
prosinec 2020V tomto vydání
2
3
5
6
7

8–12

Činnost Správy města
Vánoce v kronikách města
Hvězdárna  Františka Pešty
Extraliga zůstává v Sezimově Ústí
Skauti v čase covidovém
Kulturní program

www.sezimovo-usti.cz

Měsíčník

Martin Doležal
starosta města

■ rada města schválila upra-
vené podmínky pro konání 
pátečních farmářských trhů 
na nám. T. Bati, a to s ohle-
dem na nouzová opatření;

■ rada města schválila posun 
termínu splatnosti nájemné-
ho a souvisejících služeb za 
užívání nebytových prostor 
města v souvislosti s vyhlá-
šením nouzového stavu;

■ z důvodu onemocnění za-
městnanců musel být v ob-
dobí od 19. 10. do 6. 11. 2020 
přerušen provoz stavebního 
úřadu MěÚ;

■ probíhá výstavba II. etapa 
výstavby domu s pečova-
telskou službou, v současné 
době probíhá zateplování 
obvodového pláště a insta-
lace vnitřních rozvodů, za-
stupitelstvo města schválilo 
na žádost zhotovitele posun 
termínu dokončení díla o 30 
dnů na 15. 4. 2021;

■ v ul. Dukelská probíhá vý-
stavba šikmých parkovacích 
stání a nového chodníku  
v úseku Nerudova – Tábori-
tů, souběžně s tím probíhá 
rekonstrukce vodovodních 
řadů a přípojek a veřejného 
osvětlení;

■ bylo vypsáno výběrové říze-
ní na rekonstrukci ul. Hro-
mádkova I (úsek Kánišova–
Erbenova) a připravuje se 
vypsání veřejné zakázky na 
rekonstrukci ul. Šafaříkova, 
obojí s předpokládaným ter-
mínem realizace v r. 2021;

■ byla dokončena rekonstruk-
ce vodovodního řadu a pří-
pojek v ul. Zahradní;

■ rada města schválila navý-
šení počtu strážníků Měst-
ské policie, a to na 7 od 1. 1. 
2021 do 14. 5. 2021 a na 6 od 
15. 5. 2021; 

■ zastupitelstvo města schvá-
lilo členství města Sezimovo 
Ústí v Místní akční skupině 
Krajina srdce.                         

Krátce z radnice

Vendulka Černohorská
referentka spisovny

V letošním roce bylo do soutěže 
o Cenu Edvarda Beneše při-

hlášeno celkem 17 prací, z toho 11 
prací z Historie 20. století a 6 prací 
ze Sociologie. Vzhledem k součas-
ným epidemiologickým opatřením 
bylo město bohužel nuceno upustit 
od slavnostního předání cen. 

V oblasti Historie 20. století 
cenu 1. stupně získal Martin Je-
línek z Filozofické fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze za sou-
těžní práci: Antonín Zápotocký 
a Kladensko – vztah osobnosti  
a prostředí. Cena Edvarda Bene-
še 2. stupně byla udělena Tomáši 

Malečkovi z Pedagogické fakulty 
Masarykovy univerzity za sou-
těžní práci: Padesátiletá historie 
Divadla Járy Cimrmana. Cena 
Edvarda Beneše 3. stupně byla 
udělena Lucii Mackové z Filozo-
fické fakulty Univerzity Palacké-
ho v Olomouci za soutěžní práci: 
Postavení Vojty Beneše v rámci 
prvního zahraničního odboje  
v Americe (1914–1918). Čestné 
uznání v oblasti Historie získal 
Marek Vašut z Filozofické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci 
za soutěžní práci: Životní osudy 
zpravodajského důstojníka Fran-
tiška Fryče a Kateřina Kolářová 
z Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity za soutěžní práci: Pů-
sobení Československo-jihoslo-

vanské ligy na Moravě v mezivá-
lečném období.

V oblasti Sociologie cenu  
1. stupně získala Tereza Svobodová 
z Fakulty sociálních věd Univerzity 
Karlovy v Praze za soutěžní prá-
ci: Sdílená ekonomika v kontextu 
postmateriálních hodnot: případ 
segmentu ubytování v Praze. Cenu  
2. stupně získala Olga Vlasova 
z Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze za soutěžní prá-
ci: Unconditional Basic Income 
– new utopia/dystopia of moder-
nity. Cena Edvarda Beneše 3. stup-
ně byla udělena Lucii Němcové  
z Fakulty sociálních věd Univerzity 
Karlovy v Praze za soutěžní práci:  
Vývoj diskurzu pravicového popu-
lismu v České republice.                 

Karel Homolka
vedoucí ts

Zimní údržbu chodníků a ko-
munikací v Sezimově Ústí pro-

vádí Správa města v souladu s naří-
zením Rady města Sezimovo Ústí 
č. 2/2015 – o zajištění schůdnosti 
místních komunikací. Na základě 
tohoto nařízení je zpracován plán 
zimní údržby pro rok 2020/2021, 
kterým jsou stanoveny kategorie, 
priority a postupy, v jakém po-
řadí se bude zajišťovat sjízdnost  
a schůdnost místních komuni-
kací a chodníků. Každý chodník  
a komunikace má podle pasportu 
místních komunikací určeno, do 
které spadá priority, a jak bude  
v zimních obdobích udržována 
jeho sjízdnost.

V některých lokalitách je proto 
udržován například jen chodník 
na jedné straně a v několika vy-
mezených lokalitách se údržba 
komunikací a chodníků nepro-
vádí vůbec. Plán zimní údržby je  
k dispozici na webových stránkách 
Správy města Sezimovo Ústí.          

Zimní údržba

Vyhlášení výsledků 25. ročníku 
soutěže o Cenu Edvarda Beneše

Foto: Zdeněk Parkan
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Zdeněk Havlůj
ředitel sm

Letošní rok je rokem zcela výji-
mečným. Nese se ve znamení 

pandemických vln, všech mož-
ných opatření a obecné nejistoty. 
První, jarní vlna zastihla celou 
naši společnost nepřipravenou. 
Nepřipravena byla potažmo i naše 
organizace. Nebyly k sehnání ani ty 
nejjednodušší ochranné pomůcky. 
Roušky pro naše zaměstnance šily 
po večerech manželky, dezinfekce 
měla cenu zlata. Byli jsme nuceni 
uzavřít saunu, sběrné dvory, ve-
řejná WC a omezit styk s občany, 
kterým poskytujeme širokou škálu 
služeb. Postupně se situace sta-
bilizovala a následně se život po 
uvolnění dostal do téměř běžných 
kolejí. Zde bych rád podotknul, že 
se nám po celou dobu dařilo, až na 
několik výjimek, zajišťovat nejzá-
kladnější službu pro město, tj. svoz 
odpadů a udržování pořádku. Dal-
ší služby (kromě provozu sběrných 
dvorů, které byly uzavřeny a ná-
sledně provozovány v omezeném 
režimu) byly zajišťovány téměř  

v běžném rozsahu. Potěšitelné 
bylo rovněž to, že se nikdo z nás 
nenakazil.

V letních měsících pak začala  
v celé naší společnosti panovat 
optimistická nálada. Velká část 
populace včetně politických špiček 
dospěla k názoru, že je situace pod 
kontrolou, nic se nemůže stát, vir 
je poražen. Opatření byla v tomto 
období minimální a problém se 
vrátil jako bumerang. Počet naka-
žených začal po prázdninách stou-
pat a zcela logicky se to projevilo  
i na Táborsku a následně i v našem 
městě.   Diskutabilní je, zda přísluš-
ná opatření byla přijata pozdě či 
nikoliv, po bitvě každý generálem. 
V současné době máme opět uza-
vřenu saunu a omezené provozní 
hodiny pro občany, sběrné dvory 
fungují za nutných opatření. Ne-
vyhnuly se nám ani zdravotní pro-
blémy. Šest z nás včetně mne bylo 
pozitivních a prošlo izolací. Na-
štěstí se jednalo pouze o technic-
ké a vedoucí pracovníky a nemoc 
neměla těžký průběh. Dobré je, že 
i ve ztížených podmínkách se nám 
stále daří plnit naše poslání. Za to 
patří velký dík všem pracovníkům, 

od vedoucích až po ty, kteří udržu-
jí pořádek ve městě. Nemohu zde 
všechny jmenovat (koho to zajímá, 
doporučuji telefonní seznam Sprá-
vy města na městských webových 
stránkách), ale každý přispěl svou 
troškou do mlýna. Věřte tomu, že 
dokud uvidíte pohybovat se po 
městě muže a ženy v žlutých re-
flexních vestách a jezdit vozidla  
s logem Správy města, nebude zas 
tak zle… 

Osobně mne trápí, že i v dnešní 
složité době se najdou mezi námi 
jedinci, kteří vytvářejí černé sklád-
ky u stanovišť separovaných odpa-
dů a na území města, ničí zařízení 
dětských hřišť, poškozují dopravní 
značení, demolují zastávky MHD  
a zařízení veřejných WC, nere-
spektují dopravní značení při čiš-
tění města apod. a přidělávají nám 
tak práci.   

Těm ostatním, kterých je urči-
tě většina, bych rád poděkoval za 
pochopení a vyslovil přesvědčení, 
že my občané Sezimova Ústí, hez-
kého města, to zvládneme i v této 
nelehké době.                                    

