
duben 2022V tomto vydání
2
3
3
4
6

9–13

www.sezimovo-usti.cz

Měsíčník

Martin Doležal
starosta města

■ ZM schválilo novou vy-
hlášku o  obecním systému 
odpadového hospodářství, 
dle kterého se zejména 
navyšuje frekvence velko-
objemových kontejnerů 
na zahradní odpad (14 dní) 
a upravuje počet přidělova-
ných popelnic pro domác-
nosti v  rodinných domech 
v závislosti na počet přihlá-
šených osob v domě;

■ V  návaznosti na  úpravu 
organizačního řádu MěÚ 
a  proběhlá výběrová řízení 
byli jmenováni noví ve-
doucí některých odborů, 
konkrétně Ing.  Mgr.  Ned-
vědová – vedoucí odboru 
Kanceláře tajemníka MěÚ, 
Ing.  Aujezdecká – vedoucí 
odboru správního a  sociál-
ního, Mgr. Mráčková – ve-
doucí odboru stavebního 
úřadu a  územního pláno-
vání a Bc. Holub – vedoucí 
odboru investic, místního 
hospodářství, dopravy a ži-
votního prostředí;

■ RM schválila navýšení darů 
poskytovaných městem no-
vým občánkům města a se-
niorům při jejich životním 
jubileu.                                       

Krátce z radnice

Martin Doležal
starosta města

Válka. Asi nikdo z  nás neu-
važoval, že se ještě dnes, ve   

21. století, budou spory a  problé-
my mezi státy v Evropě řešit za po-
mocí zbraní. Přesto jsme bohužel 
svědky takového konfliktu a navíc 
ne příliš daleko od našich hranic. 
Agrese Ruské federace proti Ukra-
jině s  sebou nese nejen padlé či 
zraněné vojáky a poškozená vojen-
ská zařízení, ale především mnoho 
obětí a  utrpení civilního obyva-
telstva a  ohromné hospodářské 
škody. Ve většině evropských států 
i v České republice se zvedla velká 
vlna solidarity, finančních i peněži-
tých sbírek, které směřovaly do po-
stižených oblastí. 

Válka vyvolala od  samého za-
čátku i  exodus několika miliónů 
obyvatel Ukrajiny, kteří ze země 
prchají hledat bezpečí před útoky 
a bombardováním jejich domovů. 

Denně tak i do naší republiky při-
cházejí tisíce především žen a dětí, 
hledajících u nás útočiště. Někteří 
si sebou vzali většinu potřebných 
věcí, řada z nich unikla ze zničené-
ho domova prakticky bez ničeho.

Cílem některých ukrajinských 
běženců je i  Sezimovo Ústí. Mys-
lím, že je naší morální povinností 
jim pomoci a poskytnout jim po-
třebné zázemí. Sociální pracovnice 
městského úřadu pomáhá uprch-
líkům s  vyřízením všech nutných 
administrativních úkonů i se zajiš-
těním nezbytného oblečení a  dal-
šího vybavení. Město operativně 
provedlo inventarizaci vhodných 
a  dostupných bytových či neby-
tových prostor, které je možno 
ihned či po provedení nezbytných 
úprav využít k  zajištění nouzové-
ho ubytování. K  18. březnu dalo 
město k  dispozici ukrajinským 
rodinám dva byty, připraveny jsou 
k  dočasnému nastěhování pokoje 
na ubytovně házené, ve spolupráci 
se Správou města se připravují ně-

které další byty, místnosti v domě 
s  pečovatelskou službou apod. 
K vybavení prostor postelemi a za-
řízením jsou využívány věci získa-
né z probíhající sbírky na sběrném 
dvoře v ul. Zahradní, případně se 
využívají další sběrná místa např. 
v  Táboře. Rovněž školy a  školky 
v  našem městě již přivítaly první 
ukrajinské děti a  díky jazykové 
blízkosti probíhá jejich aklimati-
zace docela dobře. Je také potěši-
telné, že některým běžencům se již 
podařilo najít si v okolí práci a na-
stoupit do zaměstnání.

Příchod ukrajinských běženců 
do města je pro nás všechny nová 
realita, přičemž není zřejmé, zda 
bude na kratší či delší dobu nebo 
jestli některé rodiny nebudou chtít 
u nás zůstat. V každém případě je 
na nás všech, jak se s danou situ-
ací vyrovnáme. Pevně věřím, že to 
my, sezimoústečtí, se ctí zvládne-
me a  že těm „našim“ ukrajincům 
poskytneme bezpečné a přijatelné 
zázemí.  Děkuji.                                  

Zázemí pro ukrajinské uprchlíky

Zápisy do všech základních 
škol zřizovaných městem 

Sezimovo Ústí proběhnou 
ve dnech 6. a 7. dubna 2022.

Zápisy do všech mateřských 
škol zřizovaných městem 
Sezimovo Ústí proběhnou 
ve dnech 3. a 4. května 2022.

Pro bližší informace o  or-
ganizaci a  průběhu zápisu 
sledujte internetové stránky 
jednotlivých mateřských a zá-
kladních škol.                                 

Zápisy do ZŠ a MŠ 
pro rok 2022/2023

Nová vyhláška  o odpadech 
Z činnosti JSDH 
Z činnosti Městské policie
Kulturista Milan Matějko
Ptačí rubrika
Kulturní program

Město Sezimovo Ústí vyjádřilo podporu Ukrajině a jejím obyvatelům vyvěšením vlajky Ukrajiny na budově Městského úřadu.
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Petr Klíma
Oddělení žp

Zastupitelstvo města v  březnu 
schválilo novou obecně závaz-

nou vyhlášku č. 1/2022 o  stano-
vení obecního systému nakládání 
s  komunálním odpadem. Vyhláš-
ka reaguje na  požadavek nového 
zákona o  odpadech zvýšit míru 
třídění odpadů v  obcích a  s  tím-
to cílem zavádí některá opatření. 

Od  dubna tak vyhláška přináší 
některé změny v  dosavadním za-
vedeném systému. Především:
■ zavádí nové stanoviště vel-

koobjemového přepravníku 
na bioodpad v ul. Švehlova u sil-
nice E 55

■ zvyšuje a  sjednocuje četnost 
svozu velkoobjemových pře-
pravníků na bioodpad na všech 
4 stanovištích z  měsíčního 
na  14denní, a  to v  sudé týdny, 
v  období od  1. sudého týdne 

v  měsíci dubnu do  1. sudého 
týdne v měsíci listopadu 

■ rozšiřuje dobu, po  kterou jsou 
přepravníky na stanovištích při-
stavovány a to od 14:00 do 18:00 
hod.

■ mění den přistavování přeprav-
níku na  ul. Svépomoc z  pátku 
na úterý.

V případě, že přistavění vychá-
zí na  státní svátek, přepravníky 
budou přistaveny ve  stejný den 
v následujícím týdnu. Rozpis dnů, 
ve kterých budou v letošním roce 
přepravníky přistavovány, jsou 
uvedeny na  webových stránkách 
města Sezimova Ústí v sekci Sprá-
va města. Tento aktuální rozpis 
nahrazuje rozpis přistavování pře-
pravníků, uvedený v  Odpadovém 
kalendáři pro rok 2022. Rozpis 
provozu sběrných dvorů v  Od-
padovém kalendáři zůstává beze 
změn. 

Vyhláška dále upravuje ma-
ximální počet městem přidělo-
vaných nádob o  objemu 110 l 
(popelnice) k  počtu uživate-
lů v  domácnostech v  rodinných 
domech v  maximálním počtu 
1 nádoby pro 1 – 3 přihlášené 
osoby, 2 nádoby pro 4 – 6 osob,  
3 nádoby pro 7 – 9 osob a 4 nádoby 
pro 10 osob a více. Nádoby, které 
překračují tento limit, budou po-
stupně odváženy. Cílem opatření 
je zvýšit třídění odpadu a  snížit 
provozní náklady na  obsluhu od-
padových nádob.                                

STANOVIŠTĚ DEN PŘISTAVĚNÍ 

u zastávky Českých drah a.s. PONDĚLÍ

ulice Svépomoc – u tenisových kurtů u čp. 656 ÚTERÝ

ulice Švehlova – u křižovatky s ul. Mlýnská u silnice E 55 STŘEDA

ulice Palackého – u křižovatky s ulicí Dr. E. Beneše ČTVRTEK

 nabízíme možnost brigády 
na DPP
 volné pozice: pokladní, 
 plavčík
 podmínka: věk 18 let

Brigáda je během 
provozu letního koupaliště 
(červen – září)

Plavčík: je držitelem certifikátu 
(pokud ho nevlastní, školení 
zajistíme i zaplatíme)

Pokladní: spolehlivost, odpo-
vědnost 

Mzda: 130 Kč/hod.

Kontakt:
733 624 771 
r.sarvadi@sezimovo-usti.cz 
739 482 365 
l.mansfeldova@sezimovo-usti.cz

Masopustní veselici již tradičně uspořádala ZŠ a MŠ 9. května. Průvod masek zamířil od základní školy na náměstí T. Bati, kde 
se jednotlivé třídy předvedly se svým programem. Potěšit obyvatele Domu s pečovatelskou službou a denním stacionářem se 
v masopustním převleku podařilo i pracovnicím pečovatelské služby.

Poděkování
■ Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k mým narozeninám.
                                       Jiří Vejvar
■ Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k  narozeninám. 
                                   Josef Kuldan
■ Děkuji panu starostovi 

za přání a paní Jarmile Hlu-
binkové za  předání dárku 
k mým narozeninám. 

