
Město Kaplice obdrželo okresní cenu 
za rozvoj a podporu sportu

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu no-

vého roku 2019, co si
přát a na co se těšit?
Na prosincovém zase-
dání zastupitelstva byl
odsouhlasen rozpočet,

z kterého vyplývají ty největší inves-
tiční akce příštího roku, např. dokon-
čení opravy sálu kulturního domu
včetně ozvučení a osvětlovací tech-
niky, úprava parteru v ulici Bezru-
čova, opravy komunikací ve městě i
osadách, rekonstrukce sběrného
dvora a dokončení rozhledny na Hra-
dišťském vrchu ve spolupráci se SMO
Pomalší.

Opravy kulturního domu nás přinu-
tily organizovat nasmlouvané akce
pod širým nebem, ale ukázalo se, že
ve výsledku to nebyl špatný nápad,
který nám odkryl nové možnosti vy-
užití veřejného prostoru. Zimní festi-
val přilákal na náměstí mnoho
obyvatel města i okolí, vyvrcholil tra-
diční Krampus show a pokračoval ko-
mornějšími akcemi, jako Fine Gospel
Time a živým betlémem. Rád bych na
tomto místě poděkoval zaměstnan-
cům KIC Kaplice pod vedením Mgr. S.
Trse, TS Kaplice a všem pomáhajícím
za skvělou organizaci a zvládnutí ne-
lehkého úkolu při zajišťování těchto
akcí. 

Rád bych všem ještě jednou popřál
v novém roce 2019 hodně zdraví,
štěstí a osobní spokojenosti.

Váš starosta Pavel Talíř  

Mgr. Pavel Talíř

Ročník XXIII  / LEDEN 2019 / zdarma 

Jan Bohdal

Okresní sdružení České unie sportu
Český Krumlov, obecně prospěšná společ-
nost PRO-SPORT a Českokrumlovský
deník udělily v pondělí 17. prosince ceny
nejúspěšnějším sportovcům Českokrum-
lovska za rok 2018. Tradiční desítku spor-
tovců s nejlepšími výsledky doplnili mladí
talentovaní sportovci, kolektivy,  zasloužilí
trenéři, činovníci a organizátoři. Cenu za
rozvoj a podporu sportu dostalo Město
Kaplice za dlouholetou podporu sportu v
oblasti finančních příspěvků pěti tělový-
chovným jednotám ve městě a za zabez-
pečení údržby sportovišť, která
vyvrcholila v posledních třech letech
nákladnými investicemi v
areálu Spartaku vybudová-
ním šaten a zázemím
pro odbíjenou, rekon-
strukcí trávníku fot-
balového hřiště a
výstavbou restau-
račního zařízení.
Oceněna byla
také podpora tu-
ristiky, výstav-
bou rozhledny
na Hradišťské
hoře, a postupně
prováděná rekon-
strukce kaplického
koupaliště. Od roku
2014 Kaplice finan-
covala projekty spo-
jené se sportem a
sportovišti v celkovém ob-

jemu 26,2 milionu korun. “Děkujeme za
ocenění, vážíme si ho a samozřejmě bu-
deme pokračovat v započaté práci. Napří-
klad chceme dokončit areál koupaliště,
kde máme v plánu předělat velký pla-
vecký bazén. V dlouhodobějším plánu se
budeme zabývat rekonstrukcí sportovní
haly na Bělidle,” upřesnil další plány
města Kaplice místostarosta Libor Lukš a
doplnil „Rád bych touto cestou pogratulo-
val za obdržené ceny i dalším zástupcům
našeho města, panu Karlu Máchovi (TJ
Spartak Kaplice, oddíl stolního tenisu) za
ocenění v kategorii Trenér a sportovní or-
ganizátor 2018, panu Vladimíru Kratoch-
vílovi, panu Karlu Toncarovi (oba TJ

Spartak Kaplice) a paní Marii Mer-
hautové (TJ Cíl Kaplice) za

ocenění v kategorii Za-
sloužilý tělovýchovný

pracovník 2018. Ke
gratulaci za vedení
města připojuji
velké poděko-
vání a uznání
za odvedenou
práci nejen
oceněným, ale
i všem ostat-
ním trenérům
a sportovním
činovníkům pů-

sobícím ve spor-
tovních oddílech v

našem městě“. 

Město Kaplice zmodernizovalo hasičárnu v Rozpoutí
F. Hosenseidl, K. Benda, SDH Rozpoutí

Výroční schůze Sboru dobrovolných ha-
sičů Rozpoutí se uskutečnila v pátek 7.
prosince v prostorách nově zrekonstru-
ovaného interiéru hasičské zbrojnice. Hli-

něnou podlahu nahradila dlažba, nové
jsou vnitřní omítky, prostor je možno vy-
tápět a k dispozici je kuchyňský kout i
toaleta. Členové SDH tímto děkují Městu
Kaplice i firmě Milan Sedlák, která moder-
nizaci interiéru hasičárny provedla, a věří,
že další etapa týkající se úpravy jejího

vnějšího vzhledu a okolí bude uskuteč-
něna co nejdříve. Sbor dobrovolných ha-
sičů v Rozpoutí oslaví v letošním roce 120
let od svého založení.



strana 2

Kontejner 
na sběr textilu
Kontejner na textil, který provozuje so-
ciální družstvo Diakonie Broumov je
umístěn na parkovišti v ul. Omlenická
u sběrného dvora.

VHAZOVAT:
• Veškeré oděvy – dámské, pánské,•
děstké

- nepoškozené s fungujícími zipy•
• Obuv – nepoškozená•

- zavázaná v igelitové tašce•
• Kabelky, batohy•

- pouze nepoškozené a s funkčním•
zipem
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky,•
utěrky

- čisté i mírně poškozené•
• Přikrývky, polštáře a deky•

- pouze péřové•
• Záclony, závěsy•

- nepoškozené•
• Látky•

- minimálně 1 m2, prosíme, nevha-•
zujte odřezky a zbytky látek

• Knihy•

• Menší elektrospotřebiče•

- mohou být i nefunkční•

NEVHAZOVAT:

• znečištěný a vlhký textil

• Ledničky, televize, počítače, matrace,
koberce

• Nábytek, jízdní kola, kočárky – trans-
portem se poškodí

• Lyže, lyžáky

• Nádobí bílé i černé, skleničky, porce-
lán

Prosíme všechny dárce o to, aby pře-
dem promysleli, zda se všechny daro-
vané věci dají upotřebit (nosit). Věci,
které jsou roztržené, nenositelné, s roz-
bitým zipem či dírou, zničené, musí
družstvo Diakonie Broumov likvidovat
na skládce, a to je velmi nákladné. Více
informací o činnosti naleznete na
www.diakoniebroumov.org.

Informace pro občany 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání
(MAP) na Kaplicku zaměstnal ve čtvrtek
22. listopadu projektové manažery, uči-
tele, ředitele i zástupce profesních orga-
nizací, ale také třeba psychology.
Konferenci „Plánujme, realizujme a vzdě-
lávejme se“ pořádala Místní akční skupina
Pomalší v Kaplici. Souhrn poznatků, ná-
mětů a návrhů konkrétních potřeb pro
vzdělávání na úrovni mateřských, základ-
ních, a základních uměleckých škol a za-
řízeních poskytujících zájmové a
neformální vzdělávání, byl předmětem
závěrečného moderovaného workshopu.
Stěžejním tématem byly rovné příležitosti
ve vzdělávání a z diskuse vyplynulo, že si
učitelé a ředitelé škol z praxe uvědomují
potřebu řešení některých nedostatků
vzdělávacího systému. 