Činnost Správy města v časech COVID 19

Veronika Benáková
sociální pracovnice

V Sezimově Ústí jsou měs-
tem poskytovány dvě 

sociální služby. Dlouhodobě 
fungující pečovatelská služba 
zajišťuje obyvatelům města 
Sezimovo Ústí, kteří mají sní-
ženou soběstačnost, takovou 
podporu, aby mohli co nejdé-
le zůstat doma, ve svém pro-
středí, případně v bytě v domě 
s pečovatelskou službou. Mezi 
její nejvyužívanější služby pa-
tří dovážka oběda a pomoc 
při úklidu domácnosti. Dal-
šími službami jsou pomoc při 
osobní hygieně, zajištění ná-
kupů, praní a žehlení prádla, 
dohled nad užíváním léků atd. 

Denní stacionář při Domě  
s pečovatelskou službou nabí-
zí setkávání seniorů, společné 
čtení, trénování paměti, po-
hybové aktivity přizpůsobené 
potřebám seniorů, výtvar-
né tvoření, pečení, návštěvy 
knihovny, výstav apod. Těmi-
to aktivitami služba pomáhá 
rozvíjet a udržovat schopnosti 
a dovednosti jejích uživatelů. 
Mezi další služby denního sta-
cionáře patří zajištění stravy, 
pomoc při úkonech osobní 
hygieny, zajištění nákupu sva-
čin, dohled nad užíváním léků 
a především možnost dopravy 
do denního stacionáře a zpět.

Provoz denního stacionáře 
a pečovatelské služby je vý-
znamnou měrou podpořen  
z rozpočtu Jihočeského kraje. 
Pro rok 2020 přispěl Jihočeský 
kraj na provoz pečovatelské 
služby částkou 1.510.000 Kč, 
přičemž plánované celkové 
náklady na pečovatelskou 
službu činí 2.271.803 Kč. 
Provoz denního stacionáře 
dotuje Jihočeský kraj částkou 
634.000 Kč z plánovaného 
rozpočtu 938.544 Kč.

Zájemci o služby se mohou 
podívat na internetové strán-
ky města do sekce Sociální 
služby nebo se mohou obrátit 
na sociální pracovnici, paní 
Veroniku Benákovou na tel.: 
734 265 659.                              

Veronika Benáková
sociální pracovnice

Město Sezimovo Ústí děkuje 
pečovatelkám terénní pe-

čovatelské služby (zleva paní Janě 
Havlíkové, Zdeňce Kortanové, 
Aleně Semseiové a Veronice For-
manové) a pečovatelkám denního 
stacionáře (paní Lence Borešové  
a Anně Peškové) za jejich nelehkou 
práci, která je nyní ještě ztížena po-
užíváním ochranných prostředků. 
Díky všem opatřením, která byla 
zavedena, se nákaza virem Covid 
19 v sociálních službách města 
nešíří. Přejme si, aby to tak bylo  
i nadále.                                             

Sociální služby Poděkování

Část ul. Dukelská prochází rekonstrukcí parkovacích ploch a chodníků.
Foto: Ema Králíková
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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

pověřená vedením 
Vedoucí odboru správního 

a právního
Ing. Jana Aujezdecká

381 201 116
Sekretariát

381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Oddělení sociálních služeb
Bc. Veronika Benáková

381 201 114
Pečovatelská služba

777 794 874
Denní stacionář

605 359 317
Pověřená řízením Staveb. úř. 

Bc. Hana Ebertová
381 201 140

Životní prostředí
Bc. Petr Klíma

381 201 143
Poplatky

Jana Koubová
381 201 129 

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

Ing. Helena Krejčí
381 211 137 (rybářské lístky)

Městská policie
723 149 972, 381 276 003

Ředitelka MSKS (kultura)
Veronika Holubová

737 254 683
Vedoucí městské knihovny

Jitka Kovandová
381 201 145

Informační centrum
736 523 288

Ředitel správy města
Ing. Zdeněk Havlůj

381 200 430, 777 794 872
Vedoucí technických služeb

Karel Homolka
381 200 432, 725 769 850

Vedoucí bytové správy
Jiří Stejskal

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

725 769 861
CENTES Sezimovou Ústí, a. s.

Ing. Jaroslav Kudrna
398 998 788, 602 159 804

Kontakty
Úřední hodiny

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

Prap. Jiří Matyš

Na Obvodním oddělení Poli-
cie ČR v Sezimově Ústí bylo  

v měsíci říjnu šetřeno několik pře-
stupků a trestných činů na území 
Sezimova Ústí. Krátce jen několik 
případů:
■ M.P. si dne 3. 10. v 11:00 hodin 

na BČS MOL  půjčila od bývalé-
ho přítele M.K. fenu psa neurčité 
rasy bez finanční hodnoty, s tím, 
že ho vrátí v neděli nejpozději  
v pondělí panu M.K., do 8. 10. 
tak neučinila a na telefonním 
čísle je nekontaktní a na sociální 
síti Facebook si jej zablokovala, 
čímž M.K. způsobila citovou 
újmu.

■ NP v zahrádkářské kolonii v ul. 
Rudé armády naproti polikli-
nice Zdravex, v době od 19:00 
hodin dne 15. 9. do 18:00 ho-
din dne 8. 10. za použití násilí 
nezjištěným předmětem poško-
dil vstupní dveře do zahradní 
chatky, a to vylomením části 
spodního rámu dveří a poško-

dil rozbitím skleněnou výplň  
v horní polovině dveří, čímž po-
škozené I. H. způsobil škodu ve 
výši 3.000,- Kč. Dále NP poško-
dil dveře dřevěného skladu a na 
těchto dveřích zámek s kováním 
majitelky H. CH. – škoda 1.000,-
Kč a odcizil visací zámek z ko-
vové branky v hodnotě 200,- Kč. 
Dále NP odcizil pí. J. D. visací 
zámek ze zahradního skladu  
v hodnotě 200,- Kč. Celková 
škoda tedy činí 4.400,- Kč.

■ Dne 11. 10. v 17:58 hodin ozná-
mila na linku 158 paní L. P., že 
na adrese Svépomoc 669 byla ze 
strany jejího souseda J. S. slovně 
napadena a dále jí měl vyhrožo-
vat újmou na zdraví. Mají mezi 
sebou dlouhodobé sousedské 
spory.

■ NP dne 23. 10. v době okolo 
01:05 hodin v ul. Čechova čp. 
1007 zvonil a vzbudil pošk.  
J. Š. a dožadoval se, ať mu J. Š. 
otevře vstup do domu a dále  
v době okolo 01:10 hodin na 
stejném místě ve vedlejším 
domě č: 1006 vzbudil zvoněním 

pošk. P. M. a dotazoval se jí kolik 
je v domě lidí a opětovně se sem 
vrátil v 01:21 hodin a vyrušoval 
jí opětovným zvoněním, čímž se 
dopustil vůči uvedeným schvál-
nosti.

■ NP v době od 21:30 hodin dne 
25. 10. do 06:15 hodin dne  
26. 10. odcizil z dřevěného, ne-
zabezpečeného přístřešku při 
restauraci na Kozím Hrádku 
příklepovou vrtačku, aku vr-
tačku, motorovou pilu, úhlovou 
brusku 12,5 cm, úhlovou brusku 
23 cm a fukar na listí, nezjiště-
ných výrobních značek, čímž 
způsobil majiteli škodu v celko-
vé výši 4.800,- Kč.

■ Dne 29. 10. v době od 16:20 
hodin do 16:30 hodin v ulici  
9. května pan E. K. z volně ote-
vřeného vozidla – dodávky ma-
jitele vietnamské večerky – odci-
zil 2 ks láhvového piva Kozel 11 
v hodnotě 26,- Kč.
Rovněž z měsíce října je v šetře-

ní několik přestupků proti občan-
skému soužití a několik přestupků 
proti majetku.                                   

Hana Chotovinská
kronikářka města

Je tu prosinec, poslední měsíc 
v roce, a s ním přichází advent, 

svátek sv. Barbory, Mikuláš, zim-
ní slunovrat a hlavně Vánoce. Pro 
mnohé nejkrásnější svátky v roce. 
Narození Ježíše Krista si připomí-
nají křesťané, ale i nevěřící. Věnuje-
me se vánoční výzdobě bytů, zdo-
bíme vánoční stromečky, pečeme 
cukroví, posloucháme i zpíváme 
koledy, nadělujeme dárky. Předvá-
noční atmosféru plnou těšení se na 
“ježíška“ však prožívají především 
děti. K Vánocům se vztahuje plno 
pověr a pranostik, kterými se lidé 
řídili ještě na počátku dvacátého 
století. 

V Obecní kronice Ústí Sezimova 
za rok 1935 sezimovoústecký učitel 
a zároveň kronikář Václav Červen-
ka zaznamenává: „Vánoce nepo-
zbyly dosud svého kouzla a půvabu 
a děti se na ně vesměs těší. Téměř 
všude strojí děti stromeček, ozdo-
bují jej svíčkami, cukrovím, papí-

rovými a skleněnými ozdobami 
i prskavkami. Zámožnější rodiče 
kladou pod něj svým milým dárky. 
Štědrovečerní obyčeje vymizely již 
téměř nadobro.“  O rok později se 
v kronice objevuje zápis o vánoč-
ní besídce doplněný výstřižkem  
z novin. 

Další záznam týkající se svátků 
vánočních je z roku 1945 a týká 
se rozsvícení vánočního stromu. 

