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PIETNÍ AKT – U příležitosti 130. výročí narození Edvarda Beneše se dne 
28. května konal pietní akt. Ke státníkovu památníku se přišel poklonit také kardinál 
Dominik Duka.                  Foto: Martin Gargula

Rada města 
Sezimovo 

Ústí jmenovala 
dne 26. 5. 2014 
na základě výs-
ledků konkurs-
ního řízení no-
vou ředitelku 
Mateřské školy 

Sezimovo Ústí, Lipová 649, Bc. Ga-
brielu Ťoupalíkovou, s  účinností 
od 1. 8. 2014 na období 6 let. Blaho-
přejeme a přejeme hodně úspěchů 
v práci.                                        (vš)  

Nová ředitelka MŠ

KOUPALIŠTĚ – Práce na stavbě sportovně rekreačního areálu s koupacím biotopem 
vrcholí.

Jitka Bláhová
sekretariát starosty města

Město Sezimovo Ústí si váží 
svých občanů – čestných 

dárců krve a jejich lidského počinu 
si velmi cení. Jako uznání významu 
darování nejcennější tekutiny po-
skytuje občanům města Sezimovo 
Ústí - čestným dárcům krve oceně-
ní. Podmínky pro jeho poskytnutí 
jsou upraveny v  „Pravidlech pro 
oceňování čestných dárců krve“, 

schválených radou města v r. 2012. 
Text Pravidel je k dispozici v sekre-
tariátu starosty města a  na  webo-
vých stránkách města.

Dovolujeme si v  té souvislosti 
upozornit čestné dárce krve, kte-
ří mají trvalý pobyt v  Sezimově 
Ústí a  dosáhli stanoveného počtu 
bezplatných odběrů krve, že si 
mohou požádat o  jednu z variant 
ocenění, a to do 30. 6. 2014 na te-
lefonu: 381  201  127 nebo e-mai-
lem: j.blahova@sezimovo-usti.cz.  
                                                               

Oceňování dárců krve

Martin Doležal
starosta

 dne 2. 7. 2014 dojde k pod-
pisu Smlouvy o  podmín-
kách poskytnutí dotace 
z ROP na výstavbu sportov-
ně rekreačního areálu;

 RM jmenovala na  základě 
doporučení konkurzní ko-
mise Bc.  Gabrielu Ťoupalí-
kovou novou ředitelkou MŠ 
Lipová;

 stavební úpravy ulice 
9. května budou zahájeny 
2. července;

 probíhá realizace I. etapy re-
konstrukce Táborské ulice;

 ZM schválilo uzavření smluv 
o  dílo na  stavbu: „Staveb-
ní úpravy ulice 9. květ-
na v Sezimovo Ústí“ se spo-
lečností DAICH spol. s  r.o.,
Tábor, cena bez DPH: 
12 585 480,39 Kč, a na stav-
bu: „Dopravní napojení 
sportovně rekreačního areá-
lu Kozský potok v Sezimově 
Ústí“ se společností VHS 
– Vodohospodářské stavby, 
spol. s r.o., České Budějovice, 
cena bez DPH: 5 959 582 Kč;

 byla uzavřena smlouva o bu-
doucím pronájmu/pach-
tu areálu Fierlingerovy vily 
s  o.p.s. Janíček z  Vřesců, 
která se zde v  případě zís-
kání dotace chystá vybudo-
vat a provozovat mateřskou 
školu;

 dokončuje se projekt „Revi-
talizace sídelní zeleně“;

 připravuje se podání žádosti 
o  příspěvek z  SFDI na  vý-
stavbu cyklostezky u koupa-
liště;

 se společností OPAVA assis-
tance s.r.o. byla prodloužena 
smlouva o odtahu a uložení 
vozidel.                                   

Milí spoluobčané,
Slunce opět dostoupalo ke sluno-

vratu a  nastalo léto, čas prázdnin, 
dovolených, cestování, koupání, od-
počinku a vám se do ruky dostává 
prázdninové dvojčíslo Novinek ze 
Sezimova Ústí. Najdete v něm více 
kultury a  odlehčenějších témat, 
ale přinášíme samozřejmě i zprá-
vy o dění ve městě a další potřeb-
né informace.

Také letošní léto bude v Sezimově 
Ústí dobou intenzivní stavební čin-
nosti. Kromě oprav řady chodníků 
a komunikací bude ve městě pokra-
čovat kompletní rekonstrukce ulice 
Táborská a  na  začátku července 
bude zahájena i svým rozsahem mi-
mořádná rekonstrukce ulice 9. květ-
na a přilehlých ploch. Druhý červen-
cový týden by měla být dokončena 
i dlouho očekávaná výstavba Spor-
tovně rekreačního areálu a  první 
části dopravního napojení (ze Sezi-
mova Ústí I) a v polovině července 
zahájen zkušební provoz. Vedle toho 
bude pokračovat i  výstavba lávky 
přes Kozský potok a dokončení pří-
stupu ze Sezimova Ústí II.  

Další číslo Novinek najdete 
ve svých schránkách až na přelomu 
srpna a září. Dovoluji si nám proto 
všem popřát, abychom si následu-
jící dva měsíce léta užili co nejlépe, 
v  klidu, zdraví a  pohodě, aby veš-
keré práce probíhaly bez problému, 
a doufám, že nám k tomu bude přát 
i počasí.   

Martin Doležal, starosta 
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Petra Nedvědová
ved. odboru správního a právního

Město je v  poslední době vy-
zýváno katastrálním úřadem 

k  odstranění nesouladu v  katastru 
nemovitostí v případech, kdy město 
je vlastníkem určité stavební parce-
ly a na této fakticky existuje stavba, 
která však není zapsána v katastru 
nemovitostí. Ve většině případů se 
jedná o garáže. Dle ust. § 37 odst. 1

písm. d) katastrálního zákona je 
vlastník nemovitosti povinen ohlá-
sit katastrálnímu úřadu změny 
údajů katastru týkající se jeho ne-
movitosti do 30 dnů od jejího vzni-
ku a předložit listinu, která změnu 
dokládá. Nový občanský zákoník se 
vrací k tradičnímu řešení, dle které-
ho je součástí pozemku prostor nad 
povrchem i pod povrchem, stavby 
zřízené na pozemku a jiná zařízení 
s výjimkou staveb dočasných, včet-
ně toho, co je zapuštěno v pozemku 

nebo upevněno ve zdech. Katastrál-
ní úřad s nejvyšší pravděpodobnos-
tí vychází z předpokladu, že pokud 
je město vlastníkem pozemku pod 
stavbou, garáží, bude i  vlastníkem 
stavby samotné. 

S  ohledem na  shora uvedené 
tedy upozorňujeme všechny uži-
vatele garáží a  jiných obdobných 
staveb, aby si zkontrolovali své zá-
pisy ve veřejném seznamu ve snaze 
předejít případným komplikacím 
v budoucnu.                                      

Tomáš Vácha
Jan Novotný
stavební úřad 

Po  dohodě investora města Se-
zimovo Ústí se zhotovitelem 

DAICH spol. s.r.o. bude fyzická 
realizace stavebních prací zahájena 
dne 2. 7. 2014. 

V první fázi dojde ke komplet-
nímu zfrézování povrchu komuni-
kace, která ještě zůstane průjezdná 
a poté budou realizovány další prá-
ce. Ty proběhnou ve třech etapách, 
kdy vždy bude kompletně uzavře-
ná jedna etapa, a zbylé budou prů-
jezdné. 

První etapa bude od křižovatky 
ulic Ke  Hvězdárně a  Svépomoc 
po  náměstí před ZŠ 9. května 
s  předpokládaným termínem do-
končení 31. 8. Druhá etapa pak 
od ZŠ po křižovatku s ulicí Pod Vr-
bou v termínu do 31. 10. Poslední 
etapa bude ke křižovatce s Dukel-
skou ulicí s  předpokládaným ter-
mínem dokončení do 15. 12. 2014. 

O  průběhu akce a  připravova-
ných pracích budeme průběžně 
informovat. S  případnými dotazy 
se obracejte na  p.  Váchu, telefon: 
381 201 142, t.vacha@sezimovo-
-usti.cz.                                                    

Ondřej Kalivoda
oddělení dopravy

V  běhu je první etapa rekon-
strukce Táborské ulice spo-

jená s  rekonstrukcí vodovodních 
a  kanalizačních sítí. Na  základě 
výsledků kopaných sond u  zákla-
dů domů však bylo nutno oproti 
původnímu plánu realizovat sta-
tické zajištění u  většiny domů. 
Tato skutečnost se pravděpodobně 
promítne i  do  fi nálního termínu 
dokončení této etapy, o  čemž bu-
dou občané dotčených lokalit včas 
informováni.                                     

Rekonstrukce Táborské ulice

Nesoulad v katastru nemovitostí

Petra Nedvědová
ved. odboru správního a právního

S  nastávajícími letními měsíci 
již každoročně připomínáme 

existenci obecně závazné vyhláš-
ky města Sezimovo Ústí č. 5/2008, 
která upravuje ochranu nočního 
klidu a  regulaci hlučných činnos-
tí na  území města. Noční klid je 
dobou od 22.00 hod. do 6.00 hod. 
V  této době je každý povinen za-
chovat klid a  omezit jakékoliv 
hlučné projevy. Po  tuto dobu se 
předpokládá utišení veškerých 
domácích spotřebičů, zastavení 
prací na případné stavbě a klid pro 
spánek. Vyhláška rovněž ukládá 
povinnost zdržet se na území měs-

ta o  nedělích a  státem uznaných 
dnech pracovního klidu v  době 
do 10.00 hod. a po 18.00 hod. veš-

kerých činností spojených s  uží-
váním zařízení a  přístrojů způ-
sobujících hluk, typicky se jedná 
o užívání zahradních sekaček, křo-
vinořezů, motorových pil a obdob-
ných zařízení. Organizátoři veřej-
ných společenských a sportovních 
akcí konaných ve venkovních pro-
stranstvích jsou povinni své akce 
ve všech dnech ukončit nejpozději 
do  22.00 hod. Pro pořádání kon-
krétní akce může rada města udělit 
výjimku z posledně jmenovaného 
na základě žádosti, která musí být 
podána nejméně 21 kalendářních 
dnů před dnem konání akce a sou-
časně musí splňovat určité nále-
žitosti, které jsou specifi kovány 
právě v  citované obecně závazné 
vyhlášce.                                            

Ochrana nočního klidu a  regulace 
hlučných činností

Zahájení prací 

v ul. 9. května

PAVÉZY – Možná jste si již všimli, že 
podél cest ke Kozímu hrádku postupně 
dává město a Měxus nový vzhled také 
pavézám s citáty Mistra Jana Husa.

Foto: Martin Doležal
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Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

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

Místostarosta
Pavel Samec

381 201 136, 602 431 940
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

Naděžda Řezáčová
381 201 112

Oddělení sociální péče
Helena Řežábková

381 201 114
Pečovatelská služba

777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu

Miroslav Píbil
381 201 118

Zást. ved. stavebního úřadu
Bc. Jan Novotný

381 201 140
Životní prostředí

Bc. Petr Klíma
381 201 143
Poplatky

Jana Koubová
381 201 129 (komunální odpad, výměna popelnic)

Jana Komárková
381 201 121 (psi)

Městská policie
723 149 972, 381 276 003
Ředitel správy města

Jaroslav Kupsa
381 200 430, 777 794 872

Vedoucí technických služeb
Karel Homolka

381 200 432, 725 769 850
Vedoucí bytové správy

František Bednář
381 200 436, 725 769 860

Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková
381 276 710, 737 254 683

Knihovnice S. Ú. 1
Jitka Kovandová

381 201 145
Knihovnice S. Ú. 2

Jiřina Kalenská
381 276 043

Městský úřad
Úřední hodiny

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

Jiří Slabý

Během července se po dvouleté 
náročné rekonstrukci otevřou 

brány bývalého kina Oko. Téměř 
deset let jsme byli svědky toho, 
jak bývalá chlouba Sezimova Ústí 
I  chátrá. Zlom však přišel před 
dvěma lety, kdy se parta nadšenců 
rozhodla na  Táborsku vybudovat 
umělou lezeckou stěnu. Za  tímto 
účelem bylo založeno občanské 
sdružení Šutrožrout, které si pro 
realizaci svého nápadu pronajalo 
„stárnoucí“ budovu městského 
kina Oko. Původně zamýšlená 
drobná rekonstrukce si nakonec 
vyžádala téměř dva roky tvrdé prá-
ce a  s nadsázkou lze prohlásit, že 
nezůstal kámen na kameni. Nad-
šení všech zúčastněných nevypr-
chalo ani během složitých oprav 
a budova se díky tomu nyní může 
pyšnit zateplenou fasádou, nový-
mi okny i  zajímavým interiérem, 
na  kterém se podílel uznávaný 
designer. Na co se tedy mohou ná-
vštěvníci těšit? Základem je lezec-
ká stěna, která se skládá z 300 m2

tzv. „boulderovky“ (výška 4 m) 

a dalších 200 m2 vyšší stěny (výška 
7,5m) pro lezení s  lanem. Na  své 
by si zde měl přijít jak začátečník, 
tak i  ostřílený a  zkušený lezec. 
V  plánu je pořádání lezeckých 
závodů i  organizace sportovních 
kroužků.