                                 Eva Rajková
■ Děkuji panu starostovi 

Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za  blahopřání k  mému jubi-
leu.                  Jana Hlavínová

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

Zdeňka Jírová
■ Děkuji panu starostovi 

Mgr.  Ing.  Martinu Doleža-
lovi za  přání k  narozeninám 
a paní Hlubinkové za předání 
daru.                 Zdeněk Šafář

Nabídka brigády 
na koupališti 

Pohoda

Nová vyhláška města o odpadech
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Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

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

Místostarostka
Ludmila Svatková

381 201 136, 733 164 138
Tajemnice MěÚ

Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134

Právník MěÚ
Ing. Mgr. Petra Nedvědová

381 201 137
Sekretariát, rybářské lístky

Ema Králíková
381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Odbor správní a sociální
Ing. Jana Aujezdecká

381 201 116
Sociální pracovnice

Bc. Eva Urbanová
381 201 114

Pečovatelská služba
777 794 874

Denní stacionář
605 359 317

Oddělení stavebního úřadu
Mgr. Ivana Mráčková

381 201 140
Oddělení rozvoje a dopravy

Bc. Josef Holub
381 201 113

Životní prostředí
Bc. Petr Klíma

381 201 143
Poplatky

Jana Koubová
381 201 129 

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

Ředitelka msks (kultura)
Mgr. Zuzana Bláhová

737 254 683
Městská policie

723 149 972, 381 276 003
Vedoucí městské knihovny

Jitka Kovandová
381 201 145

Informační centrum
736 523 288

Ředitel správy města
Ing. Zdeněk Havlůj

381 200 430, 777 794 872
Vedoucí technických služeb

Karel Homolka
381 200 432, 725 769 850

Vedoucí bytové správy
Jiří Stejskal

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

725 769 861
CENTES Sezimovou Ústí, a. s.

Ing. Jaroslav Kudrna
398 998 788, 602 159 804

Kontakty
Úřední hodiny

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

Tomáš Novák
Velitel jednotky jsdh 
Sezimovo ústí

Dne 17. února zasáhla Sezimo-
vo Ústí, stejně jako většinu 

České republiky, větrná smršť. Jed-
notka sboru dobrovolných hasičů 
Sezimovo Ústí zasahovala ten den 
dvakrát. 

Poprvé v  15:38 hod. jednotka 
vyjela s  CAS 25 DENNIS Rapier 
na technickou pomoc k odstraně-
ní nebezpečných stavů v Sezimově 
Ústí na  Soukeníku. Po  příjezdu 
na místo byly zjištěny padlé stromy 
přes komunikaci, jednotka stromy 
rozřezala a  odklidila z  vozovky. 
Po  konzultaci s  Městskou policií 
Sezimovo Ústí byla komunika-
ce uzavřena z  důvodu nebezpečí 
pádu dalších stromů. Poté se jed-
notka vrátila zpět na základnu.

Po  ošetření techniky byla 
v  16:32 hod. jednotka vyslána 
operačním důstojníkem k  další 
události. Jednotka vyjela s  CAS 
25 DENNIS Rapier na technickou 
pomoc k odstranění nebezpečných 
stavů do  obce Skalice – Skalické 
jednoty. Po  příjezdu na  místo byl 
zjištěn padlý strom přes komu-

nikaci, jednotka strom rozřezala 
a po odklizení a úklidu vozovky se 
vrátila zpět na základnu.

Na území obce došlo ještě k dal-
ším událostem spojených s větrnou 
smrští, ty byly z důvodu technické 
náročnosti řešeny profesionální 
jednotkou z Tábora.



                                                            

 
 

Martina Machálková
Zást. Velitele mp

■ Vlivem silného poryvu větru 
došlo na bytovém domu v ulici 
Průmyslová k poškození střechy. 
Hlídka provedla uzavření okolí, 
obyvatele přilehlých domů upo-
zornila na  nebezpečí s  tímto 
spojeným. V součinnosti se SM 
byla uzavřena část dané ulice 
a do odstranění nebezpečí pro-
váděna kontrola prostoru.

■ V  ulici Budějovická byl zjištěn 
podnapilý muž. Hlídka jej lustra-
cí ověřila a dohlédla na jeho bez-
pečný odchod domů, čehož byl 
v rámci možností sám schopen.

■ Na ulici Dukelská byl nalezen le-
žící muž, k němuž neznámá oso-
ba přivolala rychlou záchrannou 
službu. Lékař konstatoval užití 
omamné látky bez důvodu hos-
pitalizace. Muž byl zvednut ze 
země a odebral se k domovu.

■ PČR předala MP oznámení 
o  odchytu psa v  oblasti Souke-
níku. Po příjezdu na místo hlíd-
ka zjistila, že se jedná o katastr 
města Planá nad Lužnicí, kam 
bylo oznámení postoupeno. 

■ Provedena prověrka na  deponii 
materiálu v souvislosti s vytvoře-

ním černé skládky na Soukeníku. 
Věc zpracována a  postoupena 
přestupkové komisi k dořešení. 

■ Při pravidelné kontrole veřejných 
WC po jejich automatickém uza-
vření nalezeni uvnitř zařízení 
bezdomovci, dva muži, jedna 
žena. Byli vykázáni. Na místě ne-
bylo zjištěno žádné poškození. 

■ Podařilo se zjistit totožnost 
muže, který navštěvoval des-
kové hry v  knihovně a  vyhle-
dával společnost dětí. Během 
šetření vyšlo najevo, že se jedná 
o mentálně retardovaného, zce-
la neškodného muže se sklony 
kamarádit se s dětmi, na jejichž 
mentální úrovni se i on ve svém 
věku nachází. Muž se nedopustil 
protiprávního jednání.  

■ V bývalém včelínu v lese u Sou-
keníku byla zjištěna osoba bez 
domova. Muž byl z místa vyká-
zán pro absenci souhlasu vlast-
níka k přebývání. 

■ Hlídka přijala žádost na  řešení 
neoprávněně zaparkovaného 
vozidla před vjezdem do garáže. 
Vzhledem ke skutečnosti, že ob-
last je ve  statutu stavby, nebylo 
možné provést odtah vozidla. 
Hlídka zjistila majitele, který vo-
zidlo v  rámci dobrých soused-
ských vztahů přeparkoval.

■ V  ulici Nerudova bylo umístě-
no přenosné zákazové dopravní 
značení s dodatkovou tabulkou 
odkazující na platnost u budovy, 
kde firma prováděla práci, kdy 
vzniklo nebezpečí odpadnutí 
stavebního materiálu na komu-
nikaci. Všichni řidiči zákaz re-
spektovali.

■ Hlídka zjistila vloupání do gará-
ží na Koreji, kdy spatřila pode-
zřelé vozidlo z  místa ujíždějící. 
Místo činu bylo zajištěno proti 
vniknutí neoprávněných osob 
a  znehodnocení případných 
kriminalistických stop. PČR 
byly předány zjištěné informa-
ce týkající se typu podezřelé-
ho vozidla, registrační značky 
apod. Předmětné vozidlo bylo 
zadrženo ve  Středočeském kra-
ji, pachatelé mají na  svědomí 
rozsáhlou majetkovou trestnou 
činnost spočívající v  krádežích 
vloupáním do objektů a odcize-
ní motorových vozidel. 

■ PČR bylo předáno 6 záznamů 
z Městského dohlížecího kame-
rového systému pro objasnění 
trestné činnosti.

■ Fotopasti, které MP užívá, byly 
umístěny na  různých místech 
města a  přispěly k  odhalení  
25 protiprávních jednání.             

Z činnosti JSDH Sezimovo Ústí

Z činnosti Městské policie
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Inzerce

KOUPĚ

 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

Narození: 
od 16. 1. do 6. 2. 

Ježek David
Krchová Lucie

Krchová Nikola
Štamberk Jan

Zemřelí: od 29. 1. do 1. 2. 
Kamlachová Jarmila

Smažík Ladislav

Společenská kronika

Jitka Vrbová
Kronikářka kostela

V neděli 29. dubna 1990 během 
svěcení zvonů v  Sezimově 

Ústí biskup Miloslav Vlk v  kázá-
ní mimo jiné řekl: „Ať tyto zvony 
Marie-Anežka a  Václav vám při-
pomínají zázrak, který se stal před 
našima očima, to jest, že totalitní 
režim skončil a vzniká prostor pro 
život ve  svobodě. Musím připo-
menout slova prezidenta Václava 
Havla pronesená minulý týden při 
přivítání papeže Jana Pavla II na le-
tišti v Praze: „Nevím, jestli vím, co 
je zázrak, ale vím, že jsem účas-
ten zázraku“. Ať hlas těchto zvonů 
vám připomíná zázrak.“ Během 
mše svaté biskup ozdobené zvony 
posvětil a  řekl: „Na  větším zvonu 
Václav je nápis: Buď pozdraven 
kříži, jediná spáso! Poněvadž tento 
kostel je zasvěcen Povýšení svatého 
Kříže, zvon Václav bude připomí-
nat, že kříž a zmrtvýchvstání pat-
ří k  sobě. Těším se na  rozeznění 
zvonů, které budou toto poselství 
hlásat.“ Otci biskupovi na  závěr 

mše poděkovaly děti. Byli to sou-
rozenci Marie a Jan Kulhánkovi ze 
Sezimova Ústí II (děti varhaníka 
Jana Kulhánka) a předaly mu velké 
perníkové zvony. Pak poděkoval 
i  farář P.  Václav Kraus. Jako po-
slední poděkoval nejen biskupovi, 
ale i všem ostatním, kdo se podíleli 
na zdárném průběhu tohoto slav-
nostního obřadu svěcení, Jan Šte-
fan (zeť kmotra zvonů Jana Dvořá-
ka). Za zpěvu písně Čechy krásné, 

Čechy mé se otec biskup v průvo-
du kněží odebral zpět do  kostela 
a  odtud všichni kněží a  zvukaři 

šli do domku rodiny Štefanů, kde 
bylo připraveno pohoštění. Po   
17. hodině byly slyšet první údery 
nových zvonů. Do  věže je vynesl 
s  kostelníkem Janem Kulhánkem 
i  Zdeněk Zárybnický z  Příbrami, 
který pak zajistil elektrické zvoně-
ní. Po  dlouhých letech útlaku to 
byl pro Sezimovo Ústí krásný a ne-
zapomenutelný zážitek. 