Kronikář František Janovský za-
znamenal, že dne 17. prosince byl 
před Společenským domem (dneš-
ní Hotel Mas) postaven a slavnost-
ně rozsvícen první vánoční strom 
republiky v našem městě. Strom 
tehdy daroval městu pan Karel 
Hrazánek, osvícení zajistil Ko-
vosvit, hudební doprovod kapelník 
Golík a proslov předseda rodičov-
ského sdružení obecné školy pan 
Vrba. Recitaci a koledy žáci školy 
pod vedením učitele pana Koutka.  
V roce 1946 se slavnostní rozsvě-
cení stromu konalo v obou částech 
obce. „… a sice nejprve v části 
horní, kde byl strom osázený před 
kinem Společenského domu rozžat 
již v sobotu večer 14. prosince.  
K tomuto měl proslov místopřed-
seda MNV Josef Pospíšil. Žactvo, 
za řízení učitele Koutka, zazpívalo 
koledy a předneslo recitace sólo-
vé i sborové. Druhý den, v neděli,  
v 18 hodin večer se takové podobné 
rozsvícení pořádalo v dolní části, 
na Husově náměstí, kde byl strom 
osazen před budovou obecní školy. 
 

Z činnosti Policie České republiky

Vánoce v kronikách města

Pokračování na str. 4
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■ Děkuji panu starostovi za 
přání k mým narozeninám. 
Moc mě to potěšilo. 

 Božena Nováková
■ Děkuji panu starostovi 

Martinu Doležalovi za 
blahopřání k narozeninám 
a paní Evě Veselé za milou 
návštěvu a předání dárku.

Marie Voráčková
■ Děkuji panu starostovi  

a kolektivu Města Sezi-
movo Ústí za hezké přání 
a milý dárek k mým kula-
tinám. Největší dík patří 
mé dceři Vlastě Vymaza-
lové a jejímu manželovi, 
přátelům Haničce a Jindře 
Hrdličkovým za květino-
vé dary. Všem přeji hodně 
zdraví a úspěchů. 

Jaroslava Tejnarová
■ Děkuji panu starostovi 

Martinu Doležalovi za bla-
hopřání k narozeninám.

Josef Pražma 
■ Děkuji panu starostovi 

Martinu Doležalovi za bla-
hopřání a dárek k mým na-
rozeninám.    Václav Kolář

Poděkování

Inzerce
KOUPĚ

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

Tel.: 722 777 672

■ Koupím stavební pozemek, 
zasíťovaný nebo sítě v dosa-
hu, v okolí Tábora, Sezimovo 
Ústí, Planá nad Lužnicí.

Tel.: 608 969 331

■ Koupím zahrádku (může 
být i se zahradním domkem, 
chatičkou) v lokalitě Tábor – 
Vápenná strouha, Klokoty, 
zahrádkářská kolonie Sou-
keník – Ve Stržném, Hilton, 
Planá nad Lužnicí apod. Nej-
sem realitní kancelář, platba 
v hotovosti, cena dohodou. 
Za nabídky předem děkuji.

Tel.: 605 179 013

Společenská kronika

NAROZENÍ: 
od 25. 9. do 17. 10.

Čančurová Lucie
Hamplová Barbora

Chrt Štěpán
Kuník Adam
Kuník Matyas
Lehečka Matěj
Melena Ruben

Vořechová Veronika

ZEMŘELÍ: 
od 26. 9. do 23. 10.

Dvořák Josef
Chodorová Zdeňka

Jahoda Miroslav
Kolář Jiří

Mizerová Marie
Polák Břetislav

Šiška Jozef
Veselý Antonín

Voráčková Magdalena
Voráčková Marie

 
Proslov měl sám kronikář s dalším 
programem jako v minulém dnu. 
Oba stromy měly elektrické osvět-
lení a byly rozsvíceny až do ledna 
příštího roku.“

I po 75 letech se slavnostní 
nasvícení vánočního stromu na 
náměstí Tomáše Bati spojené  
s programem připravovaným 
Městským střediskem kultury  
a sportu v našem městě těší velké-
mu zájmu lidí. A nejenom zmíně-
ný vánoční strom patří k výzdobě 
města. Příjemnou vánoční atmo-
sféru při večerní procházce měs-
tem navozují svítící vánoční stro-
my na Husově náměstí, náměstí 
Ludvika Svobody, před základními 
školami a budovou Správy města, 
která osvícení zajišťuje a přidávají 
se i světýlka ze slavnostně vyzdobe-
ných oken a zahrádek domácností.  

Škoda, že dnešní konzumní spo-
lečnost přetváří pravý smysl a vý-
znam Vánoc, jejichž symbolem se 
stávají přeplněná nákupní centra, 

půjčky, ale také stres z úklidu do-
mácnosti, vaření a pečení. Jako by 
se občas vytrácel čas radosti, štěs-
tí, lásky a sounáležitosti společně 
strávených zimních dnů. Možná, 
že by stálo za to využít současné 
„koronavirové období“ k tomu, 
abychom se na svátky podívali  
z jiného než konzumního pohle-
du. Připomenuli si zvyky a tradice, 
které se dříve dodržovaly. Postavu 
mikuláše, čerta a anděla známe, 
stejně tak jako jesličky a koledy, 
ale víte, koho představovala štíh-
lá, dlouhovlasá žena v bílém hávu, 
s korunkou nebo věnečkem na 
hlavě? Kolem pasu měla širokou 
pentli s dlouhými, volně vlajícími 
konci a se zpěvem a modlitbami 
obcházela obydlí a klepáním met-
lou na okno a zvonění zvonečkem 
se dožadovala vstupu dovnitř? 
Víte, kdo na Štědrý den strašil děti, 
které se ten den nepostily?  Co dě-
lala baba Ometačka? A co to byla 
na vánočním stole muzika, calta či 
štědrovka?

Bušením metliček na okno se 
ohlašovaly ženy převlečené za Bar-
borky. Pro poslušné děti, které se 
modlily, přinášely v košíčku drob-
né dárky v podobě jablek, hrušek 
či sušeného ovoce. Metličkou pak 
dostaly výplatu děti zlobivé.

Kontrolu půstu a dodržování 
zvyku, že se 13. prosince nesmí 
drát peří ani příst, sledovaly Lucie 
(Lucky). Baba ometačka byla větši-
nou chudá žena, která zpravidla za 
jídlo ometala 31. prosince plotny, 
aby kamna dobře hořela a nestalo 
se nějaké neštěstí.  A co nesmělo 
chybět na vánočním stole? Muzika 
– dezert ze sušených švestek, jablek 
a hrušek rozvařených s kouskem 
skořice, badyánu, vanilky, citrono-
vé kůry a několika hřebíčky. Calta 
či štědrovka je oblíbené vánoční 
pečivo – vánočka.

Ale to hlavní, co patřilo k vánoč-
ním svátkům, bylo vždy přání si 
zdraví. Dovolte mi tedy, abych i já 
Vám popřála moc hezké svátky vá-
noční, a především hodně zdraví. 

Jitka Vrbová
kronikářka kostela

Dne 5. srpna 1908 přijel do 
Starého Tábora nový duchov-

ní správce P. František Jedlička, 
katecheta dívčích škol v Českých 
Budějovicích. Pro svou milou po-
vahu byl všeobecně ctěn a vážen. 
V roce 1912 se na starotáborskou 
faru dostal P. J. Novák, bývalý 
táborský kaplan, emeritní farář  
z pražské diecéze. Po jeho smr-
ti zůstala budova fary prázdná, 
patřila záduší, ale starosti o údrž-
bu spadly i s kostelem na město.  
V Českých Budějovicích byla  
v roce 1912 biskupem J. A. Hůlkou 
posvěcena restaurovaná katedrála. 

Dne 15. 6. 1914 byla panem 
biskupem J. A. Hůlkou udělena  
v děkanském kostele v Táboře svá-
tost biřmování, účastni byli i naši 
občané a žactvo. 28. června 1914 
při ranní projížďce Sarajevem, při 
pořádání horských manevrů, za-
hynuli rukou srbského studujícího 
oktavána, Gavrila Principa, arici-
vévoda František Ferdinand d´Es-

te, následník trůnu, a jeho choť 
Žofie, vévodkyně z Hohenbergu. 
Srbsku byla vypovězena válka  
a byla vyhlášena všeobecná mo-
bilizace. V následujících měsících 
odešlo z naší obce do boje 46 mužů 
(33 záložníků, 13 domobrany).  
V roce 1914 zemřel papež Pius X.  
a zvolen byl Benedikt XV. V červ-
nu 1916 zavítal do Starého Tábora 
při návštěvě města Tábora budějo-
vický biskup J. A. Hůlka. 

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

Kontakty na kněze:
P. Michal Pulec
– tel.: 731 402 876, 
e-mail: faratabor@volny.cz
P. Tomasz Piechnik
– tel: 607 918 518, 
e-mail: quatsch@centrum.cz
Mgr. Václav Mikula (nem. kaplan) 
– tel. 737 266 125, 
e-mail: kaplanstvi@nemta.cz        

Pokračování ze str. 3

Vánoce v kronikách města
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Ivan Dvořák 
předseda zo čzs 

Do knihovny se nějaký čas 
nedostaneme, tak můžeme 

hledat zábavu a poučení ve svých 
domácích knihovnách nebo v elek-
tronických médiích. 

