
Ve čtvrtek 16. května byl, zatím ve zku-
šebním provozu, po několika měsíční
pauze opět otevřen sál kaplického kultur-
ního domu. Myslivci českokrumlovského
okresu zde vystavovali trofeje zvěře ulo-
vené v místních honitbách v roce 2018.
Návštěvníci tak mohli zhlédnout nejen
tuto tradiční jarní mysliveckou přehlídku,
ale i nově zrekonstruovaný sál, který se
barevně i prostorově poměrně výrazně
proměnil. 

O týden později byly nové prostory „po-
křtěny“ energickým koncertním vystoupe-
ním dívčího smyčcového tria Inflagranti,
doprovázeného rockovým zpěvákem Jo-
sefem Vojtkem. Na tento koncert jsme se
velmi těšili už od ledna. 

Červen se u nás v KIC ponese hlavně v
duchu příprav na dvě venkovní akce. Hu-
dební open air festival v městském parku
Sucháč fest 2019 zahájí v Kaplici prázd-
niny. Sportovní cyklovýlet Kolem kolem
Kaplicka, jenž se letos pojede po šest-
nácté, bude propojen se zajímavým pro-
gramem na hradě Pořešín a připadl na
sobotu 15. června. 

Kolem kolem Kaplicka odstartuje letos
výjimečně až v 10.30 hodin a vyjíždět bu-
deme z městského parku, kde pro děti
připravujeme dopravní stezku jízdy a ob-
ratnosti na kole. Účastníci výletu si budou
moci vybrat jednu ze tří tras od délky 5
km až po 43 km. Cílová rovinka se na-
chází v areálu zříceniny hradu Pořešín.
Ten tentokrát nepřenese své návštěvníky
do středověku jako spíš do atmosféry
současného Mexika. Tuto atmosféru na-
vodí hudba kapely Mariachi Azteca a chutě
i vůně mexických lahůdek či tequilly. 

Sucháč fest 2019 letos představí popu-
lární české skupiny jako je velmi úspěšná
popová SLZA, ostřílení rockoví WOHNOUT,
poprocková zpěvačka a také závodnice
rally OLGA LOUNOVÁ, pětice nadějných
pražských muzikantů aneb příjemně po-
pové HODINY, ale také dvě oblíbené ka-
pely z našeho blízkého okolí TABASCO a
MILHAUS. Festival moderuje Bára Tlučho-
řová, moderátorka radia Kiss. 

V městském parku to celé začíná v so-
botu 29. června v 15.00 hodin! Využijte
výhodné ceny předprodeje a zakupte si
lístky na festival v kaplickém infocentru.  

Kulturní dům už opět slouží kultuře 
Blíží se i Sucháč fest a Kolem kolem... 

KIC Kaplice

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
v polovině měsíce

května jsme se ko-
nečně dočkali zkušeb-
ního otevření nového
sálu kulturního domu.
Proběhl zde 15. ročník

chovatelské výstavy trofejí, jíž se letos
zúčastnili i zástupci z Bavorska a Rakou-
ska. Ocenili úroveň akce, na níž byly vy-
staveny a oceněny trofeje z celého
okresu Český Krumlov. Při této návštěvě
zároveň proběhlo přeshraniční setkání
zástupců mysliveckých spolků, které řeší
i otázku kvality životního prostředí v
našem trojmezí. Jednání mysliveckých
spolků na okresní úrovni bylo prezento-
váno v několika televizních pořadech.
Rád bych poděkoval organizátorům v
čele s panem Ing. Bodnárem za výbor-
nou reprezentaci našeho města i mysli-
veckých spolků.

V rámci zkušebního provozu proběhlo
otevření velkého sálu pod taktovkou
elektrického smyčcového tria INFLA-
GRANTI a rockera Josefa Vojtka. Zpro-
vozněním velkého sálu kulturního domu
byla dokončena celková revitalizace mul-
tifunkčního kulturního zařízení, která tr-
vala sedm let a na jejímž konci máme
nové kino, výstavní síň, kavárnu, kni-
hovnu, informační centrum i společenský
sál. Kapličtí občané tak mají kulturní za-
řízení, na které mohou být právem hrdí. 

Píšu-li o kultuře, nemohu opomenout
pozvánku na již tradiční Sucháč fest,
který se bude konat 29. června v Měst-
ském parku Kaplice a na nějž bych rád
pozval všechny mladé tělem i duchem,
neboť mezi účinkujícími jsou oblíbené
kapely MILHAUS, TABASCO, HODINY,
SLZA, OLGA LOUNOVÁ a WOHNOUT. 

Se závěrem školního roku bych rád po-
děkoval všem učitelům za jejich trpěli-
vost při výkonu nesnadného povolání,
všem rodičům i jejich dětem přeji krásné
prázdniny a příjemně strávené dovo-
lené. S přáním krásných letních dnů Váš
starosta Pavel Talíř... 