K sportovnímu vyžití neodmy-
slitelně patří i  pořádná odměna 
v podobě lahodného nápoje jaké-
hokoliv druhu, o  což se postará 
příjemná obsluha stylové kavárny, 
která je součástí projektu. Vzhle-
dem k tomu, že je kavárna neku-
řácká, mohla by se stát vhodným 
místem k odpočinku pro mamin-
ky s dětmi, pro které je zde vybudo-
ván i dětský koutek. Do budoucna 
by kavárna měla žít i  kulturním 
životem (fi lmové večery, koncerty, 
přednášky…). V  teplých letních 
dnech zajisté přijde návštěvníkům 
k chuti rozlehlá klidná terasa, kte-
rá je skryta mezi domy. Terasa se 
rozprostírá přibližně na 120 m2, je 
osázena zámkovou dlažbou a  její 
dominantou je vzrostlý javor. Při-
jděte si k  nám zasportovat nebo 
jen posedět u dobré kávy a popřát 
tím „Oku“ všechno nejlepší do no-
vého startu!                                        

Věta Šimandlová
oddělení PLA

Ve  středu 24. června 2014 se 
v obřadní síni Městského úřa-

du v Sezimově Ústí již počtrnácté 
uskutečnilo za  přítomnosti žáků, 
rodičů a učitelů slavnostní předání 
„Stříbrného klíčku“, ceny staros-
ty města Sezimovo Ústí. Od  roku 
2000, kdy tato tradice vznikla, bylo 
uděleno nejlepším žákům našich 
škol 143 originálních stříbrných  
klíčků  s přívěskem a stejný počet 
plaket.

V letošním roce ocenění převza-
li tito žáci:
V kategorii žáků 1.– 5. ročníku:
ze ZŠ a MŠ 9. května 489 – Tomáš 
Belada, Kristýna Kliková
ze ZŠ Školní náměstí 628 – Matouš 
Nývlt a Karolína Svatoňová
ze ZŠ Švehlova 111 – Barbora Sou-
kupová a Alice Nováková

V kategorii žáků 6.–9. ročníku:
ze ZŠ a MŠ 9. května 489 – Domi-
nik Suda, Radek Vocílka 
ze ZŠ Školní náměstí 628 – Miku-
láš Ott a David Vrňata.                   

Kino Oko nově otevírá brányStříbrný klíček

Petr Klíma
referent životního prostředí

Projekt „Obnova kulturní pa-
mátky Fierlingerova vila v Se-

zimově Ústí“
Jihočeský kraj v  rámci svého 

grantového programu Nemovité 
kulturní památky fi nančně pod-
pořil částkou 39  000 Kč provede-
ní oprav na  objektu Fierlingerovy 
vily. Dojde k opravení střechy a za-
bránění zatékání do vily a k opravě 
odpadané omítky komína. V inte-
riéru vily dojde k vymalování a re-
novaci poškozených omítek.         

Informace 
o podpoře projektů 
města Jihočeským 
krajem
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Poděkování

Město Sezimovo Ústí  při-
pravuje k  vyhlášení výběrové 
řízení na pronájem bytů v ob-
dobí červenec -srpen:

1) Dukelská č. p.  610, byt 
č. 3/610 v 4. NP o velikosti 
2+1

 Minimální měsíční základní 
nájemné ve výši 3972 Kč

 Délka platebního období je 
stanovena na 12 měsíců

2) Dukelská č. p.  612, byt 
č. 12/612 v 4. NP o velikosti 
2+1

 Minimální měsíční základní 
nájemné ve výši 4010 Kč

 Délka platebního období je 
stanovena na 12 měsíců

3) Školní nám. č. p.  627, byt 
č. 33/627 v 5. NP o velikosti 
2+1

 Minimální měsíční základní 
nájemné ve výši 3244 Kč

 Délka platebního období je 
stanovena na 12 měsíců

4) Dukelská č. p.  638, byt 
č. 28/638 v 4. NP o velikosti 
2+1

 Minimální měsíční základní 
nájemné ve výši 1975 Kč

 Délka platebního období je 
stanovena na 12 měsíců

Bližší informace nalezne-
te na  www.sezimovo-usti.eu 
a  na  úřední desce a  informač-
ních deskách MěÚ, případně 
na  Správě města Sezimovo 
Ústí (p.  Bednář 381200436, 
725769860; pí Podroužková 
381 200 437, 725 769 857).           

Pracovní doba
pondělí–pátek   
6:30–14:30 hod.

Správa města Sezimovo Ústí
ředitel Správy města
Tel.: 777 794 872
vedoucí technických služeb 
Tel.:725 769 850
vedoucí bytové správy 
Tel.:725 769 860
technik BS – nahlášení oprav 
Tel.:731 677 250
V mimopracovní době, 
soboty, neděle a svátky

Porucha 
elektrické energie v bytě 
ELEKTAL s.r.o. – tel.: 602 350 102

Porucha topení, v
oda a odpady
Milan Krejčí – tel.: 777 714 514

Dodávka elektrické 
energie do domu
E-ON a.s. – tel.: 800 225 577

Dodávka studené vody 
do domu
ČEVAK a.s. – tel.: 800 900 991

Dodávka plynu
E-ON a.s. – 1239

Dodávka teplé vody 
a tepla
obsluha výměník – tel.: 608 325 412
Fiala s.r.o – tel.: 602 702 701

Zámečnictví 
– otevírání zámků
Jistota Tábor, s.r.o. –  tel.: 602 470 170
Výtahy – tel.: 844 844 808 
(pro č. p. 1111)
tel.: 800 107 525 
(pro č. p. 1113, 621)                                          

Iva Ruskovská
Kovosvit MAS

Při příležitosti 75. výročí založe-
ní společnosti se KOVOSVIT 

MAS se uskutečnilo 
slavnostní setkání 
veteránů – Baťová-
ků s  vedením spo-
lečnosti MAS. Vice 
než padesát bývalých 
zaměstnanců z  celé 
České republiky, kteří 
stáli u  založení fi rmy 
MAS v Sezimově Ústí 
nebo Baťových závodů ve Zlíně za-
vzpomínalo na začátky a společně 

prožitá léta v jednom z nejstarších 
strojírenských podniků v ČR. Vět-
šina z nich byla posledními žijící-
mi pamětníky a absolventy Baťovy 
školy práce. Při této příležitosti 
převzali z rukou předsedy předsta-

venstva Františka Ko-
márka a  generálního 
ředitele Petera Haw-
lana pamětní medai-
li. Historické kořeny 
a  význam společnosti 
pro infrastrukturu 
a zaměstnanost regio-
nu vyzdvihl také sta-
rosta města Sezimovo 

Ústí Martin Doležal, který byl se-
tkání přítomen.                                  

 Děkuji panu Mgr.  Ing.  Marti-
nu Doležalovi za  krásné a  milé 
blahopřání k mým 70. narozeni-
nám.                Mgr. Pavel Dušek

 Děkujeme panu starostovi 
za blahopřání k narozeninám.

Antonín a Helena Pešulovi

 Děkuji panu starostovi 
Mgr. Ing. Doležalovi a paní Bo-
humile Máchové za  blahopřání 
k mým narozeninám.

Hana Petráňová

 Děkuji panu starostovi za  milé 
blahopřání k  mým narozeni-
nám.                       Václav Pěknic

 Děkuji panu starostovi,  Od-
borovému svazu Kovosvit a.s.  
a  všem, kteří se starají, aby se 
na  nás sezimoústecké seniory 
nezapomínalo, a  potěší přáním 
a dárkem.         Marie Šimáková

 Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Doležalovi za  blaho-
přání k mým narozeninám.

                                        Pavel Račan

 Děkuji starostovi města Sezimo-
vo Ústí panu Mgr. Ing. Martinu 
Doležalovi za  milé blahopřání 
a fi nanční dárek k mým 85. na-
rozeninám. Současně chci  po-
děkovat paní Věře Šimandlové, 
která pro nás tyto sváteční dny 
vzorně vede v  patrnosti a  stará 
se, aby nás přáníčka včas potě-
šila.A nakonec děkuji paní Koli-
bíkové, která jako ostatní členky 
sboru pro občanské záležitosti 
nás obětavě navštěvuje při na-
šich životních výročích. Vždy 
si s námi hezky popovídá o na-
šem zdraví, o přáních splněných 
i nesplněných, a protože bydlíme 
na Koreji již 60 let, tak si máme 
i na co zavzpomínat. Ještě jednou 
děkuji Vám všem.

                         Jaroslava Laszáková 

 Děkuji starostovi města Ing. Do-
ležalovi za blahopřání k naroze-
ninám a paní Vondrákové za mi-
lou návštěvu a předání dárku.

                                           Josef Bláha

 Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za  milé blahopřání a  paní Evě 
Veselé za předání dárku a milou 
návštěvu.                 Otto Wagner

 Děkuji panu starostovi a  sboru 
pro občanské záležitosti za  bla-
hopřání a dárek k mým naroze-
ninám.                          Jiří Raška

 Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Doležalovi za  blaho-
přání k mým narozeninám.

Věra Krejčová

 Srdečně děkuji panu starostovi 
a  sboru pro občanské záležitos-
ti za  blahopřání a  milý dárek 
k mým narozeninám.

Antonín Samko

Volné byty 

k pronájmu

Dukelská ulice Zdroj: Google Maps

Baťováci si připomněli 75 let 

trvání KOVOSVITU MAS

Pomoc při havárii
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Kronika představuje

Luděk Kovařík
spolek FEST 2004

V neděli 18. května 2014 skon-
čila jubilejní velikonoční 

sbírka, která byla tento rok zamě-
řena na  pomoc čtrnáctiletému 
Karlu Strouhalovi z  Choustníka 
se středně těžkou sluchovou va-
dou. Čtrnáctiletý Kája žil s  brat-
rem u  svého dědečka v  Sezimově 
Ústí a navštěvoval praktickou ško-
lu v  Táboře. Více než před 2 lety 
ale dědeček zemřel a  kluky úřady 
poslaly do  diagnostického ústa-
vu. Následně skončili v  Dětském 
domově v  Radeníně. Odtud si je 
po ročním sbližování vzala učitelka 
Mona Drábková se svým manže-
lem Ondřejem. Původně si souro-
zence brala jen občas a nepočítala, 
že by si je nechala delší čas. To se 
nakonec změnilo, přestože sama 
má čtyři děti. Kája v  současnosti 
používá jednoduchá sluchadla za-
měřená spíše na komunikaci mezi 
dvěma lidmi. Když ale mluví více 
lidí,  jeho schopnost rozumět je mi-
nimální. Ve škole či partě přátel je 
to pro něj těžké. Cílem letošní sbír-
ky bylo vybrat peníze na kvalitnější 
sluchadla, která Kájovi zpřehlední 
komunikaci v různě hlučných pro-
středích. Sluchadla stojí kolem 40 ti-
síc. Sbírka odstartovala v  pondělí 
17. března 2014 a  v  našem městě 

jste mohli přispět do  pokladniček 
umístěných v  Kavárně a  cukrárně 
u  Josefa na  náměstí Tomáše Bati 
a  ve  Vítkovecké ulici ve  Vinotéce 
Dagmar Kolářové. Kromě toho lidé 
mohli přispívat pomocí DMS a pří-
spěvkem na  transparentní účet. 
Protože se podařilo vybrat celkem 
38 900 Kč, domníváme se, že cíl 
akce byl i v letošním roce naplněn. 
Chtěli bychom poděkovat všem 
dárcům a také dobrovolníkům, co 
si vzali kasičky do svých provozo-
ven. Pokladnička v Kavárně a cuk-
rárně u  Josefa na náměstí Tomáše 
Bati přispěla do  sbírky částkou 
3322 Kč, pokladnička ve  Vinoté-
ce Dagmar Kolářové pak částkou 
3232 Kč. Ještě jednou všem děkuje-
me za pomoc!                                   