Do problémů se dostávají například žáci
se zdravotním či sociálním znevýhodně-
ním nebo s odlišným mateřským jazy-
kem. Na řešení těchto témat sice existují
prostředky z grantů a dotací, ale ani ty
zcela nepokryjí veškeré potřeby. Napří-
klad speciální pedagog účinně doplňuje
učitelský sbor, ale jeho expertní zaměření
bohužel nestačí na řešení problému třeba
s dorozumíváním se žákem, který ovládá
pouze svůj cizí mateřský jazyk. Potřebu
tlumočníka by mohl řešit místní akční plán
vzdělávání a jeho pracovní skupina, slo-
žená z odborníků z praxe a se znalostí
školského prostředí Kaplicka. Nejedná se
o jediný příklad pomoci, související s tzv.
inkluzí ve školství. Potřebná je, podle pří-
tomných, práce s celou komunitou cizích
státních příslušníků, která žije v našem
regionu. Je pochopitelné, že pokud se celá
rodina dobře adaptuje na naše prostředí,

děti pak ve škole mohou lépe prospero-
vat. V hodinové diskusi zazněla také pod-
nětná doporučení pro postupy práce s
nadanými dětmi, větší zapojení škol do
komunitního života, a externích pomoc-
níků ve výuce, např.  rodiče, kteří mohou
přenést své profesionální zkušenosti do
mimoškolních aktivit žáků například v
kroužcích. Díky zapojení dalších pomoc-
ných sil do výuky a doučování, např. stu-
dentů vyšších ročníků vysokých škol,
dochází k omezení „honu na učitele“, kteří
jsou mnohdy odpoledním doučováním vy-
čerpaní, a efektivita výuky se ztrácí. 

Diskutující se shodli na tom, že podstat-
nou roli v rozvoji školních i mimoškolních
aktivit hrají lidské zdroje a finanční pro-
středky. Školy samy o sobě oslovují
místní firmy a podnikatele, žáci si zase
některé programy částečně hradí z vlast-
ních prostředků, respektive je hradí jejich
rodiče. I dobrovolnictví a mezigenerační
spolupráce proto hraje významnou roli
pro rozvoj žáků v rámci školního i mimo-
školního vzdělávání. 

Vztah mezi jednotlivými aktéry vzdělá-
vacího systému by měla zefektivnit právě
pracovní skupina pro rovné příležitosti,
která se při workshopu ustavila. Ti, kteří
se již účastnili první etapy projektu mí-
stního akčního plánu pro rozvoj vzdělá-
vání, shledali, že dochází k úspěšnému
sdílení zkušeností z praxe a dobrých ná-
padů pro zlepšení místních podmínek pro
vzdělávání. Proto i v druhé etapě projektu
bude rozšířen počet výjezdů za sbíráním
podnětů, zkušeností a příkladů dobré
praxe do jiných regionů. 

Konference byla financována z projektu „Místní
akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP
Kaplice – MAP II“, 
č. proj. CZ.02.3.68/0.0/0.017_047/0008693.

Konference o vzdělávání na Kaplicku usta-
vila pracovní skupinu pro rovné příležitosti,
která pomůže zefektivnit spolupráci škol

Zdeněk Říha, MAS Pomalší
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Společnost

Poděkování: 
• Za organizační pomoc při Mikulášské
slavnosti děkujeme Adéle Štěpánkové,
Anně Markové, Lili Janošcové a Danovi
Linhartovi.
• Děkujeme za celoroční spolupráci při
Mini knihovně paní Lucii Markové.
Zároveň  zveme maminky s dětmi  jed-
nou měsíčně do knihovny na pestrý
program. 

MINI KNIHOVNA PRO BATOLATA
Pohybové a tvořivé hry pro chodící děti
do 3 let a jejich rodiče inspirované kni-
hami pro nejmladší.
Jednou za měsíc vždy v pátek od 10 –
11 hod, začínáme 11. 1. 2019

MINI KNIHOVNA 
PRO DĚTI 3 – 5 LET
Hraní, čtení a tvoření pro děti a jejich
rodiče na motivy dětských knih.
Jednou  za měsíc vždy ve čtvrtek od 16
– 17 hod, začínáme 17. 1. 2019

Přihlašujte se prosím předem: Lucie
Marková, lucie.marek@post.cz, 608
368 169 

Městská knihovna 

Streetwork pro města Český Krumlov a
Kaplice, sociální služba Viktorie a s tím spo-
jené odborné sociální poradenství poskytují
v ORP Kaplice dva terénní programy a nově
od září 2018 i s těmito službami spojené
odborné sociální poradenství. Všechny
služby zastupují organizace Centrum pro
pomoc dětem a mládeži o.p.s, se sídlem v
Českém Krumlově. 

Služba Streetwork je přednostně zamě-
řena na uživatele návykových látek a celé
spektrum problémů, které tato tématika
přináší. Obecně lze říci, že jde především o
kontaktování jedinců, kteří mají problém s
užíváním návykových látek a jejich stabili-
zace po zdravotní a sociální stránce. To
znamená, minimalizace dopadů například u
nitrožilních uživatelů návykových látek a
následně po vyhodnocení situace např. je-
jich předání do odborné ústavní péče nebo
zdravotnického zařízení. Součástí je také
motivace těchto klientů k poradenství a
možnostem, jak řešit adekvátně jejich si-
tuaci. Pracoviště řeší i odbornou pomoc a
poradenství pro osoby, které žijí nebo jsou
v blízkosti těchto osob. To znamená přede-
vším partnery, rodiče, sourozence a další
osoby. Doplňkovými službami jsou testo-
vání na virové hepatitidy (VHC, VHB), virus
Hiv a onemocnění syfilis. Služba také ve
spolupráci s OSPODy místně příslušných
městských úřadů poskytuje testování na
metabolity návykových látek.  

Služba Streetwork pracuje v Kaplici dva-
krát týdně – ve středu a pátek, vždy v od-
poledních hodinách. V provozu je od roku
1999, je to certifikovaná služba - Radou
vlády pro koordinaci protidrogové politiky,

má významný zdravotní kontext, jako soc.
služba funguje od pol .r. 2003.  Služba je
součástí „minimální sítě“ protidrogových
služeb JČK na území bývalého okresu Č.
Krumlov a také je v základní síti sociálních
služeb Jihočeského kraje. Od ledna 2019
bude služba v Kaplici k dispozici také for-
mou kontaktní místnosti v centru Kaplice.

Služba Viktorie funguje cca od roku 2006
a je přednostně zaměřena na osoby posky-
tující sexuální služby v oblasti Kaplicka a Li-
penska. Služba poskytuje především
aktivní kontakt s touto cílovou skupinou,
poskytuje testování na pohlavní a infekční
onemocnění – virové hepatitidy - VHB,
VHC, Hiv, Syfilis a poradenství v oblasti
bezpečného sexu, zdravotní a sociální
problematiky. Služba následně zprostřed-
kovává předání do dalších odborných pra-
covišť nebo vyšetření ve zdravotnickém
zařízení. V současnosti se v oblasti Kaplicka
pohybuje vysoké množství cizojazyčných
převážně klientek, které nemají často zá-
kladní informace o přenosných onemocně-
ních a nemají ani povědomí o nezbytné
ochraně a prevenci. Rizika nákazy se pak v
současnosti týkají i většinové české popu-
lace, která služby kromě cizích státních pří-
slušníků využívá. Služba také aktivně řeší
užívání návykových látek a alkoholu v pro-
středí, kde nelze bez vytvoření bližší důvěry
a pravidelného kontaktu intervenovat.
Služba je v provozu na Kaplicku vždy každý
čtvrtek 14-22h. 

Obě služby doplňuje od září 2018 od-
borné sociální poradenství pro osoby, které
jsou klienty obou programů a je potřeba s
nimi více pracovat, než v běžném rozsahu
obou služeb. 

Sociální služby v Kaplici
Terénní program Streework a Viktorie

Daniel Jambrikovič

Dne 30. 11. 2018 proběhlo v Café Pizza
setkání klientů ALFA Finance s názvem
“Léto odchází, zima přichází, ale ALFA Fi-
nance je tu stále s Vámi.”

Cílem bylo zastavit se v předvánočním
shonu, popovídat si a udělat také dobročin-
nou činnost. Jak už mnozí ví, tak ALFA Fi-
nance podporuje Hospic sv. Jana
Neumanna v Prachaticích. Součástí setkání
byla nejen bohatá tombola, ale ve spolu-
práci s MŠ Nové Domovy Kaplice v čele s
paní ředitelkou Janou Bartyzalovou jsme
připravili prodej keramiky, jehož výtěžek
byl také součástí příspěvku pro hospic.