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         

Bohoslužby o Velikonocích v kostele 
Povýšení sv. Kříže v Sezimově Ústí

Datum Svátek Čas

14. 4. 2022 Zelený čtvrtek 16:00    mše sv.

15. 4. 2022 Velký pátek 15:30
16:00

křížová cesta
velkopáteční obřady

16. 4. 2022 Bílá sobota 20:00 velikonoční vigilie v Sezimově Ústí

17. 4. 2022 Slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně 9:45 mše sv.

18. 4. 2022 Velikonoční pondělí 9:45 mše sv.

Hana Chotovinská
kronikářka města

Každý z  nás má nějaké sny 
a přeje si, aby se splnily. A ka-

ždý má ty sny jiné. Někdo si přeje 
založit rodinu, jiný touží po  kari-
éře, či být úspěšným sportovcem, 
mít dům se zahradou a  bazénem 
nebo být milionářem. Milan Ma-
tějko si přál, aby se prosadil v ob-
lasti sportu, ke kterému měl klad-
ný vztah již od  dětství. Začalo to 
ve  školce kopanou, pokračovalo 
na základní škole hokejem a poz-
ději házenou. Tu hrál závodně 
osm let a  dodnes rád vzpomíná 
na  skvělý kolektiv hráčů vedený 
trenéry Nekolou a Hladkým a ná-
sledně Vlastimilem Zůbkem. Ve   
14 letech navštívil poprvé se svým 
kamarádem posilovnu. A  pak za-
čala realizace Milanova snu. Kluk, 

který byl samá ruka, samá noha si 
řekl, že musí se svým tělem něco 
udělat. Už jenom proto, aby se 
zalíbil děvčatům. A tak házenkář-
ský trénink doplňoval kondičním 
cvičením v posilovně. Bez trenéra, 
metodou pokus a omyl. 

Po  základní škole studoval 
na  COP v  Sezimově Ústí matu-
ritní obor informační technolo-
gie – správa sítí a  programování. 
V průběhu studia se také začal vě-
novat kulturistice. Své první závo-
dy absolvoval v  18 letech. Jednalo 
se o kondiční závody pro začáteč-
níky. Každý sebemenší úspěch byl 
motivací pro další přípravu. Zpětně 
chápe, že rodiče jeho nadšení pro 
kulturistiku z počátku nesdíleli. Ba 
naopak, spíše ho od  ní zrazovali. 
A  když v  19 letech přišel za  ma-
minkou s  tím, že zvedl v  dřepu 
200 kg, byl možná zklamaný, že ne-
jeví takovou radost, jakou si před-

stavoval. To se však časem změnilo, 
a když viděli Milanův zápal, začali 
ho v  jeho rozhodnutí podporo-
vat a  pomáhat mu. A  na  výsled-
ky svého syna, který letos skončil 
na  mistrovství světa v  games kla-
sické kulturistice juniorů na 6. mís-
tě, jsou jistě právem hrdí a  pyšní. 
Kulturistika byla také hlavním dů-
vodem, proč se Milan přestěhoval 
do Prahy. Tam se chtěl věnovat ne-
jenom vlastní sportovní kariéře, ale 
zároveň se pokusit své zkušenosti 
z  oblasti posilování předávat dále. 
V současné době je certifikovaným 
osobním i online fitness trenérem, 
výživovým poradcem, trenérem 
kulturistiky a závodníkem v klasic-
ké kulturistice. V  ní dosáhl násle-
dujících úspěchů:

Mistrovství světa 2021
6. místo v games klasické kulturis-
tice juniorů

Kostel v Sezimově Ústí – historie a současnost – 26. část

Kulturista Milan Matějko 
šestý na mistrovství světa
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Mistrovství světa 2021
8. místo v klasické kulturistice 
juniorů
Austrian Championship 2021
2. místo v klasické kulturistice 
juniorů
Austrian Championship 2021  
5. místo v klasické 
kulturistice mužů nad 175 cm
Diamond Cup Prague 2021
7. místo v klasické kulturistice
mužů nad 175 cm
Arnold Classic Europe 2021
7. místo v games klasické 
kulturistice mužů
Mistrovství ČR dorostu 
a juniorů 2019 
6. místo v klasické kulturistice 
juniorů
Mistrovství Čech dorostu 
a juniorů 2019
2. místo v klasické kulturistice 
juniorů
Grand Prix Ronnie.cz 2017
9. místo v kondiční kulturistice 
dorostenců do 18 let

Vedle sportovní činnosti úspěš-
ně podniká ve  finanční oblasti. 
Podle jeho slov ho nejvíc baví po-
máhat lidem. Ať už se to týká zlep-
šení jejich životního stylu a posta-

vy, nebo jejich osobních finančních 
záležitostí. Jeho přáním je, aby kli-
enti byli vždy spokojeni. 

Milan Matějko patří k  dalším 
úspěšným mladým sportovcům 
z našeho města. A stejně jako oni, 
i on by mohl být ve svém nadšení 

a  píli příkladem pro další mladé 
lidi. Milan má však ještě jeden sen. 
Chtěl by si v Sezimově Ústí posta-
vit baráček a  se svým „rodným“ 
městem tak spojit i svůj další život. 
Tak ať se to podaří.



Petra Kukačková
ZŠ Školní náměstí

Po dvouleté pauze se v letošním 
školním roce mohl opět usku-

tečnit lyžařský výcvik. Vybraní žáci 
sedmých a  osmých ročníků ZŠ 
Školní náměstí se tak mohli vydat 
do  skiareálu Lipno nad Vltavou, 
aby se naučili či zdokonalili ve sjez-
dovém lyžování. Dva odvážlivci se 
dokonce postavili na snowboard.

Skoro týdenní pobyt začal roz-
dělením do jednotlivých družstev. 
Ačkoliv počátek letošního roku 
příznivým podmínkám pro lyžaře 
nepřál, na naši výpravu se usmálo 
štěstí. Sněhu bylo relativně dosta-
tek, takže bylo možné využívat vět-
šinu areálu a vyzkoušet si tak různé 

úrovně sjezdových tratí. Je třeba 
vyzdvihnout, že i hlavní sjezdovku, 
Jezerní, zvládli sjet po  pár dnech 
i úplní začátečníci. Ti si pak náleži-
tě zasloužili tento výcvik zakončit 
pasováním na  právoplatné lyžaře. 
Volno pak bylo využito procház-
kou a prohlídkou obce Lipno. Jak 
už to tak bývá, k  těmto aktivitám 
patří i nákup drobných dobrůtek či 
upomínkových předmětů. 

A  co dodat závěrem? Snad jen 
to, že všichni lyžaři byli šikovní 
a instruktoři věří, že si svůj školní 
lyžařský kurz náležitě užili. Snad 
se i dalším ročníkům podaří pro-
žít lyžování na třpytivém sněhu se 
sluncem nad hlavou…                      

Jana Mikulenková
ZŠ Švehlova 

Viděli jste někdy tančící  
POPCORN? Na naší škole ho 

mohl vidět každý. Objevil se v do-
provodu Brumbála, Zloby, piráta, 
výpravčího, čarodějnic a  mnoha 
jiných masek. Po  vyhodnocení 

těch nejlepších se jednotlivé tří-
dy učily nové tance. Karnevalové 
veselí si užily děti při soutěžích 
s  balónkem, židličkové, tancem 
pod lanem. Na  regulérnost sou-
těží dohlížel klaun a víla s mnoha 
dospěláckými maskami. Do  tříd 
se vracely děti spokojené a některé 
s vyhranými odměnami. Rodičům 
děkujeme za přípravu kostýmů.    

Irena Györiová
MŠ Zahrádka

Pravé olympijské nadšení vy-
puklo v  půlce měsíce února 

i v mateřské škole Zahrádka. Děti 
každé ráno kreslily vlajky, olym-
pijské kruhy i sportovce v různých 
disciplínách. I  naše zimní olym-
pijské hry byly zahájeny státní 
hymnou, zapálením olympijského 
ohně, slibem sportovců a  průvo-
dem olympioniků. Děti se utkaly 
v  několika disciplínách: lední ho-
kej, skoky na lyžích, běh na lyžích 
a  krasobruslení. Všichni soutěžili 
s chutí a plným nasazením. Závě-
rečný ceremoniál proběhl za bouř-
livého potlesku s  předáním me-
dailí, které si naši malí sportovci 
opravdu zasloužili.                           

Karneval v ZŠ ŠvehlovaOlympiáda

Po roce opět 
na lyžích!
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Věra Cápalová
ZŠ Švehlova

Od pondělí 31. ledna do čtvrtka 
3. února probíhal ve Ski Areá-

lu Monínec lyžařský kurz, kterého 
se účastnilo 47 žáků naší školy.

Termín na nás vyšel v době po-
loletního vysvědčení, které jsme si 
předali v pondělí dopoledne a od-
poledne jsme již seděli v autobuse. 
Byl to docela fofr, předat vysvědče-
ní, rychlý oběd a honem na sníh. 
Od rána, ale i po cestě, bylo vidět, 
jak se děti těší. 

Každý den po obědě jsme cesto-
vali autobusem na Monínec.  Ně-
které děti měly vlastní vybavení, 
ale většina využila možnosti zapůj-
čení u sjezdovky. Vše bylo úspěšně 
domluveno předem. Paní učitelky 
jezdily jako dozor a pomáhaly, kde 
bylo třeba. Hlavně při cestě a ob-
lékání lyžařských potřeb. Sněho-
vé podmínky pro výuku základů 
lyžování byly výborné a  počasí 

nám přálo. Pro některé děti to bylo 
první seznámení s  lyžemi a  také 
záludnostmi, které na  ně číhaly 
v  podobě hlubokého sněhu, pře-
křížených lyží, či nezkrotné kotvy, 
kterou není dobré držet, když se 
jede po  břiše… a  prvními pády. 

