: 
Normalizované životy
Kniha podle cyklu televizních 
dokumentů
Jack Grimwood: Moskva
Návykový a rafinovaný politický 
thriller
Henning Mankell: 
Švédské holínky
Román o tom, že na některé 
vzpomínky nestačí ani ničivý 
oheň
Vlastimil Vondruška: 
Dračí náhrdelník
Historická detektivka ze série 
Hříšní lidé Království českého

Děti a mládež:
Brigitte Hoffmanová: 
Pětiminutové příběhy
Krátké pohádky na dobrou noc
Eva Prchalová: 
Příručka mladého hledače
Co se stane, když se třináctiletý 
Julek vydá najít svého dědečka?
Klára Smolíková: 
Tajná dvojka A+B – Zločin mezi 
dinosaury
Detektivní příběh, který procvičí 
postřeh a úsudek zvídavého 
čtenáře.
Meagan Spoonerová: Na lovu
Když se Kráska vydá na lov 
Zvířete…

KINO SPEKTRUM

ne 1. dubna 15:00 hod.
so 7. dubna 15:00 hod.
SHERLOCK KOUMES 
animovaná komedie 
Velká Británie, 2018, 90 min., 
přístupný český dabing
Režie: John Stevenson
V českém znění: David Novotný, 
Pavel Liška, Tatiana Vilhelmová
Dobrodružná detektivní 
animovaná komedie Sherlock 
Koumes líčí největší případ 
sádrové verze legendárního 
detektiva. Kdo jiný by měl 
vyšetřovat hromadné mizení 
zahradních trpaslíků? Kdo by 
chtěl, proboha, krást trpaslíky? 

Je to skutečně praštěná otázka, 
pokud ovšem taky nejste sádrová 
ozdoba nějaké zahrádky a nejde 
vám tím pádem o kejhák. Naštěstí 
se po okolí potuluje jistý detektiv 
Sherlock, který se do řešení 
téhle záhady pustí s nasazením 
sobě vlastním. Škoda jen, že 
je taky ze sádry. Animovaná 
komedie Sherlock Koumes 
volně navazuje na úspěšnou 
trpasličí shakespearovskou 
adaptaci Gnomeo a Julie, jen žánr 
romantického dramatu nahrazuje 
detektivkou.
vstupné: 110 Kč 

ne     1. dubna 17:30 hod. 
so     7. dubna 17:30 hod.
so  21. dubna 20:00 hod.
TÁTOVA VOLHA
komedie / drama 
ČR, 2018, 90 min, přístupný
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana 
Vilhelmová, Martin Myšička, 
Boleslav Polívka, Emilia Vášaryová
Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška 
Balzerová) nečekaně ovdověla. 
Ludvík se jí ani nestačil svěřit 
s tím, že kromě jejich dcery Terezy 
(Tatiana Vilhelmová), má ještě 

stejně starého nemanželského 
syna. To alespoň naznačuje pečlivě 
ukrytá a náhodně objevená 
dětská kresba. Eva je rozhodnutá 
nečekané odhalení velkoryse 
ignorovat, ale Tereza, které se 
vlastní život sype pod rukama, 
se k přízraku nevlastního bratra 
upne. Společně s matkou se 
vydávají Ludvíkovým veteránem 
volha GAZ 21 po stopách jeho 
bývalých milenek.
vstupné: 120 Kč

ne 1. dubna 20:00
OPERACE ENTEBBE
Krimi / Drama / Thriller
USA / Velká Británie, 2018, 107 
min, české titulky
Režie: José Padilha
Hrají: Rosamund Pike, Daniel 
Brühl, Eddie Marsan, Ben 
Schnetzer, Denis Ménochet
Operace Entebbe je politický 
thriller inspirovaný skutečnými 
událostmi z roku 1976 o únosu 
letu Air France na cestě z Tel 
Avivu do Paříže. 
vstupné: 120 Kč 

út 3. dubna 17:30
VEZMEŠ SI MĚ, KÁMO?
komdie
Francie, 2017, 12 let, 92 min., 
české titulky
Režie: Tarek Boudali  
Hrají: Philippe Lacheau, Tarek 
Boudali, Charlotte Gabris, Julien 