Anna Slunečková
kronikářka

Zprvu se zájemci scházeli pod 
záštitou pracovníků Měxusu 

v budově kulturního střediska. Jak 
se činnost rozrůstala, byla využita 
nabídka městského úřadu a  klu-
bovna se stěhovala do  Jiráskovy 
ulice. Správa města tyto prostory 
nově zrekonstruovala ke  spoko-
jenosti nejen K  3, ale i  ostatních 
spolků.

Důležité je zapojit mozek. O to 
se stará formou her, povídání, 
interaktivních činností, asociací 
a  rozvoje fantazie paní PhDr.  Jin-

dřiška Bumerlová. Mgr.  Hana 
Hrazánková poradí nejen slovem, 
ale i  skutečnými výrobky se zdra-
vou výživou, Mgr. Jana Richterová 
ví, jak rozhýbat ztuhlé klouby, jak 
napravit alespoň trochu to, co vyšší 
věk přináší a Hana Kazatelová krát-
kými, ale zajímavými procházkami 
po okolí, někdy i kousek dál, „po-
vodí“ zájemce o chůzi, ale postará 
se i o ty, kteří chůzi tolik nezvládají 
a část cesty mohou jet MHD, a tak 
se do cíle také dostanou. A o tom 
to je! K 3 by měla být a opravdu je 
pro všechny, kteří nechtějí zůstat 
v samotě.

Nemohu zde vypisovat vše, co 
již K 3 prošlo. Tak jen ve stručnosti. 

Člověk si může popovídat, ale i vy-
slechnout povídání o  milé knížce 
třeba z  dětství, pokusit se vyrobit 
obrázek z voskovek. Zajímavé jsou 
ruční práce, např. vyšívání stuhou 
či paličkování. Členové K  3 vědí, 
jak „fungují“ sluneční hodiny - 
nejen ty na  náměstí Tomáše Bati, 
a díky panu starostovi poznali, co 
je to Geocaching či jak na „stroje“, 
které město instalovalo právě pro 
seniory v Krátké ulici. Zábava byla 
i při opékání vuřtů v areálu skau-
tů nebo v klubovně při harmonice 
pana Strnada. Poznali rovněž, co 
je nového na  Svaté Anně v  Mě-
šicích, na  hraběcí pěšince v  Pla-
né nad Lužnicí, ale i  jak vypadá 
krásná „chytře“ udělaná knihovna 
v Soběslavi.

Asi bych ještě dlouho psala, ale 
to není nutné. Koho osloví toto 
mé představení aktivit K  3, má 
možnost se zařadit mezi ty, kteří 
již „kátrojkou“ žijí. Určitě budou 
vítáni. Kdy, kde a co bude na pro-
gramu, prozradí kulturní program 
Měxusu.

Až potud píši jako kronikářka, 
ale nyní jako členka K  3 něco 
na  závěr. Poslední schůzka K  3 
před prázdninami byla ve  žluté 
školce, kde jsme byly na návštěvě 
u  našich nejmenších spoluob-
čanů. Děti si pro nás přichystaly 
krásnou pohádku, kterou pilně 
s paní učitelkami nacvičily, zazpí-
valy písničky, my jsme také zpívaly 
a břišní tanečnice nám  předvedly, 
jak skvěle umí „rozcinkat“ krásné 
oblečky tanečnic. Nejsem „plač-
ka“, ale měla jsem co dělat, abych 
ty slzičky upolykala. Bylo to moc 
milé a krásné, a tak asi za všechny 
velký dík.                                            

Klubovna třetího věku
Člověk by neměl být sám - ani v mládí, ani ve stáří. Ale ono tomu tak mnohdy 

je! Síly ubývají, mladí mají mnoho povinností, málo času. A tak si dovolím 

představit vám ženy, které si daly za úkol naplnit čas i život těm, kteří o to 

budou stát. Není to nic nového. Klubovna třetího věku, zkráceně K 3 již 

„funguje“ více než dva roky. 

Ukončení sbírky
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Alena Bláhová
učitelka MŠ a ZŠ 9. května 489

V  měsíci červnu v  naší škole 
proběhla zajímavá akce s ná-

zvem „Dárek“. Co se pod tímto 
názvem skrývá? Symbolický dárek 
vzájemně předaný mezi členkami 
„Klubu třetího věku“ a dětmi z MŠ 
9. května 489 v Sezimově Ústí.

Děti pozvaly seniorky na  ná-
vštěvu do MŠ, zahrály jim divadlo“ 
Dračí pohádka“ a předvedly umě-
ní malých orientálních tanečnic. 
Babičky měly pro děti na  oplátku 
složené a  nacvičené písně a  jako 
odměnu sladkosti. Děti je provedly 
po školce. Potom všichni společně 
poseděli, popovídali, nechybělo 
ani pohlazení. Tak se děti se zau-
jetím zaposlouchaly do  příběhů 
vzpomínek na  mládí a  dětství se-
niorek, které si připomněly, jak 

do  naší školky s  dlouhou tradicí 
vodily svoje děti. Měly možnost si 
prohlédnout, co všechno se za  ty 
roky změnilo.

Setkání bylo ze strany pozoro-
vatele velice dojemné a  překvapi-

vě svěží. Děti se mohly dotknout 
francouzských holí a zblízka zkou-
mat vrásky na rukou babiček.

Děti mnohdy nevědí jak se k se-
niorům chovat, obzvlášť není-li 
senior členem jejich rodiny. Nebo 

jsou zvyklé jen na  své babičky 
a  k  jiným mohou mít nedůvěru 
a  vzhledem k  jejich útlému věku 
projevovat i  určitou neúctu a  ne-
toleranci.

Myslím, že tento typ akce je ve-
lice užitečný pro rozvoj dítěte. Ba-
bičky byly nadšené, že má někdo 
zájem o jejich život a připraví pro 
ně „Dárek“. Děti pak lépe a názor-
ně pochopí, proč starším lidem po-
máhat a být ohleduplný.

Společné foto je důkazem, že 
proces odstraňování bariér mezi 
nejmladší a  nejstarší věkovou 
skupinou byl úspěšný. Celá akce 
proběhla v radostné a vřelé atmo-
sféře, která je přínosem a příslibem 
do budoucna pro děti i seniory.

I toto může být cesta k celkové-
mu zlepšení v mezilidských mezi-
generačních vztazích - dárek v po-
době sblížení, předávání pozitivní 
energie, zkušeností a zážitků.        

Martina Balcárková, 
Tereza Gladkovová
ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 
9. května 489

Naši žáci sedmého ročníku se 
ve  dnech 28. 5.–30. 5. 2014 

zúčastnili zážitkové školy v  rám-
ci projektu Finanční gramotnost  
aneb rozumíme penězům. Děti se 
v  projektu seznamují s  různými 
způsoby zacházení s  penězi a  po-
znávají nejnovější způsoby placení. 
Žáci měli možnost pochopit ta-
kové pojmy, jako je bezkontaktní 
platba, kontokorent, internetové 
bankovnictví, mobito, debetní 
karta, platba přes mobilní telefon, 
virtuální peněženka apod.

Třídenní pobyt si děti užily 
na krásné Šumavě ve známém ho-

telu Zadov. Dětem se zde věnovali 
zkušení lektoři, s nimiž prožili zají-
mavé zážitkové aktivity. 

Cílem projektu bylo natočit 
fi lm, v  němž žáci prezentova-
li jednotlivé možnosti placení 
prostřednictvím krátkých dra-
matických příběhů ze života. 
Chlapci a děvčata si sami vymys-
leli scénář, rozdělili si role, dostali 
od  svých lektorů kameru a  po-
třebné rekvizity a pustili se do na-
táčení. Všichni svou práci dovedli 
s velkým nadšením ke zdárnému 
konci. Z celé akce si děti přivezly 
jak spoustu nových teoretických 
znalostí, tak i  velké množství 
pozitivních dojmů a  prožitků. 
Tato zážitková škola byla neo-
byčejným zpestřením školního 
vyučování. Můžeme ji všem vřele 
doporučit.                                           

Pavla Lenzová
ZŠ a MŠ 9. května

Školy v přírodě se tradičně účast-
ní téměř všechny děti I. stupně 

naší školy. Letos jsme byli na Vy-
sočině, v  obci Kletečná, nedaleko 
Humpolce. Hlavním cílem školy 
v  přírodě jsou aktivity spojené 
s  pobytem venku na  čerstvém 
vzduchu. Nechybí sport, hry v lese, 
procházky po okolí, výlety do ne-
dalekých měst, atd. Atraktivní mís-
ta v  okolí jsou např. vodní nádrž 
Želivka, klášter Želiv, Pelhřimov, 
Humpolec a další.

Pro některé děti je to první del-
ší odloučení od rodičů, a proto se 
občas objeví i slzičky, ale s pomocí 
kamarádů a  paní učitelky je brzy 
všechno v pořádku. 

Nakonec se všem podařilo sba-
lit kufry a  přivést své věci i  sebe 
domů. Věřím, že si každý odvezl 
plno zážitků a nezbývá než se těšit 
na příští rok.                                     

O mezigeneračním setkání

Škola plná zážitků Kletečná 2014Inzeráty
PRONÁJEM

 Koupím byt 2+1 v  Sezimově 
Ústí 2, zvýšené přízemí (jedny 
schody) nebo v  nižším po-
schodí s výtahem, v OS, klid-
né prostředí. Tel.: 773 626 167

 Pronajmu byt 2+0 v  sídlišti 
Nad Lužnicí (od 15. 7. 2014).

Tel.: 606 336 767

PRODEJ

 Prodám káru (1,30x1,00 m). 
Nepoužívaná, v  dobrém sta-
vu. Cena dohodou.

Tel.: 607985124
 Prodám pozemek v Sezimově 

Ústí 2, výměra 617 m2, pro vý-
stavbu objektu k celoročnímu 
užívání. V  blízkosti veškerá 
občanská vybavenost. Na po-
zemku zavedena elektrická 
energie. Cena dohodou. 

Tel.: 602 458 668
 Prodám byt 2+1, 1. patro, zdě-

ný, v  původním stavu, 70 m2,
v os. vl. Možno snadno upra-
vit na  3+0. Krásné prostředí, 
zeleň. Cena dohodou. 

Tel.: 602 458 668
 Prodám garáž v  Sezimově 

Ústí II  v lokalitě u Hiltonu.
Tel.: 602 527 611

KOUPĚ
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Pavla Lenzová
ved. kroužku dopravní výchovy, 
ZŠ a MŠ 9. května

Po roce jsou žáci naší školy opět 
úspěšní v  dopravní soutěži. 

Po  pečlivé přípravě změřili své 
síly s družstvy z  jiných škol okresu 
a opět s náskokem zvítězili. Postup 
do krajského kola nás potěšil, ale byl 
to i velký závazek. Soutěž probíhala 
na dopravním hřišti v Táboře u Jor-
dána. Družstva ze sedmi okresů 
bojovala o postup do republikového 
fi nále v  pěti disciplínách: znalosti 
pravidel silničního provozu, jízdě 
po dopravním hřišti, jízdě zručnos-
ti, poskytování první pomoci a no-
vou disciplínou – práce s mapou.

Všichni se velmi poctivě a odpo-
vědně připravovali a statečně bojo-
vali o co nejlepší  umístění. Postup 
z krajského kola mezi nejlepší v Čes-
ké republice nám unikl jen o pověst-
ný vlásek. Žáci kategorie 7.–9. tříd 
(Tereza Šímová, Anička Kratoško-
vá, Ondra Rychlý a Radek Vocílka) 
skončili na  2. místě. Mladší žáci 
(Monika Tajtlová, Tomáš Belada, 
Robert Kostlán a Kristýna Kliková) 
obsadili krásné 3. místo.