Vždy mám radost, když se spojí příjemné
s užitečným. Na závěr  bych chtěla  podě-
kovat všem klientům, učitelkám MŠ Nové
Domovy za podporu dobré věci.

Setkání klientů
Marcela Soukupová

V měsíci listopadu jsme byli třikrát po-
zváni na akce, které pro nás zorganizovaly
G, SOŠE a SOU  Kaplice. Nejprve jsme s
našimi deváťáky navštívili Gymnázium a
SOŠE v Kaplici, kde pro nás měli studenti a
učitelé připravený zajímavý program,  ve
kterém se žáci zábavnou formou  dozvěděli
řadu informací o studiu na této škole.

Hned druhý den další skupina žáků vyra-
zila do kaplické firmy Engel, kde jsme se
seznámili s historií firmy, ale navštívili jsme
i výrobní provoz. Poté jsme byli pozváni do
budovy SOU v Kaplici, kde jsme si prohlédli
školu, dílny, a dokonce jsme si vyzkoušeli
jízdu v traktoru a na trenažéru.

Poslední akcí byl již tradiční filmový pro-
jekt Měsíc filmu na školách - Příběhy bez-
práví, který pořádá Gymnázium, SOŠE a
SOU Kaplice a jsme na něj každoročně
zváni. Žáci nejprve zhlédli film In nomine
Patris, následovala beseda s pamětníky,
kteří na vlastní kůži zažili komunistické pro-
následování.

Děkujeme učitelům i studentům G, SOŠE
a SOU za pozvání na tyto akce a těšíme se
na další spolupráci.

Poděkování Gym-
náziu, SOŠE a SOU
Kaplice

Učitelé a žáci ZŠ Fantova 
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Ze škol

Základní umělecká škola Kaplice 
Anežka Opekarová

ZUŠ Kaplice zve

Několik pohlednic z prosincových vystoupení a koncertů:
• 14.1. od 17.00 Třídní koncert žáků

Marie Bůžkové (housle) – sál ZUŠ
• 23.1. od 17.00 Třídní koncert žáků

Mgr. Radky Kahovcové a Tomáše Hay-
manna (klavír, dechové nástroje) – sál
ZUŠ

• 25.1. od 16.30 Třídní koncert žáků
Pavly a Lea Schwarzových (violoncello,
klavír) – sál ZUŠ

• 28.1. od 17.00 Třídní koncert žáků
Luboše Ferebauera (dechové nástroje)
– sál ZUŠ

• 29.1. od 17.00 Třídní koncert žáků
Mgr. Anežky Opekarové a Mgr. Aleny
Pekařové (housle, klavír) – sál ZUŠ

• 30.1. od 17.00 Třídní koncert žáků
Mgr. Marcela Neckáře (kytara) – sál
ZUŠ

• 31.1. od 18.00 Třídní koncert žáků
Kláry Remsové a Marie Hůlové (zpěv)
– sál ZUŠ

Další informace na www.zuskaplice.cz

Nadcházející rok 2019 mne přiměl k bi-
lancování posledního období roku minu-
lého. Pro mateřské školy je měsíc prosinec
vždy pestrý již svým obsahem a také ná-
ročný na přípravu všech aktivit s ním spo-
jených.

Děti připravily keramiku, kterou jsme vě-
novali na charitativní akci společnosti Alfa
finance, kterou zastupuje paní Marcela
Soukupová. Předškoláci z 5. třídy pod ve-
dením Zdenky Hudecové nachystali krásná
vánoční přání pro „Ježíškova vnoučata“,
která jsme poslali do Českého rozhlasu.
Doufám, že přání našla své adresáty. Děti
si užily svého školkového Mikuláše, kdy k
nám přišly děti z Fantovky a pomohly nám
vytvořit správnou mikulášskou atmosféru.
Náš dík patří společnostem Jednota Kaplice
a Flosman, které pro naše děti nachystaly
mikulášskou nadílku.

I žáci z Domu dětí obohatili předvánoční
čas „Andělským tančením“ pod vedením
Lucie Faitové. Jejich vystoupení bylo krásné
a sváteční.

Můj velký dík patří učitelkám, které při-
pravily s dětmi a pro děti a jejich nejbližší
milá vystoupení s vánoční tématikou a vá-
nočním tvořením. Také bych chtěla moc
poděkovat všem provozním zaměstnan-
cům, kteří nám učitelkám vytvářejí zázemí
pro naši práci. Všichni si uvědomujeme, že
jejich práce je velice cenná.

Nadcházející rok 2019 pro nás bude jiný,
neboť v Kaplici přibyly dvě třídy v mateřské
škole Nové domky a tato školka se stala
samostatnou. Proto můj velký dík patří
všem (již bývalým spolupracovnicím),
které pokračují ve své práci a dál se budou
starat o naše nejmenší se vší péčí, láskou
a pozorností.

Prosinec pod lupou
Jana Bartyzalová, MŠ Nové Domovy 

2.12. Rozsvěcení Vánočního stromu 
na náměstí

12.12. Česko zpívá koledy před kinem
17.12. XI. Vánoční zpívánky v sále ZUŠ
16.12. adventní koncert  

v kostele sv. Mikuláše v Soběnově
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Fantovácký celo-
školní projekt 
v 1. B

V předvánočním týdnu nás v rámci ce-
loškolního projektu „Povídání našich ba-
biček“ navštívila paní Prášilová, aby
dětem přiblížila dobu, kdy byla ještě
malá. Povídali si o škole, o svých babič-
kách i tom, zda se rádi bojí. Přinesla uká-
zat knížku pohádek, ze které si četla jako
školačka a přečetla jim strašidelný pří-
běh, ke kterému pak všichni kreslili stra-
šidelné obrázky. 

Děti si také mohly vyzkoušet psát
perem, které namáčely do inkoustu.
Tímto bychom rádi ještě jednou poděko-
vali paní Prášilové za příjemně strávené
chvíle.

V úterý 27. listopadu ožila Fantovka ad-
ventními dílnami. Teď již tradiční akce opět
spojila Fantováky s jejich rodiči a prarodiči.
Ti se mohli společně se svými dětmi a
vnoučaty naladit na blížící se adventní čas
při tvorbě adventních věnců, zpívání koled
nebo při výrobě vánočních dekorací. Le-
tošní vánoční koledou byla písnička od
Luďka Minky Čas vánoční. Na přípravě se
podílely paní učitelky z prvního stupně,
které písničku nacvičily se svými žáky. Spo-
lečně jsme pak písničkou celou akci odstar-
tovali. V prvních třídách si paní učitelky,
maminky i babičky připravily pro návštěv-
níky dílničky, kde si mohli vyrobit například
papírové andílky nebo stromečky z papíru,
které si sami krásně nazdobili. Zkusili si
také práci s přírodninami při tvorbě andílků
z větviček a díky paní Prášilové i plstěné
ozdoby. Velmi oblíbenou dílnou byla tvorba
adventního věnce a mezi letošní novinky
patřila výroba vizovického pečiva. Na
chodbě prvního stupně se také objevily
stánky s výrobky našich Fantováků. Rodiče
si tak mohli odnést zvonečky pro štěstí
nebo si udělat radost párem nových náuš-
nic od naší paní asistentky Lenky Sojkové.
Samozřejmě nechyběly ani sladké dobroty,
která nám věnovaly naše maminky. Moc

jim za to děkujeme. I přes venku panující
zimní počasí mnozí z nás neodolali a opekli
si venku na ohni poslední letošní špekáček.
A kdo venku prochladl, mohl se zahřát
čajem nebo punčem. Adventní dílny se i
letos vydařily.