Arruti, David Marsais
Bláznivá komedie o dvou 
kamarádech, kteří se kvůli 
papírům na oko vezmou a obrátí 
naruby život všech okolo. 
vstupné: 110 Kč

út  3. dubna 20:00 hod.
PLAŽOVÍ POVALEČI
drama 
USA, 2017, 12  let, 95 min.,
české titulky
Režie: Eliza Hittman
Hrají: Harris Dickinson, Kate Hodge
vstupné: 90 Kč

St  3. dubna 16:00 hod.
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE VI.
Krátké pásmo pohádek pro 
nejmenší. Projekce za částečného 
osvětlení.
vstupné: 30 Kč

st 3. dubna 17:30 hod.
PŘÍSLIB ÚSVITU
Drama / Romantický / Životopisný
Francie, 2017, 15 let, 130 min.,
české titulky
Režie: Eric Barbier

Hrají: Charlotte Gainsbourg, Pierre 
Niney, Jean-Pierre Darroussin
Příběh o silném poutu mezi 
matkou a synem, který vychází 
z autobiografie slavného 
spisovatele Romaina Garyho. 
vstupné: 90 Kč

st 3. dubna 20:15 hod.
NO MANIFESTO: 
FILM O MANIC STREET 
PREACHERS
Dokumentární / Hudebn
USA, 2015, 116 min
Režie: Elizabeth Marcus
Hrají: James Dean Bradfield
vstupné: 150 Kč

MĚSTSKÉ STŘEDISKO 
KULTURY A  SPORTU



XXVII. ročník www.sezimovo-usti.cz

duben 2018

10

Kulturní akce na měsíc duben
MĚSTSKÉ STŘEDISKO 
KULTURY A  SPORTU

čt  5. dubna 10:00 hod.
PREZIDENT BLANÍK

komedie
ČR, 2018, 90 minut, 15 let
Režie: Marek Najbrt
Hrají: Marek Daniel, Michal 
Dalecký, Halka Třešňáková a další
Celovečerní film Prezident Blaník 
vypráví příběh lobbisty Antonína 
Blaníka, který se rozhodne 
kandidovat na prezidenta 
České republiky.
vstupné: 60 Kč

čt     5. dubna 17:30 hod.
ne 22. dubna 20:00 hod.
BATALIVES: BAŤOVSKÉ ŽIVOTY
dokumentární
ČR, 2018, 12 let, 75 min., 
české titulky
Režie: Karolína Zalabáková
vstupné: 100 Kč

čt  5. dubna 20:00 hod.
pá  6. dubna 20:00 hod.
DO VĚTRU
Drama

Česko, 2018, 75 min
Režie: Sofie Šustková
Hrají: Vladimír Polívka, Jenovéfa 
Boková, Matyáš Řezníček
Příběh tří mladých lidí 
odehrávající se během letní 
plavby kolem řeckých ostrovů. 
Nespoutaní sourozenci Matyáš 
(Matyáš Řezníček) a Natálie 
(Jenovéfa Boková) se plaví jako 
posádka plachetnice, na jejíž 
palubu přistoupí syn majitele lodi 
dokumentarista Honza (Vladimír 
Polívka). Postupné sbližování 
Natálie s Honzou naruší dokonalé 
soužití sourozenců a na povrch 
začínají vyplouvat skutečnosti, 

které ukáží jejich bezstarostnou 
jízdu v docela jiném světle. 
Neobvyklý milostný trojúhelník 
odehrávající se v atraktivním 
jachtařském prostředí přibližuje 
prostřednictvím hlavních 
hrdinů touhy a obavy současné 
mladé generace. Debutující 
režisérka Sofie Šustková 
natočila s mladým štábem svou 
generační výpověď na omezeném 
prostoru plachetnice v širém 
moři a na malebných ostrůvcích 
Severních Sporád.
vstupné: 110 Kč

pá 6. dubna 17:30 hod.
DEN CO DEN

Drama / Romantický
USA, 2018, 95 min., 12 let, 
české titulky
Režie: Michael Sucsy
Hrají: Justice Smith, Maria Bello, 
Angourie Rice, Debby Ryan, 
Colin Ford, Owen Teague, 
Romantický příběh o dospívající 
dívce Rhiannon, která se zamiluje 
do někoho, kdo se probouzí den 
co den v jiném těle.
vstupné: 120 Kč

