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Omezení dopravy
Hlasujte v anketě Strom roku 
Výstava výtvarných prací žáků ZŠ 
Přes překážky ke hvězdám
Radost ze hry je nejdůležitější
Kulturní program

www.sezimovo-usti.cz

Měsíčník

Martin Doležal
starosta města

■ RM jmenovala Bc.  Hanu 
Ebertovou novou vedoucí 
stavebního úřadu MěÚ; 

■ rekonstrukci kuchyně 
a  vzduchotechniky ZŠ 
Švehlova provede HORA 
s.r.o. Tábor, nabídková cena 
12.291.758 Kč vč. DPH, 
schválená dotace z  MMR 
činí 6.272.957 Kč, předpo-
kládaný termín realizace 
IX/21–I/22;

■ rekonstrukci ohřevu TUV 
a vytápění ZŠ Švehlova pro-
vede MONTOP CZ spol. 
s r.o., Tábor, nabídková cena 
1.019.346,35 Kč vč. DPH, 
předpokládaný termín rea-
lizace VIII–XII/21;

■ dodavatelem dopravního 
automobilu pro dobrovolné 
hasiče bude TECHSPORT, 
s.r.o., Brno, vozidlem bude 
FORD Transit, nabídková 
cena 954.588 Kč vč. DPH, 
schválená dotace z MV ČR 
činí 450.000 Kč a  dota-
ce Jihočeského kraje činí 
300.000 Kč;

■ RM odsouhlasila zahájení 
projektových prací na  pří-
stavbu kuželny v areálu let-
ního kina;

■ veřejná zakázka na  doda-
vatele zateplení bytového 
domu č.p. 490 byla zrušena; 

■ RM schválila s  účinnos-
tí k  17.07.2021 nařízení  
č. 1/2021 Tržní řád, kterým 
bylo vedle hlavního tržního 
místa na nám. T. Bati dopl-
něno další tržní místo v ul. 
Lužnická za účelem prodeje 
občerstvení.                            

Krátce z radnice

Foto: Václav Gabriel

Martin Doležal
starosta města

Na začátku září t. r. začne roz-
sáhlá rekonstrukce odlehčo-

vacího potrubí mezi viaduktem, 
skautským areálem a Kozským po-
tokem. Stávající nefunkční odleh-
čovací stoka bude přeložena mimo 

zahrádkářskou kolonii do  komu-
nikace. Odlehčovací stoka bude 
zkapacitněna a v rámci akce bude 
postaven nový vírový separátor 
a výústní objekt.

Zrekonstruovaná odlehčovací 
stoka bude využívána k odvádění 
naředěných odlehčených splaško-
vých a dešťových odpadních vod 
z  přilehlých nemovitostí a  ulič-

ních vpustí (Švermova, Okruž-
ní, Zahradní). Součástí stavby je 
i  přeložka vnitřního vodovodu 
s osazením podzemního hydran-
tu a přeložka veřejného osvětlení. 
Investorem stavby je Vodárenská 
společnost Táborsko, s.r.o., do-
davatelem DAICH spol. s  r.o.,  
Tábor, cena stavebních prací je 
28,4 mil. Kč. Vzhledem k  tomu, 
že v  rámci akci dojde k  rekon-
strukci komunikace mezi viaduk-
tem a  skautským areálem, před-
pokládá město, že jeho nákladem 
bude rekonstruována i  zbývající 
část komunikace až k  parkoviš-
ti. Termín dokončení stavebních 
prací je 29. 4. 2022. 

Stavební práce budou probíhat 
po  etapách, ale většinou v  komu-
nikaci, její využití pro průjezd vo-
zidel bude dočasně ztíženo, v  ně-
kterých úsecích i částečně či zcela 
znemožněno. 

Kontaktní osobou za  investo-
ra (VST) je: p.  Michal Sviták, tel. 
387 761 563, 602 254 791, za tech-
nický dozor investora (VRV) 
Bc. Patrik Pudil, tel. 728 543 255, 
a za zhotovitele (DAICH): Ing. Mi-
roslav Vojík, tel. 777 115 708.            

VST
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Monika Vodehnalová
odbor správní a právní

Jen několik málo dní zbývá 
do  okamžiku, kdy se opět ote-

vřou volební místnosti.  Tím dnem 
bude 8. říjen 2021 a  volby budou 
pokračovat i  v  den následující, 
v  sobotu 9. října 2021. Volební 
místnosti se voličům zpřístup-
ní v  obvyklých časech, v  pátek 
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 
od 8.00 do 14.00 hodin, poté bude 
probíhat sčítání hlasů. A  jaké že 
nás to volby na podzim letošního 
roku čekají? Jsou to volby do  Po-
slanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky, které se naposled 
konaly v roce 2017.

Voleb se může zúčastnit ob-
čan starší 18 let, který je zapsán 
ve výpisu ze stálého či zvláštního 
seznamu voličů. Volič volí v místě 
svého trvalého bydliště a ve voleb-
ním okrsku, kam spadá. Okrskové 

volební komisi se musí prokázat 
platným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem ČR nebo ces-
tovním průkazem. V  případě, že 
volič chce využít svého práva vo-
lit, ale v době voleb se nenachází 
v  místě svého trvalého bydliště, 
může požádat o  vydání voličské-
ho průkazu osobně či písemně 
na  městském úřadě, nejpozději 
(osobně) ve  středu 6. října 2021. 
Hlasovací lístky budou voličům 
doručeny do  domovních poštov-
ních schránek nejpozději v  úterý 
5. října 2021. V  případě, že by 
volič hlasovací lístky neobdržel, 
budou k  dispozici ve  volebních 
místnostech.

Voliči, kterému je znemožněno 
se do  volební místnosti dosta-
vit např. ze zdravotních důvo-
dů, může požádat MěÚ na  tel.  
č. 381  201  135 nebo ve  dnech 
voleb přímo okrskovou volební 
komisi o  hlasování do  přenosné 

volební schránky. Seznam jed-
notlivých volebních okrsků a spá-
dových ulic vč. čísel popisných 
domů bude zveřejněn na  úřed-
ní desce MěÚ a  na  webu města  
www.sezimovo-usti.cz, př. je mož-
né se přímo informovat na MěÚ. 

I v letošních volbách voliči, kte-
ří v době voleb budou v karanténě 
př. izolaci z  důvodu nemoci co-
vid-19, mohou využít zvláštních 
způsobů hlasování, a to hlasování 
u volebního stanoviště (tzv. drive-
-in) ze silničního motorového 
vozidla, hlasování z  pobytové-
ho zařízení, které bylo z  důvodu 
covid-19 uzavřeno a  hlasování 
do  zvláštní přenosné volební 
schránky. Zvláštní způsoby hla-
sování se použijí, bude-li dne  
15. září 2021 trvat stav pandemic-
ké pohotovosti nebo nouzový stav 
vyhlášený alespoň pro část území 
České republiky z  důvodu ohro-
žení zdraví šířením onemocnění 
covid-19.                                            

Dovolujeme si Vás pozvat 
na pietní akt u příležitos-

ti 73. výročí úmrtí druhého 
prezidenta Československé 
republiky, Dr. E. Beneše.  Pi-
etní akt se koná v pátek 3. září 
od  11:00 hod. u  hrobky man-
želů Benešových. Účastníci  
a  návštěvníci aktu by se měli 
dostavit nejpozději 10 min. 
před jeho zahájením, a  to 
ke vstupu do parku.                   

Jana Aujezdecká
odbor správní a právní

Vzhledem k  tomu, že se 
druhý zářijový víkend 

bude v  Sezimově Ústí konat 
tradiční pouť, nebudou au-
tobusy na  linkách 11, 12, 13, 
16 a  17 od  pátku 10. 9. 2021 
od  8:00 hodin do  neděle  
12. 9. 2021 do  24:00 hodin 
obsluhovat zastávky Sídliště 
nad Lužnicí, Sezimovo Ústí 
I  náměstí a  Sezimovo Ústí 
I  rozcestí. Náhradní zastávka 
je Sídliště nad Lužnicí, E55. 
Bude také omezena osobní 
doprava, kdy pro objížďku 
lze využít ulic Bydlinského, 
Hromádkova a  Moskevská. 
Příjezd pouťových atrakcí 
na  Husovo náměstí a  částí 
přilehlých ulic bude od  středy  
8. 9. 2021 od  19:00 hodin  
a  jejich odjezd v  pondělí  
13. 9. 2021 do 12:00 hodin. 

Děkujeme za  pochope-
ní a  trpělivost všem, kte-
rým způsobí výše popsaná 
omezení nepříjemnosti, ze-
jména občanům bydlícím 
v dotčené lokalitě Sezimova  
Ústí I.                                          

Anna Poledňáková
iniciativa sázíme budoucnost

Do  finále letos jubilejního  
20. ročníku ankety Strom 

roku postoupila dvanáctka kan-
didátů ze sedmi krajů. Ti usilují 
o  prvenství v  podobě odborného 

ošetření zdarma a postupu do ce-
loevropského kola soutěže. Lidé 
mohou své favority podpořit on-
line na  www.stromroku.cz ane-
bo pomocí DMSky do  12. září. 
Od vzniku ankety se do hlasování 
zapojilo více než 729 tisíc lidí a vy-
bralo se téměř 2,8 milionu korun, 
které putovaly na výsadbu a ošet-
ření stromů.                                      

Omezení dopravy 
vzhledem k pouti

Volby do Poslanecké sněmovnyPozvánka

Hlasujte v anketě 
Strom roku

Martina Machálková
zást. velitele mp

■ Proběhla kontrola včetně foto-
dokumentace dopravního zna-
čení vedoucího na  parkoviště 
koupaliště Pohoda.  Z  důvodu 
nedostatečné transparentnosti 
by bylo vhodné pro příští letní 
sezónu změnit a rozšířit DZ. 

■ Z  lesa vedle Benešovy vily byly 
odstraněny vytyčovací pásky 
„Městská Policie – Zákaz vstu-
pu“. Umístěny byly z  důvodu 
zabezpečení místa proti vstupu 
nepovolaných osob při vichřici.

■ Nálezy – klíče a OP byly předá-
ny odpovědným osobám oproti 
podpisu.

■ V prostoru zahrady v oblasti Ne-
chyba byla nálezcem oznámena 
uhynulá srna. Hlídka požádala 
majitele zahrady o vstup na jeho 
pozemek. Kadáver byl sebrán 
a předán společnosti Správa lesů 
města Tábora. 

■ Spolupráce při výběru poplatků 
za zábor veřejného prostranství 
na trhu. 

■ Obsluha kiosku na  koupališti 
Pohoda oznámila v  místě větší 

počet neoprávněně zaparkova-
ných vozidel.   Po příjezdu bylo 
zjištěno, že v  ul. Nad Mýtem 
je pět vozidel zaparkovaných 
za DZ Zákaz vjezdu všech mo-
torových vozidel s  dodatkovou 
tabulkou: „Mimo zásobování“. 
Ani jedno vozidlo nebylo jako 
zásobování označeno. Přestupky 
řidičů vozidel byly zadokumen-
továny a  na  vozidla umístěny 
výzvy pro pachatele dopravního 
přestupku.   

■ Opakované závady (v  propo-
jení) na kamerách Apollo a Tr-
paslík byly oznámeny firmám 
provádějící nad nimi dohled. 

■ Součinnost s  hlídkou PČR při 
řešení napadení v  ulici Rudé 
Armády, zahrádkářská kolo-
nie. Agresívní muž napadl svou 
ženu. Hlídka PČR provedla 
orientační dechovou zkoušku 
na  přítomnost alkoholu s  pozi-
tivním výsledkem (3,6 promile). 
Hlídka PČR za  pomoci hlíd-
ky MP Sezimovo Ústí odvezla 
muže do  místa jeho trvalého 
bydliště, kde věc dořešila PČR.