Chtěla bych všem našim soutěží-
cím, ale také náhradníkům, podě-
kovat za jejich odhodlání a skvělou 
reprezentaci školy.                               

Romana Talafousová
učitelka zš 9. května

Ve středu dne 28. 5. 2014 jsme se 
společně s našimi žáky osmých 

ročníků (ze Základní a  Mateřské 
školy 9. května v Sezimově Ústí) vy-
dali do Benešovy vily, abychom se 
zde společně s ostatními zúčastnili 
pietního aktu věnovaného 130. vý-
ročí narození tohoto významného 
československého prezidenta. Vy-
braní žáci z obou tříd dostali příle-
žitost položit kytici květin a poklo-
nit se prezidentově památce. I když 
se z počátku trochu obávali, chovali 
se navzdory svému věku velmi dů-
stojně. Pro naše žáky byla celá akce 
opravdu nevšedním zážitkem. 
Nejen svým slavnostním pojetím, 

účastí významných osobností, ale 
i  letmými chvilkami při pohledu 
na dojaté pamětníky. Myslím si, že 
díky podobným zážitkům, kde síla 

okamžiku ovlivní všechny přítom-
né, jsou naši školáci zcela nenásilně 
vychováváni k  úctě ke  kulturním 
tradicím našeho národa.                 

Jaroslav Mengler
ZŠ a MŠ 9. května 489

Květen a  červen – toť medař-
ské žně. Většina konzumentů 

medu si však myslí, že v tomto čase 
si včelaři namastí kapsu prodejem 
medu, jehož ceny v  supermarke-
tech rostou astronomickou rych-
lostí. A  to ještě nemusíte prý mít 
záruku, že se na jeho výrobě podí-
lejí včely. Např. med z Číny…

Tohle si již naštěstí naši vče-
laříci nemyslí. Teď už vědí velmi 
dobře, že květnový med je slad-
kou odměnou za jejich pilnou ce-
loroční práci. Vždyť jsou to právě 
oni, kteří se o školní včely po celý 
rok starali. Na  podzim jim nosili 

v  baňkách rozpuštěný cukr, léčili 
včelstvo a vybrali včelí měl na roz-
bor, vyvářeli vosk a  postaru z  něj 
ručně vyráběli mezistěny, stloukali 

rámečky a následně do nich mezis-
těny nalepovali, při čemž zjistili, že 
to vůbec není jednoduchá práce…. 
Vzhledem k tomu, že letošní jaro 

bylo poněkud rozmarnější, nara-
zili jsme se včelaříky i my medník 
poněkud dříve, než je dlouho-
dobý průměr. Pravda, naše včely 
sice nenanesly metrák medu, ale 
všichni ti, kteří do včelaříka cho-
dili, si domů odnesli alespoň ma-
lou sladkou odměnu – jak jinak 
než v lahvičce s medvídkem.

Daleko cennější však je ta sku-
tečnost, že naši malí žáci už znají 
jeden ze způsobů, jak se dá včelařit 
a že je kolem včel docela dost prá-
ce po celý rok. I ten fakt, že je teď 
čekají prázdniny a  léto, přestože 
včely se už podle sluníčka začínají 
pomalu chystat na  zimu. Příro-
da se obelstít nedá, a naši žáci už 
v  supermaketu v  oddělení medu 
také ne.                                                      

Hana Hemerková
učitelka ZŠ Školní náměstí

Je čtvrtek a do školy o půl hodiny 
dříve přicházejí děti, které přiná-

šejí tříděný odpad. Stejnou situaci 
vidíme každé čtvrteční ráno bě-
hem celého školního roku.  Někte-

ří přicházejí občas, jiní pravidelně. 
Každému jsou započítávány body 
za přinesený sběr. 

Je 2. června. U školy se schází 
25 žáků a  žákyň, těch nejpilněj-
ších z  jednotlivých  tříd a  pak 
těch, co přinesli sběru za více jak 
200 bodů. Čeká na ně den mimo 
školu, výlet do  Hopsária v  Čes-

kých Budějovicích s  nejrůznější-
mi  atrakcemi.  Ať je to krokodýl, 
skákací dům, autíčka i s opravdo-
vou pumpou, trampolíny, či pro-
lézací věž, všude se mohou děti 
vyskákat a vyhopsat podle libos-
ti. Na  zpáteční cestě ani výluka 
na trati nevadí, vždyť jsme prožili 
perfektní dopoledne.                     

A tak se i malí včelaříci ze ZŠ a MŠ 9. května 
konečně dočkali medu...

Hopsárium pro děti z  „Nové školy“

Učíme děti k úctě k tradicím... Úspěchy ZŠ a MŠ

Foto: David Peltán (převzato z Táborského deníku)
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Na Den dětí dorazili žáci ZŠ Švehlova na Kozí hrádek. Po cestě na ně čekali ve formě 
záludných hádanek Ferda, Rumcajs, Sněhurka a kupa dalších pohádkových bytostí.

kolektiv pedagogů „Nové školy“
Školní náměstí 628

Je červen a tento školní rok končí. 
Co nám přinesl?
Podíváme-li se na  něj očima 

školáků, vidíme především mnoho 
nových vědomostí, jež se jim uči-
telé snažili vštípit. Nezanedbatel-
ným způsobem získávání nových 
poznatků byly různé projekty, ex-
kurze, návštěvy koncertů, divadel-
ních představení a  další akce. Na 
1. stupni je oblíbený Čertí den, 
Velikonoční výškařská laťka, Slet 
čarodějnic a Školní atletická olym-
piáda, na  2. stupni projekty Voda, 
Cestovní kancelář, divadelní před-
stavení, Husitské dny a  v  družině 
se děti těší každoročně na Dobývá-
ní Kozího Hrádku, Plesánek, Bleší 
trh… Ti žáci, kteří nechtěli zahálet 
ani ve  svém volném čase, ho vypl-
nili návštěvou některých z  našich 
mimoškolních aktivit, ať už se jed-

nalo o  mažoretky, keramickou díl-
nu, pěvecký sbor, taneční, divadelní 
i folklórní kroužek (Dubínek) nebo 
volejbal.

I  my pedagogové jsme si rozši-
řovali své znalosti na různých ško-
leních a dostalo se nám zajímavých, 
užitečných a  nezapomenutelných 
situací, např. při projektu První 
pomoc prožitkem. Díky všímavým 
očím a dobré manažerské práci na-
šeho vedení se můžeme všichni těšit 
z postupných změn. Třídy vyměňují 
padesátiletý nábytek za nový, takřka 
všude jsou již vybaveny moderními 
interaktivními tabulemi a  počíta-
či, stěny v  šatnách po  velkém sta-
vebním zásahu již nebudou vlhké 
a všichni sportovci, včetně sportují-
cí veřejnosti, se mohou od září pro-
běhnout po  nové podlaze a  ocenit 
nový kabát v malé tělocvičně.

Školní rok končí. My všichni do-
spělí jsme se snažili, aby byl pro kaž-
dého z našich žáků co nejúspěšnější 
a nejzajímavější.                                 

SKAUTI – Čtyři tropické dny na počátku června využili starší skauti z 3. oddílu Bílý 
Měsíc na vodě, kdy spluli úsek z Vyššího Brodu do Boršova.  

Foto: Matěj Velát

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

Začátečníci i  pokročilí budou 
mít od  září opět možnost 

zdokonalit svoje jazykové znalosti 
ve Spektru. Svoje kurzy výuky an-
glického, německého a  nově rus-
kého jazyka tu otevírá Ing.  Kris-
tina Hemzová Vitoňová. Úterky 
od  17.15 hodin budou patřit za-
čátečníkům v  němčině, o  hodinu 
později přijdou na řadu němčináři 
mírně pokročilí. Každou středu 
od 17.15 hodin bude začínat kurz 
německého jazyka pro pokročilé. 
Začátečníci v  anglickém jazyce se 
budou moci zdokonalovat vždy 
ve středu od 18.15 hodin. V přípa-
dě zájmu bude možné otevřít také 
kurz ruského jazyka pro začáteční-
ky. Po dohodě lze vyučovat i v do-
poledních hodinách.

Kurzy se budou konat v klubov-
ně Spektrum od 30. 9. 2014, cena 
za 15 lekcí je 1650 Kč. Přihlášky po-
sílejte prosím nejpozději do 20. zá-
ří 2014 mailem na  jazykovekur-
zy@centrum.cz, bližší informace 
dostanete na tel. č. 608 778 522.     

Kateřina Nimrichtrová, Měxus

Poté, co město i díky dotaci 
z Ministerstva pro místní rozvoj 

nechalo zvelebit letní kino, přichází 
na řadu Spektrum, ve kterém se náv-
štěvníci dočkají nových sociálních 
zařízení. Práce na rekonstrukci WC 
začínají 1. července a potrvají až do 
konce prázdnin. Z tohoto důvodu 
však nejsou možné mokré varianty 
u koncertu Veselá trojka a divadel-
ního představení Sluha dvou pánů. 
V případě velmi nepříznivého po-
časí se tedy konat bohužel nebudou. 
Děkujeme za pochopení.                            

Ohlédnutí za uplynulým 
školním rokem

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

Oslavte první školní den s námi 
aneb Zábava nekončí ani 

po  prázdninách – tak to je akce, 
na kterou si už Sezimoústečtí zvyk-
li. Ani letos školáky v  jejich velký 
den neopomineme. Park bude plný 
stanovišť místních spolků a  orga-
nizací a  na  hlavním pódiu bude 
připraven zábavný program pro 
děti. Těšit se můžete na  Inku Ry-
bářovou a její pořad Den úsměvů, 
který je zaměřen právě na ty, kteří 
jdou do školy poprvé. Vítané jsou 
ale samozřejmě děti všech věko-
vých kategorií, neboť každý si tu 
určitě najde to své. Akce je naplá-
nována od 15 do 18 hodin.            

Ve Spektru 
se bude stavět

První školní den 
se opět sejdeme 
na náměstí

Od září se můžete 
ve Spektru zase 
učit jazyky

DĚTSKÝ DEN V MŠ 9. KVĚTNA – Žáci 9. C si i letos připravili různé hry a soutěže pro 
naše mrňousky z mateřské školy. Tato tradice, kdy starší děti připravují dětský den 
pro mateřkou školu, trvá již řadu let.
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CYKLOVÝLET NA KOZÍ HRÁDEK – Začátkem května se vydalo 30 malých 
cyklistů z MŠ Zahrádka na výlet na Kozí hrádek. Cesta rychle ubíhala, a tak si nikdo 
ani nevšiml, že děti ten den ujely 10 km na kole.

Alena Kalinová

Kadeti za sebou mají dvě třetiny 
soutěže a  drží si třetí příčku 

II. ligy. Zatímco při účinkování 
doma druhý květnový víkend saha-
li po fi nále, v posledním předprázd-
ninovém klání v  Chomutově se 
pořádně zapotili. Krom tropických 
veder trápili naše Hladové Hrochy 
i  nedělní soupeři. Tentokrát kladli 
tvrdý odpor a vítězství o bod s Cho-
mutovem i Werichem z Prahy bylo 
vykoupeno doslova potoky potu.

Junioři ani v  předposledním 
kole extraligy nedokázali navá-
zat na  loňský triumf a  omlazený 

tým nepostoupil ze základní sku-
piny mezi elitní čtyřku, která by 
mu zajistila alespoň zrnko nadě-
je na  podzimní fi nálový turnaj. 
O  prázdninách je tak čeká boj 
o pátou příčku.

Muži již podruhé zazářili. Po fi -
nále v  Pardubicích a  třetím místě 
v sezimoústeckém kole Interpohá-
ru se první víkend v  červnu opět 
dostali do  fi nále. Pražský turnaj 
byl zatím nejpočetnějším, mezi 
14 účastníky nastoupila i tři zahra-
niční družstva. Turnaj vyhrála Led-
nice nad našimi Hladovými Hrochy.