Po cestě domů jsme si alespoň měli 
o čem vyprávět. 

Na  závěr lyžařského kurzu ab-
solvovali všichni žáci závod ve sla-
lomu na lyžích. Přijeli je podpořit 
i  někteří rodiče. Po  závěrečném 
slalomu dostali všichni účastní-

ci diplomy, zaslouženou medaili 
a  na  památku společnou fotku 
s  instruktory, kteří byli opravdu 
velmi obětaví a  vše řešili s  úsmě-
vem. Žáci si kurz velmi užili a těší 
se, že si v příštím roce opět vylepší 
lyžařskou techniku.                         

Václav Gabriel
ČSOP ZO Sezimovo Ústí

Rád bych vám představil dva 
opeřence z  jiného ptačího 

soudku. S  přicházejícím jarem se 
vydává na  cestu spousta zajíma-
vých druhů. Při procházce kolem 
rybníků se můžeme nadít různých 
zajímavých překvapení. V  před-
loňském roce jsem měl štěstí 
pozorovat na  Košickém rybníce 
v Plané nad Lužnicí tento pár krás-
né husice nilské. Údajně se k nám 
šíří z Anglie a Nizozemska. V roce 
2010 bylo prokázáno první hníz-
dění na našem území, a to v sever-
ních Čechách. A  dalším druhem, 
kterého jsem zastihl touto dobou 
v loňském roce na rybníku Jezero 
u Kozího hrádku, je hvízdák eura-
sijský. Je to severský druh kachny, 
který se na zimu stěhuje více na jih 

a  každoročně malá část popula-
ce u  nás zimuje a  vzácněji u  nás 
i hnízdí. Každý rok nás v tuto dobu 
na  vycházkách kolem vody může 

něco potěšit. Před pár lety jsem 
takto pozoroval i  rybáka černého. 
Zastavil se na  jeden den na  Luč-
ním rybníce. Nepodařilo se mi ho 

tehdy vyfotit a od té doby jsem ne-
měl to štěstí a již jsem se s ním ne-
setkal. Tak hurá na vycházku mezi 
rybníky a mějte oči otevřené.         

Školáci na sjezdovce

Ptačí rubrika Václava Gabriela

Mateřská škola Zahrádka zve všechny zájemce, rodiče, děti, které naši školku již navštěvují, ale i ty, které se k tomu 
teprve chystají na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná v sobotu 9. dubna 2022 od 9 do 12 hodin.
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Pavel Kubíček
leteckomodelářský klub

Po  dvouleté přestávce způsobe-
né anticovidovými  opatřeními 

se na  letiště Tábor vrátily soutěže, 
které tradičně pořádá sezimoús-
tecký klub leteckých modelářů. 
V neděli 9. ledna odstartoval dal-
ší ročník Sezimácké ligy házedel 
a  od  roku 2017 se přidala další 
soutěž v  kategoriích vystřelovadla 
a modely A3. Pořadatelé ji pojme-
novali „O  Čápovo lízátko“ podle 
nedalekého stavení zvané Čápův 
dvůr. Vystřelovadla startují po-
mocí gumového oka a modely A3 
se vypouštějí do vzduchu pomocí 
25 m dlouhé šňůry. Modely háze-
del se výhozem z  ruky dostávají 
do vzduchu. V posledních letech se 
v této kategorii objevil i tzv. výhoz 
s otočkou.

O  tom jste se mohli přesvědčit 
během série čtyř soutěží (z  toho 
jedna byla zrušena z  důvodu ne-
příznivého počasí), které proběhly 
v lednu a únoru. Klání byla veřejná 

a tak na tyto akce přijeli nejen čle-
nové z LMK Dražice,  LMK Křem-
že a DDM v Písku, ale i jejich přá-
telé či známí. Dohromady spolu 
s domácími borci soutěžilo více jak 
40 závodníků ve  všech věkových 
kategoriích. Jak to všechno dopad-
lo, a  jaké byly výsledky, si můžete 
přečíst na  webových stránkách 
www.mksu.cecko.net 

Ceny pro vítěze byly vždy pro tři 
nejlepší v každé kategorii. Ovšem 
odměnu by si zasloužili všichni 
zúčastnění, kteří si přišli na  letišti 

změřit síly se svými modely. Po-
děkování patří také pořadatelům 
a  vedení aeroklubu Tábor, který 
zpřístupnil letiště pro tyto soutěže.

Další závody na  sebe nenecha-
jí dlouho čekat. Soutěžní létání 
pokračuje v březnu a září na  leti-
šti Všechov, kdy se konají soutěže 
volných modelů v  rámci Českého 
poháru. A  konečně nepřehlédně-
me i  Jihočeský mezinárodní po-
hár, který je naplánován na víkend 
uprostřed měsíce září 2022. Máme 
se tedy na co těšit!                             

Ilona Vesecká
TJ Spartak MAS – oddíl sportovní 
gymnastiky

Dívčí část oddílu sportovní 
gymnastiky TJ Spartak Sezi-

movo Ústí zahájí jarní část závodní 
sezony na domácí půdě v tělocvič-
ně 1. ZŠ v Sezimově Ústí, a to dne  
2. dubna Aprílovým pohárem. 
Naše svěřenkyně poměří v tomto 
závodě své síly ve  třech disciplí-
nách, a to prostná, kladina a bra-
dla.

V zimních měsících proto naše 
dívky pilně trénovaly, aby dosáhly 
co nejlepších výsledků. Připra-
vovaly se také ve  specializované 
gymnastické hale v Českých Budě-
jovicích, kam jezdily na dvoudenní 
soustředění.

V  Budějovicích byly od  ledna 
do  počátku března celkem čty-
řikrát. Jejich harmonogram byl 
následující: v pátek navečer třího-
dinový trénink, následovalo pře-

spání v  tělocvičně na  žíněnkách 
ve spacácích a druhý den ranní tré-
nink od 9 do 11:30 hod. a po pole-
dním klidu závěrečná tréninková 
fáze od 14 až do 17 hod.

Struktura tréninku se logicky 
odvíjela od termínů závodů. V led-
nu dívky trénovaly nové prvky 

a dále pilovaly ty, co již umí a pro-
pojovaly je do  vazeb. S  blížícími 
se závody bylo nutné zvládnout 
sestavy.  Kromě přípravkových ka-
tegorií se musí každá z dívek naučit 
svou sestavu, která je jí připravena 
na míru. Sestavy na kladině a pro-
stných obsahují povinné prvky 

a  další taneční choreografii, která 
respektuje schopnosti, dovednosti 
a  také vkus jednotlivých děvčat. 
Sestavy je totiž musí bavit a každá 
se v té své musí cítit komfortně.

Držte našim děvčatům na jejich 
první jarní závody palce.



Sportovní gymnastika

Návrat soutěží leteckých modelářů
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Zdeněk Soldát 
Hvězdárna Fr. Pešty

Ač se věřilo nebo ne, po  věky 
věků jsou známi proroci bu-

doucích událostí. Měli schopnosti 
předvídat. Proroci a učenci biblic-
kých dob, blízkého a  dálného vý-
chodu, pak moderní proroci, např. 
K. Čapek a  pozdější spisovatelé 
vědecko-fantastických románů, 
na jakékoli téma po staletích skep-
tikům nabízeli překvapivě neuvě-
řitelné budoucí pravdy. Ale i  my 
sami máme předpovědi, že se nám 
něco nezdá a tak počkáme. Za pár 
dní nebo týdnů se potvrdí tušení, 
že raději zruším např. výlet na Slo-
vensko za  dva měsíce, kvůli sou-
časné třaskavé situaci na východní 
polokouli. Současnou situaci při-
pomíná film S. Kubricka Druhá 
vesmírná odysea z  roku 2010. 
Kniha A. Clarkea byla napsána již  
v r. 1982. Situaci Rusů a Američanů 
na kosmické lodi Leonov u planety 
Jupiter v  nedaleké budoucnosti 
s hrozbou jaderné války na Zemi, 
napovídá reakce astronauta 
dr.  Floyda (herec Roy Scheider): 
„To, že se naše vlády chovají jako 
p……, to je jejich věc, ale my jsme 
vědci!“ V nezáviděníhodné situaci 
jsou nyní astronauté na kosmické 
stanici ISS. 66. dlouhodobou po-
sádku, čítající sedm osob tvoří veli-
tel ISS, Ukrajinec Anton Škaplerov. 
Dále ji tvoří čtyři Američané (tři 

muži a jedna žena), Rus a německý 
astronaut z ESA. Za rozmary poli-
tiků nemohou. Ve filmu nenápad-
nou roli kosmonauta zaujal i  náš 
herec Jan Tříska a také sám Artur 
Clarke při krmení holubů. 

Od úsvitu lidských dějin je pou-
ze 300 dní, kdy se někde neválčilo. 
Přesto, budiž jim a všem bytostem 
na  Zemi umožněn šťastný návrat 
na  planetu míru. Pro zajímavost 
zájemcům budiž nabídnuto, kde se 
ISS zrovna nachází, na  stránkách 
www.iss.kosmonautix.cz. Mapku 
níže lze přiblížit a  nad oblastmi 
planety sledovat pohyb ISS. 

PLANETY
Merkur 29. 4. večer nízko 

nad severozápadem. Venuše, 
Mars, Jupiter, Saturn s Měsícem  
24. 4. ráno před východem Slun-
ce nízko nad jihovýchodem. Ve-
nuše s Jupiterem 30. 4. v těsném 
přiblížení ráno nízko nad vý-
chodem. Slunce 20. 4. vstupuje 
do znamení Býka. 

DÉLKA DNE 
V dubnu přibude o 1 h 47 min.      