■ Pan P.  S. kontaktoval MP SÚ, 
jelikož se nemohl dovolat a doz-
vonit na svoji matku žijící v DPS. 

Z činnosti Městské policie



2021 září

www.sezimovo-usti.cz 3

Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

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

Místostarostka
Ludmila Svatková

381 201 136, 733 164 138
Tajemnice MěÚ

Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134

vedoucí odboru správního 
a právního

Ing. Mgr. Petra Nedvědová
381 201 124

Sekretariát, rybářské lístky
Ema Králíková

381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Oddělení sociálních služeb
Bc. Veronika Benáková

381 201 114
Pečovatelská služba

777 794 874
Denní stacionář

605 359 317
vedoucí stavebního úřadu

Bc. Hana Ebertová
381 201 140

Životní prostředí
Bc. Petr Klíma

381 201 143
Poplatky

Jana Koubová
381 201 129 

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

Ředitelka msks (kultura)
Mgr. Zuzana Bláhová

737 254 683
Městská policie

723 149 972, 381 276 003
Vedoucí městské knihovny

Jitka Kovandová
381 201 145

Informační centrum
736 523 288

Ředitel správy města
Ing. Zdeněk Havlůj

381 200 430, 777 794 872
Vedoucí technických služeb

Karel Homolka
381 200 432, 725 769 850

Vedoucí bytové správy
Jiří Stejskal

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

725 769 861
CENTES Sezimovou Ústí, a. s.

Ing. Jaroslav Kudrna
398 998 788, 602 159 804

Kontakty
Úřední hodiny

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

Martin Doležal
vedoucí oddílu

Předchozí školní rok společným 
oddílovým aktivitám příliš 

nepřál, řadu měsíců byla spolko-
vá činnost omezena. S  o  to větší 
vervou v době, kdy to bylo možné, 
skauti z  Bílého Měsíce oddílové 
schůzky rychle obnovili a  vyra-
zili i  na  jednodenní či vícedenní 
výpravy. Během letních prázdnin 
samozřejmě nemohl chybět ani 
stanový tábor, který náš oddíl již 
mnoho let tráví na  svém tábořiš-
ti na Jižné u Červené Lhoty. Silné 
bouřky a  poškozené lesy na  za-
čátku prázdnin však znemožnili 
využít tradičního zázemí a  rychle 
jsme si museli zajistit a  postavit 

tábořiště na jiném místě. 40 účast-
níků tak mohlo prožít dva týdny 
ve  znamení verneovky Tajuplný 
ostrov, nechyběly však ani obvyklé 
táborové aktivity, lesní i noční hry, 
výlety, koupání, táborové práce či 
noční hlídky. 

V  září znovu začínají pravidel-
né schůzky v  klubovně ve  skaut-
ském areálu u  Kozského potoka, 
výpravy a  další oddílová činnost. 
O  ní a  o  připravovaných akcích 
našeho oddílu se můžete dozvědět 
na www.bilymesic.cz.                       

Probíhá zateplení bytového domu č.p. 638. Stavbu realizuje společnost HMDESIGN  
Tábor s.r.o., cena stavebních prací je 4.161.847,87 Kč vč. DPH.

Zateplování bytového domu

Skauti na Tajuplném ostrově

Pomocí GK hlídka otevřela byt, 
kde se nacházela zmiňovaná oso-
ba. Na místo byla povolána RZS.

■ Dne 13. 8. v  23:00 hodin bylo 
oznámeno rušení nočního kli-
du z Hotelu MAS. Šlo o hlasitou 
hudbu. Jednalo se o akci církve. 
Došlo k  zavření oken a  ztišení 
hudby. Organizátor hlídku ujis-
til, že se takové jednání již ne-
bude opakovat a věc byla řešena 
domluvou. 

■ Dne 15. 8. v  00:27 hodin bylo 
oznámeno rušení nočního kli-
du v oblasti Na Mýtě. Hlídka při 
příjezdu na místo v čase 0:40 ho- 
din zjistila, že hudba vychází 
z  rodinného domu. Jednalo se 
o svatbu. Došlo ke ztišení hudby 
a vše bylo řešeno domluvou.    

Z činnosti MP
Pokračování ze str. 2
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Táborský závod je nepostrada-
telnou součástí skupiny ACO 

vyrábějící prvky pro stavebnictví, 
která působí ve  čtyřiceti zemích. 
Společnost od  roku 1946 vlastní 
rodina Ahlmannova. V  České re-
publice má ACO ještě jeden výrob-
ní závod v Přibyslavi, kde vznikají 
odvodňovací systémy pro vnitřní 
odvodnění v průmyslových provo-
zech a komerčních kuchyních. 

ACO Industries Tábor se sou-
středí na  zpracovávání plastových 
materiálů. Pracují tu proto 

s technologiemi frézování, řezá-
ní, ohýbání nebo svařování polye-
tylenových a  polypropylenových 
desek i trubek. „Z těchto materiálů 
vyrábíme výrobky určené pro povr-
chové odvodnění a čištění povrcho-
vých, procesních nebo komunálních 
odpadních vod. Produkujeme i sady 
vnitřních dílů pro montáže do beto-
nových nebo laminátových nádob 
u našich sesterských organizací. Pro 
výrobu odvodňovacích žlabů a ně-
kterých nádrží používáme také me-
todu rotačního tváření,“ vysvětluje 
generální ředitel Ing. Jan Císek. 

Závod je klíčovým výrobním 
centrem skupiny ACO pro plas-
tové a  sklolaminátové odlučova-
če tuků a  ropných látek. Dodává 
také plastové žlaby. Všechny tyto 
výrobky se používají při externím 
odvodňování a  čištění povrcho-
vých vod nebo předčištění a úpra-
vě procesních odpadních vod. 
A protože je voda stále cennějším 
zdrojem, poptávka po těchto pro-
duktech neustále roste. 

Odborníci na čištění vody 
Kromě výroby je v  Táboře si-

tuováno také kompetenční cent-
rum pro čištění povrchových vod 
neboli Surface Water Treatment. 
„Společně s  kolegy z  německého 
Bürstadtu pracujeme na  vývoji 

a  inovaci produktů souvisejících 
s  naším oborem. Samozřejmě mu-
síme zohledňovat současné trendy 
a výzvy, které doba přináší. Napří-
klad se mění složení znečišťujících 
látek ve vodě nebo jejich množství. 
Na to se snažíme reagovat vývojem 
nových a úpravami stávajících pro-
duktů tak, aby byla výsledkem voda 
v nejčistší možné podobě určená pro 
vsáknutí nebo znovuvyužití na zá-
livku či jako technologická voda,“ 
upřesňuje produktový manažer 
Ing. Karel Dohnal. 

Příkladem inovace z  poslední 
doby je technický filtr ACO Stor-
mclean TF, který odstraňuje nejen 

pevné látky, ale také rozpuštěné 
škodlivé látky, koriguje změny ky-
selosti a odstraňuje i částice menší 
než 63 mikrometrů, což zaručuje, 
že dešťová voda má po průchodu 
filtračním systémem tu nejvyšší 
kvalitu. S  ohledem na  svou účin-
nost je filtr vhodný pro místa se 
zvýšenou koncentrací znečišťu-
jících látek, jako jsou benzínové 
pumpy, parkoviště, letištní a silnič-
ní infrastruktura.  

ACO se otevírá novým lidem 
Protože se závodu v Táboře daří, 

hledá pracovníky do výroby, vývo-

je i kanceláří. Dveře mají otevřené 
ženy i  muži, zkušení odborníci 
i  absolventi. „Jsme ochotni zaučit 
uchazeče bez větší předchozí praxe 
a v případě potřeby jim poskytnout 
i doplnění stávající kvalifikace, na-
příklad svářečský kurz,“ říká HR 
manažerka Gabriela Procházková. 
Pracovníci se pak podílejí na pro-
jektech a výrobcích, které odcháze-
jí do celého světa. 

Společnost ACO v  poslední 
době inovovala systém benefitů. 
Například o 6 procent zvýšila pří-
platky za odpolední a noční smě-
ny. Pracovníci mají také nárok 
na příspěvky na dopravu i stravo-
vání. Zajímavá je rovněž finanční 
motivace za  doporučení nového 
kolegy nebo náborový příspěvek. 
Konkrétní přehled nově vypsaných 
pracovních pozic je na webu ACO 
Industries Tábor https://www.aco-
-industries.cz/kariera/volne-pozi-
ce-tabor.                                              

nám záleží a pečujeme o ně.

Na našich zaměstnancích 

ACO Industries Tábor s.r.o.
Průmyslová 1158, Sezimovo Ústí 
kariera@aco.cz

www.aco-industries.cz/kariera

Daří se nám, tak se přidej ...

ACO Tábor: Zajímají nás povrchové vody
a hledáme nové kolegy
Vodě se přezdívá modré zlato. Za  poslední roky narostla její cena i  význam. 
Dříve samozřejmý a  všudypřítomný zdroj se nyní staví na  rovinu cenných 
kovů nebo ropy. Klíčové jsou proto technologie pro zachytávání a čištění vody. 
Právě produkty pro povrchové odvodnění a  čištění procesních i  komunálních 
vod vyrábí společnost ACO Industries Tábor. A ve svém oboru je velmi úspěšná. 
Výrobky míří z jihočeského města do celého světa. Protože firma roste, otevírá 
nové pozice ve výrobě i v kancelářích. 

„Jsme ochotni zaučit uchazeče bez větší předchozí praxe 
a v případě potřeby jim poskytnout i doplnění stávající kvalifikace, 

například svářečský kurz.“
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Předpokládaný nástup: dle 
dohody, lze i okamžitě.
Pracovní náplň: zajištění 
provozu technických služeb 
– údržba zeleně, komunikací, 
odpad. hospodářství, různé.
Platové podmínky: platové 
podmínky dle nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb.
Pracovní poměr: možnost 
pracovního poměru na  dobu 
neurčitou.
Základní požadavky na 
uchazeče: manuální zručnost, 
dobrý zdravotní stav, ochota 
pracovat manuálně v širokém 
spektru činností.
Výhodou: vzdělání či zku-
šenosti v  oboru zahradnictví 
a  zeleně (pracovní i  soukro-
mé), práce s motorovou pilou, 
křovinořezem, motorovými 
sekačkami, zkušenosti s  ple-
tím, vysazováním stromů, 
s opravami asfaltových komu-
nikací, betonováním, poklád-
kou dlažby apod.
Velkou výhodou: řidičský 
průkaz skupin C nebo T, zku-
šenosti s prací s plotostřihem. 
Kontakt pro bližší informace 
či jednání: 
Karel Homolka
381 200 432, 725 769 850, 
k.homolka@sezimovo-usti.cz 

Pavla Vrkočová
ZŠ Školní Náměstí

Jedna z mála akcí, kterou se nám 
podařilo už v minulém školním 

roce 2020–2021 uspořádat i  přes 
distanční výuku, byla soutěžní vý-
stava výtvarných prací žáků naší 
školy.

Možná jste si všimli, že v  ob-
dobí od  Nového roku do  neděle 
20.06.2021 byly v  místní kavárně 
U  Josefa k  vidění nejlepší práce 
našich dětí, žáků sedmých, osmých 
a devátých tříd. Zadané téma znělo 
na první pohled prostě: Sezimovo 
Ústí.  Všichni jsme však byli moc 
zvědaví, jak se s  ním naši mladí 
umělci popasují.

Každý ročník měl toto téma 
přizpůsobeno tak, aby práce, které 
vznikaly, byly nejen výtvarně zají-
mavé, ale aby též měly i návaznost 
na určitý výtvarný styl v dějinách 
umění nebo na  jiný školní před-
mět. Tak třeba devátý ročník tvo-
řil obrázky s  tématem „Sezimovo 
Ústí nereálné“ podle výtvarného 
stylu surrealismu. Budoucí studen-
ti středních škol měli tak za  úkol 
výtvarně si poradit s  černobílými 
kopiemi fotografií Sezimova Ústí. 