Reprezentace se první víkend 
v  červnu zúčastnila mezinárod-
ního prestižního turnaje v  ho-

landském Zeistu. Byla to jedna 
z  posledních prověrek našich ná-
rodních týmů. Muži vybojovali 
2. místo a  junioři byli 4. Naši zá-
stupci Bartoloměj Řízek v  mu-
žích a  Michal Malina v  juniorech 
nechyběli. Držíme palce. Juniory 
čeká MS v kanadském Whitehorse 
a muže ME v Havlíčkově Brodě.

A co ostatní? Hned po rozdání 
vysvědčení bude na  hřišti v  Se-
zimově Ústí soft balový kemp. 
Od čtvrtka do soboty zveme všech-
ny, kteří ještě neodjeli na prázdni-
ny. Přijďte si to vyzkoušet. Soft ba-
lové hřiště najdete za  skautským 
areálem a tenisovou halou v údolí 
Kozského potoka.                            

Ing. Karel Chotovinský
Marketing a organizace

Fotbalový klub FC MAS Tábor-
sko dosáhl v sezoně 2013/2014 

se svým A týmem nejlepšího umís-
tění za čtyři roky působení ve dru-
hé lize. V konečné tabulce mužstvo 
hrající na  sezimovoústeckém sta-
dionu Soukeník obsadilo třetí mís-
to. „Jedná se o  historický úspěch 
klubu,“ uvedl většinový vlastník 
FC MAS Táborko Jiří Smrž.

Vedení klubu hodnotí uplynu-
lou sezonu kladně. Nic na tom ne-
mění ani závěrečná domácí zahan-
bující porážka od  Dynama České 
Budějovice 0:6, po níž bylo jasné, 
že do Synot ligy postupuje soupeř. 
Táborsko zůstává ve Fotbalové ná-
rodní lize a chce v dalším ročníku 
obhájit zásah pozice. „Máme teď 
čtyři hlavní cíle: udržet výkonnost 
A mužstva, zvýšit úroveň mládeže, 
mít vyrovnaný rozpočet a  zahájit 
výstavbu stadionu,“ řekl šéf klubu 
Jiří Smrž.

 A tým vedl po Romanu Nádvor-
níkovi trenér Petr Frňka. Také on 
se připojil k  názoru, že bronzová 
příčka ve druhé nejvyšší soutěži je 
mimořádným úspěchem. „Uvědo-
mme si, že loni jsme se zachraňo-
vali. Letos jsme do posledního kola 
hráli o postup do Synot ligy. Takže 
i přes závěrečný výpadek: klobouk 
dolů před hráči,“ řekl trenér Petr 
Frňka, který povede tým i  nadá-
le.  Mužstvo se sejde k  přípravě 
23. června a v  jejím rámci se tým 
střetne s  atraktivní-
mi soupeři, mj. Slo-
vanem Bratislava či 
Baníkem.                   

POHÁDKOVÝ LES – Den dětí s námi oslavilo bezmála čtyři sta dětí. Šašek u brány 
do pohádkového lesa rozdal 380 map, podle kterých se holky a kluci vydávali plnit 
různé úkoly. Na konci je čekala sladká odměna, kterou rozdávala sličná princezna.

Střípky ze softbalových hřišťHistorický úspěch
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Kulturní a sportovní akce na měsíc červenec–srpen

ČERVENEC

DOBOVÉ SLAVNOSTI

5. července   14–18 hodin
Kozí hrádek
Dobová řemesla, šermíři, soutěže 
pro děti o ceny, ukázky dobových 
zbraní, muzika, stánky.
Vstupné: 90/60 Kč

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

DOPOLEDNE PLNÉ HER

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

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

MEXICKÝ VEČER

17. července   19–22 hod.
Park před Spektrem
Tematický večer v mexickém 
stylu: tequilla, tortillas, mexické 
rytmy v podání Mariachi 
Espuelas. Kostýmy vítány.
Vstupné: 80 Kč

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

TAI-CHI NA KOZÍM HRÁDKU

24. července   19 hod.
Kozí hrádek

Cvičení v přírodě – pomalá 
sestava pro zdraví a relaxaci 
s lektorem Jiřím Janků.
Vstupné: 40 Kč

DIVADLO

SLUHA DVOU PÁNŮ

20. července   20 hod.
Letní kino Sezimovo Ústí
Divadelní spolek AJeTo! Počátky
Klasická situační komedie 
Carla Goldoniho z roku 1745 
o zásnubách, lásce a mazaném 
sluhovi Truff aldinovi, který 
všechno pořádně zamotá, 
v moderním pojetí divadelního 
spolku AJeTo! A pak že nejde 
sloužit dvěma pánům najednou…
Vstupné: 80 Kč

POHÁDKY

DETEKTIV LUPA A TAJEMNÁ VĚŽ

9. července   16 hod.
Park před Spektrem
Divadlo Damúza
Loutková pohádka pro děti, co se 
nebojí. Vydejme se s detektivem 
Lupou do jedné zapomenuté 
vesnice na kraji začarovaného lesa, 
kde se skrývá tajemná věž! Podaří 
se mladému detektivovi rozluštit 
záhadu ztracených dětí a dostat 
srdce krásné Emílie?
Vstupné: 40 Kč
..............................................................................................

PYŠNÁ PRINCEZNA

23. července   16 hod.
Park před Spektrem
Divadlo Studna
Notoricky známý evergreen 
o potrestané pýše v provedení, 
jaké si lze jen těžko představit. 
Zdánlivě obyčejná skříň coby 
„leporelo“, neustále překvapující 
novými návrhy postav, prostředí 
a situací. Šašek a Šašena, jenž 
bránici divákovu pečlivě lechtají 
jako vtipní kormidelníci děje. 

A konečně Míroslav, Krasomila 
a další hvězdy pohádkového nebe, 
tentokráte v lipové podobě. 
Vstupné: 40 Kč

VÝLETY

Výlet: ČESKÝ RÁJ, KRKONOŠE

12.–13. července   7 hod.
Odjezd z parkoviště 
před Spektrem
Dvoudenní výlet s průvodcem. 
V sobotu navštívíme pískovcové 
skalní město v Prachovských 
skalách – velký okruh 
cca 5 km, malý 1,5 km, hrad 
Trosky. Ubytování v Krkonoších 
v obci Strážné v chatě Madeta 
(jídlo vlastní, k dispozici plně 
vybavená kuchyň). V neděli 
se procházkou po hřebenech 
Krkonoš vydáme na Sněžku – cca 
8 km (rovina + mírné stoupání / 
možnost využití lanovky).
Cena: 1070 Kč
Cena zahrnuje dopravu, 
ubytování, průvodce.
..............................................................................................

Výlet: ZA PRAMENY, SOPKAMI 

A MOFETAMI NA ZÁPAD ČECH

19. července
Odjezd v 5.15 hod. 
z parkoviště před Spektrem 
a v 5.30 z parkoviště před 
nádražím ČD Tábor
Výlet s Ing. Josefem Jahelkou 
na západ Čech. Přírodní rezervace 
Smraďoch u Mariánských Lázní, 
přírodní rezervace Křížky, 
Úpolínová louka pod Křížky 
u obce Prameny, Motýlí dům 
v Žírovicích, gejzíry, prameny 
a mofety v národní přírodní 
rezervaci SOOS, Františkovy 
Lázně, Komorní a Železná 
hůrka. A na závěr jako obvykle 
programové překvapení.
Cena: 530 Kč
Cena zahrnuje vstupné 
a průvodce, vstupné do objektů 
vybíráno individuálně v autobuse.
Rezervace nutná do 14. 7. na tel.: 
737 254 684, 381 276 707 nebo 
mailem na mexus@sezimovo-usti.cz

KURZY

Kurz: VÝROBA BETONOVÝCH 

KVĚTINÁČŮ

22. července   17 hod.
Park před Spektrem

Kurz s Bárou Růžičkovou – výroba 
betonových květináčů různých 
tvarů a dekorů dle vlastního 
výběru jednoduchou technikou. 
V případě zájmu si přineste vlastní 
plastové misky.
Cena 180 Kč včetně materiálu

KLUBOVNA III. VĚKU

HRABĚCÍ PĚŠINKA POČTVRTÉ! 

1. července   8.15 hod.
Sraz před hotelem MAS
Doufejme, že v tomto termínu 
si přijdeme na své a bude nás 
provázet vůně kvetoucích lip!
Sraz máme jako obvykle před 
hotelem MAS v 8.15, odjezd 
autobusem č. 13 v 8.29 s výstupem 
až na Strkově.

LETNÍ KINO

ZLOBA - KRÁLOVNA ČERNÉ 

MAGIE (Malefi cent)

1. července   21.30 hod.
Rodinná fantasy USA, 
přístupný, dabing, 97 minut
Královna Zloba, hnaná 
touhou po pomstě a urputnou 
snahou udržet si trůn, uvrhne 
na novorozenou dcerku lidského 
krále krutou kletbu. 
Režie: Robert Stromberg
Hrají:  A. Jolie, S. Copley, 
E. Fanning
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

NA HRANĚ ZÍTŘKA

(Edge Of Tomorrow)

2. července   21.30 hod. 
Dobrodružná sci-fi  USA, 
od 12 let, titulky, 114 minut
Mimikové, mimozemská rasa, 
vytrvale útočí na Zemi, obracejí 
velká města v hromadu trosek 
a zanechávají za sebou miliony 
lidských obětí. Nyní však armády 
celého světa spojily své síly 
a vzepjaly se k poslednímu útoku 
proti mimozemským hordám. 
Režie: Doug Liman 
Hrají: E. Blunt, T. Cruise 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

PULP FICTION: 

Historky z podsvětí (Pulp Fiction)

3. července   21.30 hod.
Kultovní krimi USA, od 15 let, 
titulky, 153 minut
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Nejkultovnější z kultovních 
fi lmů 90. let. Pulp Fiction je 
multižánrovým opusem, který 
přetéká fetišistickými detaily 
a popkulturními odkazy a zároveň 
dokonale funguje jako svrchovaně 
napínavý fi lm rozvržený 
do inovativní příběhové struktury. 
Režie: Quentin Tarantino 
Hrají: J. Travolta, S. L. Jackson, 
B. Willis, U. Th urman 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

4. července   21.30 hod.
Komedie ČR, od 12 let, 74 minut
Režisér Jan Hřebejk se vrací 
k žánru komedie. Zakázané 
uvolnění je o únosu nevěsty, 
který se dost nepovedl, 
o důležitém hokejovém utkání 
a koktejlu, který si holky nalejou, 
až když je ten správný čas.
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: J. Stryková, H. Vagnerová, 
O. Sokol 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ 

(Biegnij, chłopcze, biegnij)

6. července   21.30 hod.
Drama Pol./Něm., titulky, 
112 minut
Srulikovi je devět, když v roce 
1942 uteče z varšavského ghetta. 
Hlad a zima ho ale přinutí, aby 
se vrátil zpátky do civilizace, kde 
předstírá, že je sirotek z katolické 
rodiny. Ve vesnicích potká lidi, 
kteří riskují vlastní životy, aby mu 
pomohli, ale i ty, kteří ho zradí. 
Podle skutečné události.
Režie: Pepe Danquart 
Hrají: K. Tkacz, A. Tkacz, R. Bock 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

JEDNA ZA VŠECHNY 

(The Other Woman)

8. července   21.30 hod.
Komedie USA, od 15 let, titulky, 
109 minut
Carly má zásady a nikdy si nic 
nezačne s ženatými muži. Je 
zamilovaná do Marka a ten jí 
lásku  oplácí. Ale vše jednou 
končí tvrdým dopadem. Mark je 
ženatý a udržuje i další poměr. Své 
síly proti Markovi nakonec spojí 
všechny tři zainteresované ženy.