Ale na vycházky chodit může-
me.  Takže si můžeme dát krátkou 
lekci botaniky. Na Sezimáku jsou 
tři náměstí nebo parky doplněné 
tabulemi, co v nich roste. Je to ná-
městí Tomáše Bati, prostor u "tři-
náctipatráku" a park "U Hiltonu". 
Zde se člověk může dozvědět, jaké 
jehličnany, ale i listnáče, keře i stro-
my, tam rostou. Budeme teď mít  
i spoustu času na různé rukoděl-
né práce a tak si mohou rodiče  
s malými dětmi udělat docela pěk-
né věci se základem z přírodnin. 
Na mnoha místech v Sezimově Ústí 
rostou smrky. Ať už to jsou smrky 
ztepilé nebo ty stříbrné, odborně 
zvané pichlavé. Z jejich šišek se dá 
udělat pěkná výzdoba pod stro-
meček, nebo docela pěkné hračky. 

Podobně jako šišky smrků by se 
daly použít i šišky douglasek, které 
rostou u "třináctipatráku" a u te-
nisových kurtů, v ulici Svépomoc. 
Jak udělat ze šišek pěkné tučňáky 
najdete i na stránkách ČZS https://
www.zahradkari.cz/zo/sezimovo.
usti2/, návod bude ve výkladu naší 
organizace vedle pošty. Takže i vy-
cházka se dá využít trochu jinak. 
Zajděte se podívat k Petrklíči na 
tsugu kanadskou s asi nejmenšími 
šiškami, jaké v Sezimově Ústí uvi-
díte (další tsuga je zase u "třinácti-
patráku"). Všude tam, kde chodíte, 
se chovejte tak, aby i ostatním bylo 
dopřáno potěšit se pohledem na 
zajímavé stromy "u nás doma, na 
Sezimáku".                                          

INejlepší vánoční cukroví Lahodné zimní nápoje Vizovické pečivo

Příloha nejen pro ženy — Tipy — Triky — Jak na to

prosinec 2018

Vánoční tučňáci

Soňa Trostová
hvězdárna fr. pešty

Zima je díky dlouhé noci jed-
ním z nejlepších období pro 

pozorování oblohy. Poskytne nám 
pohled na jednu z nejkrásnějších 
částí hvězdného nebe. Obloha je 
nyní tmavší než letní obloha, ne-
boť v létě Slunce osvětluje nejvyšší 
vrstvy atmosféry. Dominantním 
souhvězdím je Orion, který patří 
k nejhezčím a nejlépe rozpoznatel-
ným souhvězdím celé oblohy. Nej-
jasnější hvězdy zimní oblohy tvoří 
zhruba šestiúhelník, v jehož středu 
je Betelgeuze (Orion), Rigel (Ori-
on) tvořící jeho vrchol, Aldebaran 
(Býk), Capella (Vozka), Pollux  
a Castor (Blíženci), Procyon (Malý 
pes) a Sirius (Velký pes).

 
POZOROVÁNÍ PLANET 
Merkur na konci roku je nepo-

zorovatelný. Venuši spatříme ráno 
nad jihovýchodním obzorem jako 
Jitřenku v souhvězdí Panny. Mars 
najdeme večer nad jihovýchod-
ním obzorem v souhvězdí Ryb. 
Jupiter spolu se Saturnem jsou 
pozorovatelné nad jihozápadním 
obzorem. Obě planety se k sobě 
blíží a 21. 12. v 19 hod. nastane  
v souhvězdí Kozoroha jejich velmi 
těsná konjunkce. Tento výjimeč-
ný úkaz budeme pozorovat nízko 
nad jihozápadním obzorem. Uran 
je pozorovatelný po většinu noci  
v souhvězdí Berana nad jihový-
chodním obzorem. Neptun se 
bude pohybovat večer na jihu  
a jihozápadě v souhvězdí Vodnáře.

Slunce vstupuje do znamení 
Kozoroha a začíná astronomická 
zima. V tento den přesně v 11 hod. 
nastává ZIMNÍ SLUNOVRAT. Je 
to okamžik, kdy Slunce má vůči 
rovníku nejmenší deklinaci (úhlo-
vou vzdálenost), je tedy nejblíže k 
jižnímu obzoru. Tento den je také 
nejkratší v roce a za to si užijeme 
nejdelší noc.

Měsíc – Jeho úplněk spatří-
me 30. 12. V přízemí – nejblíže  
k Zemi, se ocitne 12. 12. (361 757 
km) V odzemí – nejdále od Země, 
bude 24.12. (405 047 km)

Délka dne a noci: V prosinci 
zpočátku ubývá dne o 20 min., ku 
konci přibývá o 6 min.

ZAJÍMAVOSTI NA OBLOZE:
GEMINIDY – je to jeden z 

hlavních meteorických rojů. Nej-
vyšší jejich aktivita bude 14.12. Vy-
letují ze souhvězdí Blíženců (Ge-
mini). Ze všech meteorických rojů 
Geminidy pronikají nejhlouběji do 
atmosféry, až do výšky 40 km nad 
zemským povrchem. 

OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI
V ROCE 2020
Sonda Solar Orbiter Evropské 

kosmické agentury (ESA) 
Podle plánu odstartovala z Flo-

ridy 10. února v 5:03 našeho času 
(tedy 9. února ve 23:03 výcho-
doamerického času) pomocí nos-
né rakety Atlas V 411. Na přípravě 
čtyř z deseti přístrojů na palubě 
sondy se podílely české instituce.

Tato evropská sonda (ve spo-
lupráci ESA s NASA) je určená  
k pozorování a výzkumu Slunce, 
sluneční koróny a slunečního větru.

Luboš Perek 
Dne 17. září 2020 nás opus-

til velký český astronom docent 
RNDr. Luboš Perek, DrSc., dr. h. c. 
Během více než sta let svého života 
se nesmazatelně zapsal do mnoha 
oborů astronomie, nebeské me-
chaniky a výzkumu vesmíru po-
mocí dalekohledů, sond a umělých 
těles. Tento významný český ast-
ronom byl generálním sekretářem 
Mezinárodní astronomické unie  
a také bývalý ředitel Astronomic-
kého ústavu AV ČR a předseda 
České astronomické společnosti. 
Zasloužil se o vybudování 0,6m 
reflektoru univerzitní observato-
ře Masarykovy univerzity v Brně  
a 2m Zeissova reflektoru v  Ondře-

jově, dodnes největšího dalekohle-
du v ČR. Od roku 2012 nese jeho 
jméno, stejně jako planetka, kterou 
objevil jeho žák Luboš Kohoutek.

Marcel Grün
Dne 2. listopadu 2020 zemřel 

Marcel Grün, dlouholetý ředitel 
Hvězdárny a planetária Praha, 
vynikající český popularizátor 
kosmonautiky a dlouholetý před-
seda Astronautické sekce České 
astronomické společnosti. Svůj 
profesní život zasvětil populari-
zaci kosmonautiky. V pražském 
planetáriu nepřetržitě působil od 
roku 1967. Od roku 2000 do roku 
2017 byl jeho ředitelem.  Jeho jmé-
no bude navždy kroužit po obloze 
v podobě planetky 10403 Marcel-
grün.

František Pešta
Letos by se dožil 115 let zakla-

datel hvězdárny v Sezimově Ústí 
František Pešta. Jako člen Čes-
koslovenské astronomické spo-
lečnosti a aktivní popularizátor 
astronomie založil v Užhorodě 
první odbočku ČAS mimo Prahu 
– Podkarpatskou astronomickou 
společnost. 

Díky jeho úsilí byla vybudována 
v roce 1965 nová hvězdárna v Se-
zimově Ústí. Významná byla jeho 
práce „Meteority na Táborsku“, 
díky níž získal ocenění za význam-
nou činnost při popularizaci ast-
ronomie. Jeho jméno nese Hvěz-
dárna v Sezimově Ústí a planetka 
(21682) Peštafrantišek.

Další zajímavosti najdete také  
na našich webových stránkách 
http://www.hvezdarna-fp.eu/          

Hvězdárna  Františka Pešty

František Pešta vpravo, vedle Stanislav Průcha, demonstrátor hvězdárny

Zahrádkáři městu
trochu vánočně
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Alena Kalinová
trenérka

Hladoví Hroši porazili Tunnel-
lers 3:1 na zápasy a nejvyšší 

soutěž v republice si zahrají i příští 
rok.

Díky epidemiologické situaci 
bylo nutné odehrát všechny soft-
balové soutěže do víkendu 10. – 11. 
10. 2020. 

O svůj vrchol tak přišli naši ka-
deti, kteří se po dobré sezoně, kdy 
drželi 1. místo v západní divizi, 
chystali 25.11. na finálový turnaj 
do Prahy na Tempo.

Poslední hrací víkend sezóny 
dostali příležitost naši žáci, díky 
propršenému termínu v Trhov-
kách poskočili na postupové místo 
a dostali se mezi pět finalistů Ligy 
žáků 2020. FT ovládly týmy z divi-
ze "východ" – zlatí Hroši Havlíč-
kův Brod, stříbro SK Sever Brno 
Blue a bronz Falkons Softball HK. 
My, jako zástupci divize "jih", jsme 
urvali alespoň bramborovou a ne-
chali za sebou prvního divize "zá-
pad" Radotínský sportovní klub. 

Muže čekaly rozhodující zápasy 
v play-outu o udržení.

Sobota 10.11. Hladoví Hroši – 
Tunnellers 12:2 (po 4. směně)

Počasí se postavilo proti a prv-
ní vítězný zápas se zprovozněním 
utopeného hřiště byl současně  
i prvním krokem k úspěchu. Sou-
peř byl oslaben o několik klíčových 
hráčů včetně nadhozu a my toho 

využili. Po dvou směnách jsme 
vedli 9:0, na pálce se dařilo sko-
ro všem. Zápas v dohrávce čtvrté 
směny uzavřel dlouhým odpalem 
Řízek.