22. 4. maximum meteorického 
roje Lyridy, vyletující od  východu 
ze souhvězdí Lyry. Nyní je slabým 
rojem, neboť po své dráze komety 
kolem Slunce ztrácí nepravidelné 
množství materiálu, kterým Země 
prolétá. Vysoká aktivita je známa 
z čínských zápisů v r. 15 před n. l. 
Meteority jsou zbytky po  kometě 

1861 I, s dobou oběhu kolem Slun-
ce jednou za 415 roků.

VÝROČÍ
6. 4. 1992 – před 30 lety zemřel 

Isaac Asimov, biochemik, vědec, 
novinář, učitel na VŠ a především 
autor více než 300 knih vědec-
kopopulární a  sci-fi literatury. 
Je jedním z  trojice špičkových 
autorů sci-fi (A. Clarke, R. Hein-
lein). Prozradil, že mezi své knihy 
na  pokračování by mohl navázat, 
kolika svazky by chtěl. Jeho vr-
cholem knižní „laviny“ je soubor 
knih Nadace, příběhy z galaktické 
říše a  mezihvězdných letů. I. Asi-
mov se narodil 2. 1. 1920 v Rusku.             
V r. 1923 rodiče s dvěma syny emi-
grovali do USA, kde již v 19 letech 
psal povídky do různých časopisů. 
Zajímavostí je, že je autorem třech 
zákonů o robotech a pro další kni-
hy jej inspiroval náš literární géni-
us K. Čapek svojí prací „Já robot“. 
Chvála české liteře.

15. 4. 1452 – 570 let od  naro-
zení italského malíře Leonarda 
da Vinci. Mimořádně produktiv-
ní vynálezce vynikal coby vědec, 
astronom, botanik, konstruktér, 
spisovatel, muzikant a  jako mistr 
dalších rozmanitých věd. Některé 
jeho technické objevy byly znovu 
objeveny po  200 letech. Odešel  
2. 5. 1519 ve věku 67 let.

16.–27. 4. 1972 – 50 let od před-
posledního letu Apollo 16 k Měsí-
ci. Oproti Apollu 11 s 22 kg měsíč-

ní horniny, přivezli na Zemi 94 kg. 
Vzorky byly rozesílány do  pres-
tižních laboratoří různých zemí. 
Od prvních dvou posádek v r. 1969 
se objevily i  na  kosmické výstavě 
v Praze v r. 1971.

28. 4. 2007 – před 30 lety zemřel 
německý jaderný fyzik, filosof a as-
tronom Carl Friedrich von Weiz-
säcker (94 let), který popsal, jak 
probíhají nukleární reakce v nitru 
Slunce. Zabýval se i otázkami svě-
tového míru, výživy a  životního 
prostředí. Jeho bratr byl v r. 1984–
1994 prezidentem Německa. 

11. 4. 2007 – před 15 lety ode-
šel spisovatel, esejista, satirik Kurt 
Wonnegut. Je po něm pojmenován 
asteroid 25399 Vonnegut.

Pranostika:  „Na  svatého Mar-
ka, brambor plná řádka.”

„Proč se má létat do  vesmíru? 
Přece, protože Země je tak pěkná 
modrá, růžová a bílá perla. Vypadá 
tak čistá, vůbec na ní nejsou vidět 
všichni ti ubozí rozezlení pozemšťa-
né a ani kouř, ani odpadky a všech-
no to haraburdí a rafinované zbra-
ně.” Kurt Wonnegut (1969)                 

Richard Mlázovský
ředitel ZUŠ Sezimovo Ústí

ZUŠ Sezimovo Ústí srdečně 
zve na V. dobročinný Koncert 

pro Světlušku v pondělí 27. dubna 
2022 od 18:00 v táborském Divadle 
Oskara Nedbala.

Opět po  roce si Vás dovoluje-
me pozvat do  táborského divadla 
Oskara Nedbala na, již tradiční, 
Koncert pro Světlušku – charita-
tivní akci pořádanou naší školou 
ve  prospěch nevidomých a  sla-
bozrakých. Jsme přesvědčeni, 

že spojení uměleckého zážitku 
a schopnosti pomáhat má rozhod-
ně smysl. Program letošního kon-
certu budou opět tvořit vystoupení 
našich nejlepších sólistů a  soubo-
rů, pro které je účinkování na této 
akci velkou motivací. 

Vstupenky v  hodnotě 100 Kč 
si můžete zakoupit v  předprodeji 
v kanceláři ZUŠ (tel.: 381 275 383) 
a  v  den koncertu od  17:00 v  hale 
divadla.                                                

Pátý dobročinný Koncert pro Světlušku

Hvězdárna Františka Pešty
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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

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 –

www.kultura.sezimovo-usti.cz

Změna programu a termínů 
vyhrazena. 

AKCE

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA: 
BYLO NEBYLO
2. dubna 15 hod.
sál Spektrum

Štístko a  Poupěnka vás provedou 
fantastickým světem pohádek 
v  představení Bylo nebylo. Nej-
menším broučkům ukážeme, jak 
dělají zvířátka v písničce A co dělá. 
Taky se naučíme, že bychom si 
raději měli čistit zoubky, aby nás 
nenavštívil Kazizub Auvajs. Ko-
nečně se dozvíme, jak to dopad-
lo s  Karkulkou, když se dostala 
do  babiččina domečku v  písničce 
Červená Karkulka 2. Zachrání-
me princeznu, porazíme draka, 
zkrátka nevzdáme to a  pomůže 
nám s  tím Princ Bajaja. Zasměje-
me se Pejskovi a  Kočičce a  jejich 
nekonečné honičce a spousta další 
zábavy. Představení je vhodné pro 
děti od 2 let.
vstupné: 250 Kč
Vstupenky k  zakoupení pouze 
na  stránkách Ticketportal.cz (Od-
kaz k dispozici na našem webu.)

VELIKONOČNÍ DÍLNA
7. dubna 15 hod.
galerie Spektrum

Přijďte si s  dětmi užít velikonoč-
ní atmosféru! Připravena je tvo-
řivá dílna, ve  které si vyrobíme 
velikonočního zajíčka z  lízátek, 
aktivity pro nejmenší a  fotokou-
tek s  veselými jarními rekvizita-

mi. Ve  foyer také uvidíte výsta-
vu výrobků táborského spolku 
Korálkářek, bude přístupná do   
23. dubna.
vstupné: zdarma

KONCERTY

50 MUZIKANTSKEJCH LET 
TOMÁŠE LINKY
22. dubna 19 hod.
sál Spektrum
Tomáš Linka je legendou české 
country scény a  hráč na  foukací 
harmoniku. Nyní připravil klubo-
vý pořad k 50. výročí svého půso-
bení na profesionální scéně. Prošel 
skupinami Greenhorns, Fešáci, Ka-
nafas, Cadillac PB a od roku 1999 
má i  svou doprovodnou skupinu 
Přímá linka. Repertoár je sestaven 

z  nejznámějších a  nejslavnějších 
písní ze všech těchto kapel, kte-
rými za 50 let prošel, a vzpomene 
i na svého přítele a kolegu Michala 
Tučného.
vstupné: 240 Kč
(Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v platnosti.)

DIVADLO

HRAČKA
AMATÉRSKÝ DIVADELNÍ 
SOUBOR VOŽIVOT
4. dubna 19 hod.
sál Spektrum
Děsivý komediální horor se pokusí 
odpovědět na otázku: Kde má své 
hranice vtip a  humor? O  tom, že 
hrát si s  roboty může být někdy 
stejně nebezpečné, jako si zahrá-
vat s  vlastní manželkou. Slavný 
filmový režisér, který je známý 
svými kanadskými žertíky, do-
stane od  svých kolegů jako dárek 

k odchodu do penze robota v po-
době ženy, která mu dokáže plnit 
všechna jeho přání. To ovšem vel-
mi nelibě nese jeho manželka. Ale 
s tím, že tato nová hračka si začne 
žít svým vlastním životem, nikdo 
z nich nepočítal…
Divadelní komedie s  prvky děsi-
vého hororu s  nečekaným rozuz-
lením.
Hrají: Jaroslav Jaroš, Vlasta Chren-
ková, Michal Turnwald, Pavla Še-
divá
vstupné: 120 Kč

SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ
KOMORNÍ DIVADLO KALICH
13. dubna 19 hod.
sál Spektrum
Jednoho letního dne se do  vily, 
ukryté v  idylických lesích, sjede 
nesourodá společnost. Poněkud 
potřeštěný vynálezce Andrew, 
řešící svou sexuální frustraci vy-
mýšlením 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 nekompli-
kovaná přítelkyně Dulcy...
Hrají: Václav Kopta, Máša Mál-
ková, Radek Zima, Sandra Černo-
drinská / Sarah Haváčová, Barbora 
Munzarová, Jaromír Meduna
vstupné: 360 Kč
(Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v platnosti.)

Kulturní program na měsíc duben
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KDYŽ SE ZHASNE
VIP ART COMPANY
27. dubna 19 hod.
sál Spektrum
Trevor a Nina jsou manželský pár 
z vyšší newyorské společnosti. On 
je prominentní gynekolog, ona 
majitelka a šéfkuchařka vyhlášené 
italské restaurace. Jejich manžel-
ství však nelze pokládat za ideální. 
Může za to předmanželská smlou-
va, drsnější než pravidla americ-
kého fotbalu: ten z  manželů, kte-
rý podá návrh na  rozvod, přijde 
o veškerý majetek, který tak auto-
maticky připadne tomu druhému. 

Jsou Vánoce a Trevor s Ninou po-
řádají svůj tradiční večírek. Jediný-
mi pozvanými hosty jsou poněkud 
výstřední manželé Imelda a Artur. 
Na první pohled by se mohlo zdát, 
že půjde o dost nudnou párty, jenže 
to by ona předmanželská smlouva 
nesměla obsahovat maličký doda-
tek: ten z  manželů, který proká-
že tomu druhému nevěru, může 
požádat o  rozvod a získá všechen 
majetek. Vánoční večírek se tak 
promění v rozvodové bitevní pole.
Hrají: Lukáš Langmajer, Miluše Bi-
ttnerová/Světlana Nálepková, Mi-
chaela Kuklová, Ivo Šmoldas
vstupné: 380 Kč
(Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v platnosti.)