Adventní slavnost
ZŠ Fantova

Žáci 6. C ZŠ Fantova se v rámci projektu
zaměřeného na spolupráci se seniory se-
tkali 19. prosince ve školní kuchyňce s kap-
lickými „děvčaty“ z Hyalitu z.s. Pod
taktovkou paní Sobolové a šesti dalších čle-
nek a jednoho muže pekli s dětmi tradiční
vánočky a vanilkové rohlíčky. Děti brzy zjis-
tily, že upéct vánočku je pořádná fuška,
protože se účastnily celého procesu od vá-
žení surovin, přes zadělání a zpracování
těsta a pletení vánoček. S pomocí šikov-
ných rukou zkušených kuchařek upletly
nejen vánočky, ale i vánočková „miminka“.
Při pečení vánoček si krátily čas válením
vanilkových rohlíčků a vyzkoušely si i jejich
tvarování pomocí formiček. Kuchyňka se na
několik hodin proměnila v malou pekárnu,
ze které se linula vůně Vánoc po celé škole.
Sami žáci o akci napsali:

„Pečení s kaplickými babičkami se nám
moc líbilo, přiučili jsme se nové věci, jako
například zadělávat těsto a plést vánočku
a vánoční „miminka“. Vanilkové rohlíčky se
nám také povedly. Děkujeme babičkám, že
si na nás udělaly čas.“ Kiki, Lucka M.,
Kačka, Lucka K.

„Moc se nám zamlouvalo zadělávání
těsta, jen to hnětení bylo celkem složité.
Také se nám líbilo, jak na nás paní byly
milé. Moc jsme si to užili.“ Krištof, Míša,

Ema, Natálka.
„Vánočka už je skoro snědená, byla

super.“ Dominik
Děvčata z Hyalitu u nás nebyla naposledy,

plánujeme společná setkání nejen v ku-
chyňce, ale třeba i při pletení školní šály aj.
Rádi bychom jim touto cestou poděkovali
nejen za tuto akci, ale i za nápady na další
spolupráci. 

Jak jsme pekli vánočky
Učitelé a žáci ZŠ Fantova

Lenka Preuslerová

I v letošním školním roce pokračuje naše
škola ve spolupráci s kaplickým nízkopra-
hovým zařízením DEPO. Žáci 2. stupně  v
pondělí 3. prosince absolvovali zajímavý
program o vztazích. Formou her, koláže a
četných diskuzí si tak připomněli pravidla
komunikace, především mezi vrstevníky,
spolužáky. Děkujeme Lucii a Vendy za peč-
livou přípravu programu. 

Žáci ZŠ Omlenická
v DEPU
Dagmar Kovaříková 
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Nabídka volných
pracovních míst

G, SOŠE a SOU, Kaplice, Pohorská 86
přijme do pracovního poměru  

učitele/učitelku 
ekonomických předmětů 
na částečný úvazek (14 hodin).

Jedná se o výuku předmětů Ekono-
mika, Účetnictví a Logistika ve vzdělá-
vacím oboru Obchodní akademie.
Nástup možný ihned.
Základní kvalifikační předpoklady:
- vysokoškolské vzdělání dle zákona o
pedagogických pracovnících
- spolehlivost, schopnost pracovat v
týmu, kreativnost, minimálně uživatel-
ská znalost práce na PC, komunikační
schopnosti
Platové zařazení: dle platových tabu-
lek pedagogických pracovníků
Výhody: dovolená 8 týdnů, příspěvek
na penzijní připojištění, příspěvek na
stravu

Nabídky včetně strukturovaného živo-
topisu je možné zasílat na adresu:
Gymnázium, Střední odborná škola
ekonomická a Střední odborné učiliště,
Kaplice, Pohorská 86, 382 41 Kaplice
nebo elektronicky na e-mail:
lovci@geukaplice.cz

PhDr. Zdeňka Lovčí – ředitelka školy
mobil: 725874782

G, SOŠE a SOU, Kaplice, Pohorská 86
přijme od 1. 2. 2019 do pracovního
poměru  

sekretářku ředitelky školy 

Základní kvalifikační předpoklady: 
- středoškolské vzdělání s maturitou v
oboru ekonomiky či administrativy
- znalost práce v programu MS Office
- znalost anglického jazyka výhodou
- spolehlivost, organizační a komuni-
kační schopnosti
Základní pracovní náplň:
- administrativa a kancelářský servis
- úprava a tvorba dokumentů
- digitalizace, archivace dokumentů
- organizace kanceláře
Výhody: 
- příspěvek na penzijní připojištění,
příspěvek na stravu 

Nabídky včetně strukturovaného živo-
topisu je možné zasílat na adresu: 
Gymnázium, Střední odborná škola
ekonomická a Střední odborné učiliště,  
Kaplice, Pohorská 86, 382 41 Kaplice 
nebo elektronicky na e-mail:
lovci@geukaplice.cz 

PhDr. Zdeňka Lovčí – ředitelka školy 
mobil: 725874782 

Ředitelka GEU Kaplice Zdeňka Lovčí: Ro-
dinná atmosféra na škole není žádné klišé

Jan Bohdal

Jste čerstvě ve funkci ředitelky
střední školy v Kaplici. Co vás vedlo k
rozhodnutí, přihlásit se do výběrového
řízení na tuto funkci?

Již několik let mě trápí, jak moje alma
mater stagnuje, a jak už jsem jednou zmí-
nila, moje rozhodnutí nebylo spontánní,
dlouho jsem zvažovala rizika i pozitiva po-
zice ředitelky G, SOŠE a SOU. Ke koneč-
nému rozhodnutí mě přivedla moje
kamarádka, která mě utvrdila v tom, že
pokud chci něco změnit, nestačí jen si stě-
žovat a kritizovat. Musím se sama pokusit
s tím něco udělat.

Situace střední školy v Kaplici není
jednoduchá, dá se říct, že se v po-
slední době dala označit za kritickou,
zejména z hlediska jedné ze složek,
gymnázia. Cítíte se spíše jako krizová
manažerka nebo ředitelka školy s jas-
nými pozitivními vizemi pro rozvoj?

Jako krizová manažerka s pozitivní vizí.
Chci věřit, že se škola vzchopí. Jinak bych
tuto práci dělat nemohla.

Blíží se další kolo přijímacích zkou-
šek, na co byste nalákala nové stu-
denty? Proč by měli studovat právě v
Kaplici?

Jako matka dvou dcer, které studovaly na
kaplické škole, můžu všem rodičům naši
školu vřele doporučit. Malá škola totiž při-
náší velké možnosti, jak pro žáky, tak i pro
učitele. Můžeme s žáky individuálně praco-
vat – přechod ze základní na střední školu
není totiž zrovna jednoduchý, všichni žáci
se mohou zapojit do různých mezinárod-
ních projektů a moderních výukových pro-
gramů, což na větších školách nelze. Menší
počet žáků ve třídách vnímá náš nový učitel
anglického jazyka jako luxus, protože má
velký prostor k individuální výuce, žáci více
v hodinách komunikují. 

Zároveň bych chtěla zdůraznit, že rodinná
atmosféra na škole není žádné klišé. Sna-
žíme se, aby mezi žáky navzájem a mezi
žáky a učiteli panovalo příznivé klima zalo-
žené na vzájemné úctě a respektu. Ne
ovšem na úkor náročnosti studia, o čem
např. svědčí i to, že momentálně usilujeme
o získání ECDL akreditace, tj. že získáme
licenci k udílení mezinárodně uznávaných
certifikátů ECDL (digitální znalosti a doved-
nosti). Jako jedna z mála jihočeských škol
se každoročně zapojujeme do projektu JA
Firma rozvíjející podnikatelské kompetence
žáků.

Co se týče učebních oborů, nabízíme ta-
kové obory, jejichž absolventi jsou velmi
žádaní na trhu práce – kuchař-číšník, auto-
mechanik, strojní mechanik – zámečník,
opravář zemědělských strojů. Tyto profese
postrádají i kaplické firmy či firmy z blíz-
kého okolí.

A ještě taková poznámka pro rodiče –
máte děti doma, pod dohledem, nemusí

každý den brzy vstávat, nebo dokonce pře-
spávat na internátě.