Osmáci museli využít svých 
znalostí z  geometrie, když tvo-
řili „Dveře do  Sezimova Ústí“. 
Za dveřmi, které jsou otevírací, se 
objeví nějaký výjev z našeho měs-
ta, což divákovi umožňuje zajíma-
vý interaktivní přístup, při němž si 
může dveře sám zavřít či otevřít.

Sedmý ročník se dozvěděl něco 
málo o perspektivní zkratce kresle-
ním „Sezimova Ústí kolem doko-
la“. Že nevíte, co si máte pod tím 
představit?  Zkuste se na  chvilku 
zasnít… stojíte sami uprostřed 
náměstí plného domů, nic vás ne-
ruší, a máte tak úžasnou možnost 
v klidu hledět přímo do nebe. To je 
nádhera, co? A takové byly i obráz-
ky našich žáků.

V úvodu stojí zmínka, že se jed-
nalo o soutěžní výtvarnou výstavu. 
Zajímá vás tedy určitě, kdo vyhrál. 
Vyhráli všichni, kdo se zúčastnili. 
Vím, z  této věty se už stalo klišé. 
Ale v této nelehké době, plné pan-
demie, opět nabývá svého význa-
mu. Všem zúčastněným patří tak 
opravdu veliké díky.

Zmiňme přesto alespoň pár 
jmen nadějných výtvarníků: David 

Serbin, Sofia Dimitrova, Kateřina 
Kolací, Veronika Heřmánková. 
A pro přesnost: největší ovace skli-
dil Tomáš Slavík z 8. B se svými se-
cesně vyhlížejícími dveřmi do Se-
zimova Ústí.

Velké poděkování patří i  panu 
Josefu Pluhařovi, který nám umož-
nil výstavu v prostorách své kavár-
ny uspořádat. A nejen to, také byl 
ochoten věnovat těm nejlepším 
ceny v  podobě dortů a  zákus-
ků. Za  to děkujeme dvojnásob. 
A  do  třetice jen všeho dobrého: 
vzhledem k tomu, že výtvarná sou-
těž zde proběhla již podruhé a pan 
Pluhař souhlasil se spoluprací i pro 
příští školní rok, vypadá to, že se 
nám v Sezimově Ústí zrodila hezká 
tradice.

A  to je pro nadcházející školní 
rok dobrá zpráva, ne?                      

Výstava výtvarných prací žáků ZŠ
Hledáme 

pracovníky a pracovnice 
technických služeb

Předpokládaný nástup: dle 
dohody, lze i okamžitě.
Pracovní náplň: zajištění 
údržby a oprav bytového fon-
du a veřejného osvětlení.
Platové podmínky: platové 
podmínky dle nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb.
Pracovní poměr: možnost 
pracovního poměru i na dobu 
neurčitou, i na zkrácený úva-
zek, vhodné i pro důchodce.
Požadavky na uchazeče: výuč-
ní list a praxe v oboru elektro. 
Kontakt pro bližší informace 
či jednání: 
Jiří Stejskal
381 200 436, 725 769 860
j.stejskal@sezimovo-usti.cz

Hledáme pracovníka 
bytové správy – elektrikáře
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Poděkování
 Děkujeme panu starostovi 

Martinu Doležalovi a  výbo-
ru pro občanské záležitos-
ti za  projevené blahopřání 
a  dárky k  našim narozeni-
nám. 

 Anna a Karel Havlíkovi
 Děkuji panu starostovi 

za milé přání k mým naroze-
ninám.          Ladislav Smažík

 Děkujeme panu starostovi 
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za  milé blahopřání k  našim 
narozeninám. 

Manželé Kubovských
 Děkuji panu starostovi 

Mgr.  Ing.  Martinu Doležalo-
vi za milé blahopřání k mým 
narozeninám. 

Irena Dukátová
 Děkuji panu starostovi  

Mgr. Ing. Martinu  Doležalovi 
a  paní Mgr.  Jarmile Hlubin-
kové za  blahopřání k  mému 
životnímu jubileu. 

Mgr. Věra Mrázková
 Děkuji panu starostovi 

Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za milé přání k mým naroze-
ninám.         Libuše Kandová 

 Děkuji panu starostovi Mar-
tinu Doležalovi za  přání 
k mým narozeninám. 

Václav Hlavín
 Děkuji panu starostovi Mar-

tinu Doležalovi za blahopřání 
k narozeninám. 

Ludmila Kupsová
 Srdečně děkuji panu starosto-

vi za milé blahopřání k mým 
narozeninám. 

Věroslava Čápová
 Děkuji paní Evě Veselé za milé 

předání dárku od  městského 
úřadu k výročí mého naroze-
ní.                       Jindřich Zídek

 Děkuji panu starostovi a  vý-
boru pro občanské záležitosti 
za blahopřání a dárek k mým 
narozeninám.

Jindřiška Tuháčková
 Děkuji panu starostovi 

Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za věcný dar a paní Novákové 
za návštěvu.  Antonín Korbel

 Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalo-
vi za milé blahopřání k mým 
narozeninám. 

Bohuslava Petrová

Na konci netradičně probíhajícího školního roku jsme se rozhodli strávit jeho poslední dny upevňováním přátelství a radostí 
z chvil strávených společně. Jak jsme to udělali? 3. A a 3. B – návštěva obory, 5. B, 2. A – koupání na Pohodě, ŠD – mlsáme palačin-
ky, 1. B – na túře v přírodě.                               Jana Šindelářová, ředitelka ZŠ Švehlova  

Hana Chotovinská
kronikářka města

V  prosincovém čísle Novinek 
z roku 2016 vyšel článek Pavla 

Kubíčka, v němž se čtenáři mohli 
seznámit se 70letou historií klubu 
leteckých modelářů (LMK) a také 
jmenovitě s těmi, kteří byli úspěš-
ní v  celostátních i  mezinárodních 
soutěžích.  Úspěchy pokračují 
a členové klubu stále dosahují vy-
nikajících výsledků jak v  národ-
ních i  mezinárodních soutěžích, 
tak i  ve  světovém poháru. Za-
nedbatelná není ani jejich prá-
ce s mládeží. Letos je to již 75 let 
od založení LMK a jistě stojí za to 
zmínit ty, kteří mají na rozvoji le-
teckého modelářství v  Sezimově 
Ústí zásluhu.

Od  roku 1960, tedy 61 let, je 
ve  vedení klubu leteckých mode-
lářů v  Sezimově Ústí několikaná-
sobný mistr republiky v  leteckém 
modelářství pan Vladimír Kubeš. 
Stále se podílí na  organizaci ná-
rodních i  mezinárodních závodů, 
je ředitelem Světového poháru 
leteckých modelářů nebo působí 
jako rozhodčí. Se svým nadšením 
pro modelařinu však není sám. In-
formace k  napsání tohoto článku 
mi poskytli i další úspěšní členové 
LMK v Sezimově Ústí pánové Jo-
sef Blažek (vítěz Světového poháru 
v  F1A 2012), Jan Čihák (1. místo 
v  F1B na  ME v  roce 2015 a  vítěz 
Světového poháru v  roce 2019) 
a  Pavel Kubíček. Nejenže jsou to 

sami zapálení modeláři, ale rádi 
předávají své poznatky a  vlastní 
modelářské vychytávky i ostatním 
zájemcům. Na  otázku, zda je pří-
prava a  lepení modelů stále baví, 
zazněla jednoznačně kladná od-
pověď. Možná to byla otázka zby-
tečná, protože z  jejich vyprávění 
a nadšení elán k této aktivitě oka-
mžitě poznáte. Tím, co je k mode-
lařině stále přitahuje, je prý to, že 
se mění materiál, ze kterého se mo-
dely připravují, a tím i jejich letové 
vlastnosti. Zhotovování modelů je 
tak svým způsobem stále napína-
vé a  zajímavé. Zatímco dříve byl 
problém s obstaráváním materiálu 
a součástek k modelům, dnes, co si 
vymyslí, si mohou i postavit. 

Vzorně vedené výsledky ze sou-
těží, rozkreslené plánky modelů 
i názorné ukázky základů mecha-
niky a  zhotovené modely vzbudí 
zájem i u laiků v tomto oboru. 

Členové LMK rádi sdílí svou 
radost z  výsledků práce i  s  ostat-
ními zájemci o  tento poněkud 
stranou stojící sport. Místem pře-
dávání zkušeností a nápadů se stal 
i  kroužek klubu leteckých mo-
delářů. S  jeho počátky je spojeno 
jméno Pavla Kňákala. Jeho násle-
dovníkem byl pan Jakub Macillis 
a  v  současné době vede kroužek 
pan Petr Blecha, u  něhož se mo-
hou případní zájemci o tuto akti-
vitu přihlásit. A  jak vzpomíná je-
den ze svěřenců pana Kňákala Jan 
Čihák, učil je jejich vedoucí krouž-
ku ve jménu motta „Kdo si hraje, 
nezlobí“ pečlivosti, trpělivosti 
a seznamoval je se základy aerody-
namiky. V průběhu let několikrát 
měnil kroužek místo svého půso-
bení a dnes má díky vedení města 
Sezimovo Ústí své místo v prosto-
rách klubu leteckých modelářů 
na náměstí Tomáše Bati. 

Poslední dny školního roku

„Per aspera ad astra“ 
– přes překážky ke hvězdám
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 Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalo-
vi za milé blahopřání k mým 
narozeninám.

Jaroslav Smetana
 Děkuji panu starostovi 

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

Marie Trpáková
 Děkuji panu starostovi Mar-

tinu Doležalovi za blahopřání 
k mým narozeninám. 

Marie Černohorská
 Srdečně děkuji panu starosto-

vi Martinu Doležalovi za bla-
hopřání k  mým narozeni-
nám a milé paní Hlubinkové 
za předání dárku. 

Vlasta Jandová

Narození: od 4. 6. do 24. 7.
Cintl David

Fleischmann Filip
Irsová Ema, Kazdová Aneta

Krátoška Vojtěch
Milešiková Isabel

Nousková Emily, Šimák Petr
Šípová Daniela

Zemřelí: od 27. 5. do 21. 7.
Doudová Marie
Hájková Ivana

Hron Josef
Kazdová Emilie
Krejčová Marie
Melenová Marie

Nedvěd Jiří
Němec Zdeněk

Novák Josef
Procházková Vlasta

Prošková Božena
Šimková Vlasta

Tůmová Jana
Uher Pavel
Vodička Jiří

A jak se na otázku, kdo se může 
do  leteckomodelářského kroužku 
přihlásit, vyjádřil Jan Čihák?