POHÁDKY

O ČERVENÉ KARKULCE
DIVADÝLKO NA SCHODECH
20. a 27. dubna 16.30 hod.
loutkový sál
Loutkoherci Divadýlka na  scho-
dech představí malým divákům 
pohádku O  Červené karkulce ji-
nak, než ji zapsali bratři Grimmo-
vé. Příběh začne scénou, kterou 
všichni znají – Karkulka jde navští-
vit svoji babičku a  nese jí košíček 

plný dobrot. Potom ale v  lese za-
kopne o bludný kořen a zabloudí. 
Pomůže jí kytička od babky koře-
nářky, kterou zavolá hodný vlk.
vstupné: 30 Kč

PŘEDNÁŠKY

ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKA 
6. dubna 17 hod.
foyer Spektrum
O  bylinkách a  mastičkách na  po-
tlačení bolesti pohybového aparátu 
člověka, na  posílení imunitního 
systému a  detoxikaci nám bude 

přednášet lázeňský lektor a bylin-
kář Karel Štenbaur.
Tužku, papír na  poznámky  dob-
rou náladu s sebou.
vstupné: zdarma

GALERIE

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
PAVLA CHALUPY:
ZA POHLEDY 
DO VODNÍHO SVĚTA
galerie Spektrum
Výstava přístupná do 23. dubna

Výstava fotografií Pavla Chalupy, 
jehož vášní se staly cesty za  pod-
mořským dobrodružstvím, přede-
vším po  exotických koutech naší 
planety, a prof. Ing. Radima Váchy, 
Ph.D., který se dlouhodobě věnuje 
amatérskému fotografování, ze-
jména na cestách. 
vstupné na výstavu: 20 Kč

VÝSTAVA OBRAZŮ 
JONÁŠE LEDECKÉHO:
THE SHY EXHIBITIONIST

galerie Spektrum
Vernisáž 1. dubna 17 hod.
Výstava přístupná do 30. května
Výstava obrazů Jonáše Ledeckého, 
českého výtvarníka, komiksového 
kreslíře a hudebníka, syna zpěváka 
Janka Ledeckého, se kterým v loň-
ském roce vytvořil knihu básniček 
pro děti Verše potrhlé. Spolu s ilus-
tracemi a komiksy si budete budete 
moci exkluzivně prohlédnout i ly-
žařské kombinézy, které navrhl pro 
svou sestru Ester na letošní zimní 
olympiádu.
vstupné na vernisáž: zdarma
vstupné na výstavu: 20 Kč

VÝSTAVA OBRAZŮ 
HELENY ŠANDOVÉ
galerie Spektrum
Vernisáž 29. dubna 17 hod.
Výstava přístupná do 30. května
Chýnovská výtvarnice Helena 

Šandová se zaměřuje převážně 
na  zobrazování motivů s  jihočes-
kou tématikou, zátiší, portréty, ale 
i abstraktní náladové obrazy. 
vstupné na vernisáž: zdarma
vstupné na výstavu: 20 Kč

PŘIPRAVUJEME

MÁJOVÉ SLAVNOSTI
1. května 9–12 hod.
park u Spektra
Po  dlouhé době můžeme navá-
zat na  tradiční sezimoústeckou 

akci. Přijďte si poslechnout kapelu 
Swing Band Tábor nebo prohléd-
nout ukázky výcviku psů. Nebu-
dou chybět ani stánky, skákací 
hrad a  spousta další zábavy pro 
děti. Program a různé soutěže při-
praví skauti Bílý Měsíc.

BAŤŮV BĚH
1. května

Konečně je tu devátý ročník pře-
spolního běhu z  náměstí Tomáše 
Bati na Kozí hrádek. Trasa dlouhá 
necelé 3 km je vhodná i  pro děti 
nebo začínající a  rekreační běžce. 
Soutěžící se mohou zařadit celkem 
do 12 kategorií a  letos nově bude 
závod měřen pomocí čipů. V cíli se 
můžete těšit na vyhlášení a předá-
ní cen vítězům, nebude chybět ani 
malé občerstvení.
Registrovat zdarma se můžete 
dopředu online nebo až na místě. 
Více informací k  běhu naleznete 
na našem webu nebo Facebooku.

Časový harmonogram:
10:00-11:45 – prezence v  parku 
před Spektrem
12:00 – start
13:00 – vyhlášení výsledků na Ko-
zím hrádku
registrace: zdarma

Kulturní program na měsíc duben
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ČAS POD PSA
KOMORNÍ DIVADLO KALICH
4. května 19 hod.
sál Spektrum
Bouřka, do  které by ani psa ne-
vyhnal, zažene tři ženy do  zadní 
místnosti bistra, protože to je zce-
la obsazené. Vzájemně se téměř 
neznají, jsou odlišné, snad z  po-
čátku i odtažité. Postupně však ka-
ždá z nich odkrývá své problémy, 
strach z osamocení, své touhy i sny. 
Energická manažerka, která do-
káže zorganizovat chod podniku 
i svou domácnost, náhle přiznává, 

že je všechno jinak. Svobodná mat-
ka, prodávající v butiku prádlo, ne-
jistotu zakrývá reálným pohledem 
na  svět, tajemná intelektuálka če-
kající na svého partnera, s kterým 
se rozešla, neví, jak dál existovat…
Hrají Helena: Tereza Kostková, 
Máša Málková, Eva Josefíková / 
Sandra Černodrinská, Karel Zima 
/ Pavel Nečas
vstupné: 420 Kč 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
S OHŇOSTROJEM
7. května 20 hod.
Přijďte si poslechnout bubenic-
ký soubor Wild Sticks, který nám 
ve 20 hodin zahraje před Hotelem 
MAS. Ve  20.30 společně s  mažo-

retkami a s rozsvícenými lampiony 
vyrazíme po  Okružní ulici k  let-
nímu kinu, kde večer ve 21.15 za-
končíme ohňostrojem tradičních 
Táborských střelců.

VÝLET HLINSKO
13. května 
odjezd: 7:00 Spektrum, 
7:05 Husovo nám. SÚ I., 
7:15 Tábor ČD

První letošní výlet nás zavede 
na Vysočinu. S průvodcem si pro-
hlédneme včelařské arboretum 
v  Nasavrkách a  v  Národním mu-
zeu v přírodě navštívíme památko-
vou rezervaci lidové architektury 
Betlém Hlinsko a  Veselý Kopec. 
V  roubených domcích nalezne-
te ukázky bydlení a  hospodaření 
drobných zemědělců datované 
od poloviny 19. století do poloviny 
20. století. 
Cena: 890 Kč, rezervace v infocen-
tru Sezimovo Ústí
(V ceně jsou zahrnuty vstupy 
a komentované prohlídky.)
č. účtu 705 978 359/0800, 
var. symbol 1305

MICHAL JE KVÍTKO
20. května 17 hod.
sál Spektrum

Michal, bez ohledu na počasí i roč-
ní období dokáže, že během před-
stavení rozkvete celé jeviště. Mění 
nejen scénu, ale i  sám sebe. Roz-
tančí sál v různých rytmech třeba 
letní plážové Samby, tančit tak bu-
dou nejen děti, ale i květiny! A to 
ještě nevíte, co se děje za  plotem 
v  Michalově zahrádce. Kopretina 
zpívá, palma tančí a kaktus do vše-
ho mluví. Konev má rýmu a umělá 
kytka z toho má legraci!
vstupné: 220 Kč

VÝLET KOSTELEC 
NAD ČERNÝMI LESY
28. května
odjezd: 7:00 Spektrum, 
7:05 Husovo nám. SÚ I., 
7:15 Tábor ČD
V Kostelci nad Černými Lesy letos 
po  roční pauze opět pořádají vy-
hlášený keramický den. Součástí 
je bohatý program a  samozřejmě 
velký keramický trh. Pokračovat 
budeme do  přerovského Muzea 
v přírodě a čeká nás i řada progra-
mových překvapení. 
Cena: 790 Kč, rezervace v infocen-
tru Sezimovo Ústí
(V ceně jsou zahrnuty vstupy a ko-
mentované prohlídky.)
č. účtu 705 978 359/0800, var. sym-
bol 2805

KLUBOVNA III. VĚKU

VIRTUÁLNÍ PROCHÁZKA
4. dubna 14 hod.
Vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II 
Obrazem a bez chůze z Křižíkova 
náměstí k Lužnici s paní Mgr. Ha-
nou Chotovinskou.

MALOVÁNÍ VAJÍČEK
14. dubna 14 hod.
Vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II
Malovat se bude voskovou techni-
kou pod vedením paní Ivy Hajné. 
Pro práci potřebujete vlastní po-
můcky: obyčejnou tužku a špend-
lík nejlépe se skleněnou hlavičkou 
(ne umělou).

SEMINÁŘ – CHYTRÉ TELEFONY
25. dubna 12.30 hod. 
ZAČÍNÁME DŘÍVE!
Vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II
Za  Klubovnu třetího věku zveme 
seniory k  semináři pořádaném 
neziskovou organizací Moudrá 
Sovička z. s. Využít lze i dopolední 
individuální konzultace. Na akci je 
nutné se telefonicky nebo osobně 
přihlásit v  infocentru Městského 
kulturního střediska v  Sezimově 
Ústí.
Sledujte samostatnou pozvánku 
v Novinkách.
Ve spolupráci s Nadací Vodafone, 
která je spolu s  Irskem, Lucem-
burskem, Nizozemím a  Velkou 

Británií součástí mezinárodního 
projektu na  digitální vzdělávání, 
vznikl program pro seniory 65+, 
který má za cíl je zábavnou formou 
seminářů naučit správně a bezpeč-
ně ovládat chytré telefony, tablety 
i počítače a využívat všechny jejich 
dostupné funkce a na ně navazující 
aplikace.