so 7. dubna 20:00
RUDÁ VOLAVKA
thriller 
USA, 2018 , 15 let, 140 min., 
české titulky
Režie: Francis Lawrence
Hrají: Jennifer Lawrence, Joel 
Edgerton, Matthias Shoenearts, 
Jeremy Irons, MaryLouise Parker, 
Charlotte Rampling
vstupné: 110 Kč

ne 8. dubna 15:00 hod.
KRÁLÍČEK PETR
Rodinný / Dobrodružný / Komedie 
/ Fantasy / Animovaný
USA, 2018, 89 min., český dabing
Režie: Will Gluck
Hrají: Domhnall Gleeson, Rose 
Byrne, James Corden, Daisy Ridley
Rebelský králíček Petr žije 
veselý bezstarostný život spolu 
s ostatními zvířátky na farmě. 
Nový majitel statku se však o svůj 

životní prostor dělit nemíní - a už 
vůbec ne se zvířaty. A tak začíná 
bizarní válka o teritorium - mezi 
ním a obyvateli zahrady.
vstupné: 110 Kč 

ne 8. dubna 15:00 hod.
JO NESBØ: DOKTOR PROKTOR 
A VANA ČASU
Doktor Proktors tidsbadekar
Rodinný / Komedie / Dobrodružný
Norsko / Německo, 2015, 95 min.,  
český dabing
Režie: Arild Fröhlich
Hrají: Emily Glaister, Eilif Hellum 
Noraker, Gard B. Eidsvold
Doktor Proktor se vydává 
do Paříže, aby znovu našel 
svou dávnou lásku, Julietu 
Margarínovou. Pomoci svého 
vynálezu, Vany Času, se vrátí 
do minulosti, aby zabránil její 
svatbě s padouchem. V minulosti 
však uvízne. Podaří se Líze 
a Bulíkovi doktora zachránit, aniž 
by narušili běh dějin?
vstupné: 90 Kč

ne    8. dubna 20:00 hod.
st 25. dubna 17:30 hod.
čt 26. dubna 10:00 hod.
TLUMOČNÍK
Slovensko / Česká republika / 
Rakousko, 2018, 113 min., 12 let, 
české titulky
Hlavními hrdiny svérázné 
roadmovie jsou dva staří páni, 
kteří cestují napříč Slovenskem, 
aby poznali pravdu o vlastní 
minulosti.  Během cesty se 
dostávají do bizarních situací, 
potkávají rozmanité lidi 

a postupně si skládají mozaj-
kovitý obraz světa, který se 
navenek mění, ale v hloubce 
ukrývá nevyřešené konflikty. Díky 
poznání života toho druhého, 
začínají chápat vlastní činy 
a přehodnocují i svou identitu.
vstupné: 100 /60 Kč

st 11. dubna 16:00 hod.
O MAŠINCE
Krátké pásmo pohádek pro 
nejmenší. Projekce za částečného 

osvětlení.
vstupné: 30 Kč

st 11. dubna 17:30 hod.
BUFO ALVARIUS 
Dokumentární
Česko, 2017, 65 min
Režie: Filip Záruba
Hrají: Stanislav Grof, Pavel Bém
vstupné: 120 Kč

st 11. dubna 20:00 hod.
FILMOVÁ HISTORIE MĚSTA 
SEZIMOVO ÚSTÍ I. + II. DÍL
vstupné: 80 Kč

čt 12. dubna10:00 hod.
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
komedie
Česká republika, 2018, 92 minut
Režie: Milan Cieslar
Hrají: Lenka Vlasáková, Vilma 
Cibulková, Saša Rašilov
vstupné: 60 Kč

čt 12. dubna 17:30 hod.
so 14. dubna 17:30 hod.
FAKJŮ PANE UČITELI 3

komedie 
Německo, 2017, 12 let, 120 min., 
český dabing 
Režie: Bora Dagtekin
Hrají: Elyas M'Barek, Jella Haase
Samozvaný učitel Zeki Müller 
je zpět. Silnější než dříve, plný 
odhodlání a touhy dostat ze 
svých studentů v čele s Chantal to 
nejlepší, co v nich ještě zbývá. Ale 
už toho v nich moc na vyždímání 
není. Uspěje při záchraně školy 
a jejích chovanců?
vstupné: 130 Kč