„Do leteckomodelářského krou- 
žku mohou chodit i  úplní začá-
tečníci, kteří nemají žádné zákla-
dy s prací se dřevem nebo jinými 
materiály. To vše je v kroužku na-
učíme. Leteckomodelářský svět 
je plný zajímavých, úžasných, až 
neuvěřitelných věcí. Tento skvělý 
„hobby svět“ v sobě skrývá dobro-
družství a  spoustu otázek, na  něž 
je nutné znát odpověď. V  dnešní 
hektické a  přetechnizované době 
je to jedna z  možností relaxace, 
odpočinku a regenerace našich sil. 
Nabízí příležitost pro mladé i star-
ší, jak smysluplně strávit volný čas. 
Je to výzva pro všechny, kdo chtějí 
proniknout do tajů leteckého mo-
delářství a  aerodynamiky. Hlav-
ním účelem není „jen“ výchova 
leteckého modeláře. Ne každý se 
jím musí stát, ale při stavbě mode-
lů si každý osvojí základy řezání, 
broušení, lepení, lakování, které 
je možné velmi efektivně využít 
i  v  jiných činnostech. Jak se říká, 
co se v mládí naučíš…“. No, není 
to lákavá pozvánka pro ty, kteří na-
příklad nemusí kolektivní sporty? 
A  pan Čihák pokračuje: „Dnešní 
doba je charakteristická spěchem, 
konzumností. Kolik lidí je dnes 
ochotno opustit hranice svého 
pohodlí, své zaběhané koleje? Vět-
šinou touží po získání napětí, dob-
rodružství a maximálních prožitků 
s  vyvinutím minimálního úsilí. 
V  důsledku toho vyrůstají jedin-
ci, kteří nejsou ochotni napnout 
své úsilí pro dokončení mnohých 
úkolů, jedinci, kteří si představu-
jí dobrodružství „naservírované“ 
prostřednictvím TV a PC ve svých 
domovech, stávají se z  nich pou-
ze diváci dobrodružství. Mnohdy 
však zapomínáme na  skutečnost, 
že „veliké“ dobrodružství nemusí 
být vždy spojeno pouze s dnešními 
takzvaně adrenalinovými sporty 
nebo umělými světy audiovizuál-
ních technik. Dobrodružství pra-
mení především v našich myslích, 
je to pro každého jedince plně 
individuální záležitost. Setkáváme 
se s ním v každém okamžiku na-
šeho života, když se rozhodujeme 
vstoupit do neznáma, učinit první 
krok v činnosti, o níž nevíme, jak 
dopadne. Takovéto dobrodružství 
nabízí právě i letecké modelářství.“ 

Členové kroužku nejsou pou-
ze ze Sezimova Ústí, ale i z Tábo-
ra, Chotovin, Plané nad Lužnicí 

a dalších obcí.  V současné době se 
v kroužku věnují 20 dětem, které se 
účastní i modelářských soutěží.

Jednou z těch velmi oblíbených 
u dětí do deseti let je O Čápovo lí-
zátko. V minulém roce v ní patřili 
k těm úspěšným Jan Vitoň, David 
Bláha, Tomáš Hemerle, Marek 
Hemza. První tři nejlepší dostávají 
pohár a diplom, všem účastníkům 
jistě udělá radost čokoládová fi-
dorka a  lízátko „od Čápa“. Soutěž 
si velmi pochvaluje jeden z  jejích 
organizátorů pan Josef Blažek, ale 
zároveň poukazuje i na skutečnost, 
že ne vždy se účast dětí na soutěži 
setká se zájmem rodičů. Problémy 
s organizací soutěží se jim také ne-
vyhýbají. Jako příklad uvádí: „Je 
až neuvěřitelné, že se v  průběhu 
soutěže může ztratit model letadla. 

Samotné závody mají několik kol. 
Každé kolo začíná startem letadla, 
trvá kolem dvou minut, kdy se le-
tadlo řízeně pohybuje ve vzduchu 
a končí tím, že si jde závodník své 
letadlo, které někde přistálo, na-
jít (hledání je usnadněno GPS)“. 
A  jak pan Blažek udává, stalo se, 
že ho našli u nepoctivého nálezce, 
který si ho odnesl domů.

Ale jak sami říkají: „Per aspera 
ad astra“ – přes překážky ke hvěz-
dám.

Autorem článků o leteckém mo-
delářství v Sezimově Ústí je přede-
vším Pavel Kubíček. Na webových 
stránkách LMK, ale i v odborných 
časopisech sděluje přitažlivou for-
mou informace o  činnosti klubu 
i  výsledky v  jednotlivých soutě-
žích. K soutěžím, které LMK pořá-
dá, dále patří:

 Sezimácká liga – jedná se o sérii 
čtyř soutěží, které probíhají zpravi-
dla v průběhu ledna a února na le-
tišti Aeroklubu Tábor. Soutěží se 
ve  třech kategoriích – házedlech, 
vystřelovadlech a  A3 (bezpilotní 
letadla).

Český pohár – F1A (kluzáky), 
F1B (modely s  gumovým poho-
nem), F1C (motorové modely). 
Soutěž probíhá na letišti Všechov.

Český pohár – F1H (kluzáky), 
F1G (modely s  gumovým poho-
nem), F1J (modely s  pístovými 
motory). Soutěž probíhá na  letišti 
Všechov.

Soutěže F5J (rádiem řízené vět-
roně s elektromotorem) a F3K (há-
zecí kluzáky řízené rádiem).

Mezinárodní soutěž FAI – Svě-
tový pohár v kategoriích F1A, F1B, 
F1C, F1Q (modely s elektropoho-
nem). V roce 2019 se jí zúčastnilo 
75 účastníků z 19 zemí. Její letošní 
ročník proběhne 18. září na letišti 
Všechov. 

Na  základě výsledků Českého 
poháru v  roce 2020 byli nomino-
váni a  Českou republiku a  také 
LMK Sezimovo Ústí budou re-
prezentovat na  Mistrovství světa 
v  leteckém modelářství ve Francii 
v kategorii F1A Josef Blažek, v F1B 
Jan Čihák a Michal Švehla.

Přejme tedy modelářům co 
nejvíce úspěchů v  jejich činnosti, 
a  pokud byste měli zájem stát se 
členy kroužku LMK, můžete přijít 
první pátek v říjnu v 16 hodin před 
poštu v Sezimově Ústí II.

Odkaz na webové stránky LMK: 
www.mksu.cecko.net                       

Společenská kronika

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

Tel.: 722 777 672

Inzerce
KOUPĚ

Poděkování
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Zdeněk Soldát
Hvězdárna Fr. Pešty

MEGAEVENT
11. 9. 2021 od 12 do 18 hod. Me-

zinárodní zábavná akce „hledačů 
pokladů“ (kešek) všech věkových 
kategorií ve  spojení s  turistikou 
za pomoci GPS navigace. Nyní se 
první Geocaching vůbec bude ko-
nat v jižních Čechách na hvězdár-
ně v  Sezimově Ústí a  připomene 
tak hvězdnou historii míst: 600 let 
města Tábor a 80 let jeho hvězdár-
ny. Hlavní iniciátor této zajímavé 
akce je člen hvězdárny Petr Bartoš. 
Podrobnosti a  pokyny naleznete 
na www.hvezdarna-fp.eu.

Event navazuje na  předchozí 
MegaEvent v  r. 2017 na  hvěz-
dárnách v  Ondřejově a  v  Praze  
v  r. 2019. Dnes existují „bratru“  
3 miliony keší ve 191 zemích světa 
a 200 organizací po celé planetě, což 
svědčí o mimořádně oblíbené akci 
nejen v českých luzích a hájích.

NOC VĚDCŮ
24. 9. je propagací vědy a  tech-

niky. Od  r. 2005 se pravidelně 
koná v  přihlášených, veřejně pří-
stupných institucích, např. ve ško-
lách, univerzitách, na  hvězdár-
nách. Letošním tématem je Čas  
(www.nocvedcu.cz).  

PLANETY 
NAD OBZOREM VEČER
Venuše po západu Slunce nízko 

nad severozápadem.

Jupiter a  Saturn jsou nápadné 
objekty nad jihem v souhvězdí Ko-
zoroha.

Uran před půlnocí na  východě 
v souhvězdí Berana.

Slunce Začátek podzimu 22. 9. 
v 21:21 hod. Podzimní rovnoden-
nost. Slunce se nachází na rovníku 
a  vstupuje do  znamení Vah. Ka-
lendářní podzim začíná tradičně  
21. 9. o půlnoci.

VÝROČÍ
2. 9. 1971 – 50 let od startu son-

dy Luna 18 k Měsíci, tvrdý dopad 
na povrch 11. 9. 1971.

17. 9. 1951 – 70 let od narození 
prof.  Františka Nušla, spoluzakla-
datele České astronomické společ-
nosti a hvězdárny na Petříně. 

Zabýval se hlavně měřením 
Země a času a geometrickou opti-
kou. S Janem Fričem, který založil 
hvězdárnu v Ondřejově v  r. 1898, 
vyvíjeli měřicí přístroje. Je po něm 
pojmenován kráter na  odvráce-
né straně Měsíce, planetka (3424 
Nušl) a  hvězdárna v  Jindřicho-
vě Hradci. Česká astronomická 

společnost uděluje od  roku 1999  
tzv. Nušlovu cenu, nejvyšší oceně-
ní za zásluhy ve vědě. Jeho vnukem 
byl bývalý ministr školství, filozof 
prof. Jan Sokol, zemřel 16. 2. 2021.

22. 9. 2001 – 20 let od  průletu 
sondy Deep Space-1 po  3 letech 
kolem komety Borrelly ve vzdále-
nosti 2200 km.

23. 9. 1791 – před 230 lety se 
narodil německý astronom Johann 
Encke. Kometu z r. 1786 sice neob-
jevil, ale z návratu několika komet 
zjistil, že jde o jednu a tutéž dámu, 
vracející se po 3,3 letech ke Slun-
ci a  předpověděl její další návrat  
v r. 1822. Na jeho počest byla ko-
meta s nejkratší známou periodou 
oběhu a s největším počtem návra-
tů pojmenovaná 2P/Encke. Jako 
každá kometa, blížící se ke Slunci, 
uvolňuje částice prachu, totožné 
s  meteorickými roji Jižní a  Sever-
ní Tauridy a  maximem aktivity  
10. 10. a 12. 11. 

29. 9. – 10 let od startu 1. čínské 
orbitální stanice Tchien-kung 1 
 (nebeský palác).

Délka dne: v  září se dny zkrátí 
o 1hod. 51 min.

Pranostika: Ozve-li se v  září 
hrom, bude v  zimě zavát každý 
strom.

„Čas udělal Bůh proto, aby se 
všechno nestalo naráz.“ Grafiti 
v Texasu                                             

Ladislav Šebek
předseda klubu 
TJ Sokol Sezimovo ústí

Jsou tomu již 3 roky co se sou-
časné vedení fotbalistů TJ Sokol 

Sezimovo Ústí rozhodlo plnohod-
notně obnovit mládežnické fotba-
lové kategorie na „hřišti za řekou“. 

Uvědomili jsme si, že investice 
do našich dětí je investicí do naší 
budoucnosti. Pokud chceme dlou-
hodobě zachovat určitou úroveň 
kvality fotbalu u  nás na  Sokole, 
je důležité mít kvalitní základnu 
v mládežnických kategoriích. Ten-
to dlouhodobý proces práce s mlá-
deží není vůbec snadný v podmín-
kách malého místního klubu, ale 
díky našemu jedinečnému přístu-
pu se nám to naštěstí daří plnit. 

Naším mottem při práci s  dětmi 
je, že hra patří všem našim malým 

Sokolíkům a hra je jejich nejlepším 
učitelem, fotbal dětí není fotbalem 

dospělých a naše děti jsou důleži-
tější než hra sama.

Hvězdárna Františka Pešty

Radost ze hry je nejdůležitější
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Martin Vaněk

V  posledním červnovém ví-
kendu se dlouhým sjezdem 

ve Strakonicích rozhodlo o koneč-
ném nominačním pořadí na mis-
troství Evropy, které proběhne 
v  polovině srpna ve  španělském 
Leónu pro seniory a ve slovinském 
Solkanu pro juniory a  závodníky 
do 23 let. 

Do áčkového týmu se probojo-
valo i  mnoho závodníků, pro něž 
bude účast na  dospělém šampi-
onátu premiérou. Mezi ně patří 
sezimovoústečtí sourozenci Klára 
a  Matěj Vaňkovi z  oddílu kano-
istiky TJ VS Tábor, kteří se nám 
na  mezinárodních šampionátech 
představí společně s českou elitou, 
kde dlouhodobě slyšíme jména ka-
jakářky Barbory Dimovové, singl-
kanoisty Ondřeje Rolence, kajaká-
ře Adama Satkeho nebo singlířky 
Marie Němcové. 