KNIHOVNY

Knihovna Městský úřad
Knižní novinky
Pro dospělé: 
Dona Douglas: 
Sestřičky ve víru osudu
román z nemocničního prostředí
Radka Třeštíková: Tajemství
český román
Lisa Reganová: Matčin hrob
krimi
Jonas T. Bengtsson: Ze sídliště
akční thriller
Maria Nikolai: 
Čokoládovna – Zlatá léta
historický román

Pro děti a mládež:
Maciej Szymanowicz: 
Rok v pohádce
leporelo
Martina Drijverová: 
To kvůli mně se máma zlobí 
pro mládež
Klára Smolíková: 
S Komenským do komiksu
polo-komiksový příběh J.A.K.
Lucia Magašvári: 
Strašidelnická
dobrodružný příběh pro děti
Irena Hejdová: 
Nedráždi bráchu bosou nohou
humorné příběhy dvou brášků

Knihovna Školní náměstí
DESKOVÉ HRY
4. dubna 16–18 hod.
Při deskových hrách si připome-
neme znalosti z  pohádek při hře 

Kulturní program na měsíc duben
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V  kostce – Pohádky. Mozky ne-
budeme moct nechat odpočinout, 
protože nás bude čekat Kočičí 
klub, kde se pokusíme nenechat 
kočky hladovět! Na závěr se zahře-
jeme u hry Kvídova Postřehovka.
vstupné: zdarma

HRAVÉ ODPOLEDNE
21. dubna 13–16 hod.

V dubnu se spolu vrhneme na tvo-
ření z  vatových tamponků. Po-
známe, že vytvořit se dá všechno 
možné, včetně našich oblíbených 
zvířátek!
vstupné: zdarma

Knižní novinky
Pro dospělé:
James Gould-Bourn: 
Když panda tančí
humorný román
Vi Keeland: Osudový dopis
román
Dominik Dán: Klubko zmijí
krimi
Marie Kondo: Radost z práce
rady do práce
Dominik Dán: Mucholapka
krimi

Pro děti a mládež:
Roberto Santiago: Fotbaláci
záhada pro mládež
Dav Pilkey: Nejmocnější robot 
Rickyho Ricotty vs. Jurští králíci 
z Jupiteru
dobrodružné první čtení
Dav Pilkey: Nejmocnější robot 
Rickyho Ricotty vs. Mechanické 
opice z Marsu
dobrodružné první čtení
Kravička parádnice
leporelo
Anna Vovsová: 
Zvířata a detektivové 
pro mládež

KINO SPEKTRUM

Změna programu a termínů 
vyhrazena. 

Kino Spektrum promítá také 
ve 3D. Brýle v dětské i dospělé ve-
likosti zakoupíte v pokladně kina 
za 25 Kč.

Z  důvodu častých změn ze stra-
ny distributorů sledujte aktuální 
program na stránkách www.kul-
tura.sezimovo-usti.cz.

pá  1. dubna 20:00 hod.
čt  7. dubna 20:00 hod.
MORBIUS
akční
USA, 2022, 108 min., 12 let, dabing
Na  stříbrné plátno přichází jeden 
z  nejpodmanivějších a  neroz-
poruplnějších hrdinů filmového 
světa značky Marvel. Charisma-
tický antihrdina Michael Morbius 
trpí vzácnou a  smrtelnou krevní 
chorobou. S  úmyslem zachránit 
druhé, kterým hrozí stejný osud, 
se Michael rozhodne k zoufale ris-
kantnímu činu. Zdánlivý úspěch 
přinese lék, který je však dost mož-

ná nebezpečnější než sama smrtel-
ná choroba, neboť promění léčitele 
v lovce.

so    2. dubna 17:30 hod.
út 12. dubna 17:30 hod.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
komedie
ČR, 2022, 99 min., 12 let

so 2. dubna 20:00 hod.
st 6. dubna 20:00 hod.
POSLEDNÍ ZÁVOD 
drama
ČR, 2022, 95 min., 12 let
Drama vypráví příběh Bohumi-
la Hanče, který tragicky zahynul 
spolu s  Václavem Vrbatou během 
lyžařského závodu na  hřebenech 
Krkonoš, a z něhož se stala legen-
da. V hlavních rolích se představí 

Kryštof Hádek, Marek Adamczyk, 
Judit Bardos, Oldřich Kaiser, Vla-
dimír Pokorný, Vladimír Javorský, 
Jan Hájek nebo Jaroslav Plesl.

ne    3. 4. 15:00 hod.
so 23. 4. 15:00 hod.
PŘÍŠERÁKOVI 2
animovaný
D, UK, 2021, 103 min., 
přístupný, dabing

Život rodiny Wishbonů se vrátil 
do všedních kolejí, s běžnými lid-
skými starostmi a  hádkami. Po-
zvání na  svatbu čarodějnice Baby 
Jagy a  komorníka Renfielda je 
tak pro ně vítaným rozptýlením. 
Jenže než si snoubenci stihnout 
říci „ano“, slavnostní den v mžiku 
zničí nezvaný host. Malá miliar-
dářská dcerka Mila Starr, která je 
supercool agentka a hlavně obáva-
ná lovkyně příšer, oba svatebčany 
unese! Wishbonovi mají jedinou 
možnost, jak zkusit své přátele za-
chránit. Musí se znovu proměnit 
v Příšerákovi.

ne 3. dubna 19:00 hod.
RIGOLETTO
záznam opery
UK, 2022, 180 min., 12 let, titulky

Oliver Mears představuje svou 
první inscenaci od  jmenování 
do pozice ředitele Královské opery, 
která v  září v  londýnském Royal 
Opera House zahájila novou sezó-
nu. Svým jedinečným pohledem 
na  nelítostný svět luxusní deka-
dence, korupce a sociálního úpad-
ku přenáší Verdiho mistrovské 
dílo do moderního světa. Strhující 
Rigoletto oslaví pod taktovkou hu-
debního ředitele Sira Antonia Pa-
ppana v kinech 171. výročí od pre-

miéry v roce 1851.

út    5. 4. 17:30 hod.
pá    8. 4. 20:00 hod.
so 16. 4. 17:30 hod.
so 23. 4. 17:30 hod.
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
komedie
ČR, SR, 2021, 95 min., 12 let
Hořkosladká komedie o partě čes-
kých a slovenských přátel, kteří se 
sejdou v pražském bytě, aby osla-
vili příchod Nového roku. Znají 
se už dlouho a i toto setkání by se 
neslo v  duchu klasické silvestrov-
ské oslavy, kdyby se nezrodil zdán-
livě nevinný nápad: dát všechny 
mobilní telefony na  stůl a  nahlas 
sdílet každou doručenou zprávu 
a  dát na  hlasitý odposlech každý 
příchozí hovor. Kolik toho o sobě 
nesmíme vědět, abychom mohli 
zůstat přáteli, milenci, manželi, 
rodiči…?

pá    8. dubna 17:30 hod.
so    9. dubna 20:00 hod.
ne 10. dubna 20:00 hod.
STÍNOHRA
thriller
ČR, 2022, 103 min., 12 let
Jan Kavka, čtyřicetiletý záchra-
nář z  malého města, právě opus-
til manželku Evu. V  okamžiku 
rozchodu se Eva stane tragickou 
obětí zločinu. Z  Jana je vdovec, 
který žije s vědomím, že smrt ženy 
nepřímo zavinil a nepřišel jí v kri-
tické chvíli na  pomoc. Útočiště 
před pocitem viny nachází v míst-
ním boxerském klubu. Vyšetřova-
tel, který má případ na starosti, na-
ráží na řadu podivných okolností. 

so    9. dubna 15:00 hod.
ne 10. dubna 15:00 hod.
so 30. dubna 15:00 hod.
JEŽEK SONIC 2
komedie
USA, 2022, 122 min., 
přístupný, dabing
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Ve  chvíli, kdy Doktor Robotnik 
(Jim Carrey) uvízl na  Houbové 
planetě, ztratil ježek Sonic jediné-
ho opravdu schopného nepřítele. 
A začal se hodně nudit. Jenže vy-
nalézavý Robotnik dokázal na-
lézt způsob, jak ze svého houbo-
vého vězení uniknout a  vrátit se 
na Zemi, a navíc se spojil s ježurou 
jménem Knuckles, což je chlupatá 
červená koule plná zloby a unikát-
ních schopností, které jsou podob-
né těm Sonicovým. Tahle nebez-
pečná dvojka sleduje dva hlavní 
cíle: pomstu Sonicovi a  nalezení 
a  ovládnutí nekonečného zdroje 
energie, který by z Robotnika udě-
lal vládce celé planety.

so    9. dubna 17:30 hod.
ne 17. dubna 17:30 hod.
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
pohádka
ČR, 2021, 100 min., přístupný
Volné pokračování jedné z  nejú-
spěšnějších českých pohádek. 

ne 10. dubna 17:30 hod.
ZTRACENÉ MĚSTO
dobrodružný
USA, 2022, 105 min., 12 let, titulky
Slavná spisovatelka dobrodruž-
ných románů pro ženy se ocitne 
v  situaci, která jako by vypadla 
z  některé její knížky: ve  spáru 
únosců a  uprostřed divoké džun-
gle. Chybí jen pravý hrdina, kte-
rý by ji zachránil. Nebo že by ne? 
Sandra Bullock, Channing Tatum 
a  Daniel Radcliffe hledají Ztrace-
né město ve  stejnojmenné dobro-
družné komedii.