čt 12. dubna 20:00 hod.
so 14. dubna 20:00 hod.
út 17. dubna 17:30 hod.
PEPA
Komedie
ČR, 2018, 12 let, 90 min.
Režie: Ján Novák 
Hrají: Michal Suchánek, Petra 
Špalková, Filip Blažek, Anna 
Stropnická, Martin Pechlát, Jakub 
Kohák, Natálie Grossová
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Pepa (Michal Suchánek) je asi 
padesátiletý úředník žijící se svou 
rodinou v obyčejném okresním 
městě. Pepa je tak trochu 
podpantoflák, respektu se mu 
nedostává ani od jeho ženy (Petra 
Špalková), natož od dcery (Natálie 
Grossová). Pepa ví, že se musí 
něco změnit, a dokonce velmi 
dobře ví, co to „něco“ je. Jenže! 
Cesta k cíli bývá někdy hodně 
trnitá, a tak sledujeme sled více či 
méně marných a tragikomických 
pokusů Pepy, hrdiny outsidera, 
o to začít svůj život konečně žít. 
Podaří se mu najít odpovědi 
na otázky „Proč vlastně na světě 
je? Kdy začíná ten opravdový 
život? Po narození, po maturitě, 
prvním sexu, svatbě nebo dětech? 
Anebo až po smrti?“
vstupné: 120 Kč

so 14. dubna 15:00 hod.
PRAČLOVĚK
animovaná dobrodružná komedie
Francie, 2018, přístupný, český 
dabing
Režie: Nick Park
vstupné: 100 Kč

ne 15. dubna 17:30 hod.
ZTRATILI JSME STALINA
komedie
Francie, 2017, 106 min., 12 let, 
české titulky
Režie: Armando Iannucci
Hrají: Steve Buscemi, Simon Russell 
Beale, Paddy Considine, Rupert 
Friend, Andrea Riseborough, Jason 
Isaacs, Michael Palin, 
Olga Kurylenko

Velký vůdce padl. Přímo na 
koberec. Jmenuje se Stalin. 
Nad jeho mrtvolou začíná 
tragikomický boj o nástupnictví. 
Soudruzi z politbyra se pomalu 
zbavují letitého strachu a začíná 
ta pravá podívaná. Jestli se vám to 
nezdá jako dostatečně důvtipná 
zápletka, tak věřte, že film Ztratili 
jsme Stalina ve své tragičnosti a 
schopnosti utahovat si z velkých 
věcí je vtipný velmi. V Rusku tento 
film zakázali.
vstupné: 120 Kč

ne 15. dubna 20:00 hod.
út 17. dubna 20:00 hod.
RAMPAGE: NIČITELÉ
akční / dobrodružný / sci-fi 
USA, 2018, 12 let, české titulky, 
Režie: Brad Peyton
Hrají: Dwayne Johnson, Jeffrey 
Dean Morgan, Malin Åkerman
Mezi samotářským primatologem 
Davisem Okoyem (Johnson) a 
výjimečně inteligentním gorilím 
samcem Georgem, o kterého se 
Davis stará od jeho narození, 
vzniklo velmi pevné pouto. 
Nezdařený nebezpečný genetický 
experiment však změní toho 
mírného lidoopa v obrovské zuřící 
monstrum. A jako by to nestačilo, 
brzy se zjistí, že podobně jsou 
zmutována i další zvířata. Když se 
tito uměle vytvoření alfa predátoři 
nekontrolovatelně řítí Severní 
Amerikou a ničí vše, co jim přijde 
do cesty, Okoye začne ve spolupráci 
se zdiskreditovaným genetickým 
inženýrem vyvíjet protilátku 
a probíjí se nevyzpytatelným 
bojištěm, nejen aby zastavil hrozící 
celosvětovou katastrofu, ale také 
aby zachránil strašlivého netvora, 
který býval jeho přítelem.
vstupné: 110 Kč

čt 19. dubna 17:30 hod.
pá 20. dubna 20:00 hod.
ne 22. dubna 17:30 hod.
HASTRMAN
romantický thriller 
ČR, 2018 , 12 let, 100 min.
Režie: Ondřej Havelka
Hrají: Karel Dobrý, Simona 
Zmrzlá, Jan Kolařík, Jiří Maryško
vstupné: 120 Kč

čt 19. dubna 20:00 hod.
so 21. dubna 17:30 hod.