V kategorii dospělých kajakářek 
si pro svou první místenku dojela 
dvacetiletá Klára Vaňková. Nejen-
že se dokázala probojovat mezi 
kvarteto nejlepších závodnic, Klár-

ka ovládla celou nominační tabul-
ku v kategorii K1 ženy. Pouhý bod 
za  nejlepší kajakářkou skončila 
Barbora Bayerová, která každoroč-
ně reprezentuje Česko na meziná-
rodních akcích. Nejlepší výsledek 
v téhle jarní sezóně bylo pro Klár-
ku vítězství v Českém poháru v zá-
vodě dlouhého sjezdu nad ostatní-
mi českými kajakářkami. 

Do  reprezentačního družstva 
dospělých singlkanoistů se zařadil 
i  sedmnáctiletý Matěj Vaněk jako 
čtvrtá loď, který je v  žebříčku ju-
niorské reprezentace po  jarních 
závodech na singlu i na deblu dru-
hý. Matěj předvedl nejlepší výkon 
na mistroství České republiky do-
rostu v dlouhém sjezdu, kde skon-
čil na 2. místě na singlkanoi, a také 
bral společně se svým parťákem 
Karlem Rašnerem stříbro na debl-
kanoi. 

Klára a Matěj už měli možnost 
se porovnat na  začátku července 
se světovou seniorskou špičkou 
na Světovém poháru v Banja Luce 
v  Bosně a  Hercegovině, kde se 
umístili do top 10. Těšíme se na je-
jich další výkony na  mezinárod-
ních akcích.                                       

TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí 
ODDÍL HÁZENÉ 

 
 

pořádá k 80. výročí svého založení 
SETKÁNÍ HÁZENKÁŘSKÝCH GENERACÍ 

spojené s     
NNÁÁBBOORREEMM  DDĚĚTTÍÍ  

 
 

 
 
 
 
 

Přijďte se pobavit krásnými akcemi a radostí nejmenších 
V sobotu 4.září  do sportovní haly v Sezimově Ústí 

 
 8:30              Zahájení sportovního dne 
 9:00 – 14:30    Ukázkové zápasy všech mládežnických kategorií, 
            proložené soutěžemi ve sportovních  
            dovednostech všech hráčů i příchozích zájemců 
14:30             Slavnostní vyhlášení, poděkování a předání cen 
15:00 – 17:30    Exhibiční zápasy ml.dorostu  a starších generací 
18:00              Volná zábava 
 
 

• Občerstvení – zajištěno 
 

• Celou  akci zajistí  oddíl házené  Sezimovo Ústí  
 

 
 

 
 
  

Na Sokole se o děti starají, a bu-
dou starat i v budoucnu, amatérští 
trenéři často z  řad tatínků nebo 
maminek, kteří hrají nebo hrávali 
aktivně fotbal. Co je samozřej-
mostí, tito trenéři již splňují licen-
ce, certifikace, doplňují si vzdělá-
ní a  účastní se seminářů nových 
trendů ve  fotbale. Doba je jiná 
než za našich mladých let a hlav-
ně děti nejsou malí dospělí, proto 
i přístup budoucích trenérů musí 
být odlišný. Každá věková katego-
rie má svá specifika a to nejen co 
se týče tréninkové náplně, ale také 
přístupu k těmto dětem. Tyto od-
lišnosti musí znát každý náš trenér, 
který pracuje s naší mládeží. Chce-
me se tréninkem co nejvíce přiblí-
žit utkání a přizpůsobujeme tomu 
tréninkový plán. 

Všechno, co chceme děti naučit, 
musíme dostat do  jejich návyku, 
například správné vnímání pro-
storu je alfou a omegou současné-
ho fotbalu. Vlastně není nic, co by 
se nedalo i u nás naučit. Koncepci 
výchovy nestavíme na výsledcích, 
naším záměrem je výchova a  hra 
samotná. 

V  současnosti máme kategorie 
rozděleny na  mladší přípravku, 

starší přípravku Kadety, mladší 
žáky A a B a starší žáky. Zastoupení 
tak máme v okresních i krajských 
soutěžích. O naše děti se nyní sta-
rá osm trenérů. S  letní přípravou 
u  těch nejmenších začínáme již 
od 3. srpna každé úterý a čtvrtek 
od 16:00 – 17:30 hod., kde zároveň 
probíhá i  nábor nových malých 
fotbalistů a  fotbalistek. Více in-
formací rodiče naleznou i  na  Fa-
cebooku @sokolicisezimak nebo 
na  našich webových stránkách 
www.sokol.sezimovousti.cz. Než 
začneme s  herní podzimní sezo-
nou, letní přípravu zakončíme již, 
dá se říci, tradičním soustředěním 
mládeže oddílovým fotbalovým 
Kempem SOKOL. V  sezoně se 
děti účastní již zmíněných soutě-
ží a  také turnajů včetně zimních 
okresních lig. 

Dnes děti chodí do našeho klu-
bu ve věku, kdy ještě neví, zda je 
fotbal bude bavit, většinou přichá-
zejí z vůle rodičů nebo přecháze-
jí po  nějaké zkušenosti z  jiného 
místního fotbalového oddílu. 

U  nás je vždy každý vítán 
a naší největší radostí je radost ze 
hry všech našich dětí!                      

Reprezentační sestava 
ve sjezdu na divoké vodě 
je kompletní

Matěj Vaněk

Klára Vaňková
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Změna programu a termínů 
vyhrazena. 

AKCE

DO ŠKOLY V NOVÉM OBALU
1.-2. září
Knihovna Školní náměstí

Mají vaše učebnice atypický roz-
měr, na  který nemůžete sehnat 
obal? Chcete kvalitnější obal, kte-
rý se jen tak nerozpadne? Nebo 
byste radši měli obal, který si sami 
vyrobíte na  míru? V  knihovně 
Školní náměstí pořádáme již tra-
diční obalování učebnic a  sešitů. 
Pro zájemce, kteří pomůžou paní 
knihovnici s  obalováním, bude 
snížena cena materiálu o polovi-
nu.
vstupné: zdarma

HURÁ DO ŠKOLY
3. září 14-17 hod.
park před Spektrem

Oslavte s  námi začátek školního 
roku! Zábavné odpoledne nejen 
pro školáky spojené s  prezenta-
cí místních spolků, organizací, 
sportovních klubů a  ZUŠ Sezi-
movo Ústí. O  show se postará 
Český animační tým s  pásmem 
soutěží a písniček. Kouzelnickým 
a  žonglérským workshopem nás 
provede kouzelník PET. Při ne-
příznivém počasí se akce přesune 
do budovy Spektrum.
vstupné: zdarma

NA KUS ŘEČI 
S MIROSLAVEM DONUTILEM
20. září 19 hod.
sál Spektrum
Populární herec, bavič a vypravěč 
Miroslav Donutil nás navštíví se 
svojí one man show Na kus řeči. 

Skvělé historky, nové příběhy 
a  zážitky nám připomenou, co 
vše se může přihodit na cestách. 
Umělec bude také odpovídat 
na dotazy diváků. 
vstupné: 420 Kč 
(Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v platnosti.)

DESKOVÉ HRY
21. září 16-18 hod.
Knihovna Školní náměstí

Po  prázdninách se vydáme po-
mocí hry Panic lab do laboratoře, 
ze které zmizela malá měňavka 
snažící se skrýt před očima hráčů 
pomocí ventilátorů, změny tvaru 
či třeba barvy. Následně pomůže-
me Leovi dostat se včas ke kadeř-
níkovi, aby viděl na cestu, nesmí 
ho ale moc zdržet jeho kamarádi, 
takže bude potřeba pevné spolu-
práce. Na závěr se zamyslíme nad 
tím, jak vypadají jednotlivá zví-
řátka ve hře Umí prase létat?
vstupné: zdarma

HURÁ NA HRAD
aneb tradiční Uzamykání 
Kozího hrádku
25. září 15 hod.
NKP Kozí hrádek

Tradiční ukončení turistické se-
zony na NKP Kozí hrádek s kul-
turním programem pro malé 
i velké.
vstupné: zdarma

KONCERTY

TRIO MERTA, HRUBÝ, FENCL
6. září 19 hod.
sál Spektrum

Základní kámen českého pís-
ničkářství Vladimír Merta, fe-
nomenální houslista Jan Hrubý 
a dvakrát mladší klavírista a kyta-
rista Ondřej Fencl přináší kultov-
ní songy 70. a 80. let.
vstupné: 190 Kč
(Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v platnosti.)

DIVADLA

Vstupenky na  představení 
podzimního předplatného lze 
od  16. srpna 2021 zakoupit 
i  jednotlivě v  IC Sezimovo 
Ústí, online na našich webo-
vých stránkách nebo v  den 
konání v pokladně Spektra.

VELKÉ LÁSKY 
V MALÉM HOTELU
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA
17. září 19 hod.
sál Spektrum
Bláznivá komedie Raye Cooney-

ho o  tom, že ani člen vlády by 
si neměl něco začínat s  vdanou 
sekretářkou. A  pokud si vybe-
re k  záletům hotel, kde je i  jeho 
manželka a  čínská obsluha mu 
moc nerozumí, je to přímo kata-
strofa.
Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena 
Bočanová, Adéla Gondíková, Bet-
ka Stanková, Filip Tomsa a další
vstupné mimo 
předplatné: 390 Kč

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 září

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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PŘEDNÁŠKY

DOMINIKA NA CESTĚ 
JAPONSKEM 
21. září 19 hod.
sál Spektrum
Další z cest Dominiky Gawliczko-
vé. Všichni se usmívají, pomáhají 
si a  uctivě se klanějí, na  každém 
rohu je výběr zdravého levného 
jídla, domy se nezamykají, všu-
de je čisto, všechno je do detailu 
promyšlené. Zní to jako dokonalý 
svět, ale je?

vstupné: 170 Kč 
v předprodeji/200 Kč na místě
(Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v platnosti.)

PŘEDNÁŠKA „DO KONCE“
30. září 18 hod.
galerie Spektrum 
V  měsíci říjnu je mezinárodní 
den paliativní a  hospicové péče. 
Povídáním o  tom, jak dojít las-
kavě a  důstojně „až do  konce“, 
nás provedou vedoucí lékařka 
MUDr.  Helena Staňková a  ředi-
telka Domácího hospice Jordán 
Marie Sovadinová. Hovořit bude-
me například o tom, jestli je práce 
v  hospici smutná, náročná, proč 
tam všichni ti lidé pracují nebo 

o  čem spočívá tzv. mobilní spe-
cializovaná paliativní péče a proč 
ji nelze zaškatulkovat. Dozvíte se, 
kdo stojí v centru hospicové péče 
kromě pacienta, v  čem je odliš-
ná od  hospitalizace v  nemocni-
ci a  proč vlastně chceme strávit 

poslední dny doma. A  chtějí být 
„do konce“ doma opravdu všichni?
vstupné: dobrovolné do  sbírkové 
kasičky Domácího hospice Jordán

GALERIE

ART SETKÁNÍ 2021
Vernisáž 4. září 17 hod.
galerie Spektrum
Výstava je přístupná 
do 12. 11. 2021.

Členové a  hosté VSU ČMS při-
pravili mezinárodní výstavu 
obrazů třicítky umělců z  Čech, 
Slovenska, Rakouska nebo Švý-
carska. V dílech se představí vel-
mi různorodé a pestré náměty.
vstupné: zdarma

VÝSTAVA KROJŮ
Vernisáž 13. září 17 hod.
galerie Spektrum 
Výstava je přístupná 
do 27. 9. 2021.