Režie: Nick Cassavetes 
Hrají: C. Diaz, K. Upton 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

DĚDICTVÍ ANEB 

KURVASENEŘÍKÁ

9. července   21.30 hod.
Komedie ČR, od 12 let, 106 minut
Pokračování kultovní komedie. 
Po 7 letech se Bohuš zase napije. 
A bude to jízda, během které se 
bláznivě zamiluje, málem se stane 
producentem a majitelem zámku, 
přijde o několik miliónů ....
Režie: Robert Sedláček
Hrají:  B. Polívka, D. Havlová, 
A. Goldfl am
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

RIO 2 (Rio 2)

10. července   21.30 hod.
Animovaný USA, přístupný, 
dabing, 96 minut
Papoušci Blu a Perla žijí s dětmi 
klidným městským životem. Ale 
Perla rozhodne, že se všichni 
musí naučit žít jako opravdoví 
ptáci a vyrazí na rodinný výlet 
do amazonské džungle. 
Režie: Carlos Saldanha 
V čes. znění: M. Holán, 
J. Smyčková, P. Rychlý  
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ 
(Grace of Monaco)

11. července   21.30 hod.
Životop. drama Fr./USA, 
přístupný, titulky, 103 minut
Příběh hollywoodské hvězdy 
a držitelky Oscara Grace Kelly, 
která se vzdala své oslnivé kariéry, 
dala přednost hlasu svého srdce 
a odešla do zcela neznámého 
světa. Na samém vrcholu slávy se 
provdala za monackého knížete 
Rainiera III. a stala se navždy 
Grace – kněžnou z Monaka.
Režie: Olivier Dahan 
Hrají: N. Kidman, T. Roth, P. Vega 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

VŠIVÁCI

12. července   21.30 hod.

Drama ČR, od 12 let, 98 minut
Miki je špičkový neurochirurg, 
který se utápí v bludném kruhu 
operací, alkoholu, milostných 
avantýr. Jeho bratr Ricky se vrátil 
z mise v Afghánistánu a prohrává 
v boji s dluhy i s návratem 
k normálnímu životu. Oba své 
potíže řeší až za hranu, čímž vzniká 
prostor pro komedii i drama.
Režie: Roman Kašparovský 
Hrají: J. Mádl, K. Hádek, J. 
Langmajer, O. Vetchý, I. Janžurová 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ 

VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL 

(Hundraaringen som klev ut genom 

fönstret och försvann)

13. července   21.30 hod.
Komedie Švé., od 12 let, titulky, 
114 minut
Allanu Karlssonovi je 100 let. 
V domově důchodců, kde tráví 
svůj zbývající čas, pro něj chystají 
velkou narozeninovou oslavu. Ale 
vitální stařík má docela jiné plány. 
Rozhodne se pro útěk. Poté, co 
vyleze z okna, se vydává na úžasný 
a naprosto nepředvídatelný 
výlet…
Režie: Felix Herngren 
Hrají: R. Gustafsson, I. Wiklander 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

MIKULÁŠOVY PATÁLIE 

O PRÁZDNINÁCH 

(Nicolas on holiday)

15. července   21.30 hod.
Rodinný Fr., přístupný, dabing, 
95 minut
Malý Mikuláš, jeho rodiče 
a babička vyrazili k moři. Mikuláš 
si u moře najde nové přátele: Ben, 
který tam bydlí, Freddy, který 
pořád něco jí, George, který je 
vtipný už jen proto, že je Angličan, 
uplakánek Paul a Christopher, 
který chce mít vždycky pravdu a je 
to otravné....
Režie: Laurent Tirard 
Hrají: V. Lemercier, K. Merad 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

JOE (Joe)

16. července   21.30 hod.
Drama USA, od 15 let, titulky, 
117 minut
Joe je horkokrevný tvrďák. Teď 
tento bývalý trestanec pracuje jako 
předák party dřevorubců a žije 
téměř samotářský život v zapadlé 

díře na jihu USA. Snaží se 
vyhnout dalším konfl iktům, které 
by ho mohly vrátit za mříže. To se 
začne drolit ve chvíli, kdy do své 
party přibere teenagera Garryho.
Režie: David Gordon Green 
Hrají: N. Cage, T. Sheridan 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

LOVE SONG (Begin Again)

18. července   21.30 hod.

Romantický USA, přístupný, 
titulky, 104 minut
Talentovaná a přítelem opuštěná 
hudebnice Gretta se spolu se 
zkrachovalým producentem 
Danem rozhodne nahrát 
netradiční album přímo v ulicích 
NY. Z náhodného setkání dvou 
zklamaných lidí se tak začne rodit 
hudba, která možná nedobije svět, 
ale rozhodně si získá srdce všech. 
Režie: John Carney 
Hrají: K. Knightley, M. Ruff alo 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

ÚSVIT PLANETY OPIC 

(Dawn of the Planet of the Apes)

19. července   21.30 hod.
Akční sci-fi  USA, od 12 let, 
titulky, 130 minut
Lidstvo zdecimoval agresivní 
virus. Území uvolněné lidmi 
postupně obsadil národ geneticky 
pozměněných lidoopů.  Lidé, 
kteří přežili, se snaží narůstající 
opičí dominanci narušit a vrátit 
se na vrchol evolučního žebříčku. 
Začíná boj o moc... 
Režie: Matt Reeves 
Hrají: A. Serkis, J. Clarke 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO

(Deliver Us from Evil)

22. července   21.15 hod.
Horor USA, od 15 let, titulky, 
119 minut
Newyorský policista Ralph 
se pouští do vyšetřování 
série znepokojivých 
a nevysvětlitelných zločinů. Spojí 
své síly s nekonvenčním knězem, 
odborníkem na vymítací rituály, 
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aby společně bojovali s nočními 
děsy a případy démonického 
posednutí, které ohrožují jejich 
město. 
Režie: Scott Derrickson 
Hrají: E. Bana, E. Ramirez 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

MAGICKÝ HLAS REBELKY

23. července   21.15 hod.
Životopisný dok. ČR, přístupný, 
90 minut
Marta se stala jedním ze symbolů 
odporu proti komunistickému 
totalitnímu režimu, a to „jenom“ 
tím, že pravda pro ni byla 
důležitější než pohodlná kariéra. 
Film mapuje Martino pěvecké 
umění v první i druhé kariéře, její 
osobní a disidentský život.
Režie: Olga Sommerová 
Hrají: M. Kubišová, D. Němcová, 
P. Kohout, V. Třešňák 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

IDA (Ida)

24. července   21.15 hod.
Drama Pol., přístupný, dabing, 
80 minut
Než se novicka Anna stane 
jeptiškou, navštíví svou jedinou 
příbuznou, o níž neměla dosud 
tušení. Teta Wanda je bývalá 
zapálená komunistka a soudkyně, 
která v 50. letech posílala na smrt 
kněze a další odpůrce režimu. 
Nečekané setkání nasměruje 
Annu na cestu za odkrytím 
rodinného tajemství. 
Režie: Pawel Pawlikowski
Hrají: A. Trzebuchowska, 
A. Kulesza
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

DÍRA U HANUŠOVIC

25. července   21.15 hod.
Načernalá komedie ČR, od 15 let, 
102 minut
Uč itelka ně mč iny Maruna, toho 
č asu hospodská, se snad nikdy 
nevdá. Na malé vsi je o vhodné 
muže nouze. Když navíc její sestra 
odjede s postarším Ně mcem, 
zů stává Maruna v „Díř e“ se 
svou panovačnou matkou sama. 
Jednoho dne však u Hanušovic 
dojde k neč ekané události...  
Režie: Miroslav Krobot 
Hrají: T. Vilhelmová, I. Trojan, 

J. Plesl, S. Babčáková 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

HERCULES (Hercules)

27. července   21.15 hod.
Dobrodružný USA, od 15 let,
dabing, 95 minut
Klasický mytologický příběh 
o Herkulovi dostává zcela nový 
rozměr. Začíná v momentě, kdy 
Herkules splnil pověstných dvanáct 
úkolů, aby se vykoupil ze svých 
minulých hříchů. Žije ve vyhnanství 
a živí se jako žoldák... 
Režie: Brett Ratner
Hrají: D. Johnson, J. Hurt, 
J. Fiennes
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 

(How to Train Your Dragon 2)

29. července   21.15 hod.
Animovaný USA, přístupný, 
dabing, 105 minut
Vzrušující druhý díl epické trilogie 
se znovu vrací do fantastického 
světa hrdinného Vikinga Škyťáka 
a jeho věrného draka Bezzubky. 
Nerozlučné duo se musí postarat 
o mír na zemi a zachránit 
budoucnost lidí a draků před 
mocichtivým Dragem. 
Režie: Dean DeBlois 
Vstupné: 120 Kč, děti 100 Kč
..............................................................................................

22 JUMP STREET 

(22 Jump Street)

30. července   21.15 hod.
Komedie USA, od 12 let, titulky, 
112 minut
Poté, co si prošli nástrahami 
střední školy (dvakrát po sobě), 
čekají na policejní důstojníky 
Schmidta a Jenka velké změny 
– jsou pověřeni prací v utajení 
na místní vysoké škole... 
Režie: P. Lord, Ch. Miller 
Hrají: J. Hill, Ch. Tatum 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

VEJŠKA

31. července   21.15 hod.
Komedie ČR, od 12 let, 85 minut
Kultovní fi lm Gympl pokračuje. 
Petr Kocourek se hlásí 
na UMPRUM. Tam se hlásí 
i krásná Julie, do které se bezhlavě 
zamiluje...
Režie: Tomáš Vorel
Hrají:  T. Vorel jr,  J. Mádl, 
J. Kraus, I. Chýlková
Vstupné: 80 Kč

SRPEN

JÓGA NA KOZÍM HRÁDKU

7. srpna   19 hod.

Kozí hrádek
Cvičení jógy s Míšou Klímovou, 
učitelkou jógy s dlouholetou praxí 
a zaměřením na harmonizující 
a terapeutické účinky jógy. 
Tentokrát Míša vysvětlí a názorně 
předvede, jak sladit dech 
s pohybem těla a probudit tak 
stagnující energii pro zdraví, 
vitalitu a harmonii. Přijít mohou 
i úplní začátečníci. 
Vstupné: 50 Kč
..............................................................................................

VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI

13. srpna   9 – 12 hod.
Park před Spektrem
Výtvarné dílny pod odborným 
vedením lektorek z Výtvarných 
potřeb U tukana – výroba náušnic, 
broží, malování na kameny, 
keramiku, sklo, technika de 
coupage, sádrová zvířátka, 
origami...
Cena od 5 Kč za výrobek 
dle vlastního výběru
..............................................................................................

ABBA VEČER

14. srpna   19–22 hod.
Park před Spektrem
Tématický večer ve stylu 
nejznámější švédské kapely. Hraje 
kapela ABBA STARS revival.
Pro stylově oblečené (sedmdesátá 
léta) sleva 20 Kč na vstupném.
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

SLAVNOST K OTEVŘENÍ 

KOUPALIŠTĚ

23. srpna   18 hod.
Nové koupaliště Sezimovo Ústí
Hraje Music Stars Band, ve vodě 
vystoupí Akvabely Tábor.
Vstupné: zdarma
..............................................................................................

JÓGA NA KOZÍM HRÁDKU

28. srpna   18 hod.
Kozí hrádek
Jóga s Míšou Klímovou podruhé. 

Přijít mohou i úplní začátečníci. 
Vstupné: 50 Kč

POHÁDKY

DVĚ POHÁDKY

6. srpna   16 hod.
Park před Spektrem

Téměř divadelní společnost 
Viktora Pirošuka 
Nafrněná princezna 
Naše princezna nosila nosánek 
nahoru, a proto jí nikdo neřekl 
jinak než nafrněná princezna. 
Až jednoho rána zjistila, že ji stihl 
trest za to, jaká byla k ostatním 
lidem. 
Devět jednou ranou
Známá česká pohádka od pana 
K. J. Erbena o Matějovi, který 
devět much jednou ranou pobil.
Vstupné: 40 Kč
..............................................................................................

JEZINKY BEZINKY ANEB 

SMOLÍČEK 3 X JINAK

20. srpna   16 hod.
Park před Spektrem

Divadlo Elf 
Rozpustilá taškařice podle 
K. J. Erbena, A. Mikulky 
a F. Hrubína.
Vstupné: 40 Kč

VÝLETY

Výlet: PO STOPÁCH 

TAJEMNÉHO ŘÁDU TEMPLÁŘŮ 

NA MORAVĚ

2. srpna   7 hod.
Odjezd z parkoviště před 
Spektrem 
Výlet s průvodkyní Lenkou 
Želivskou za tajemstvím řádu, 
který vznikl v 11. stol. jako 
první bojový řád historie. Výlet 
začne komentovanou návštěvou 
zříceniny Templštejna, budete 
pokračovat do Řeznovic, kde vás 
přivítá místní farář v románském 
kostele. Odpoledne na vás čeká 
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ochutnávka vín a prohlídka 
čejkovických sklepů.
Cena: 830 Kč
Cena zahrnuje dopravu, průvodce, 
vstupné, ochutnávku vín.
Rezervace nutná do 24. 7. na tel.: 
737 254 684, 381 276 707 nebo 
mailem na mexus@sezimovo-usti.cz
..............................................................................................