Cestou, jak zatraktivnit studium v
Kaplici, mohou být odborná zaměření
studia a návaznost na místní podnika-
tele a firmy. Souhlasíte?

Ano, jistě. Touto cestou se chci ubírat.
Obnovili jsme spolupráci s firmou Engel a
plánujeme setkání u kulatého stolu s fir-
mami, které by chtěly s naší školou spolu-
pracovat. Ale pro obor Obchodní akademie
je důležitá i spolupráce s bankami, již teď
intenzivně spolupracujeme s Českou spoři-
telnou.

Jak konkrétně Město Kaplice a jeho
vedení pomáhá s provozem a rozvo-
jem střední školy?

To, že cítíme podporu Města Kaplice, je
pro nás jako školu velmi důležité. Město
nám pomohlo prolomit ledy mezi námi a
kaplickými ZŠ, investuje do oprav budovy
G, SOŠE v Linecké ulici, poskytuje žákům
náborové i prospěchové stipendium, po-
máhá nám s náborovými akcemi. Je to
super.

Důležitá pro budoucnost školy prav-
děpodobně bude spolupráce s
místními základními školami, kterých
je zde hned několik. Jak nyní spolu-
pracujete a jak si dokážete představit
zlepšení komunikace a spolupráce?

Jak už jsem zmínila, komunikace se pod-
statně zlepšila. Každoročně pořádáme pro
ZŠ různé akce, zveme žáky i z ostatních
spádových škol k nám do školy na projek-
tové dny, letos jsme ve spolupráci s firmou
Engel zorganizovali exkurzi ve firmě a v
naší škole, nebo naši učitelé vyučují na ZŠ.
V lednu budeme organizovat přijímací
zkoušky nanečisto, aby si deváťáci vyzkou-
šeli své schopnosti, ale i pevnost svých
nervů při přijímacím řízení. 

Popište strukturu oborů střední
školy, jak si je představujete do bu-
doucna tak, aby škola prosperovala co
nejlépe?

Kaplická střední škola má maturitní obory
soustředěné v Linecké ulici, učební obory v
Pohorské. Toto rozmístění chci takto pone-
chat.

V rámci maturitních oborů budu usilovat
o otevření technicko- ekonomických oborů.
Co se týče učebních oborů, zde bych chtěla
více využít potenciál oboru kuchař-číšník a
učňovského střediska Slovanský dům. Na-
dále budu podporovat ostatní učební obory
především intenzivnější spoluprací s fir-
mami a modernizací učeben.

Za rozhovor děkuje Jan Bohdal
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Vážená paní Jitko Papežová, 
zatím jsem nikdy do Kaplického zpra-

vodaje nepřispívala, ale po přečtení Va-
šeho příspěvku v Kaplickém zpravodaji
Ročník XXII / PROSINEC 2018 /, jsem
neodolala a odpovídám Vám na otázku
“co ještě je v bývalém Domě dětí a mlá-
deže ?“

Je vidět, že jste tuto budovu v posled-
ním čase nenavštívila, protože jinak
byste věděla, že tu již delší dobu mají
své zázemí klienti Sociální rehabilitace
TOLERANCE. Jedná se o součást Charity
Kaplice, která pomáhá lidem s lehkým
a středně těžkým mentálním postiže-
ním, případně s přidruženým tělesným
postižením a také i s chronickým dušev-
ním onemocněním.

Jejich cílem je poskytovat:
• pomoc, podporu a potřebné infor-

mace při řešení situací vyplývajících z
jejich zdravotního postižení v bezpeč-
ném prostoru a v důstojném prostředí,
ve kterém mohou nacvičovat a rozvíjet
praktické schopnosti a dovednosti tak,
aby byli schopni se o sebe postarat v
běžném životě

• rovnocenný přístup, který jim po-
může získat zdravé sebevědomí a najít
si místo v životě ve společnosti.

Výsledky této péče můžete vidět na
některých akcích. Na podzim pořádali
prodejní akci svých výrobků. Koupila
jsem si od nich moc hezké zápichy do
květináčů. 

Svůj stánek měli na také na „Kaplic-
kém ušáku“. Nechyběli ani na „Kaplic-
kých dnech s řemesly a jarmarkem“.
Teď před Vánoci prodávají adventní
věnce a věnečky a jejich výrobky si jistě
také budete moct zakoupit o  Velikono-
cích, moc doporučuji !

Myslím si, že právě klienti této orga-
nizace potřebují zázemí, kde se mohou
scházet, vyrábět různé výrobky, povídat
si, dát si společně čaj a svačinu.

Pracovníci i klienti této organizace jsou
příliš skromní a nenároční a proto o nich
asi občané v Kaplici neví.

Reakce na článek
paní Papežové

Věra Bandíková

Na den trhovci
Jana Kopúnová, G, SOŠE a SOU

V pondělí 17. prosince jsme zavítali na
adventní trhy do Českých Budějovic. Ten-
tokrát však ne jako návštěvníci ochutnáva-
jící různé vánoční dobroty, ale jako samotní
trhovci. Jihočeský kraj totiž nabídl každé
střední škole využít stánek jeden den v
předvánoční době k prezentaci školy. Ne-
váhali jsme a vyrazili okusit nelehkou práci
trhovce. A měli jsme co nabídnout! Stu-

denti prezentovali nejen své studentské
firmy „Zodiac“ a „Catch a dream“, ale
především prodávali vlastní výrobky. Zá-
kazníci, a nebylo jich málo, si mohli zakou-
pit ručně malované ekologické tašky,
lapače snů, náramky dle znamení a la-
hodné pečené čaje. Ani chuťové buňky zá-
kazníků nebyly ochuzeny. Ty mohli
návštěvníci uspokojit vynikajícími koláčky
a vánočním punčem z naší restaurace Slo-
vanský dům. Řádně jsme promrzli, ale byla
to pro nás výborná zkušenost.

Kaplický Zpravodaj. Měsíčník.
Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice,  IČO 245941,

tel. 380 303 100, nákladem 3100 výtisků. 
Evidenční číslo MK ČR E 115 76.  Uzávěrka 1. čísla 20. 12. 2018. 

Tisk Tiskárna FOP Černá v Pošumaví.
Redakce: KIC Kaplice, Linecká 305, 382 41 Kaplice,  

tel.: 380 311 388, info@kickaplice.cz. Redakční rada: Magdalena
Špičáková, Mgr. Stanislav Trs, Mgr. Libor Lukš, Mgr. Pavel Janota, 

Magdalena Opolzerová a Ing. Lukáš Bodnár. 
Internetová verze: www.mestokaplice.cz  

Redakce se nemusí ztotožňovat  s názory zveřejněných příspěvků.

Řádková inzerce
Řádkovou inzerci můžete podávat v redakci Kaplického Zpravodaje, tj. v info-
centru Kaplice v Linecké ulici 305 v Kaplici. Cena inzerátu 24,- Kč.

Koupím staré pivní lahve a sklenice z již zrušených pivovarů z
okolí. Sběratel. Tel. 732 170 454. 

Hledám soukromě učitelku angličtiny 1x - 2x týdně. Tel. 606
457 962. 

Hledáme zájemce o podnikání vedené z domu ve wellness
oboru.  Více na http://prizpusobivaprace.prijemextra.cz/ 



strana 8

Sport, společnost

Hrátky s čerty

Na sobotu 1.12.2018 jsme připravili další
– již 15. ročník zimního hravého odpoledne
pro děti Hrátky s čerty. 

Jsme rádi, že mrazivý a zasněžený den
neodradil rodiče (ale ani babičky a dě-
dečky) a vydali se svými dětmi/ratolestmi
do kaplického parku, kde na ně čekalo 6
čertovských úkolů. Za jejich splnění čekala
děti malá odměna v podobě mlsacího ba-
líčku. 

Velmi nás potěšila velká účast dětí (které
se skoro vůbec nebály), ale i to, že nám
velkým čertům přišlo pomoci na stanoviště
10 malých čertů - Poutníků.  