Davidu Blažkovi už v mládí uča-
roval folklor. Sbírá lidové kroje 
a vše, co k nim patří. Dokáže ale 
celý kroj ušít i sám, a to včetně vý-
šivek, ozdob a  doplňků. Výstavu 
krojů obohatí krojované panen-
ky rodiny paní Stradové z Měšic, 
která spolu se svými žáky ze ZŠ 
Měšice vernisáž hudebně dopro-
vodí.
vstupné: zdarma

VÝSTAVA DOMÁCÍHO 
HOSPICE JORDÁN 
Vernisáž 30. září 17 hod.
galerie Spektrum
Výstava je přístupná 
do 29. 10. 2021.
Výstava představuje tým Domá-
cího hospice Jordán a  zachycuje 
okamžiky v zázemí hospice, které 
předcházejí výjezdům do  rodin 

pacientů. Ukazuje jednotlivé čle-
ny týmu, jejich zaměření a moti-
vaci, proč v hospici pracují.
Doplňují ji úryvky dopisů od ro-
din pacientů, které popisují jejich 
pocity a zkušenost s domácí hos-
picovou péčí. Vernisáž bude vol-
ně pokračovat besedou s vedoucí 
lékařkou MUDr. Helenou Staňko-
vou a ředitelkou Domácího hospi-
ce Jordán Marií Sovadinovou.
vstupné: zdarma

PŘIPRAVUJEME

TOMÁŠ BAŤA A ZLÍN
2. října 
odjezd: 6.00 Spektrum, 
6.05 Husovo nám. SÚ I, 
6.15 Tábor ČD 
Po čase se vracíme do Zlína a opět 
půjdeme po stopách Tomáše Bati. 
Tentokrát navštívíme kromě 
mrakodrapu a  muzea "Expozice 
Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra 
skutečnost..." další dvě nové ex-
pozice. S  průvodcem si prohléd-
neme vilu Tomáše Bati, v níž dnes 
sídlí Nadace Tomáše Bati a  dům 
si uchoval genius loci svých ma-
jitelů. Jako absolutní novinka nás 
čeká úchvatná funkcionalistická 

stavba – památník Tomáše Bati, 
který byl po rozsáhlé rekonstruk-
ci otevřen teprve v roce 2019. 
Cena: 1490 Kč
Platba hotově nebo kartou v Info-
centru Sezimovo Ústí nebo po pře-

dešlé rezervaci převodem na  účet 
705 978 359/0800, var. symbol 0210

PODAŘENÉ PANSTVO
SPOLEK DIVADELNÍCH 
OCHOTNÍKŮ MILIČÍN
11. října 19 hod.
sál Spektrum
Komedie o tom, co se stane, když 
zámožnou rodinu navštíví dva 
podvodníci. Odolá svodům po-
hledného barona manželka nebo 
podlehne okouzlení podvodnice 
uzenář Alfons? A kdo na tom nej-
více získá?

Hrají: Pazdera Zdeněk, Berano-
vá Hana, Vindušková Vendula, 
Podzimek Václav, Muzikář Petr, 
Dostálová Dana, Dvořák Pavel, 
Dostál Stanislav, Muzikářová 
Dagmar
Režie: Kořínková Vlasta
Vstupné mimo předplatné: 100 Kč

DENY&CAROL: NAPŘÍČ USA
13. října 18 hod.
sál Spektrum

Na  přednášce se dozvíme o  ces-
tách dvou mladých dam, a to na-
příč USA – doslova. Cestu začaly 
v  Chicagu, pokračovaly do  Las 
Vegas, Los Angeles, San Francisca 
a  na  Havajské ostrovy. Společně 
se s  nimi podíváme na  filmová 
místa, projedeme se kajakem 
po řece, také si ukážeme nejzná-
mější americké zábavní parky 
a mnoho dalšího. 
Přednáší: Denisa Zmeškalová 
a Karolína Kilhofová
vstupné: 100 Kč

DROBEČKY Z PERNÍKU
AGENTURA HARLEKÝN
20. října 19 hod.
sál Spektrum
Barová zpěvačka Evy Mearová 
se vrací z  protialkoholní léčebny 

Kulturní program na měsíc září

AŽ  
DO 

KONCE
Vernisáž  a beseda s vedoucí 
lékařkou MUDr. Helenou Staňkovou 
a zakladatelkou Marií Sovadinovou 
30. září 2021 v 18 hodin

Vše, co předchází výjezdu týmu 
Domácího hospice Jordán do rodin 
na fotografiích studentů Střední školy 
ART ECON Praha -moje práce v hospici

říjen 2021 
Měxus/náměstí Tomáše Bati 701
Sezimovo Ústí
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domů, kde žije společně se stár-
noucí hereckou kráskou Toby. 
K tomuto životu patří i její o de-
set let mladší milenec Lou Tenner 
a  nedospělá dcera Polly, která je 
dospělejší než její matka, a  svo-
jí kurážnou povahou ji ukáže 
správnou cestu, jak žít.
Hrají: Simona Stašová, Andrea 
Daňková, Čestmír Gebouský, He-
lena Karochová
vstupné: 460 Kč

O ZLOBIVÉM SKŘÍTKOVI
DIVADÝLKO NA SCHODECH
17. a 27. října 16.30 hod.
loutkový sál

V  jednom království se objeví 
zlý skřítek, který zničí všechno, 
co kdo pochválí. Až Kašpárek se 
skřítkem Nápravníčkem přijdou 
na to, jak zlého skřítka porazit.
vstupné: 20 Kč 

MARCEL ZMOŽEK
25. října 18 hod.
sál Spektrum

Vystoupení hudebního skladate-
le, textaře a zpěváka, který již 25 
let úspěšně působí na domácí hu-
dební scéně a navazuje na tvorbu 
svého otce Jiřího Zmožka. „Už mi 
lásko není 20 let“ a další oblíbené 
písně na koncertě jistě zazní.
vstupné: 180 Kč 

KLUBOVNA III. VĚKU

Rádi bychom od  tohoto měsíce 
navázali na  předchozí aktivity 
Klubovny 3. věku. Kromě pra-
videlných pondělních setkání, 
přednášek a  tvoření budeme po-
kračovat s  vycházkami Nordic 
walkingu (8., 15., 22. a  29. září). 
Hlavně se však těšíme, až si po-
řádně osobně popovídáme.

První setkání
6. září ve 14.00 hod.
Restaurace Hilton, 
Sezimovo Ústí II
Snad bude počasí přát a  posedí-
me ještě venku.

NORDIC WALKING I. 
8. září ve 14.00 hod.
sraz na cestě k hájence Nechyba 
Procházka přírodou s  využitím 
hůlek pod vedením paní Petry 
Kuželkové, DiS.

Oblíbená kniha
13. září ve 14.00 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
Ať už je čtení knih vaše dlouhole-
tá vášeň nebo jste se k tomu do-
stali až v nedávné době, určitě vás 
nějaká kniha oslovila. Podělte se 
o obsah i vaše pocity s ostatními.

NORDIC WALKING II.
15. září ve 14.00 hod.
sraz na cestě k hájence Nechyba 
Procházka přírodou s  využitím 
hůlek pod vedením paní Petry 
Kuželkové, DiS.

Mýdlování I.
20. září ve 14.00 hod.
Moštárna Sezimovo Ústí
Ruční výroba přírodního mýdla 
s paní Marcelou Hofbauerovou. 

NORDIC WALKING III.
22. září ve 14.00 hod.
sraz na cestě k hájence Nechyba  
Procházka přírodou s  využitím 
hůlek pod vedením paní Petry 
Kuželkové, DiS.

Mýdlování II.
27. září ve 14.00 hod.
Moštárna Sezimovo Ústí
Ruční výroba přírodního mýdla 
s paní Marcelou Hofbauerovou.

NORDIC WALKING IV.
29. září ve 14.00 hod.
sraz na cestě k hájence Nechyba 
Procházka přírodou s  využitím 
hůlek pod vedením paní Petry 
Kuželkové, DiS.

KNIHOVNY

Knihovna Městský úřad
Knižní novinky
Pro dospělé:
Arnaldur Indridason: Noc nad 
Reykjavíkem
islandská detektivka
Mandy Baggot: Ty letní noci
romantické čtení
Strážkyně podsvětí: Elizabeth 
Peters 
dobrodružné čtení
Jan Buear: 
Ženy z rodu Habsburků
životopisné portréty
Jiří Brabenec: Řeka osudu
historický román
Leo Kessler: 
T-Force. Projít peklem
válečný román

Pro děti a mládež:
Peyo: Šmouloplán
komiks
Vladimíra Vopičková: 
Špity, špity, bábo
leporelo
Pierre Couronne: 
Zuzanka a flíček
pro nejmenší
Jan Susa: Autoškolka
dopravní výchova pro děti
Veronika Válková: Vikingové
dobrodružné čtení

Knihovna Školní náměstí
Knižní novinky
Pro dospělé:
Jana Klimečková: 
Slib svatojánské noci
historický román z  dob Rakous-
ka-Uherska
Otomar Dvořák: Utajené hrady 
a zámky
cestopis po českých hradech a zá-
mcích
James Patterson: Pastýř
krimi
Mona Kasten: Snít znovu
pro ženy
Erin Watt: 
Prohnilé království
závěrečný díl série Royálové

Pro děti a mládež:
Dav Pikley: Dogman, Pán blech
komiks
Morris Gletzman: Brzy
pro mládež
Jindřiška Kratschmarová: Hugo 
a jeho psí kousky
pro začínající čtenáře
R.S. Bernerová: 
Děti vaří celý rok
kuchařka pro děti 
Má nejkrásnější knížka 
o zvířátkách
příběhy zvířátek ze všech koutů 
světa

KINO SPEKTRUM

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

Změna programu vyhrazena.

čt 2. září 10:00 hod.
LÉTO PATŘÍ REBELŮM
dobrodružný
SR, D, 2020, 90 min., přístupný, 
dabing

Jonáš se jako každý rok těší 
na  svého dědu Bernarda, se kte-
rým vždycky prožil ty nejlepší 
prázdniny. Letos je to ale jiné, 
z dědečka se stal pěkně nerudný 
chlapík. Jonáš má tedy před sebou 
velkou výzvu – musí dědovi vrátit 
chuť užívat si života. Teď jen musí 
vymyslet, jak na to. 

čt      2. září 17:30 hod.
pá     3. září 20:00 hod
so  29. září 17:30 hod.
PRVOK, ŠAMPÓN, 
TEČKA A KAREL

Kulturní program na měsíc září
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komedie
ČR, 2021, 118 min., 12 let
Čtyři kamarádi ve středním věku 
si přiznají, že nežijí tak, jak si 
představovali. A  rozhodnou se 
vyřešit svou krizi provokativní 
hrou a  plněním odvážných úko-
lů. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je 
opravdovej chlap? Pokusí se najít 
v  sobě odvahu udělat pořádnou 
kravinu jako zamlada. Nebo as-
poň odvahu za  všech okolností 
říkat to, co si opravdu myslí. 