Neděle 11.11. Tunnellers – Hla-
doví Hroši 1:9 (po 5. směně)

Čtvrtý zápas série v Praze byl 
podobný. Kvalitní útok, dobrá 
obrana ve třetí směně, je to 7:0. Zá-
pas končí v páté, homerun si při-
psali Kouba a Řízek, kvalitní výkon 
na nadhozu předvedl Malovaný.

Pro všechny byla letošní liga 
nezvyklá, začalo se později, hrálo 
se celé léto a končilo se nahonem. 
Kvalita naší hry se lepšila ke konci 
sezony a naše udržení je zaslouže-
né. Příští rok bude snad lépe.

Poděkování zaslouží všichni 
hráči, realizační tým, pomocní-
ci, vedení oddílu i fanoušci, kteří, 
pokud mohli, chodili. Díky, ještě 
jednou děkujeme za vaši podporu 
v letošní sezóně a těšíme se v sezó-
ně další, ve které bude nad naším 
hřištěm stále vlát vlajka Extraligy!

Ač je velice podivná doba  
a příprava neprobíhá, jak bychom 
si představovali, příští rok nás če-
kají nové výzvy.

Do reprezentace České repub-
liky jsou vybrány dvě naše hráčky 
Tereza Koubová a Monika De-
verová, z mužů je opět pozván do 
reprezentačního týmu Adam Bo-
čánek a pro další cyklus juniorky 
Pavel Švec. Držíme palce a věříme, 
že je budou následovat i další naši 
hráči.                                                  

kolektiv učitelů 
zš školní nám.

Kouzelník Podzim, který jak 
mávnutím proutku oblékl 

přírodu do pestrého kabátku, 
už za sebou zavřel bránu a vlády 
se ujala paní Zima. Ač její moc 
v posledních letech není příliš 
veliká, jen málokterý rok se jí 
podaří rybníky proměnit v zrca-
dla, polím ustlat pod sněhovou 
peřinou a stromy ozdobit bílými 
závojíčky, určitě si ji každý z nás 
spojuje s oslavami Vánoc. Ano, 
letošní Vánoce budou asi poně-

kud neobvyklé. Ale až rozsvítíte 
na svých adventních svícnech 

poslední svíčku, až ozdobíte po-
slední větvičku na vánočním 

stromku a světýlky rozzáříte svá 
okna, nezapomeňte si užít ten čas, 
který budete moci strávit se svými 
blízkými. Užijte si svátky plné po-
hody a klidu.

I když letošní rok nenabídl příliš 
optimistických chvil, zkusme si je 
najít sami alespoň těchto pár po-
sledních dní. 

Rok 2020 už odpočítává své po-
slední dni. Za celou ZŠ Školní ná-
městí Vám přejeme, abyste prožili 
vánoční svátky plné lásky, radosti, 
pohody, štěstí a přátelství a abys-
te do nového roku vykročili plni 
zdraví, se špetkou štěstí a dostat-
kem sil a optimismu.                      

Extraliga zůstává v Sezimově Ústí

Švec příprava, Bočánek soustředění na pálce

Žáci v Brně

Vánoce se chystají vstoupit do našich příbytků
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Klára Vaňková

V  létě, po červnových úspě-
ších, následovala ve sjezdu 

na divoké vodě série závodů čes-
kého poháru a mistroství České 
republiky do 23 let na sprintové 
trati v Českém Vrbném. Zde Ma-
těj Vaněk získal titul mistra re-
publiky na deblkánoi s parťákem 
Karlem Rašnerem a jeho starší 
sestra Klára Vaňková vybojova-
la 5. místo na kajaku. V plném 
proudu byly také české poháry 
a národní kvalifikační závody ve 
slalomu.

Koncem srpna proběhlo pod 
Lipenskou přehradou mistroství 

ČR dospělých ve sjezdu a sla-
lomu, tam se Klára ve sprintu  
i v klasickém dlouhém sjezdu 
umístila také na 5. místě. Pro 
Kláru byl důležitou součástí ví-
kendu i závod v českém poháru 
ve vodním slalomu, kde skončila 
na pěkném 20. místě konečného 
pořadí. Na juniorském mistrov-
ství ČR, konaném druhý zářijový 
víkend ve Veltrusech, získal Ma-
těj ve sprintu 2. místo na singlu 
a také bral dva mistrovské tituly, 
jeden společně se zmiňovaným 
Karlem Rašnerem v kategorii C2 
a druhý s pardubickou deblovou 
hlídkou.

Letošní závodní sezona byla 
díky protikoronavirovým opat-

řením v České republice před-
časně ukončena 51. ročníkem 
Slalomu o štít města Tábora  
a přeborem Jihočeského kraje. 
V průběhu října probíhala in-
tenzivní příprava Kláry i Matěje 
na světové poháry ve Španělsku, 
maratony ve Francii a na mis-
trovsví Evropy juniorů ve slo-
vinském Solkanu, kde měl Ma-
těj bojovat o cenné kovy, jak na 
kánoi C1, tak na C2. Postupně 
byly ale všechny sjezdové závo-
dy rušeny, díky zhoršující se epi-
demické situaci v Evropě.

Přesto se trénuje dále, ale tré-
ninkové plány jsou přizpůsobeny 
přípravě na sezonu 2021.            

Martin Doležal
vedoucí střediska

Dvakrát v letošním roce za-
sáhla opatření přijatá v sou-

vislosti se šířením koronaviru 
do činnosti skautských oddílů. 
Na jaře byla činnost všech od-
dílů přerušena od 12. března  
a v omezeném režimu pak moh-
la být obnovena až třetí týden  
v květnu. Do prázdnin obnovil 
v našem středisku činnost jen  
3. oddíl, na letní tábory ale už 
mohli vyrazit členové obou od-
dílů, a to na Jižnou (3. oddíl Bílý 
Měsíc) a do Meziříčí (4. oddíl Soj-
čí pírka). 

V září se činnost obou našich 
oddílů znovu intenzivně roze-
běhla, v důsledku nepříznivé 
epidemiologické situace však 
byla 9. října veškerá zájmová čin-
nost znovu pozastavena, zatím  
(k 10.11.) na neurčito. Asi mi dají 
všichni vedoucí, trenéři či pe-
dagogové za pravdu, že kolektiv  
a vzájemné kontakty jsou to, co 
nejvíc dětem v časech omezení 
asi chybí nejvíce. O to víc se pak 
těší a radují ze společných aktivit  
a setkání. Doufejme, že toto ne-
příznivé období přežijeme všich-
ni bez úhony a že se vše vrátí  
k normálu, včetně činnosti skaut-
ských oddílů.   

Členů skautských oddílů i v Se-
zimově Ústí stále přibývá, vedení 
střediska musí myslet nejen na 
obnovu, ale i na zvýšení množství 
nezbytného táborového materiá-
lu. S podporou Jihočeského kraje 
proto středisko nechalo v letoš-
ním roce vyrobit táborové plach-
ty a dále 5 nových podsadových 
stanů. Celkové náklady činily 
85.514,30 Kč a kraj přispěl dotací 
ve výši 41.000 Kč. Děkujeme.      

S nadcházející zimní sezónou je 
opět aktuální otázka vytápění. 

Stále větší oblibě českých domác-
ností se těší dřevní pelety. S poptáv-
kou roste i nabídka a pelety nabízí 
celá řada výrobců. Spotřebitel by 
měl být ovšem při koupi pelet os-
tražitý a vědět, že norma ČSN EN 
ISO 17 225-2 je pro výrobce pouze 
technickým doporučením a není 
právně závazná. Osvědčení o kvali-
tě je navíc vydáno pouze na základě 
vzorku, který výrobce na počátku 
výroby dodá do laboratoře. 

Rozhodujícím ukazatelem kva-
lity pelet je mezinárodní certifi-
kace ENplus®, kterou v současné 
době vyžaduje značná část výrob-
ců peletových spalovacích zdrojů.  

V tomto případě certifikační orgán 
kontroluje celý proces – od kvality 
vstupní suroviny přes výrobu, skla-
dování, manipulaci, obchodní pro-
cesy a periodicky 1 x ročně kont-
rolu kvality pelet. Certifikované 
pelety jsou na obalu řádně označe-
ny logem certifikace, třídou kvality 
a číslem licence. Pokud jsou pele-
ty volně ložené, je tato certifikace 
uvedena v dodacím listu. Zatímco 
tuzemská výroba se z 96 % může 
pochlubit certifikací s nejvyšší ja-
kostí A1, ze zahraničních výrobců 
má certifikaci ENplus® jen 77 %. 
Nekvalitní pelety mohou poškodit 
kotel, snížit jeho životnost a mít 
negativní dopad na životní pro-
středí. Nákup levných pelet proto 

nemusí být ve finále tím nejlepším 
a nejlevnějším řešením. 

Pokud si nejste jisti, čím se při 
volbě vhodného zdroje vytápění 
pro váš dům nebo výběru kvalitní-
ho paliva řídit, využijte bezplatnou 
a komerčně nezávislou poradnu! 
Na bezplatnou konzultaci (na téma 
vytápění, zateplení a rekonstruk-
ce domů, dotace pro energeticky 
úsporná opatření apod.) se do 
Energy Centre České Budějovice 
(ECČB) můžete objednat na tel. 
čísle 387 312 580 nebo emailem na 
eccb@eccb.cz, bezplatná linka (zá-
znamník): 800 38 38 38.