Ohlédnutí za rokem 2018

Rok 2018 byl pro Poutníky vydařený. Vše,
co jsme si naplánovali, jsme splnili (absol-
vovali jsme několik víkendových akcí, úča-
stnili jsme se oblastních kol soutěží Stezka
a Ringo, o prázdninách jsme pořádali letní
tábor ... ) A také nás čekalo pár změn... 

Hned začátkem roku jsme se stěhovali do
nové klubovny – místo učebny SOU v Po-
horské ulici nám vedení střední školy po-
skytlo prostory pro klubovnu a sklad v
budově gymnázia. 

Po letních prázdninách se nám opět roz-
šířila členská základna ve věkové kategorii
6-15 let. Proto jsme v listopadu otevřeli
nový kroužek pro děti 2.st.ZŠ „Kadeti.“
Cílem je zatraktivnit program pro tyto děti
formou nových projektů, zapojit je do čin-
nosti spolku a do přípravy některých akcí a
především si vychovat naše následovníky.

Z finančního hlediska naší činnosti velmi
pomohly prostředky z dotací Města Kaplice
a Jihočeského kraje, které jsme využili na
provoz klubovny, na obnovu materiálního
zabezpečení spolku a na zajištění pořáda-
ných akcí.

Na závěr bychom chtěli poděkovat:
- vedení G, SOŠE a SOU Kaplice za po-

skytnutí prostor pro klubovnu
- MěÚ Kaplice (odbor správy majetku) a

KIC Kaplice za vstřícnost a ochotu
- Městské policii za součinnost při akcích

„Májové skotačení“ a „Hrátky s čerty“
- Městu Kaplice a Jihočeskému kraji za

poskytnutí dotací
- Firmám Hamé a.s., Jednota DS Kaplice

a Jednota COOP, členský výbor Kaplice za
sponzorské dary na LT a na “Hrátky s čerty“

… A do roku 2019 chceme všem popřát
hodně zdraví, spokojenosti, klidu a pohody. 

Poutníci Kaplice, z.s.
Poutníci 

1.1.2019                                    
Novoroční setkání u bývalé kryté
lávky pod Blanskem
Odchod z parku ve 13:00 hodin – čis-
tička – krytá lávka. Občerstvení při-
praví p. Bárta, p. Kvasnička a p.
Brázda  

8.1.2019 9 km                                   
Z Dluhoště do Malont                                                                                                          
Autobusem z autobusového nádraží v
9:10 do Dluhoště. Trasa: Dluhoště –
Desky – Meziříčí - Malonty
autobus ve 13:15  

15.1.2019  6 km                                
Z Michnice do Rožmitálu na Š.
Autobusem od školy v 10:00 do Mich-
nice. Trasa: Michnice – Rožmitál na
Šumavě  

22.1.2019 5 - 10 km
Z Kaplice do Omleničky                                                          
Odchod z parku v 9:00 – Blažkov –
Omlenička – autobus ve 13:30 nebo
pěšky

29.1.2019   6 km                               
Z Benešova n. Č. do Dluhoště
Autobusem z autobusového nádraží v
9:10 do Benešova nad Černou. Trasa:
Benešov nad Černou – Dluhoště
autobus ve 13:20.             

Program TJ Cíl

Přijďte si po svátcích protáhnout těla,
nabít se dobrou náladou a připravit se
na plesovou sezónu...

AEROBIK

Kde: Sportovní hala – ZŠ Školní

Kdy: pondělí   19:00 – 20:00 hod.

středa    19:00 – 20:00 hod.

Cena: Kč 40,-- /lekce, mládež do 15ti
let včetně zdarma.

S sebou karimatku, pití a sportovní
boty, které nečerní podlahu. Cvičení je
vhodné i pro začátečníky. Těšíme se na
viděnou.

Začínáme v pondělí 07.01.2019.

TJ Spartak Kaplice, z. s. - sport pro
všechny

Aerobik 
a posilování 

TJ Spartak Kaplice, z.s.
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Kultura

Obrazové ohlédnutí za prosincovými akcemi...
Foto: Karel Vavřík (horní 4 fotografie: Zahájení adventu, Živý betlém a Gospelový koncert) 

Monika Rosová (spodních 5 fotografií z Krampus show 2018) 
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5.1.2019, sobota, 16.00, pohádka 
SPIDER-MAN: PARALELNÍ  SVĚTY 
Tvůrci hitů Lego příběh a 21 Jump Street spojili
svůj um a talent, aby divákům představili dosud
nepoznaný svět Spider-Mana v přelomovém a
unikátním vizuálním stylu. 
Vstup 100,- Kč (dabing) 

5.1.2019, sobota, 19.00, rodinný              
MARY POPPINS SE VRACÍ     
V rodině Banksových se objeví opět tajemná
chůva Mary Poppins. Za pomoci veselého lam-
páře Jacka a svých jedinečných kouzelných
schopností pomůže smutné rodině znovu nalézt
ztracenou radost a štěstí. 
Vstup 120/100,- Kč (dabing)

6.1.2019, neděle, 16.00, pohádka ČR
ČERTÍ BRKO                                 
Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového
čertího brka na pobočku Pervidle trochu zmate-
ného čerta Bonifáce…
Vstup 120,- Kč

6.1.2019, neděle, 19.00, životopisný 
BOHEMIAN RHAPSODY             
Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i
nekontrolovatelnou životní spirálu Freddie Mer-
curyho od založení skupiny Queen…
Vstup 120,- Kč (titulky)

9.1.2019, středa, 19.00                                                                       
NA STOJÁKA V KINĚ      
V úplně novém exklusivním formátu 17D. 17
debilů a mikrofon. Parta komiků připravila jeden
jediný a nikdy neopakovaný speciální a úplně
nejvíc unikátní večer nabitý humorem, natočila
ho a teď uvádí na velkých plátnech do kin. 
Vstup 100,- Kč

10.1.2019, čtvrtek, 19.00, film ČR        
CENA ZA ŠTĚSTÍ     
Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob.
Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde ho hle-
dat a co mu obětovat? Příběhy lidí, kteří cestu
ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se jí
znovu najít. 
Vstup 120,- Kč

11.1.2019, pátek, 19.00, koncert   
THE DOORS
50.TH ANNIVERSARY 
CELEBRATION 
Píše se 5. 7. 1968 a The Doors nastupují na pó-
dium legendárního Hollywood Bowl, aby ode-
hráli svůj nejslavnější koncert. The Doors jsou
naprostým fenoménem oslovujícím celé gene-
race. Koncerty této legendy se jen málokdy
obešly bez hudebních i jiných exhibic. 
Vstup  200,- Kč

12.1.2019, sobota, 16.00, pohádka  
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
V ZEMI ZA ZRCADLEM  
Gerda, Kai, Alfida, Roland i jejich trollí kamarád
Orm se vrací v novém pohádkovém příběhu
plném kouzel. Kouzel dobrých i nebezpečných.  
Vstup 130/110,- Kč

12.1.2019, sobota, 19.00, akční 
ROBIN HOOD
Robin, válkou zocelený bojovník, se vrací z kři-
žáckých výprav, aby společně s svým maur-
ským přítelem Malým Johnem povstal proti
zkorumpované anglické vládě v moderní vzru-
šující akční podívané plné zběsilých bojů, epické
válečné choreografie i nadčasové romantiky.
Vstup 120,- Kč (titulky)

13.1.2019, neděle, 16.00, pohádka              
RAUBÍŘ RALF A INTERNET 3D  
Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá roš-
ťácká kamarádka Vanilopka von Šmak musí
podniknout riskantní cestu po světové počíta-
čové síti a najít náhradní část do videohry Cu-
krkáry. 
Vstup 150/130,- Kč

13.1.2019, neděle, 19.00, film ČR                      
CENA ZA ŠTĚSTÍ     
Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. 
Vstup 120,- Kč

16.1.2019, středa, rodinný   
MARY POPPINS SE VRACÍ     
V rodině Banksových se objeví opět tajemná
chůva Mary Poppins.
Vstup 120,- Kč (dabing)