čt 2. září 20:00 hod.
pá  3. září 17:30 hod.
GUMP – PES, 
KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
rodinný
ČR, 2020, 90 min., přístupný

Rodinný film režiséra F.A. Brabce 
je o  světě viděném očima toula-
vého psa Gumpa. O tom, jak nás 
vidí zvířata a  jak je náš svět pro 
ně důležitý. Ten svět, který jim 
dává domov, sílu, naději, ale také 
bolest. Dobrodružný příběh sku-
tečných psích hrdinů a lidí kolem 
nich.

so    4. zaří 20:00 hod.
st 15. zaří 20:00 hod.
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
komedie
ČR, 2021, 97 min., přístupný 

Když se Nataša a Dominik neplá-
novaně stanou rodiči, domluví 
se, že Nataša jako úspěšná de-
signérka hraček pro děti dokáže 
rodinu lépe finančně zabezpečit 
a hlavní část péče o novorozence 

převezme Dominik. Ten přistu-
puje k  úkolu s  poněkud naivní 
představou a nakonec musí vyna-
ložit veškerou vynalézavost, aby 
během prvního roku vůbec péči 
o malého Čeňka zvládl.

ne  5. září 15:00 hod.
MAXINOŽKA 2
animovaný
BG, F, 2020, 88 min., přístupný, 
dabing

Adamův tatínek je teď velmi slavný 
a chce využít svou slávu ke změně 
světa. Kontaktuje ho nevládní orga-
nizace, aby pomohl chránit největší 
přírodní rezervaci před znečiště-
ním ropnou společností. Když táta 
zmizí, jeho syn Maxinožka s přáteli 
udělá vše, co je v jeho silách, aby ho 
našli a zachránili.

ne 5. zaří 17:30 hod.
ATLAS PTÁKŮ
drama
ČR, 2021, 90 min., 12 let

Když se ve  staré rodinné firmě 
ukáže, že z ní kdosi vyvádí pení-
ze ve velkém, nastává konfronta-
ce s novou realitou, na níž nebyl 
nikdo připraven. Ivo Róna (Mi-
roslav Donutil), dlouholetý šéf 
prosperujícího podniku Aron, se 
snaží zorientovat v nechtěné situ-
aci, kterou mu jeho děti ani okolí 
neulehčují, ale kterou si na  sebe 
dost možná seslal sám. Nový film 
režiséra Olma Omerzu proplétá 
komplikované rodinné vztahy se 
světem moderních komunikač-
ních technologií, které dokáží 
využít naše slabá místa. Ve válce, 
která se ve filmu pokradmu roz-
poutává, ale není vůbec jasné, 
kdo stojí proti komu, natož kdo 
z ní vyjde jako vítěz.

ne      5. zaří 20:00 hod.
so 25. zaří 20:00 hod.
ZÁTOPEK
životopisný
ČR, 2021, 90 min., přístupný
Výpravný film režiséra Davida 
Ondříčka, věnovaný nejen spor-
tovnímu, ale i životnímu příběhu 
jednoho z  největších světových 
atletů všech dob, čtyřnásobného 
olympijského vítěze Emila Zá-
topka. Příběh o vítězstvích v lásce 
i ve sportu, k nimž je třeba přede-
vším velké srdce.

út 7. zaří 17:30 hod.
MATKY
komedie
ČR, 2020, 95 min., 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…
Hrají: Hana Vagnerová, Petra 
Hřebíčková, Sandra Nováková, 
Gabriela Marcinková, Jakub Pra-
chař, Jiří Langmajer, Štěpán Beno-
ni, Vladimír Polívka, Václav Neu-
žil, Viktor Preiss.

út      7. zaří 20:00 hod.
st  22. zaří 20:00 hod.
SMOLNÝ PICH 
ANEB PITOMÝ PORNO
drama
RO, L, ČR, HR, 2021, 108 min., 
18 let, titulky
Kariéra učitelky Emi se ocitne 
v  ohrožení, když se na  internetu 
objeví video, v  němž se oddává 
sexu se svým manželem. Nená-
padná třicátnice je proto postave-
ná před rodiče svých žáků, kteří 
mají rozhodnout o jejím setrvání 
v  učitelském sboru na  prestižní 
střední škole. Nekonvenční, sati-
rický film režiséra Radua Judeho 
upoutal porotu MFF Berlinale, 
kde získal Zlatého medvěda. Při-

náší humorný a dráždivý pohled 
na  současnou, pokrytectvím 
nasáklou společnost libující si 
v předsudcích a ponížení.

st 8. zaří 15:00 hod.
PÁSMO ANIMOVANÝCH FILMŮ 1
animovaný
ČR, 59 min., přístupný
Veselý cirkus; Uzel na kapesníku; 
Švec a čert; Pan Prokouk akroba-
tem; Poplach na hradě

čt 9. zaří 10:00 hod.
ŽENSKÁ POMSTA 
komedie
ČR, 2020, 88 min., 12 let

Na  skupinové psychoterapii se 
setkají tři ženy zralého věku. Liší 
se sice profesí i povahově, ale mají 
stejný problém: nevěru manželů, 
kterým obětovaly desítky, často 
i nelehkých, let společného živo-
ta. Spontánně je to sblíží a  roz-
hodnou se, že lepší než drahé 
sezení u  psychoterapeuta, bude 
pomsta.

čt 9. zaří 17:30 hod.  
ne 12. zaří 20:00 hod.  
BLACK WIDOW
akční
USA, 2021, 134 min., 12 let, 
dabing

Scarlett Johansson alias Black 
Widow se konečně dočkala svého 
prvního sólového dobrodružství, 
které však bude úplně jiné, než 
jaké doposud poznala. Skupina 
velmi nebezpečných lidí odhalila 
její už téměř zapomenutou minu-
lost, a proto se musí vydat na ces-
tu napříč celým světem, zatímco 
je pronásledována Taskmasterem 
– neúprosným zabijákem, jehož 
jediný úkol je zničit Black Widow.

Kulturní program na měsíc září
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čt    9. zaří 20:00 hod.
so 11. zaří 20:00 hod.
CESTA DOMŮ
lyrická komedie
ČR, 2021, 92 min., přístupný

Závěrečný díl kultovní trilogie. 
Cesta domů vede tam, odkud 
jsme vzešli. Nejen ve  smyslu fy-
zickém, ale i  duchovním. Hrdi-
nové našeho příběhu, každý svým 
způsobem, hledají ztracenou 
harmonii se zvířaty, s  rostlinami 
a hlavně se sebou samými.

pá 10. září 17:30 hod.
VEČÍREK
komedie
ČR, 2021, 90 min., 12 let
Na  večírku se postupně scháze-
jí bývalí spolužáci. Setkání by se 
pravděpodobně neslo v  duchu 
lehkého škorpení a nostalgických 
vzpomínek, jenže místo dalšího 
spolužáka zazvoní u dveří podo-
mní prodavač a  přinese nečeka-
nou zprávu o  kamarádovi, který 
už nikdy nedorazí. Účastníci ve-
čírku se za ním společně vydávají 
autobusem. Během cesty se uká-

že, že mluvit o  skutečných poci-
tech je mnohem složitější, než se 
zdá.

pá 10. září 20:00 hod.
TEMNÝ DŮM
horor
USA, 2021, 109 min., 15 let, titulky
Beth (Rebecca Hall), která se 

vzpamatovává z  nečekané smr-
ti svého manžela, zůstává sama 
v  domě u  jezera, který pro ni 
postavil. Začíná však odhalovat 
jeho znepokojující tajemství a  je 
odhodlaná je rozluštit.

 
so  11. zaří 15:00 hod.  
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK  
animovaný
USA, 2021, 107 min., přístupný, 
dabing
Pamatujete si na přechytralý mi-
mino v  obleku a  jeho staršího 
bráchu Tima? Oba bráchové sice 
už trochu dospěli, ale do  obleku 
se nasoukala Timova dcera Tina, 
která je, batolecímu věku navzdo-
ry, fakt ostrá holka.

so  11. zaří 17:30 hod.
st  29. zaří 20:00 hod.
ROZHNĚVANÝ MUŽ 
akční
USA, 2021, 119 min., 15 let, titulky 
Jaké tajemství skrývá nová posila 
bezpečnostní firmy? Kdo je vlast-
ně tajemný H. a jakou má minu-
lost? Tohle bude pro Los Angeles 
dlouhá noc...

ne 12. zaří 15:00 hod.
KRÁLÍČEK PETR BERE 
DO ZAJEČÍCH
animovaný
USA, AUS, 2021, 94 min., přístup-
ný, dabing
Roztomilý a všemi oblíbený krá-
ličí lump Petr se vrací. Bea, Tho-
mas a  králíci jsou teď něco jako 
rodina. Ale ať se Petr snaží sebe-
víc, stále má reputaci nenapra-
vitelného rošťáka. A  tak vezme 

do zaječích do světa, kde mu jeho 
lumpárny nikdo nevyčítá. Když 
se však jeho rodina rozhodne dát 
všechno v sázku, aby ho ve světě 
našla, musí se Petr rozhodnout, 
jaký králíček chce vlastně být.

ne 12. zaří 17:30 hod.  
EXPEDICE: DŽUNGLE
dobrodružný 
USA, 2021, 127 min., přístupný, 
dabing

Film inspirovaný slavnou atrakcí 
v  zábavním parku Disneyland je 
dobrodružnou výpravou do ama-
zonské džungle, ve které se Dway-
ne Johnson představí jako cha-
rismatický kapitán lodi a  Emily 
Blunt jako odvážná průzkumnice 
na misi.

út 14. zaří 17:30 hod.
CHYBY
romantický
ČR, 2021, 99 min., 15 let
Ema je energická prodavačka 
v supermarketu na malém městě. 
Tomáš je pokrývač žijící v neda-
leké vesnici. Jedna noc, od  které 
ani jeden z  nich nic zásadního 
nečekal, rychle přeroste ve vztah, 
lásku a  společné bydlení. Ema 
se rozhodne Tomášovi svěřit se 
vším, co v životě prožila. Toho to 
ale nezajímá, protože oba podle 
něj mají žít jen teď a tady. 

út  14. září 20:00
JAN WERICH: KDYŽ UŽ ČLOVĚK 
JEDNOU JE
dokument
ČR, 2021, 105 min., přístupný
Film mapuje klíčové okamžiky 
života Jana Wericha, vznik Osvo-
bozeného divadla, jeho boj proti 
fašismu, dramatický útěk před 
nacisty, působení ve  Spojených 
státech, rozčarování po  návratu 
do  Československa i  spolupráci 
s  novým režimem. Po  definitiv-
ním návratu domů Jan Werich 

odmítl spolupracovat s  husákov-
ským režimem, zmizel z  televiz-
ních obrazovek, nesměl hrát ani 
psát. Pro národ se tak stal symbo-
lem vzdoru a  nesouhlasu s  oku-
pací sovětskými vojsky. Přesto byl 
obklopen přáteli, které sledovala 
a evidovala StB…

st 15. zaří 15:00 hod.
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
animovaný
USA, 2021, 88 min., přístupný, 
dabing
Asi nejslavnější a  rozhodně nej-
roztomilejší záchranáři vyrážejí 
na plátna kin ve svém prvním fil-
movém dobrodružství. A bude to 
pořádná jízda, ostatně co jiného 
byste mohli od  Tlapkové patroly 
čekat.

st 15. září 17:30 hod.
SVÉRÁZ ČESKÉHO RYBOLOVU
dokument
ČR, 2021, 77 min., 12 let

Parta šesti dobrosrdečných chla-
pů vyráží na dalekou cestu za ry-
bami do Norska. Stejně jako dal-
ších 15 000 Čechů i naši hrdinové 
jednou ročně sbalí své rybářské 
pruty, nepromokavé bundy, sma-
žené řízky i  kartony piv a  dají 
na čas sbohem svým partnerkám, 
hospodám a domovům. Moře jim 
poskytuje svobodu a  touha plnit 
si své sny je žene vstříc kapitální-
mu úlovku. Nejdříve se ale musí 
vypořádat se špatným počasím, 
nespolehlivou technikou i  vlast-
ními humornými přešlapy. Jaká 
jsou tajemství mužských rybář-
ských expedic?