Činnost Energy Centre České 
Budějovice je spolufinancována  
z rozpočtu Jihočeského kraje.       

Léto a podzim v kanoistice Skauti v čase
covidovém

Vytápíte peletami?
Norma nestačí, požadujte certifikaci

Dne 28.října 2020 jsme si připo-
mněli 100. výročí narození p. 
Arnošta Duby, výrobního ná-
městka Kovosvit a.s. Byl dlou-
holetým o obětavým předsedou 
TJ Spartak SÚ. Od jeho úmrtí 
uplynulo již 36 let. Za vzpomín-
ku děkují dcery Věra, Vlasta, 
Hana s rodinami a jeho bývalí 
spolupracovníci.
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AKCE

Vzhledem k současné situaci 
a  mimořádným opatřením 
sledujte naši webovou a  FB 
stránku, kde přinášíme ak-
tuální informace o  změnách 
termínů či zrušení akcí.

Změna programu vyhrazena.

ČERTOVSKÉ REJDĚNÍ
4. prosince 17 hod.
náměstí Tomáše Bati

Na programu je hra v kostky nebo 
karty o duši s čerty. Zlobivé děti 
bude čekat trest v podobě kotle 
nebo klece, hodné děti mohou 
naopak dostat dárek od anděla  
a Mikuláše.
vstupné: zdarma

VÁNOČNÍ DECHOVKA
12. prosince 19 hod.
foyer Spektrum

Malá dechová kapela Rozma-
rýnka má široký a rozmanitý re-
pertoár zahrnující nejznámější 
písničky z Moravy i Čech, a to  
v originálním znění bez úprav.
vstupné: 130 Kč

ZDOBENÍ STROMEČKŮ 
17. prosince 8.30 hod.
park před Spektrem
Děti z místních škol a školek zdo-
bí vánoční stromečky vlastnoruč-

ně vyrobenými ozdobami. Na ty 
se můžete přijít podívat do parku 
až do Tří králů.
vstupné: zdarma

ŽIVÝ BETLÉM
17. prosince 16 hod.
park před Spektrem

Živý betlém v podání žáků a uči-
telů ZŠ 9. května Sezimovo Ústí, 
kteří sehrají prastarý příběh o na-
rození Ježíše Krista. Zazpíváme si 
společně také nejznámější vánoč-
ní koledy.
vstupné: zdarma

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
24. prosince 
16 hod. Husovo náměstí
17 hod. náměstí Tomáše Bati

Sváteční zpívání vánočních ko-
led s kapelou Swing Band Tábor. 
Přijďte se naladit na Štědrý večer 
a zkrátit si čekání na Ježíška.
vstupné: zdarma

KONCERTY

VÁNOČNÍ NOKTURNO
3. prosince 19 hod.
sál Spektrum

Koncert v podání Andrey Tögel 
Kalivodové. Kouzelný večer plný 
operních árií, milého povídání  
a vánoční atmosféry.
vstupné: 330 Kč

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ 
SEZIMOVO ÚSTÍ
15. prosince 18 hod.
sál Spektrum

Koncert orchestrů a souborů Zá-
kladní umělecké školy Sezimovo 
Ústí. Vstupenky k zakoupení na 
místě.
vstupné: 50 Kč

DIVADLO

SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ
KOMORNÍ DIVADLO KALICH
11. prosince 19 hod.
sál Spektrum

Jednoho letního dne se do vily, 
ukryté v idylických lesích, sjede 
nesourodá společnost. Poněkud 
potřeštěný vynálezce Andrew, ře-
šící svou sexuální frustraci vymýš-
lením prapodivných vynálezů,  
a jeho půvabná manželka Adriana 
zde přivítají zdánlivě úzkoprsého 
filozofa Leopolda a jeho nastáva-
jící manželku, ve všech směrech 
okouzlující Ariel. Již tak dosti třas-
kavou směs doplní ještě záletný  
a bezuzdně milující lékař Maxwell 
a jeho skutečně v ničem nekom-
plikovaná přítelkyně Dulcy.
vstupné: 360 Kč

POHÁDKY

O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI 
A MAKOVÝCH BUCHTÁCH
CZIDIVADLO PRAHA
13. prosince 15 hod.
sál Spektrum
O princezně Albertině, která by 
se ráda vdávala, o čertovi Luciá-
šovi, vrchním správci pekelného 
nepořádku, který si hledá nevěs-

ŘEDITELKA MSKS
737 254 683

vedenimexus@sezimovo-usti.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM 
(SPEKTRUM)
736 523 288 

(předprodej vstupenek)
infocentrum@sezimovo-usti.cz

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

POKLADNA
736 523 288

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

GALERIE SPEKTRUM
Výstavy jsou přístupné  

v otevírací době informačního 
centra nebo kina a v době 

konání kulturních akcí MSKS.

KNIHOVNA MĚSTSKÝ ÚŘAD
381 201 145

mk1@sezimovo-usti.cz
OTEVÍRACÍ DOBA

Kulturní program na měsíc prosinec

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

KNIHOVNA ŠKOLNÍ NÁM.
603 257 500

mk2@sezimovo-usti.cz

PO 8–12 13–16
ÚT 8–12 13–16
ST – 13–18
ČT 8–12 13–16
PÁ 8–12 –
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tu, a o tom, co se všechno stane, 
když se spolu setkají. Zvítězí pek-
lo anebo láska?
vstupné: 50 Kč

PŘEDNÁŠKY

UKLIDNI SE ÚKLIDEM
10. prosince 18 hod.
loutkový sál

Kdo by nechtěl mít doma dobře 
a hlavně rychle uklizeno? Úplně 
samo to asi nepůjde, ale jak na 
to, aby vám to šlo víc od ruky, se 
dozvíte právě na naší přednášce. 
Mgr. Eva Kopečná ze společnosti 
Domestica, která 25 let provádí 
odborné školení v oblasti do-
mácnosti a pořádá akreditova-
né vzdělávací kurzy Hospodyně  
v domácnosti, vám poradí.
vstupné: 100 Kč

GALERIE

JAN TRÁVNÍČEK – OBRAZY
Výstava je prodloužena 
do 31. prosince.
malý výstavní sál Spektrum

Jan Trávníček se výtvarnou čin-
ností zabývá celý život. Už jako 

mladý chlapec navštěvoval hodi-
ny výtvarného umění svého otce. 
Na výstavě představuje obrazy  
z kamenných lomů či blatenského 
zámeckého parku, vše z okolí své-
ho rodného kraje.
vstupné: 10 Kč

BAŤOV OD ZAČÁTKU
stálá expozice 
foyer Spektrum

Jak vypadaly první roky výstavby 
průmyslové části Sezimova Ústí 
zvané Baťov, ukazuje výstava fo-
tek z let 1939-45. 
vstupné: 10 Kč

EDVARD BENEŠ A ZDENĚK
FIERLINGER: PŘÍBĚHY DOMŮ 
A ZRADY
stálá expozice 
foyer Spektrum

Nad řekou Lužnicí stojí od tři-
cátých let 20. století tři vily. Pa-
třily vrcholovým diplomatům  
a na začátku našeho příběhu ješ-
tě přátelům – Edvardu Benešovi, 
Ludvíku Strimplovi a Zdeňku 
Fierlingerovi. Jsou projevem jed-
né epochy, svědectvím o kultuře 
a životním stylu, a přitom jejich 
stěny by mohly vyprávět, jak vel-
ké dějiny států vstupují i do života 
svých aktérů.
vstupné: 10 Kč

PŘIPRAVUJEME

VÝSTAVA OBRAZŮ 
JAROSLAVA KUČERY
Výstava je přístupná 
od 6. ledna 2021.
malý výstavní sál Spektrum

Jaroslav Kučera studoval na kate-
dře výtvarné výchovy Univerzity 
Karlovy v Praze. Pedagogickou 
praxi pak získal na gymnáziích 
v Praze a od roku 1985 působil 
na Výtvarné škole Václava Holla-
ra. Tam se také později, v letech 
1996–2007, stal ředitelem. V sou-
časné době působí na Trojském 
gymnáziu jako výtvarný peda-
gog. Dětství a většinu času prožil  
v Praze – Troji, a tak často navště-
voval botanickou zahradu a ZOO. 
Jeho dědeček, Svatopluk Mocker, 
byl ředitelem Pomologického 
ústavu v Praze – Troji. Do bota-
nické zahrady se vrací i dnes, se 
svými studenty. Jeho dílo je inspi-
rováno přírodou Jižních Čech.
vstupné: 10 Kč

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA 
SEZIMOVO ÚSTÍ
16. ledna 2021 19 hod.
Wellness hotel MAS Sezimovo Ústí

Letošní ples tradičně zahájí ma-
žoretky a roztleskávačky ze ZŠ 
Školní náměstí. Uvidíte také 
ukázku latinskoamerických  

a standardních tanců. K tanci  
a poslechu bude hrát Taneční or-
chestr Variant a v malém salonku 
Hudci z Kyjova. Těšit se můžete 
na Muzikálový koktejl, degustaci 
vín a nebude chybět ani malé ob-
čerstvení.
vstupné: 400 Kč

KLUBOVNA III. VĚKU

Vzhledem k vládním nařízením  
a nouzovému stavu je veškerý 
program klubovny zrušen.