VADÍ NEVADÍ
horor 
USA, 2018, 12 let, 103 min., 
české titulky
Režie: Jeff Wadlow 
Hrají: Lucy Hale, Tyler Posey, 
Violette Beane, Sam Lerner
vstupné: 120 Kč

pá  20. dubna 17:30 hod.
TOMB RAIDER

akční, dobrodružný
USA, 2018, 122min., 12 let,
české titulky
Režie: Roar Uthaug
Hrají: Alicia Vikander, Dominic 
West, Kristin Scott Thomas
vstupné: 110 Kč

so  21. dubna 15:00 hod.
ne  22. dubna 15:00 hod.
so  28. dubna 15:00 hod.
V HUSÍ KŮŽI
animovaná komedie, 
dobrodružný  
USA / Čína, 2018, 91 min., 
přístupný, český dabing
Režie: Christopher Jenkins
Hrají – v českém znění: 
Petr Rychlý, Vojtěch Dyk, Igor 
Bareš, Jakub Saic
vstupné: 120 Kč

st 25. dubna 20:00 hod.
FILMOVÁ 
HISTORIE MĚSTA SEZIMOVO 
ÚSTÍ III. + IV. DÍL
vstupné: 80 Kč 

čt 26. dubna 17:30 hod.
pá 27. dubna 20:00 hod.
ne 29. dubna 17:30 hod.
DVĚ NEVĚSTY 
A JEDNA SVATBA
romantická komedie
Česko, 2018, 12 let, 90 min.
Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: Anna Polívková, Jakub 
Gottwald, Ester Geislerová, Eva 
Holubová, Bohumil Klepl
vstupné: 130 Kč

čt  26. dubna 20:00 hod.
SCREAM FOR ME SARAJEVO
vstupné: 150 Kč

pá  27. dubna 17:30 hod.
AVENGERS: INFINITY WAR
Akční / Sci-Fi / Fantasy
USA, 2018, 155 min., 12 let
vstupné: 120 Kč

so 28. dubna 17:30 hod.
BRATŘI LUMIÉROVÉ
FRANCIE LUMIÈRE ! 
L’AVENTURE COMMENCE
Dokumentární
Francie, 2017, 87 min
Režie: Thierry Frémaux
vstupné: 90 Kč

so 28. dubna 20:00 hod.
KAZIŠUCI
komedie 
USA, 2018, 15 let, 102 min.,
české titulky
Režie: Kay Cannon
Hrají: John Cena, Leslie Mann, 
Ike Barinholtz, Kathryn Newton, 
Geraldine Indira Viswanathan, 
Gideon Adlan 
vstupné: 120 Kč

ne 29. dubna 15:00 hod.
CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ 

fantasy pohádka
Norsko, 2017, 104 min, přístupná, 
český dabing
Režie: Mikkel Brænne Sandemose
Hrají: Vebjørn Enger, Eili Harboe, 
Mads Sjøgård Pettersen, Elias 
Holmen Sørensen, Allan Hyde
vstupné: 100 Kč

ne 29. dubna 20:00 hod.
MĚSÍC JUPITERA
drama, thriller
Maďarsko, 2017, 123 min., 12 let 
české titulky 
režie Kornél Mundruczó 
hrají Merab Ninidze, Zsombor 
Jéger, György Cserhalmi, Mónika 
Balsai, a další…
vstupné: 80 Kč

Kulturní akce na měsíc duben
MĚSTSKÉ STŘEDISKO 
KULTURY A  SPORTU
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Klub věrného diváka 11, který 
v  kině Spektrum zahájil svou 

působnost na  začátku letošního 
února, hlásí potěšující účast. Bě-
hem února a  března si nechaly 
vystavit permanentku klubu dvě 
stovky návštěvníků kina. O  jede-
nácté filmové představení zdarma 
po deseti zhlédnutých kinoprojek-
cích projevili zájem jak lidé ze Se-
zimova Ústí, tak přespolní.