17.1.2019, čtvrtek, 20.00, film podle skutečné
události, drama
KURSK                     
12. srpna otřesou trupem Kursku mohutné ex-
ploze, které plavidlo se 118 členy posádky poš-
lou do hloubky 108 metrů, na dno arktických
vod Barentsova moře… začíná zoufalý boj s
časem. 
Vstup 120,- Kč (titulky)

18.1.2019, pátek, 19.00, akční         
ROBIN HOOD                
Robin se vrací z křižáckých výprav, aby společně
se svým maurským přítelem povstal proti zko-
rumpované anglické vládě…
Vstup 120,- Kč (titulky)

19.1.2019, sobota, 16.00, pohádka   
RAUBÍŘ RALF A INTERNET   
Videoherní záporák Ralf a jeho malá rošťácká
kamarádka musí podniknout riskantní cestu po
světové počítačové síti …
Vstup 130/110,- Kč

19.1.2019, sobota, 19.00, rodinný strašidelný
film 
HUSÍ KŮŽE: 
UKRADENÝ HALLOWEEN
A o čem pokračování bude? Na Halloween sku-
pinka dětí nechtěně oživí různá monstra…
Vstup 130/110,- Kč (dabing)  

20.1.2019, neděle, 16.00, pohádka 
LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU
ZPĚT
Lední medvěd Norm si na zimní spánek vůbec
nepotrpí. Právě naopak. Když se venku ochladí,
začíná pro něj a pro celou partu kamarádů ze
severu ta pravá sezóna plná dobrodružství a zá-
bavy. 
Vstup 120,- Kč (dabing)  

20.1.2019, akční, 19.00, akční 
SKLENĚNÝ               
Režisér M. Night Shyamallan v novém thriller
spojuje dva filmy Vyvolený a Rozpolcený.  Roz-
polceného Crumba se svými 24 osobnostmi sle-
duje v novém fantasy thrilleru David Dunn,
který k tomu využívá své nadpřirozené schop-
nosti.
Vstup 120,- Kč (titulky)

23.1.2019, středa, 19.00, drama 
KURSK                     
Pro posádku jaderné ponorky K-141 Kursk za-
číná zoufalý boj s časem. 
Vstup 120,- Kč (titulky)

25.1.2019, pátek, 19.00, dětský horor   
HUSÍ KŮŽE: 
UKRADENÝ HALLOWEEN
Skupinka dětí na Halloween nechtěně oživí
různá monstra...
Vstup 130,- Kč (dabing)

26.1.2019, sobota, 16.00, pohádka                                                    
LEDOVÁ SEZÓNA: 
MEDVĚDI JSOU ZPĚT
Lední medvěd Norm si na zimní spánek vůbec
nepotrpí... 
Vstup 120,- Kč (dabing) 

26.1.2019, sobota, 19.00, rodinný  
PSÍ DOMOV            
Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě štěně.
Poté co se Bella ztratí, snaží se vrátit, neboť
láska k páníčkovi je silnější než nepřízeň
osudu…
Vstup 130/110,- Kč (dabing) 

27.1.2019, neděle, 16.00, pohádka 
OVEČKY A VLCI      
Ovečky a vlci se dohodli, že budou žít společně
v míru. Tak tomu taky je až do chvíle, kdy se ve
vesnici objeví neočekávaní hosté – černí vlci,
kteří chtějí, aby se život vrátil do starých kolejí… 
Vstup 110,- Kč (dabing)

27.1.2019, neděle, 19.00, film ČR   
NARUŠITEL                 
Silný a napínavý příběh českého leteckého esa,
jeho kamarádů i bezbřehou lásku k létání. Život
armádních letců socialistického Československa
naplňovaly opojné chvíle svobody v oblacích a
přátelství na celý život, z velké části ho ale ničil
dozor státní bezpečnosti a jejích udavačů. 
Vstup 120,- Kč

30.1.2019, středa, 19.00, film ČR        
NARUŠITEL                 
Po dlouhé době se začne rozmotávat smrt bý-
valého pilota RAF při pokusu o přelet na západ
a hlavní hrdina nemá jiné východisko, než se ho
pokusit napodobit.
Vstup 120,- Kč

31.1.2019, čtvrtek, 19.00, komedie ČR     
ŽENY V BĚHU                             
Věra prožila s manželem báječný život a je roz-
hodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout
maraton!  Rázná matka tří dcer v tom nevidí
žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři
díly a zdolají jej jako rodinná štafeta. Trenér
Vojta už připravil skvělý kondiční plán… 
Vstup  130,- Kč

Leden 2019
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Leden 2019

Do 6. ledna 2019 
PO – SO 10 – 16 hodin, NE 13 - 16 hodin 
DRACULA A TI DRUZÍ
Tajemná upírská výstava, ve které se se-
tkáte se smyšlenými bytostmi z legend,
ale i reálnými postavami z dávné minu-
losti, jenž toužily po lidské krvi… Výstavu
doplňují unikátní pohyblivé „živé“ obrazy.  
Galerie Krampus, Náměstí  

Od 11. ledna – 28. února, denně úterý
až neděle 13.00 – 20.00 hodin  
VÝSTAVA OBRAZŮ
BOŽENA ZIMOVÁ 
A ZUZANA KOTISOVÁ
Vernisáž 11.1. v 18.00 hodin zahájí hud-
bou i slovem Jiří Klor.  
Výstavní síň kina Kaplice 

17. ledna 2019, čtvrtek od 17.00 hodin 
CESTOVATELSKÁ BESEDA
SEVERNÍ KOREA
Vydejte se do země, kde se zastavil čas
a vše je podřizováno přísnému řádu.
Provede vás cestovatel Vladimír Váchal. 
Kino Kaplice  vstupné 60,- Kč 

18. ledna 2019, pátek od 20.00 hodin 
LESNICKÝ PLES
Hraje: TAMARA. Pořádá Česká Lesnická
společnost Kaplice, z.s.
Předprodej vstupenek: KIC Kaplice (od
2.1.2019)
Slovanský dům Kaplice  
vstupné 250,- Kč 

24. ledna 2019, čtvrtek od 18.00 hodin 
TŘI V HÁJI
Divadelní adaptace stejnojmenného lite-
rárního bestselleru Michaela Viewegha,
Haliny Pawlowské a Ivy Hercíkové. Tato
hra přibližuje s humorem a ironií v
dnešní době tak rozšířenou krizi střed-
ního věku. Hlavními hrdiny hry Tři v háji,
ve které má nejdůležitější roli láska a
sex, jsou tři osoby – Albert, Kristýna a
Olga. Albert, jemuž bude čtyřicet, byl
vždy třídní premiant, přesto má jen čtyři
semestry medicíny a nyní pracuje jako
recepční v Centru plastické a estetické
chirurgie. Se svou manželkou Kristýnou,
kterou si bral ve svých dvaceti jedna le-
tech, má dvě děti. Do jejich vztahu,
který pomalu přestává fungovat, vstu-
puje Olga, jen o dva roky mladší hlavní
manažerka Centra, ve kterém Albert
pracuje. Hlavní postavy se vzájemně
opouštějí, pak se k sobě zase navracejí,
ale je toto ten pravý recept na spokojený
život? Hrají Bořek Slezáček, Genny Ci-
atti, Jindra Kriegel, Lucie Linhartová. Di-
vadlo Artur. 
Kino Kaplice  vstupné 290,- Kč 

26. ledna 2019, sobota od 20.00 hodin 
HASIČSKÝ PLES
Hudba Podhoranka a disko. Zve Sbor
dobrovolných hasičů Pořešín.
Předprodej vstupenek p. Holemý (723
432 707)
Slovanský dům Kaplice 

Pořad PARTIČKA, který se měl konat
30. ledna, se z důvodu pokračující re-
konstrukce sálu KD přesouvá na
4.12.2019.  