KNIHOVNY

Knihovna Městský úřad

Knižní novinky
Pro dospělé
Lars Kepler: Zrcadlový muž
Krimi
Josef Formánek: Kniha o tichu
Román
Stina Jacskon: Pustina
Thriller
Anne Jacobs: 
Osudová léta
Pokračování série Kavárna 
u anděla
Samantha Bailey: 
Na pokraji sil
Krimi
Michal Vaněček: Mlýn
Český román
Vlastimil Vondruška: 
Manželské zrcadlo
Historický román

Pro děti: 
Radek Adamec: 
Pohádky o nezbedných 
mašinkách
Pro nejmenší
Markéta Harasimová: 
Koťátka kočičky ťapičky
Pro nejmenší
Jindřiška Kratschmarová: Artur
Příběhy veselého pejska

Knihovna Školní náměstí

Knižní novinky
Pro dospělé
Julie Caplin: 
Hotýlek na Islandu
Romantický příběh
Evžen Boček: Aristokratka 
u královského dvora
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Humorný příběh
Kate Elizabeth Russell: 
Má temná Vanessa 
Román pro ženy
Elizabeth Kay: Sedm lží 
Thriller
Lenka Elbe: Uranova
Koláž žánrů

Pro děti a mládež
Jonathan Garnier: 
Dobrodruh Timo
Fantasy komiks
Dobrou noc, sladké sny 
Večerníčkové příběhy
Ed Clarke: Drak do kapsy
Velké dobrodružství 
malého dráčka
R. S. Bernerová: Noc – leporelo
Obrázkové příběhy
Příběhy o koních
Mnoho zajímavostí a rad 
o koních 

KINO SPEKTRUM

Vzhledem k současné situaci 
a mimořádným opatřením 
sledujte naši webovou a FB 
stránku, kde přinášíme ak-
tuální informace o změnách 
termínů či zrušení akcí.

Změna programu vyhrazena.

út     1. prosince 17:30 hod.
st  23. prosince 17:30 hod.
RYTMUS: TEMPOS
dokument

SR, 2020, 90 min., 12 let
Dokument přináší výjimečný po-
hled na celou Rytmusovu kariéru 
od úplných počátků až po dneš-
ní pozici uznávané a obdivované 
hvězdy a celebrity. Příběh rappera 
Rytmuse je současně i příběhem 
rapu a hiphopu u nás. „I když mě 
okolí málokdy chápalo, tak jsem 

si vždycky sobecky šel za svým 
cílem. Byly to dlouhé tři dekády 
kráčení proti proudu. Jediné, co 
jsem chtěl, bylo uznání a respekt,“ 
říká samotný Patrik Rytmus Vr-
bovský.

út  1. prosince 20:00 hod.
pá  4. prosince 17:30 hod.
so  5. prosince 20:00 hod.
MATKY
komedie
ČR, 2020, 12 let

Čtyři nejlepší kamarádky jsou 
elegantní, sebevědomé, chytré, 
užívají si a probírají spolu chlapy, 
vztahy a sex. K tomu se ale taky 
starají o děti, nebo je právě poro-
dily, případně jsou těhotné. Ale 
hlavně mají jedna druhou…

st 2. prosince 16:00 hod.
PÁSMO ANIMOVANÝCH FILMŮ 1
ČR, 45 min., přístupný
O zlaté rybce; Pohádka na šňůře; 
Zvířátka a petrovští; Autíčková 
romance; Zasadil dědek řepu.

st  2. prosince 17:30 hod.
čt  3. prosince 10:00 hod.
ŽENSKÁ POMSTA 
komedie
ČR, 2020, 88 min., 12 let

st  2. prosince 20:00 hod.
út  8. prosince 17:30 hod.
st  9. prosince 20:00 hod.
NECHTE HO JÍT

drama
USA, 2020, 114 min., 12 let, titulky
Přišli o syna, ale za žádnou cenu 
nechtějí přijít o vnuka. Poklid-

ný život penzionovaného šerifa 
George Blackledgea (Kevin Cost-
ner) a jeho ženy Margaret (Diane 
Lane) přeruší tragická smrt jejich 
syna. Vzápětí jim osud uštědří 
další ránu. Jejich snacha se znovu 
provdá a s novým partnerem od-
jede žít k jeho rodině. Pochopitel-
ně s sebou odveze i svého malého 
synka. George a Margaret by se  
s tím snad nakonec smířili, kdyby 
nový partner jejich snachy neměl 
násilnické sklony. I proto se vyda-
jí na strastiplnou cestu přes půl 
země do Dakoty, aby v případě 
nouze zakročili a odvezli chlapeč-
ka s sebou domů. 

pá  4. prosince 20:00 hod.
so  5. prosince 17:30 hod.
SLEČNA BESTIE
horor
USA, 2020, 102 min.

Kdyby Slečna bestie byla nor-
mální horor o řádění sériového 
zabijáka, roztomile naivní stu-
dentka Millie (Kathryn Newton) 
by se s velkou pravděpodobností 
stala jednou z jeho prvních obě-
tí. Monstrum, přezdívané Řezník 
(Vince Vaughn), si ji také neomyl-
ně vyhlédne, jenže místo dalšího 
zářezu na pažbě si vinou jistého 
magického rituálu ze setkání  
s Millie odnese velmi nepříjem-
nou životní komplikaci. Pokud je 
ovšem slovo „komplikace“ pro si-
tuaci, kdy se ráno probudí v jejím 
těle, dostačující. Millie je na tom 
ještě hůř, musí se vypořádat s tím, 
že se z ní přes noc stal obtloustlý 
padesátník, po kterém jdou poli-
cajti z celé Ameriky. Navíc má jen 
24 hodin na to, aby vrátila věci 
do normálu, jinak v tom chlapovi 
zůstane uvězněná navěky. 

so 5. prosince 15:00 hod.
TROLLOVÉ: 
SVĚTOVÉ TURNÉ 
animovaný
USA, 2020, 90 min., přístupný, 
dabing

ne 6. prosince 15:00 hod.
út 22. prosince 15:00 hod.
MULAN 
dobrodružný
USA, 2020, 116 min., přístupný, 
dabing

Když císař Číny vydá nařízení, že 
jeden muž na rodinu musí sloužit 
v císařské armádě k obraně země 
před nájezdníky ze severu, Hua 
Mulan, nejstarší dcera ctěného 
bojovníka, zaujme místo svého 
nemocného otce. V přestrojení 
za muže překonává Hua Jun ná-
strahy na každém kroku své cesty 
a učí se využívat své vnitřní síly  
a přijímat svůj skutečný potenciál.

ne     6. prosince 17:30 hod.
čt  10. prosince 17:30 hod.
út  29. prosince 20:00 hod.
čt  31. prosince 17:30 hod.
NIGHTLIFE: NA TAHU
komedie
GER, 2020, 111 min., 12 let, 
dabing

Co všechno se může stát během 
jedné noci a jednoho rande, které 
tak romanticky a nadějně začalo? 
Skoro všechno. Dlouhou sérii ka-
tastrofických situací zažívá v nové 
komedii „Nightlife: Na tahu“ 
Elyas M´Barek známý z komedií 
Fakjů a z Téměř dokonalých ta-
jemství. 

ne 6. prosince 20:00 hod.
PODFUK ZA VŠECHNY PRACHY
komedie
USA, 2020, 104 min., 12 let, titulky
Režie: George Gallo  
Robert De Niro, Morgan Free-
man a Tommy Lee Jones připra-
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vují v nové komedii jeden doko-
nalý „Podfuk za všechny prachy“. 
Filmový producent v ní chce bě-
hem natáčení zabít svou největší 
hereckou hvězdu, aby shrábnul 
tučný balík z pojistky a zaplatil 
svůj dluh u mafie. Jenže věčně 
opilý herec jako by měl devět ži-
votů a ze všech smrtících léček a 
nastražených karambolů odchází 
nezraněný a s grácií si jde pro dal-
ší lahev. 

út 8. prosince 20:00 hod.
st 9. prosince 17:30 hod.
GUMP – PES, 
KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
dobrodružný
ČR, 2020, přístupný

Režie: F. A. Brabec
Hrají: Bolek Polívka, Eva Holubo-
vá, Ivana Chýlková, Karel Roden, 
Jana Plodková, Richard Krajčo.
Nový film režiséra a kameramana 
F. A. Brabce.

čt 10. prosince 10:00 hod.
LÉTO PATŘÍ REBELŮM
dobrodružný
SR, D, 2020, 90 min., přístupný, 
dabing

čt 10. prosince 20:00 hod.
ne 13. prosince 20:00 hod.
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
komedie
ČR, 2020

Hořkosladká komedie o partě 
českých a slovenských přátel, kte-
ří se sejdou v pražském bytě, aby 
oslavili příchod Nového roku. 
Znají se už dlouho, a i toto setká-
ní by se neslo v duchu klasické 
silvestrovské oslavy, kdyby se ne-
narodil zdánlivě nevinný nápad: 
dát všechny mobilní telefony na 
stůl a nahlas sdílet každou do-
ručenou zprávu a dát na hlasitý 
odposlech každý příchozí hovor. 
Kolik toho o sobě nesmíme vědět, 
abychom mohli zůstat přáteli, mi-
lenci, manželi, rodiči…? Adapta-
ce světoznámé předlohy Naprostí 
cizinci z pera scenáristy Petra Jar-
chovského.

st  16. prosince 17:30 hod.
út  29. prosince 17:30 hod.
PERINBABA A DVA SVĚTY
pohádka
SR, 2020
Režie: Juraj Jakubisko
Hrají: Lukáš Frlais, Ivan Roman-
čík st., René Štůr, Sabina Skalická, 
Daniel Nekonečný.