Členskou základnu klubu 
tvoří diváci navštěvující filmy 

všech žánrů. Výhodu členství se 
rozhodli využívat rodiče a jejich 
děti, kteří společně chodí na po-
hádky, dále diváci oddechových 
snímků, filmů s  vážnou temati-
kou, filmových dokumentů i ar-
tových děl. 

Díky dalšímu předpokládané-
mu zájmu přistoupilo kino Spek-
trum už v průběhu února k vy-
lepšení podmínek členství, které 
se týká také již vydaných per-
manentek. Kartička člena klubu 
má platnost nikoliv do konce ka-
lendářního roku, nýbrž dvanáct 
měsíců, počítaných včetně mě-
síce vydání permanentky. Kdo 

tedy vstoupí do klubu v dubnu, 
bude moci využívat výhodu 
jedenáctých představení zdar-
ma až do konce března příštího 
roku. Časová platnost perma-
nentek vydaných v následujících 
měsících se bude počítat stejným 
způsobem.

Permanentka se vztahuje na 
všechna promítání kina Spek- 
trum, to znamená také na dopole-
dní projekce. V létě ji samozřejmě 
mohou členové klubu využívat 
i na promítání letního kina v Se-
zimově Ústí. Permanentku lze zís-
kat v pokladně budovy Spektrum 
a její vystavení je bezplatné.          

Romana Krůčková
Ředitelka MSKS

Stejně jako v  minulých letech, 
i letos připravilo MSKS nabídku 

výletů pro veřejnost. Jedná se o vý-
pravy autobusem do  zajímavých 
oblastí České republiky i blízkého 
zahraničí. Jejich charakter je po-
znávací, historický nebo zážitkový. 

Na  každé výpravě účastníky 
vždy doprovází odborný lektor 
a program je uzpůsobený tak, aby 
si na své přišli lidé všech věkových 
kategorií. Výlet zvládne každý, ne-
boť v  případě fyzické náročnosti 
některé části výpravy je připravený 
alternativní program pro starší či 
unavenější členy výletu. Nezřídka 
se stává, že během cesty vzniknou 
nová přátelství a lidé sami při akci 

vytvoří pohodovou, takřka rodin-
nou atmosféru.

K  oblíbenosti výletů, které 
MSKS koná již od roku 2013, při-
spěla také jejich organizace, jež 
trochu připomíná pohodové škol-
ní výlety. Účastníci vědí, že o  ně 
bude postaráno, uvidí vše, co sli-
buje program, dostane se jim od-
borného výkladu a zároveň budou 
mít i dostatek osobního volna. 

Na duben MSKS přichystalo dva 
výlety. V sobotu 7. dubna do Tře-
boně s lektorkou Lenkou Želivskou 
a v sobotu 28. dubna do míšeňské 
porcelánky s  Jarmilou Píchovou. 
Účast je nutné vždy domluvit pře-
dem a  zajistit si místa. Bližší in-
formace, jakož i  nabídku dalších 
výletů, se zájemci dozvědí na webu 
MSKS a také osobně v  infocentru 
v budově Spektrum.                        

Malí čtenáři se pobavili při tradiční Noci s Andersenem. Pořádala ji Městská knihovna 
2 Sezimovo Ústí, která tentokrát akci pojala jako univerzitu pro rytíře. Děti se mimo 
jiné pocvičily v odvaze, neboť jedním z úkolů byla noční výprava prostorami potem-
nělé knihovny za sladkou odměnou. Ráno účastníci odcházeli domů jako skuteční 
rytíři po slavnostním pasování.

Zájem o Klub věrného diváka 11 v kině Spektrum trvá

Ze Sezimova Ústí na zajímavý výlet
MSKS nabízí výpravy za poznáním i zábavou

První jarní den se v galerii Spektrum konala vernisáž tradiční velikonoční výstavy 
ČZS Komise žen Sezimovo Ústí. Děkujeme Aničce Vlčkové, Marii Sezimové, Ludmi-
le Krejčové, Míle Vodehnalové, Janě Ryjáčkové, Kristýně Malenické, Evě a Janě To-
máškovým, Janu Řezáčovi, Janě Zimčíkové, Růženě Šedivé, Věře Pejšové, Klubovně  
III. věku a folklornímu souboru Dubínek.