6. února 2019, středa od 18.00 hodin 
MAREK VAŠUT 
Povídání s hercem, který podle svých
vlastních slov nikdy nenapíše paměti a
slibuje, že příští podobnou akci uspořádá
za 50 let. 
Kino Kaplice  vstupné 250,- Kč

28. dubna 2019, neděle, představení od
15.00 hodin 
ZÁJEZD NA MUZIKÁL
MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU
Divadlo Broadway, Praha    

Připravujeme:

Přednáška o Severní Koreji, tedy o zemi,
kterou zná téměř každý, přesto se do ní vy-
dává jen malý zlomek cestovatelů. Jak to
vypadá v KLDR okem plzeňského cestova-
tele Vladimíra Váchala, si můžete přijít po-
slechnout na jeho přednášku, která nás
povede trasou jeho týdenní cesty, po zemi
o níž slyšíme „jen tu a tam z televize“. Na
další pobyt se mu už nepodařilo získat
oprávnění. 

Co všechno viděl nebo spíš mu bylo uká-
záno, můžete vidět na spoustě fotografií,
které pořídil v květnu roku 2016. Z této ne-
tradiční cesty s sebou přivezl také mnoho
zajímavých věcí, které budete mít možnost
zakoupit a prohlédnout si po skončení
přednášky. Vydejte se do země, kde se za-
stavil čas a vše je podřizováno přísnému
řádu. Pojďte se podívat na podobu dnešní
KLDR.

Cestovatelská beseda: Severní Korea 
- Totalitní neznámo

Jarda Zeman
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ČEVAK a.s. přijme 

Provozního montéra vodovodů a kanalizací
pro provozní středisko Kaplicko 

Hlavní pracovní náplň

•	 Opravy	a	údržba	vodovodních	a	kanalizačních	řadů	a	přípojek
•	 Provádění	montáží,	demontáží	a	oprav	na	vodovodních	a	kanalizačních	řadech
•	 Montáže	a	výměny	vodoměrů	
•	 Pohotovostní	služba

Provozní středisko Kaplicko
Malšské údolí, 382 41 Kaplice
hlášení poruch: 800 120 112 infolinka 844 844 870
e-mail: info@cevak.cz www.cevak.cz 

Požadujeme
Vzdělání	SOU	v	technickém	oboru
Řidičský	průkaz	skupiny	B
Samostatnost,	zodpovědnost
Praxe	v	oboru	vítána
Svářečský	průkaz	na	PE	a	sváření	elektrotvarov-
kami	výhodou

Nabízíme
Práci	ve	stabilní	společnosti	
Příspěvek	na	stravování
Týden	dovolené	nad	rámec	ZP
Zdravotní	volno
Další	zaměstnanecké	bene ty
Nástup dohodou

Kontakt: Peter Bolha
 

tel.:	+420	602	377	570;		e-mail:kariera@cevak.cz

KIC Kaplice pořádá 28. dubna 2019
ZÁJEZD DO DIVADLA BROADWAY

NA MUZIKÁL

Francouzský královský dvůr za vlády krále Ludvíka XIV. – "krále
slunce" hýří rozmařilostí, ale lid je nespokojen a hladoví. Ludvík je
arogantní král, kterého zajímají především krásné ženy, stavba pa-
láce Versailles a plesy. Také mnoho finančních prostředků dává na
posílení a vyzbrojení armády. V Bastile je uvězněn v železné masce
bratr krále – dvojče Filip...

Na zájezd se přihlašujte v kaplickém infocentru,
tel. 380 311 388. Představení začíná v 15.00

hodin. Odjezd od KIC v 10.00 hodin.
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Vedení účetnictví 
- daňová evidence

DPH, daň silniční, mzdy

Jaroslava Syslová, IČ: 03833321
Pořešín 59, 382 41 Kaplice

e-mail: jarkasyslova@centrum.cz
Tel. 723 731 238

Zveme Vás do 
nově otevřené prodejny 
k příjemnému nákupu dám-
ského a pánského spodního
prádla, punčochového zboží
a textilu. 

Najdete nás v Kostelní ulici
číslo 125, bývalý fotoateliér                                      

Belle textil Kovacsová

Hledáme nového kolegu 
či kolegyni pro obchodní 
zastoupení Allianz pojišťovny, a.s. 

Náplň práce – komunikace s novými i stávajícími
klienty, tvorba kalkulací, uzavírání smluv, vyhledá-
vání nových obchodních příležitostí, komunikace s
odbornými úseky centrály. 

Proč kariéra s námi?
Zajímavá a různorodá práce se zázemím silné spo-
lečnosti, časová flexibilita, nadprůměrné ohodno-
cení,  významný motivační systém, po dobu jednoho
roku extra finanční bonusy pro nováčky, možný pro-
fesní růst. 

Požadujeme čistý trestní rejstřík, min. středoškol-
ské vzdělání s maturitou, výborné komunikační
schopnosti,  počítačové dovednosti (internet, MS Of-
fice), cílevědomost a samostatnost. ŘP skupiny B a
vlastní auto. 

Místo výkonu práce – částečně Kaplice, částečně
podle Vašich potřeb. Práce OSVČ.

Životopisy a motivační dopisy zasílejte na e-mail
sarka.knetlova@iallianz.cz. Vybrané uchazeče bu-
deme kontaktovat a sdělíme instrukce pro další kolo
výběrového řízení. Nástup možný ihned nebo dle do-
hody. 
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Hydraulika a Letecká technika  

– spolupracujeme s celým světem, připojte se k nám! 
 
V současné době hledáme spolupracovníky  
 
na technické pozice :  

                                 
  Mistr střediska výroby motorů JAWA  
  Konstruktér letecké divize 

 
a na výrobní pozice : 
 

 Operátor na CNC stroje 
 Zkušební mechanik 
 Nástrojař 
 Kalič 
 Lakýrník 
 Provozní elektrikář 

 
Více na www.jihostroj.com 
 

  Zaměstnancům nabízíme:  
 práci v moderním pracovním prostředí  
 vysoké finanční ohodnocení, příplatky nad rámec zákona 
 odměna za hospodářský výsledek  
 odměny při životních a pracovních výročích  
 příspěvek na penzijní nebo životní připojištění  
 25 dní dovolené a další dny volna nad rámec zákona při důležitých osobních překážkách  
 další vzdělávání, prohlubování a zvyšování kvalifikace  
 příspěvky na stravování a možnost stravování přímo v závodě  
 v moderní ubytovně hotelového typu nabízíme zaměstnancům dotované ubytovaní a v 

průběhu 2 let možnost získání nových bytů ve vysokém standardu 
 
Pokud Vás naše nabídka zaujala, pošlete, prosím, životopis na uvedenou adresu. 

Lidské zdroje: tel.: 380 340 725  kratka.monika@jihostroj.cz 
 

 
 

Přeji Vám do nového roku 
mnoho zdraví, štěstí a úspěchů.

Ať Vás po celý rok provází 
dobrá nálada a nanční pohoda!

Děkuji Vám za důvěru.

Marcela Soukupová, EFA
nanční konzultant
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MÁM TALENT 
NA INOVACE,
TECHNIKU, 
ZEFEKTIVNĚNÍ PRÁCE

Dobře placená, různorodá práce v příjemném prostředí moderní firmy HAUSER,
celoevropského dodavatele chladicího nábytku a techniky. Pojďte pracovat pro
jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů kaplického regionu.

ZKUŠENÝ TECHNOLOG
✶ optimalizuje výrobu a zavádí nové technologie
✶ stanovuje výrobní postupy a časy
✶ navrhuje technologické změny a layouty pracovišť
✶ úzce spolupracuje s vývojem (prototypy, změny dílů)

Získat tuto pozici bude snadnější, pokud:
✶  máte technické vzdělání (strojní nebo elektro)
✶ domluvíte se německy nebo anglicky
✶ dobře se orientujete v technické dokumentaci
✶ něco se Vám již podařilo na obdobné pozici
✶ a pojmy jako štíhlá výroba, proaktivita a inovace Vám nejsou cizí

Ing. Lenka Nožičková
lenka.nozickova@hauser.com
+420 388 404 315

HAUSER spol. s r.o.
382 41 Kaplice 253
Dalších 100 volných míst na 
www.hauser.cz

Těšíme se
na Vás!

MZDA OD 
55.000 Kč

DOBRÉ ZÁZEMÍ

ŘADA BENEFITŮ