Volné pokračování klasické slo-
venské pohádky.

st 16. prosince 20:00 hod.
čt 17. prosince 17:30 hod.
pá 18. prosince 20:00 hod.
JANIČKA Z ARKU
drama
FR, 2019, 124 min., 12 let
Je začátek roku 1439 a ve Francii 
zuří Stoletá válka. Do bitvy s An-
gličany o francouzský trůn vstu-

puje mladá dívka Jana, která věří, 
že si ji Bůh vyvolil, a postaví se do 
čela armády. Když je zajata, církev 
ji posílá k soudu na základě ob-
vinění z kacířství. Jana odmítne 
přijmout obvinění a zůstane věr-
ná svému poslání. 

čt 17. prosince 10:00 hod.
CASTING NA LÁSKU
komedie
ČR, 2020, 85 min., 12 let

čt  17. prosince 20:00 hod.
so  19. prosince 20:00 hod.
ne  27. prosince 17:30 hod.
st  30. prosince 17:30 hod.

SMRT NA NILU
krimi
USA, 2020, 135 min., 12 let, titulky

Dovolená belgického detektiva 
Hercule Poirota na palubě okouz-
lujícího říčního parníku v Egyptě 
se změní v děsivý hon na vraha 
ve chvíli, kdy idylické líbánky 
dokonalého páru postihne tra-
gédie. Příběh nespoutané vášně 
a paralyzující žárlivosti, zasazený 
do prostředí impozantní pouštní 
scenérie, dech beroucích výhledů 
a majestátních pyramid v Gíze, 
sleduje osudy skupiny cestujících, 
přičemž nečekané zvraty a záplet-
ky udržují diváka v napínavé ne-
jistotě až do konečného rozuzlení. 

pá  18. prosince 17:30 hod.
út  22. prosince 17:30 hod.
út  29. prosince 15:00 hod.
CROODSOVI: NOVÝ VĚK  
animovaný
USA, 2020, přístupný, dabing
Croodsovi přežili pořádnou porci 
různých nebezpečí a katastrof, od 
ozubených prehistorických zvířat 

až po naprostý konec světa, ale 
teď budou čelit největší výzvě ze 
všech: další rodině. Vydávají se 
totiž hledat bezpečnější místo, 
které by mohli nazývat domo-
vem. Když objeví idylický ráj, kte-
rý splňuje všechny jejich potřeby, 
myslí si, že jsou jejich problémy 
vyřešeny …

so  19. prosince 15:00 hod.
ne  20. prosince 15:00 hod.
YAKARI 
– VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
animovaný
FR, SRN, BEL, 2020, 82 min., 
dabing
Nové příhody indiánského chlap-
ce Yakari.

so  19. prosince 17:30 hod.
ne  20. prosince 20:00 hod.
út  22. prosince 20:00 hod.
TAXIKÁŘ – Z OBĚTI VRAHEM 
drama
ČR, 2020

Scénář filmu vznikl na motivy 
skutečné události, která se stala 
před několika lety na Náchodsku, 
kdy řidiče taxislužby klient při 
cestě napadl nožem a několikrát 
ho bodl.
Řidič se proti útočníkovi brá-
nil střelnou zbraní, kterou měl  
v autě. I přesto, že se taxikář brá-
nil, byl vyšetřován jako vrah.

ne 20. prosince 17:30 hod.
BÁBOVKY
romantický 
ČR, 2020, 97 min., 12 let

st 23. prosince 15:00 hod.
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
pohádka
ČR, 2020, 115 min., přístupný

Kulturní program na měsíc prosinec
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Veronika Holubová
ředitelka

V letošním roce se nám poda-
řilo s podporou Jihočeského 

kraje a spoluúčastí města Sezimo-
vo Ústí realizovat několik projektů:

1. Úprava expozice v galerii 
Spektrum

V posledních letech jsou foyer 
a prostory galerie Spektrum v Se-
zimově Ústí stále více využívány 
pro výstavní a tvůrčí účely. Díky 
podpoře Jihočeského kraje se nám 
podařilo rozšířit výstavní plochy 
o 4 mobilní pultové vitríny, které 

využijeme na plošnou expozici. 
Premiéru budou mít vitríny na-
příklad již při vánoční výstavě. 
Celkové náklady projektu byly  
55 275,85 Kč, z toho dotace Jčk či- 
nila 30 000 Kč.

2. Muzeum loutek
Loutkové divadlo má v našem 

městě dlouholetou tradici a pro-
story městského střediska dispo-
nují přibližně 130 kusy loutek. 
Díky podpoře Jihočeského kraje 
bylo možné pořídit další speciální 
vitrínu pro jejich výstavu. Na míru 
vyrobená vitrína pojme až 18 lou-
tek a návštěvníci loutkového diva-
dla si tak mohou čekání na pohád-

ku zpříjemnit právě prohlídkou 
loutek. Z prostoru před loutkovým 
sálem se postupně stává Muzeum 
loutek. Celkové náklady projektu 
byly 86 600 Kč, z toho dotace Jčk 
činila 50 000 Kč.

3. Lokální opravy zdiva na 
Kozím hrádku

Během měsíce října došlo k lo-
kální opravě kamenného zdiva.  
V rámci výběrového řízení nejlé-
pe splnila nabídku uchazeče firma 
Gretec s.r.o. V patě zdi byly vyjmu-
ty uvolněné kameny, odstraněny 
staré zbytky malty a vzniklý pro-
stor byl plně do hloubky prozděn  
z původních kamenů. Vybrána 

byla také památková spárovací 
malta dle instrukcí NPÚ. Veškeré 
práce byly prováděny s největší 
pečlivostí a tak, aby zůstaly zacho-
vány památkové hodnoty národní 
kulturní památky. Celkové nákla-
dy projektu byly 382 187,16 Kč,  
z toho dotace Jčk činila 200 000 Kč.

Pevně věříme, že výsledek kaž-
dého podpořeného projektu po-
lahodí oku návštěvníka. Ať už to 
bude při návštěvě NKP Kozí hrá-
dek, galerie Spektrum nebo lout-
kového představení.                         

st 23. prosince 20:00 hod.
AFTER: PŘIZNÁNÍ
romantický
USA, 2020, 106 min., 15 let, titulky
režie: Roger Kumble

Romantický fenomén AFTER 
přichází s druhým dílem své fil-
mové série.

pá  25. prosince 15:00 hod.
so  26. prosince 15:00 hod.
ne  27. prosince 15:00 hod.
DRAČÍ PRINCEZNA
pohádka
NOR, 2020, dabing
Pohádkový příběh inspirovaný 
fantasticko-dobrodružnými fil-
my Stevena Spielberga nebo ma-
gickými snímky Guillerma del 
Tora stírá hranice mezi klasickou 
pohádkou a moderním každo-
denním životem. Jedním z jeho 

hlavních témat filmu je dosažení 
nedosažitelného a víra v ty, které 
máme kolem sebe. Opuštěná je-
denáctiletá Sara se ve snímku po-
kouší zachránit vyděšené a trochu 
neohrabané dračí mládě společně 
se svým nově objeveným kama-
rádem Mortimerem. Možná, že 
právě tohle dobrodružství změní 
Saře celý život…

pá  25. prosince 20:00 hod.
so  26. prosince 20:00 hod.
ne  27. prosince 20:00 hod.
st  30. prosince 20:00 hod.
WONDER WOMAN 1984  
akční
USA, SP, 2020, 151 min., dabing

pá  25. prosince 17:30 hod.
so  26. prosince 17:30 hod.
DUŠE  
animovaný
USA, 2020, 100 min., přístupný, 
titulky

Co dělá člověka… člověkem? 
Pixar Animation Studios uvede 
nový celovečerní film „Duše“, ve 
kterém se představí středoškolský 
učitel hudební výchovy Joe Gard-
ner, který dostane životní šanci 
hrát v proslulém jazzovém klubu. 
Jeden chybný krok ho však přene-
se z ulic New Yorku do Neznáma 
před, což je fantastické místo, kde 
čerstvě narozené duše získávají 
před vstupem na Zemi vlastnos-
ti, návyky i zlozvyky. Joe však na 
svém životě lpí, a tak spojí síly s 
duší číslo 22, která však vůbec ne-
chápe, čím je zrovna lidský život 
tak výjimečný. A jak se Joe zou-
fale snaží duši číslo 22 vysvětlit, 
co je na životě tak skvělé, získává 
odpovědi na otázky, které si sám 

nesčetněkrát kladl. Film režíru-
je držitel Oscara® Pete Docter 
(„V Hlavě“, „Vzhůru do oblak“), 
pomocným režisérem je Kemp 
Powers („One Night in Miami”) 
a producentkou je na Oscara® 
nominovaná Dana Murray (krát-
ký film od studia Pixar „Lou“). 
V USA bude mít film „Duše“ od 
studií Disney a Pixar premiéru 
20. listopadu 2020.

st  30. prosince 15:00 hod.
PÁSMO ANIMOVANÝCH FILMŮ 2
ČR, 59 min., přístupný
Veselý cirkus; Uzel na kapesníku; 
Švec a čert; Pan Prokouk akroba-
tem; Poplach na hradě

čt  31. prosince 15:00 hod.
MOŘE KOUZEL
animovaný 
RU, 2020, 83 min., příst., dabing

Bojácný a stydlivý delfín Delphy 
objeví v moři kouzelnou klenbu. 
Ta dokáže každou rybu proměnit 
v to, čím by chtěla být…
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