čt 14. dubna 10:00 hod.
JAN WERICH: 
KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE 
dokument
ČR, 2021, 105 min., přístupný

čt 14. dubna 20:00 hod.
út 19. dubna 20:00 hod.
VYŠEHRAD FYLM
sportovní komedie
ČR, 2022, 103 min., 15 let
Od chvíle, kdy jsme Julia Lavické-
ho (Jakub Štáfek) viděli naposledy, 
uběhl více než rok. Lavi je, jak by 

řekl jeho agent Jarda (Jakub Pra-
chař), pořád stejný dement, ale 
začalo se mu konečně dařit. A  to 
jak ve  fotbalovém, tak v osobním 
životě. S  Vyšehradem postoupil 
do  druhé ligy, kde vede tabulku 
střelců, opět po něm pokukují zá-
možnější kluby, dokonce požádal 
o ruku svou přítelkyni Lucii (Šárka 
Vaculíková), sestru Jardy…

so 16. dubna 15:00 hod.
ne 24. dubna 15:00 hod.
ZLOUNI
animovaný
USA, 2022, 100 min., přístupný, 
dabing

Dělat dobré skutky může být děsná 
dřina. Zvlášť když vás má celý svět 
za padouchy. Animovaná komedie 
Zlouni z legendárního studia Dre-
amWorks Animation dokazuje, že 
i v na první pohled nebezpečném 
tvorovi se může skrývat dobré srd-
ce.

so 16. dubna 20:00 hod.
ne 17. dubna 20:00 hod.
ne 24. dubna 20:00 hod.
SEVEŘAN

historický
USA, 2022, 136 min., 15 let, titulky

ne 17. dubna 15:00 hod.
ČERTOVINY / Чертовина
pohádka
ČR, 2018, 101 min., 
přístupný, ukrajinský dabing

Česká pohádka Zdeňka Trošky 
s  ukrajinským dabingem. Příběh 

o tom, že dobro vždy vítězí a láska 
i hory přenáší.
Візьміть діти до кінотеатру. 
Чеська казка Зденка Трошки 
в Українському перекладу. 
Розповідь про то,що добро і 
любов завжди переможе.
vstupné: zdarma 
Вхід безкоштовно

st 20. dubna 17:30 hod.
OLGA
drama
UA, F, CH, 2021, 85 min., titulky

čt 21. dubna 10:00 hod.
ATLAS PTÁKŮ 
drama
ČR, 2021, 90 min., 12 let

čt 21. dubna 17:30 hod.
so 23. dubna 20:00 hod.
ne 24. dubna 17:30 hod.
so 30. dubna 17:30 hod.
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
komedie
ČR, 2022, 95 min., přístupný
Ve  filmu Po  čem muži touží se 
hlavní hrdina Karel Král ocitl 
v  ženském těle. V  jeho pokračo-
vání poznáváme na  počátku Ire-
nu Kopáčovou (Anna Polívková), 
psycholožku, specialistku na part-
nerské vztahy. A  nutno říct, že 
neprožívá zrovna dobré období. 
Její doporučení klientům se tro-
chu míjejí účinkem, Irena dostá-
vá výpověď z  nájemní smlouvy 
v domě, kde má ordinaci, a vzápětí 
přistihne svého přítele při nevěře. 
Nejlepším lékem na životní trable 
je vyrazit s kamarádkou Marcelou 
(Tereza Kostková) na víno. Kroky 
opilé Ireny následně vedou do sta-
nu vědmy Zoltany (Zuzana Krone-
rová), kde vysloví osudové přání: 
Chci bejt chlap! Ráno se Irena pro-
budí a ocitne se v podobné situaci 
jako Karel Král. Je v těle, které ne-
návidí, ale poté, co opadne prvotní 
šok, má možnost zjistit, jací muži 
vlastně doopravdy jsou.

út 26. dubna 17:30 hod.
NOTRE-DAME V  PLAMENECH 
drama
F, 2022, 110 min., 12 let, titulky
V dubnu tohoto roku to budou 3 
roky, co vyhořela světoznámá pa-

řížská katedrála. K  tomuto výročí 
uvádíme do kin nové filmové dra-
ma Notre-Dame v plamenech.

čt 28. dubna 10:00 hod.
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
komedie
ČR, 2022, 102 min., 12 let

čt 28. dubna 17:30 hod.
pá 29. dubna 20:00 hod.
so 30. dubna 20:00 hod.
PROMLČENO
krimi
ČR, 2022, 95 min., 12 let

Inspirováno skutečným příběhem. 
Karel Roden se v  roli záhadného 
muže vrací po dvaceti letech na pár 
hodin do Prahy, aby zde nalezl jis-
tou mladou ženu, odhalil dávný 
zločin a vypořádal se s minulostí. 
V pátrání mu pomáhá rozhlasová 
moderátorka, která jeho příběh 
dostane do  svého živě vysílaného 
pořadu. Netuší ale, že se sama sta-
ne součástí pochmurného příběhu, 
do kterého v  jednu chvíli zasáhne 
i pražská kriminálka. Film otevírá 
téma promlčených zločinů.

pá 29. dubna 17:30 hod.
PANSTVÍ DOWNTON: 
NOVÁ ÉRA
drama
UK, 2022, 125 min., 12 let, titulky
Za  dobu své existence už Panství 
Downton zažilo ledacos, ovšem 
asi nikoho by nenapadlo, že se 
v  minulosti babičky Violet ukrý-
vá tajemství, které může otřást 
základy celého šlechtického rodu 
Crawleyů. Vše odstartuje šokující 
zpráva, že se Violet stala dědičkou 
zámku v jižní Francii, který jí od-
kázal muž, s nímž se setkala v mlá-
dí. Co se mezi těmi dvěma mohlo 
odehrát, že si na ni po tolika letech 
vzpomněl ve své závěti a odkázal jí 
takové bohatství?
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Máte chytrý telefon a nejste si 
jistí, jak ho používat? Chce-

te si vyzkoušet, co umí váš tablet, 
ale nevíte, jak na  to? Poradí vám  
25. dubna ve  Spektru. Spolek 
Moudrá sovička přichystal pro se-
niory tematický seminář i  indivi-
duální lekce. Vše zdarma. 

Akce je určená pro seniory 
65+. V  nabídce jsou individuální 
hodinové konzultace, kdy lektoři 
jednoduše a srozumitelně vysvětlí, 
jak na nastavení a čištění zařízení, 
jak si nainstalovat a používat růz-
né aplikace a odpoví na konkrétní 
dotazy. Druhou možností je od-
polední skupinový seminář Jak 
na  tablet a  chytrý telefon. Urče-
ný je pro 10 až 15 zájemců a trvá  
3,5 hodiny s přestávkami i prosto-

rem pro dotazy. Tempo i  obsah 
semináře lektoři upraví na  míru 
požadavkům. V obou případech je 
nutné si s sebou přinést vlastní do-
statečně nabité zařízení. Na  místě 
je zajištěna wifi.

Akce se koná v  pondělí  
25. dubna. Od 8 do 12 hodin bu-
dou probíhat individuální kon-
zultace, skupinový seminář pak 
od  12:30 do  16 hodin. Nutná je 
předchozí registrace, ta probíhá 
v infocentru Spektra až do čtvrtka 
21. dubna, a  to buď osobně, nebo 
na  telefonu 736  523  288, e-mail:  
infocentrum@sezimovo-usti.cz. 

Bezplatný vzdělávací seminář 
digitální gramotnosti pořádá Mě-
xus ve  spolupráci s  neziskovým 
spolkem Moudrá Sovička. Probíhá 
v  rámci programu Digitální ody-
sea, díky finanční podpoře Nadace 
Vodafone jsou všechny nabízené 
služby zdarma.                                  

MĚSTSKÉ STŘEDISKO  KULTURY A SPORTU

Tomáše

LINKY
22 I 4 I 2022 od 19 hod. 

Spektrum Sezimovo Ústí

vstupné: 240 Kč

muzikantskejch

kultura.sezimovo-usti.cz   I   tomaslinka.cz

KONCERT LEGENDY CESKÉ COUNTRY SCÉNYˇ

let 

Spektrum 
kulturních 
zázitkuˇ ˚

SEX NOCI
SVATOJÁNSKÉ

WOODY ALLEN

VÁCLAV KOPTA, BARBORA MUNZAROVÁ, JAROMÍR MEDUNA, 
MÁŠA MÁLKOVÁ, RADEK ZIMA, SARAH HAVÁČOVÁ/SANDRA ČERNODRINSKÁ

Režie | Jakub Nvota Scéna | Ivo Žídek Kostýmy | Lenka Polášková Hudba | Mario Buzzi
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DIVADLO SPEKTRUM
13. dubna 2022 od 19 hod.

vstupné: 360 Kč

tým MSKS

I  ve  Spektru jsme se rozhodli 
podpořit dobrou věc. Do  sbír-

ky Diecézní charity na  podporu 
ukrajinských uprchlíků můžete 
přispět libovolnou částkou. Kasič-

ku najdete ve  Spektru v  otevírací 
době infocentra, při promítání 
kina i  při divadelních představe-
ních. Pro potěšení těch nejmen-
ších jsme v  kině zařadili českou 
pohádku s ukrajinským dabingem 
Čertoviny (Чертовина). V neděli 
17. dubna od 15 hodin jsou rodiny 
s dětmi zvány na filmové předsta-
vení, vstup je zdarma. 

Přispět do  sbírky můžete  
i  20. dubna od  17.30 hodin, kdy 
promítáme film Olga o  osudech 
nadané patnáctileté gymnastky. 
Do hlavní i vedlejších rolí obsadil 
režisér skutečné členky ukrajinské 
a švýcarské národní reprezentace. 
Více informací naleznete v progra-
mu kina nebo na našem webu. 
Děkujeme, že s námi pomáháte. 

Візьміть діти до кінотеатру! 
Чеська казка Зденка Трошки в 

Українському перекладу.  

Jak na chytrý telefon? Sbírka na podporu Ukrajiny