Kulturní program na měsíc září
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čt  16. září 10:00 hod.
ŠARLATÁN
drama
ČR, IR, PL, SK, 2020, 118 min., 
12 let
Strhující životopisné drama výji-
mečného muže obdařeného léči-
telskými schopnostmi. Příběh je 
inspirován skutečnými osudy lé-
čitele Jana Mikoláška, na kterého 
se v  průběhu několika desetiletí 
obracely s prosbou o pomoc tisíce 
lidí ze všech společenských vrstev 
včetně nejvýznamnějších osob-
ností politického i kulturního ži-
vota. Mikolášek je člověk bez od-

borného lékařského vzdělání, ale 
s  nevšedním a  nevysvětlitelným 
nadáním diagnostikovat a pomo-
cí bylinek léčit nemoci, se kterými 
si ani doktoři nevědí rady. Jeho 
mimořádné schopnosti jsou však 
vykoupeny bojem s vlastními dé-
mony. Léčitelství je jeho vnitřní 
spásou a  ochranou před sebou 
samým…

čt 16. září 17:30 hod.
MARŤANSKÉ LODĚ
romantický
ČR, 2021, 77 min., přístupný

Martin a Eliška se poprvé setká-
vají na narozeninové party ve vy-
bydlených prostorách brněnské-
ho nádraží. Mladá psycholožka 
hudebníka pozve na  přednášku, 
kterou pořádá. Na Martina zapů-
sobí. On kolem ní krouží, ona ho 
loví. Martin za ní odletí do Nor-
ska. Po návratů domů zjišťují, že 
bez sebe nemůžou být. Je to jak 

z  hollywoodské romance, jen 
v kulisách Brna. Vyléčí vesmírná 
láska všechny bolesti?

čt 16. září 20:00 hod.
VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ 
akční 
USA, 2021, 12 let

Na  filmová plátna se vrací Tom 
Hardy jako Venom, jedna z nejlep-
ších a nejkomplexnějších comicso-
vých postav společnosti Marvel.

so 18. září 15:00 hod.
CROODSOVI: NOVÝ VĚK  
animovaný
USA, 2020, 95 min., přístupný, 
dabing
Nejslavnější pravěká rodina se 
vrací! Croodsovi zjistí, že hrdi-
nové doby kamenné to fakt ne-
mají jednoduché. Nestačí, že jim 
na  každém kroku hrozí sežrání 
od  hladových potvor. Oni navíc 
museli potkat rodinu, která je 
lepší než ta jejich. Tedy aspoň to 
tak vypadá.

so 18. září 17:30 hod.
VOYAGERS – VESMÍRNÁ MISE 
sci-fi
USA, 2021, 108 min., 12 let, titulky
Budoucnost lidské rasy je v ohro-
žení. Do  dalekého vesmíru je 
proto vyslaná skupina třiceti 
mladých mužů a  žen. Když od-
halí znepokojující tajemství mise 
na  vesmírné lodi, zavládne cha-
os…

so 18. září 20:00 hod.
UBAL A ZMIZ
komedie
ČR, 2021, 99 min., 12 let 
Mireček a Vilém se živí pěstová-

ním trávy a  dostanou nabídku 
prodat veškeré zásoby za  jednu 
noc. Jenže když uzavřou obchod 
s nebezpečným Bulharem a  jeho 
pravou rukou, zjistí, že jim někdo 
vykradl pěstírnu. Mají pár hodin 
na  to, aby zachránili nejen kšeft 
roku, ale taky vlastní malíčky. 
Komedie, jejíž děj se odehrává 
během jediné šílené noci na pěti 
různých místech Prahy.

ne 19. září 15:00 hod.
MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA
rodinný
ČR, 2021, 80 min., přístupný
Městského kluka Martina, s  pře-
zdívkou Mazel, příroda moc 
nebere, má radši svůj telefon 
a na trapnej tábor pod stan do lesa 
jede spíš z donucení. Právě on ale 
objeví tajemné lesní bytosti a uza-
vře s  nimi dohodu. Nejdřív mu 
pomáhají uspět v  táborové hře, 
nakonec ale musí vyřešit mno-
hem důležitější a náročnější úkol.

ne  19. zaří 17:30
AFTER: TAJEMSTVÍ 
romantický
USA, 2021, 12 let, dabing

Třetí díl filmového a knižního fe-
noménu After přinese pro osudo-
vou lásku Tessy a Hardina zatím 
největší zkoušku. Zkoušku, která 
může zanechat jejich silný vztah 
v  troskách. Tessu čeká životní 
rozhodnutí a  Hardin bude čelit 
nejen svým běsům a  minulosti, 
ale i šokujícímu odhalení, které se 
týká jeho rodiny.

ne 19. září 20:00 hod.
MSTITEL
komedie
ČR, 2021, 93 min., 15 let
„Když nemůžeš, tak přilej“, říká 
motto filmu, v  němž se zkra-
chovalý herec rozhodne propít 
až k expedici na Mars, najít sám 
sebe, lásku, něco k pití a  tlačítko 

START. A když ne to, tak se ale-
spoň všemu pomstít, především 
šéfovi divadla, který ho vyhodil. 
A  manželce, která ho hned poté 
vyhodila rovněž.

st 22. září 15:00 hod.
PRINCOVA CESTA
animovaný
F, L, 2019, 77 min., přístupný, dabing
Když při jedné ze svých pro-
cházek po  pobřeží objeví mladý 
opičák Tom bezvládného a  zra-
něného starce, netuší, jak velké ta-
jemství před ním leží. Prošedivělý 
muž je princem, který pochází 
z  neznámého kontinentu. Mezi 
ním a mladíkem se začne odvíjet 
překvapivé přátelství. 

st  22. září 17:30 hod.
SLEČNA BESTIE
komedie
USA, 2020, 102 min., 15 let, titulky
Monstrum, přezdívané Řezník si 
vyhlédne jako další oběť Millie, 
jenže vinou jistého magického 
rituálu si ze setkání s  Millie od-
nese velmi nepříjemnou životní 
komplikaci: ráno se probudí v je-
jím těle. Millie je na tom ještě hůř, 
přes noc se z  ní 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.

čt 23. září 10:00 hod.
HAVEL 
životopisný
ČR, 2020, 100 min., 12 let
Celovečerní film Havel přináší 
příběh jedné z  nejvýraznějších 
osob naší historie Václava Havla 
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z  časů disentu, kdy ještě nebyl 
slavnou osobností. „Portrét stát-
níka nečekejte,“ slibuje režisér 
Slávek Horák. Film se soustředí 
na Havlův bouřlivý osobní život, 
kterému dominuje boj za pravdu 
a  správnou věc, pronásledování, 
věznění a  také milostné vzta-
hy, vlastní pochyby a  humor. 
V centru všeho je pak neobvyklý 
a o to silnější vztah s manželkou  
Olgou.

čt 23. září 17:30 hod.
ne  26. září 17:30 hod.
JEDINĚ TEREZA
komedie
ČR, 2021, 102 min., přístupný

Příběh lásky, která se ocitla v nej-
kritičtějším bodě. Co udělá zami-
lovaný člověk, aby ji zachránil? 
Úplně všechno. Navzdory tomu, 
že ho čekají četné nástrahy, omy-
ly a  fatální nedorozumění. Láska 
prostě bolí.

Čtvrtek 23. září 20:00
DUŠE  
animovaný
USA, 2020, 100 min., přístupný, 
dabing  
Středoškolský učitel hudební 
výchovy Joe Gardner dostane 
životní šanci hrát v  proslulém 
jazzovém klubu. Jeden chybný 
krok ho však přenese z ulic New 
Yorku do  Neznáma před, což je 

místo, kde čerstvě narozené duše 
získávají před vstupem na  Zemi 
vlastnosti, návyky i zlozvyky. Joe 
však na svém životě lpí a tak spojí 
síly s duší číslo 22, která však vů-
bec nechápe, čím je zrovna lidský 
život tak výjimečný. A  jak se Joe 
zoufale snaží duši číslo 22 vysvět-
lit, co je na životě tak skvělé, sám 
získává odpovědi na otázky, které 
si sám nesčetněkrát kladl. 

pá 24. září 17:30 hod.
BOŽE TY SEŠ HAJZL
komedie
NSR, 2020, 89 min., 12 let, titulky
Steffi právě dokončila střední 
školu a těší se na poslední třídní 
výlet do  Paříže, kde chce prožít 
první romantickou noc s  Fabia-
nem, svou středoškolskou láskou. 
Stane se ale něco, s čím nikdo ne-
počítal. Jednou lékařskou kontro-
lou se pro Steffi všechno mění.

pá 24. září 20:00 hod.
MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
tragikomedie
SR, ČR, 2020, 104 min., přístupný, 
titulky
Josef je spisovatel, který jednoho 
dne získá nečekanou schopnost 
– mimořádný sluch v  podobě 

zaječích uší. Ten mu umožňu-
je výborně slyšet nejenom hlasy 
dalších lidí, ale především jejich 
myšlenky... Střet cizích a  vlast-
ních představ o sobě samém ote-
vře Josefovi oči.

so  25. září 15:00 hod.
HOTEL TRANSYLVÁNIE: 
TRANSFORMÁNIE 
animovaný
USA, 2021, přístupný, dabing
Když se Van Helsingův myste-
riózní vynález “Monstrifikátor” 

rozbije, Drak jeho parta příšer se 
promění v lidské bytosti, zatímco 
z  Johnnyho se stane monstrum! 
Mají teď nepatřičná těla, Drak 
přijde o  své magické schopnosti 
a rozjařený Johnny si užívá život 
v těle monstra. Musí se ale spojit 
a vydat se napříč zeměkoulí, aby 
našli prostředek k záchraně dřív, 
než bude pozdě, a  než se jeden 
z druhého zblázní.

so 25. září 17:30 hod.
ne 26. září 20:00 hod.
út 28. září 17:30 hod.
ZBOŽŇOVANÝ
komedie
ČR, 2021, 99 min., 12 let

Uznávaný a všemi oblíbený pedi-
atr Zdeněk jde do důchodu. Celý 
život byl vyhlášeným lékařem ne-
mocnice a nyní se těší na zaslou-
žený odpočinek. Ještě víc se však 
těší jeho rodina. Jenže Zdeněk 
není tak dokonalý, jak se zdá. Má 
jedno velké tajemství. Už téměř 
40 let udržuje milenecký poměr 
s  ortopedkou Danou. A  Dana 
samozřejmě očekává, že na  ni 
Zdeněk teď bude mít konečně víc 
času.

ne  26. zaří 15:00 hod.
DRAČÍ ZEMĚ
animovaný
D, 2020, 91 min., přístupný, dabing
Rodinný film s  trojící neobvyk-
lých hlavních hrdinů: drakem, 
zlodějíčkem a  horským šotkem. 
Hrdinové se vydávají na  dobro-
družnou cestu, jejímž cílem je 
nalezení dračí země.

út  28. září 20:00 hod.
ANNY
dokument
ČR, 2020, 67 min., 12 let
Nový časosběrný dokument He-
leny Třeštíkové sleduje příběh 
stárnoucí prostitutky Anny. Přes-
tože žije na  společenském dně, 
ona sama nikdy neztrácí svou 
lidskou důstojnost, humor nebo 
víru ve  štěstí. „Poctivě tu šlapu 
dobrejch dvacet let a čím dál míň 
to hodí.“

st 29. září 15:00 hod.
PÁSMO ANIMOVANÝCH FILMŮ 2
animovaný
ČR, 45 min., přístupný
O zlaté rybce; Pohádka na šňůře; 
Zvířátka a  petrovští; Autíčková 
romance; Zasadil dědek řepu

čt 30. září 10:00 hod.
TICHÝ SPOLEČNÍK
komedie
ČR, 2020, 100 min., 12 let
Lenka se vrací do  rodné vesnice 
na Slovácku, kde si chce po rozvo-
du dobít baterky. Trefí se do doby, 
kdy se její otec rozhodne potopit 
na dno přehrady, aby na zahradě 
zatopeného do-mu našel zakopa-
nou bednu se slivovicí.

čt 30. září 20:00 hod.
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
akční
USA, 2021, 163 min., 15 let, titulky

James Bond, agent 007, skončil 
aktivní službu a  užívá si zaslou-
žený odpočinek na Jamajce. Klid 
však nemá dlouhého trvání – ob-
jeví se totiž jeho starý přítel Felix 
Leiter ze CIA a požádá ho o po-
moc. Mise na záchranu unesené-
ho vědce se ukáže být zrádnější, 
než se na začátku zdálo. 

Kulturní program na měsíc září