Výlet: KOMENTOVANÁ 

PROHLÍDKA PRAHY 

S PLAVBOU PO VLTAVĚ

16. srpna   
Odjezd v 7 hod. 
z parkoviště před 
Spektrem, v 7.15 hod. 
z parkoviště před nádražím 
ČD Tábor
Prohlídka Prahy s profesionální 
průvodkyní. Loretánské nám., 
prohlídka kláštera, procházkou 
k Pražskému hradu, Královské 
zahrady, Chrám sv. Víta, vinicemi 
na Malou Stranu, Čertovka, zeď 
Johna Lennona. Přes Karlův 
most na nábřeží u Čechova 
mostu – plavba po Vltavě 
s obědem. Po obědě Židovské 
město, Pařížská, Staroměstské 
nám s Týnským chrámem, 
Kostelem sv. Mikuláše a orlojem, 
poté procházkou na Václavské 
nám., Na Příkopech, na Náměstí 
Republiky rozchod. Odjezd 
z Prahy v cca 18 hod.
Cena 760 Kč
Cena zahrnuje dopravu, průvodce, 
plavbu po Vltavě, oběd
Rezervace nutná do 31. 7. na 
tel.: 737 254 684, 381 276 707 nebo 
mailem na mexus@sezimovo-usti.cz
..............................................................................................

Výlet: ZÁMEK JABLONNÁ 

N/VLT. – LOMY AMERIKA

23. srpna   8 hod.
Odjezd z parkoviště před 
Spektrem
Osvědčený výlet do Českého krasu 
s průvodkyní Hanou Kazatelovou. 
Návštěva zámku Jablonná nad 
Vltavou a ojedinělé expozice 
klasického nábytku, výlet do míst, 
kde se fi lmoval Limonádový Joe 
– Český Grand Canyon, klenot 
Českého krasu, Velká Amerika. 
Benediktýnský klášter pod 
mohutnou vápencovou skálou, 
jeskyně, kde poustevničil sv. Ivan 
a vyvěrá pramen Ivanka.

Cena: 480 Kč
Cena zahrnuje dopravu, průvodce, 
vstup do zámku
Rezervace nutná do 15. 8. na tel.: 
737 254 684, 381 276 707 nebo 
mailem na mexus@sezimovo-usti.cz

KONCERTY

VESELÁ TROJKA

22. srpna   19 hod.
Letní kino
Koncert hudebního uskupení 
Pavla Kršky známého především 
ze Šlágr TV.
Vstupné: 170 Kč

KURZY

KURZ BATIKOVÁNÍ V PARKU

19. srpna.   17–19 hod
Park před Spektrem
Přijďte si vyrobit duhový ubrus 
technikou batiky vařené a sypané 
s výtvarnicí Kristýnou Strassovou. 
Můžete si přinést i vlastní tričko 
nebo tašku z bavlny nebo lnu. 
Cena kurzu: 230 Kč 
včetně materiálu

KLUBOVNA III. VĚKU

DOBRONICE U CHÝNOVA - 

STŘÍBRNÉ HUTĚ - KNÍŽECÍ 

RYBNÍK

4. srpna   7.30 hod. 
Sraz před hotelem MAS
Sraz v 7.30, odjezd do Tábora 
autobusem č. 13 v 7.44, odjezd 
do Dobronic vlakem v 8.24. 
Odjezd zpátky je možný už 
ze zastávky Knížecí rybník 
autobusem č. 30 do Tábora, a pak 
přestoupit na autobus do SÚ II. 
Najdeme houby?

LETNÍ KINO

LETADLA 2: HASIČI 

A ZÁCHRANÁŘI 

(Planes: Fire and Rescue)

1. srpna   21 hod.
Animovaný USA, přístupný, 
dabing, 84 minut
Letadla 2: Hasiči a záchranáři 
je novým komediálně-
dobrodružným fi lmem o druhých 
šancích, ve kterém se představuje 

elitní tým hasičských letadel, 
jež svůj život zasvětila ochraně 
historického národního parku 
Piston Peak před lesními požáry.
Režie: Bobs Gannaway
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

ZEJTRA NAPOŘÁD

2. srpna   21 hod.
Komediální drama ČR, od 12 let, 
98 minut
Každou noc milióny lidí usínají 
s tím, že změní svůj život a že zítra 
udělají něco konečně jinak. Petr 
Kraus je jedním z toho miliónu. 
Vyráží na cestu napříč republikou, 
aby objevil nové přátele a přitom 
zjistil, že se neobejde bez těch, 
kteří jsou mu nablízku odjakživa. 
Režie: Rudolf Havlík
Hrají: P. Batěk, V. Kerekes, 
F. Blažek, J. Lábus
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY

3. srpna   21 hod.
Drama ČR, od 12 let, 92 minut
Na zapadlém středočeském 
nádražíčku se osudově 
střetávají „velké dějiny“ a malá 
osobní historie: píše se rok 
1945, nacistické Německo 
prohrává na všech frontách 
a k povinnostem zaměstnanců 
českých železnic patří i péče 
o „ostře sledované vlaky“ 
převážející na frontu bojovou 
techniku. 
Režie: Jiří Menzel 
Hrají: V. Neckář, J. Somr, 
V. Brodský, K. Fialová 
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

BABOVŘESKY 2

5. srpna   21 hod.
Komedie ČR, přístupný, 110 minut
Úsměvný obrázek ze života 
v současné vesnici sleduje kupící 
se nedorozumění a souhry náhod, 
které pořádně zamotají hlavu její 
obyvatelům. 
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: V. Žilková, J. Synková, 
L. Vondráčková 
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

OČISTA ANARCHIE 

(The Purge: Anarchy)

6. srpna   21 hod.
Th riller USA, od 15 let, titulky, 
98 minut
Jednou za rok se americké ulice 

vždy na dvanáct nočních hodin 
promění v peklo. Nepracuje ani 
jedna ze složek záchranného 
systému a všechny zločiny, včetně 
těch nejtěžších, jsou zcela legální. 
Téhle brutální noci se říká Očista.  
Režie: James DeMonaco 
Hrají: F. Grillo, M. K. Williams 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

PARÁDNĚ POKECAL

7. srpna   21 hod.
Komedie ČR, přístupný, 75 minut
Opět vyhozen ze školy, opět 
opuštěn přítelkyní a jako vždy 
bez práce opouští Štěpán rodnou 
Prahu. Shodou zamotaných 
okolností se ocitne v malém 
městě, kde začíná pracovat jako 
operátor v call-centru. Celý jeho 
život ale náhle nakopne telefonát 
tajemné slečny Marie...
Režie: Tomáš Pavlíček 
Hrají: V. Rohr, V. Vydra, 
J. Krausová, M. Ruppert 
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

LETADLA 2: 

HASIČI A ZÁCHRANÁŘI

(Planes: Fire and Rescue)

8. srpna   21 hod.
Animovaný USA, přístupný, 
dabing, 84 minut
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

DÍRA U HANUŠOVIC

9. srpna   21 hod.
Načernalá komedie ČR, od 15 let, 
102 minut
Uč itelka ně mč iny Maruna, toho 
č asu hospodská, se snad nikdy 
nevdá. Na malé vsi je o vhodné 
muže nouze. Když navíc její sestra 
odjede s postarším Ně mcem, 
zů stává Maruna v „Díř e“ se 
svou panovačnou matkou sama. 
Jednoho dne však u Hanušovic 
dojde k neč ekané události...  
Režie: Miroslav Krobot 
Hrají: T. Vilhelmová, I. Trojan, 
J. Plesl, S. Babčáková 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU 
(Magic in the Moonlight)

10. srpna     21 hod.
Romantická komedie USA, 
přístupný, titulky, 109 minut
Děj se odehrává ve 20-tých letech 
minulého století ve Francii. Mladý 
Angličan přijde do oblasti Cote 
d‘Azur odhalit podvodníky. 

Kulturní a sportovní akce na měsíc červenec–srpen
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Do cesty se mu připlete tajemná 
a krásná podvodnice, do které se 
„detektiv“ bezhlavě zamiluje...
Režie: Woody Allen
Hrají: E. Stone, C. Firth 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

V OKU TORNÁDA

(Into the Storm)

12. srpna   21 hod.
Th riller USA, titulky, 90 minut
Během jediného dne je město 
Silverton zpustošeno nebývalým 
náporem tornád. Většina lidí 
hledá bezpečný úkryt, zatímco jiní 
utíkají k větrnému víru a sledují, 
jak blízko se dostane lovec tornád, 
aby pořídil snímek, který se 
podaří jen jednou za život. 
Režie: Steven Quale 
Hrají: R. Armitage, S. W. Callies 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

POJEDEME K MOŘI

13. srpna   21 hod.
Rodinný ČR, přístupný, 90 minut
Jedenáctiletý Tomáš dostane 
k narozeninám kameru 
a s kamarádem točí svůj první 
fi lm. Kluci si užívají natáčení, než 
zjistí, že kamera dokáže odhalit 
i věci, které jsou nepříjemné.
Režie: Jiří Mádl 
Hrají: O. Vetchý, L. Trmíková 
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

STRÁŽCI GALAXIE 

(Guardians of the Galaxy)

15. srpna   21 hod.
Akční sci-fi  USA, od 12 let, 
dabing, 122 minut
V tomto akcí nabitém vesmírném 
dobrodružství se odvážný 
dobrodruh Peter Quill stává 
středem zájmu nájemných 
zabijáků poté, co Ronanovi, 
mocnému padouchovi s plány 
ohrožujícími celý vesmír, 
ukradne tajemnou kouli. 
Režie: James Gunn
Hrají: Ch. Pratt, Z. Saldana, 
V. Diesel, B. Del Toro 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

TŘI BRATŘI

16. srpna   21 hod.
Pohádka ČR, přístupný, 86 minut
Tři bratři se vydávají do světa 
na zkušenou, aby si našli nevěsty 

a rodiče jim mohli předat 
hospodářství. Sourozenci při svém 
putování vstupují do slavných 
pohádek, ve kterých je čeká 
mnoho nástrah, nečekaných 
příhod a snad také láska…
Režie: Jan Svěrák 
Hrají: T. Klus, V. Dyk, Z. Piškula, 
Z. Svěrák 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

EXPENDABLES 3 

(The Expendables 3)

17. srpna   21 hod.
Akční USA, titulky
Příběh sleduje skupinu žoldáků 
známých jako „Th e Expendables“, 
která se dostane do konfl iktu 
s nemilosrdným obchodníkem 
se zbraněmi Conradem 
Stonebanksem,spoluzakladatelem 
„Expendables“ který byl zároveň 
určen ke zničení týmu. 
Režie: Patrick Hughes 
Hrají: S. Stallone, M. Gibson, 
A. Schwarzenegger 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

LUCY (Lucy)

19. srpna   21 hod.
Th riller USA, titulky
Akční thriller o ženě náhodně 
zapletené do špinavého kšeft u, 
který ji změní v nelítostného 
bojovníka pohybujícího se zcela 
mimo lidské chápání. 
Režie: Luc Besson 
Hrají: S. Johansson, M. Freeman 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

MIKULÁŠOVY PATÁLIE 

O PRÁZDNINÁCH 

(Nicolas on holiday)

20. srpna   21 hod.
Rodinný Fr., přístupný, dabing, 
95 minut
Malý Mikuláš, jeho rodiče 
a babička vyrazili k moři. Mikuláš 

si u moře najde nové přátele: Ben, 
který tam bydlí, Freddy, který 
pořád něco jí, George, který je 
vtipný už jen proto, že je Angličan, 
uplakánek Paul a Christopher, 
který chce mít vždycky pravdu a je 
to otravné....
Režie: Laurent Tirard 
Hrají: V. Lemercier, K. Merad 
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

CHLAPECTVÍ (Boyhood)

21. srpna   20.30 hod.
Drama USA, titulky, 163 minut
Režisér nesmírně precizně 
mapuje život obyčejného kluka 
od jeho pěti let až do dospělosti. 
Film Chlapectví je jedním 
z nejoriginálnějších snímků 
posledních doby, Richard 
Linklater jej natáčel 12 let. 
Režie: Richard Linklater 
Hrají: P. Arquette, E. Coltrane 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

TŘI BRATŘI

23. srpna   20.30 hod.
Pohádka ČR, přístupný, 86 minut
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

ZEJTRA NAPOŘÁD

24. srpna   20.30 hod.
Komediální drama ČR, od 12 let, 
98 minut
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU

26. srpna   20.30 hod.
Komedie ČR, přístupný, 100 minut
Chytrému a milému studentu 
astrofyziky překříží dráhu dívka 
snů a on se zamiluje tak, že 
ve škole není schopen ani udělat 
zkoušky. Nový snímek tvůrce 
úspěšných fi lmů Snowboarďáci 
a Rafťáci.
Režie: Karel Janák 
Hrají: M. Ruml, M. Donutil, J. 
Prachař 
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

ŽELVY NINJA 

(Teenage Mutant Ninja Turtles)

27. srpna   20.30 hod.
Dobrodružný USA, přístupný, 
dabing
Populární Želvy Ninja se vracejí 
na fi lmové plátno.  New York 
zoufale potřebuje hrdiny. Ovládá 
ho všehoschopný Trhač, vládce 
podsvětí. Dokud se v městské 
kanalizaci vinou nepodařeného 

genetického experimentu neobjeví 
čtyři obojživelníci s mimořádnými 
schopnostmi. 
Režie: Jonathan Liebesman 
Hrají: M. Fox, A. Ritchson, 
W. Goldberg 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

TŘI BRATŘI

28. srpna   20.30 hod.
Pohádka ČR, přístupný, 86 minut
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

FAKJŮ PANE UČITELI 
(Fack ju Göhte)

30. srpna   20.30 hod.
Komedie Něm., dabing, 
118 minut
Bývalý vězeň Zeki nemá 
na vybranou. Někdo postavil 
školní tělocvičnu přímo nad 
místem s ukradenými penězi, 
které tam zakopala jeho 
přítelkyně. Aby získal uloupenou 
hotovost zpět, musí se vydávat 
za suplujícího učitele... 
Režie: Bora Dagtekin 
Hrají: E. M’Barek, K. Herfurth 
Vstupné: 120 Kč

KNIHOVNY

Městská knihovna SÚ I
Knižní novinky:

Connelly Michael: 

Horká linka

Detektivní román

Gesthuysenová Anne: 

Jsme přece sestry

Poutavý rodinný příběh

Vondruška Vlastimil: 

Ještě že nejsem kat

Historický detektivní román

Petrusová Kateřina: 

Zakázaná přitažlivost

Román pro ženy

Laureen Anne: 

Měsíc nad horami

Román z Nového Zélandu

Jakoubková Alena: 

Manžel v domě není 

pro mě

Román pro ženy

Formánek Josef: 

Syn větru a prsatý muž

Kulturní a sportovní akce na měsíc červenec–srpen
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Dobrodružné čtení
Mára Jiří: Jaká je Amerika?

Cestopis

Březina Thomas: Kouzelný hrad

Čtení pro děti

Gendre Josyane: Pletení z pedigu

Postupy a techniky

Městská knihovna SÚ II
Knižní novinky:

T. Schejbalová: Zoufalec

Román mapuje životní příběh 

Josefa, čerstvého padesátníka, 
který se ve čtyřiceti sedmi letech 
stává existenčním outsiderem. 

T. Keleová: Lék na smutek

Na Mariku, gynekoložku, se valí 
jedna pohroma za druhou. Umírá 
jí na rakovinu manžel a krátce 
nato i jediný syn.

B. Woodová: Had a hůl

Romantika, láska, nebezpečí.

V. Vondruška: Ještě že nejsem kat

Historický detektivní román.

F. Saganová: Ztracený profi l

Příběh ženy, která musí volit mezi 
láskou a pohodlným životem.

J. Patterson:  Soukromá pravidla

Detektivní román.

J. Kinney: Fakt smůla

Deník malého poseroutky. 
Oblíbené čtení pro děti.

Akce:

Výstava: „ DOPORUČUJEME 

KNIHY NA DOVOLENOU „

1. 7. - 25. 7. 2014
Tipy na výlety
Inspirace kam 
na dovolenou

Oznamujeme našim divá-
kům, že pořad S  Vorva-

něm do  Bulharska s  Bobem 
Kleplem a Evou Holubovou se 
přesouvá z 24. září na 15. října. 
Děkujeme za pochopení. Vstu-
penky je možné zakoupit v kan-
celáři předprodeje za 250 Kč.    

VÝSTAVA – 130. výročí narození 
E. Beneše jsme oslavili výstavou 
a zahradní slavností v arboretu 
Fierlingerovy vily. Na akci přispěl 
Jihočeský kraj z grantového 
programu Podpora kultury.

NA KOLECH – O jednoho jsme pokořili loňský rekord! 
Na spanilou cyklojízdu s názvem Lužnická šlapka se s námi 
letos vydalo 169 účastníků. Poděkování patří všem cyklistům, 
účinkujícím a samozřejmě také partnerům akce: Pojišťovací 
makléřství Bohemia – Agentura Tábor a společnosti Kalaš 
Sportswear.

LÁSKA JE TAKÉ TAK TROCHU ZVĚDAVOST – To je název 
výstavy akademického malíře a sezimoústeckého rodáka Romana 
Franty, kterou odstartoval červnový festival Léto nad Lužnicí. 
Na vernisáži, kterou hudebně okořenilo uskupení Bavor und Javor 
a DJ Michal Čermák, pohovořil o autorovi výtvarník a básník 
Jaroslav Chobot.

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

Dovolujeme si oznámit na-
šim abonentům, že per-

manentky jsou již konečně 
v  prodeji. Čekali jsme na  po-
tvrzení posledního termínu ze 
strany divadla Kalich a dočkali 
se: Představení Sbohem zůstá-
vám budeme ve  Spektru hrát 
2. prosince. Upozorňujeme, že 
k mání je už jen posledních osm 
permanentek, pak už pouze sa-
mostatné vstupenky na  před-
stavení Návštěvy u pana Greena 
a  Scapinova šibalství. Ani těch 
už není mnoho, takže pokud 
máte zájem, neprodleně si za-
volejte do kanceláře předprode-
je a lístky si zamluvte.                

SLUHA DVOU PÁNŮ NA LETŇÁKU – Na to, že vás do letního 
kina zveme i na divadlo, jste si již zvykli. A pořad Na stojáka 
nebude jediným letním představením. Na předposlední 
červencovou neděli jsme si pro vás připravili slavnou 
Goldoniho komedii Sluha dvou pánů v podání divadelního 
spolku AJeTo! Z Počátků. Velkolepá scéna, nápadité kostýmy, 
skvělé herecké výkony, to vše na vás čeká v letním kině 
20. července od 20 hodin. Vstupenky zakoupíte v předprodeji 
nebo na místě za 80 Kč. 

POZVALI JSME VESELOU TROJKU – Také ladíte Šlágr TV? Tak 
v tom případě pro vás máme skvělou zprávu. Do Sezimova 
Ústí jsme pozvali Veselou trojku Pavla Kršky! Podle ředitele 
televize Karla Peterky totiž právě tahle kapela frčí nejvíc. 
U nás zahraje v letním kině v pátek 22. srpna od 19 hodin. 
Vstupenky jsou již v prodeji a pořídíte je za 170 Kč. 

Kulturní a sportovní akce červenec–srpen
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Změna termínu: 
S Vorvaněm 
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INZERCE

 

 

 

  PACOVSKÉ STROJÍRNY přijmou 
KONSTRUKTÉRY 

(Vytváříme novou konstrukční skupinu 3 – 4 konstruktérů) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. 
Nádražní 697, 395 01 Pacov, Česká republika 

Tel.: +420 565 443 111-14, fax: +420 565 443 117 
info@pacovske.cz, www.pacovske.cz 

NABÍZÍME: 

 odpovídající mzdové ohodnocení 

 možnost zvyšovat si kvalifikaci v rámci firemního systému vzdělávání, profesní rozvoj, závodní stravování, 

dovolená navíc, příspěvek na životní pojištění, příspěvek na dopravu, jazykové kurzy 

Personální oddělení: 
Mgr. Radka Vítů 
radka.vitu@pacovske.cz 
724 589 699, 565 410 213 

POŽADUJEME: 

 SS nebo VŠ vzdělání technického směru 

 znalost 3D CAD programů, základní znalost výpočtů pevnosti a pružnosti  

 absolventi vítáni, praxe výhodou 
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OBUV BERUŠKA
Totální výprodej obuvi.

SLEVA 50% na vše!

ŠTÍHLÍCÍ 
& REHABILITAČNÍ STUDIO

Objednávky na telefonu: 606 706 454

Léto je za dveřmi, přijďte zeštíhlit tělo do plavek.

AKCE na prázdniny – ke každé hodině 

slender cvičení 10 minut Rolleticu ZDARMA!

Nová prodejna s farmářskými potravinami 

a zdravou výživou, Vás zve na prázdninovou 

AKCI se slevami až 10 % dle hodnoty nákupu.

Chuť & Zdraví – To nás baví

www.chutazdravi.webmium.com

Program festivalu Vlksice Září 2014:
4. 9.  ve 20:00 V. Havel – Audience + Dra-

ci noci (světová poezie) / v hostinci
5. 9. ve  20:00 William Shakespeare – 

Othello / na tvrzi
6. 9. ve 14:30 Divadlo Já to jsem – Kolo-

toč pohádek / na tvrzi
6. 9. ve  20:00 William Shakespeare – 

Othello / na tvrzi
7. 9. ve 14:30 Buchty a loutky – Skřítek / 

na tvrzi
7. 9. ve 20:00 Šanson & Rozmarné písně / 

v hostinci

AUDIENCE / Václav Havel
Slavná aktovka našeho předního dra-

matika se odehrává v 70. letech v kance-
láři jednoho malého, bezvýznamného 
pivovaru, kde místní sládek a  spisovatel 
Vaněk (co tu za trest koulí sudy) společně 
zjistí, že je to všechno na hovno. To jsou 
paradoxy, co?!  

Hrají: Jan Potměšil a Jakub Špalek. 
Režie: Jakub Špalek.

OTHELLO / William Shakespeare  
Maur a Desdemona. Láska je vášeň… 

a ti dva se tolik milovali!
Hrají: Jan Potměšil, Alena Doláková, 

Adrian Jastraban, Marek Němec, Eva 
Elsnerová, Pavel Lagner, Tomáš Stolařík, 
Aleš Petráš. 

Režie: Jakub Špalek

ŠANSON & ROZMARNÉ PÍSNĚ
Večer písní z  našich představení 

v  podání herců Kašparu. Piaf, Vysockij, 
Bécaud, Hegerová, Dietrich, E.F.Burian, 
Brel…

Podrobnější informace k našim před-
stavením na  www.divadlovceletne.cz/
Kaspar. 

Vlksice Září 2014
Divadelní představení pod širým nebem na tvrzi v obci Vlksice pořádáme od roku 

2006. Původně gotická vodní tvrz ve  Vlksicích byla renesančně přestavěna v  první 
polovině šestnáctého století. Dochovaly se zbytky renesančních sgrafi t, renesanční 
a barokní průčelí, černá kuchyně a středověký duch. Její osvícený majitel se rozhodl 
nabídnout tvrz ke kulturním účelům.

Akci předchází mimořádná produkční příprava – na místě chybí veškeré technické 
zázemí (světla, zvuk, elevace hlediště). 

Divadelní soubor Kašpar se na tvrzi ve Vlksicích poprvé představil se svým speci-
álem Májový Shakespeare. Od té doby se na improvizovaném jevišti objevili Cyrano, 
Hamlet, Claudius a Gertruda. Scény krásně zapadly do kulis zrekonstruované tvrze.

Před čtyřmi lety jsme projekt rozšířili o pohádky pro děti a koncerty pod názvem 
Vlksice Září.