Mgr. Pavel Talíř
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FOKUS 
České Budějovice

Podpora lidí s dušev-
ním onemocněním 
na Českokrumlovsku
Lidé z Českokrumlovska mohou vy-
užít služeb, které zde nabízí organi-
zace FOKUS České Budějovice. 
FOKUS podporuje osoby s vážným
duševním onemocněním při zvládání
jejich života a vytváří příležitosti pro
uplatnění klientů ve společnosti.
Dlouhodobě prosazuje moderní, ze-
jména mimonemocniční, formy péče
o duševní zdraví.
Služby FOKUSu jsou pro Vás určeny
za předpokladu, že jste osobou s du-
ševním onemocněním a je Vám mini-
málně 18 let (16 let u služby
Komunitní tým). 
Komunitní tým
Podpora a pomoc při hledání práce,
bydlení, při vyjednávání na úřadech,
s lékařem. Poskytování doprovodů,
psychické a emoční podpory, sociální
poradenství… Odborná zdravotní péče
lidem s duševním onemocněním na
základě indikace psychiatra. 
Terénní i ambulantní služba. Adresa:
Nad Nemocnicí 424, Český Krumlov.
Provozní doba: středa, čtvrtek: 7:30
– 12 hod. 
Služby jsou bezplatné. 
Sociálně terapeutické dílny 
Podpora k aktivnějšímu způsobu ži-
vota. V prostorách sociálně terapeu-
tických dílen se můžete naučit a
rozvíjet různé dovednosti, získat i sdí-
let zkušenosti, potkat se s novými
lidmi…
Adresa: Nad Nemocnicí 424, Český
Krumlov. Provozní doba: úterý – čtvr-
tek: 7:30 – 12 hod. 
Služby jsou bezplatné. 
Bydlení K-PAX 
Podpora pro získání dovedností k sa-
mostatnému bydlení. Bydlení je pro-
vozováno v Českých Budějovicích ve
dvou domech. Celková kapacita je 15
osob. 
Služba BYDLENÍ K-PAX je zpoplat-
něna, aktuální ceník najdete na
našem webu, nebo jej obdržíte v tiš-
těné podobě. Tuto službu poskytu-
jeme přednostně zájemcům z
Jihočeského kraje.
Kontakt na nás:
Telefon 732 126 340, e-mail ckrum-
lov@fokus-cb.cz 
Webové stránky: www.fokus-cb.cz,
Facebook: www.fb.com/fokus.bude-
jovice 
První schůzku si můžete sjednat tele-
fonicky, e-mailem nebo osobně, může
se konat buď v prostorách organi-
zace, nebo jinde podle Vašeho přání. 
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Vážení spoluobčané,
jak jsem již informoval dříve, byl založen

Nadační fond na opravu kostela sv. Petra
a Pavla. Chtěl bych moc poděkovat vám
všem, kteří jste již přispěli. Do konce
dubna se na účtu sešlo téměř 65 tis. Kč.
Jména dárců budou vyvěšena na nástěnce
v kostele. Pokud by si někdo nepřál zve-
řejnění svého jména, ať mi to, prosím,
sdělí. Monogram s datem vkladu a část-
kou je již uveden na webu: http://farnost-
kaplice.cz/nadacnifond.html 

Bohužel jsme však ještě neuspěli se žá-
dostí o příspěvek z Ministerstva kultury a
tak stavební práce na opravu opěrné zdi

u kostela ještě nemohou začít. Budeme o
něj opět žádat – na příští rok. Peníze tedy
zůstávají na účtu. Někteří z vás přispěli v
hotovosti osobně do mých rukou. Celkem
se takto sešlo 20 tis. Kč a z těchto pro-
středků se zaplatilo 18 tis. Kč za pokácení
stromů u kostela. Zbytek bude uložen na
nadační účet. Ještě jednou mnohokrát dě-
kuji za vaše dary a prosím za Nadační
fond nadále o vaší přízeň. 

Pavel Šimák, administrátor ŘK farnosti
Kaplice a předseda správní rady Nadač-
ního fondu, tf.: 732 872 662 
Adresa: Nadační fond na opravu kostela
sv. Petra a Pavla, Farské nám. 80, 382 41
Kaplice
Číslo účtu: 552 946 7359/0800

Nadační fond na opravu kostela 

Pavel Šimák

Společnost

Tradiční rychlostní zkouška Ján, která je
součástí programu Rallye Český Krumlov
od roku 1997, startovala poprvé v historii
na návsi v Blansku. Atraktivní úsek s vra-
cečkou přes hranu tam během pátečního

večera přilákal početnou diváckou kulisu
a fanoušci rychlých kol i samotní jezdci
hodnotili nově vzniklé divácké místo jako
velké zpestření 47. ročníku českokrumlov-
ské soutěže. Foto: Jaroslav Červ

Blansko hostilo Rallye Český Krumlov
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Městská knihovna

Noc literatury
Teplý podvečer přál letos Noci litera-

tury, předčítalo se z knih současných
evropských autorů na neobvyklých
místech v Kaplici: v knihovně, v KIC
Kaplice a ve studovně v budově Gym-
názia a SOŠE Kaplice, kde bylo připra-
veno bohaté občerstvení, děkujeme.

Noc literatury se konala v českých ze-
mích již po třinácté, v Kaplici se před-
čítalo již po třetí.

Chtěly bychom velmi poděkovat
všem, kteří se do této akce zapojili,
Anně Sirové, Růženě Lepšové a Pavlu
Petrovi za přednes a všem, kteří si při-
šli poslechnout zajímavé ukázky z knih.

Snad se nám podařilo vám zpříjemnit
odpoledne a těšíme se na další rok Noci
literatury.

Informace pro čtenáře
Městská knihovna informuje své čte-

náře, že v letních měsících nebude pro-
voz knihovny omezen (dospělé, dětské
a obě pobočky).

Prázdninová  knihovna  
5. 8. – 9. 8. 2019

Každý den od 8 - 16 hodin v kni-
hovně. Co vás čeká? Čtení, soutěžení,
vyrábění, výlet, pobyt venku,… Přihlá-
sit se můžete do konce května v dět-
ském oddělení /počet účastníků do 4.
třídy je omezený/

Poděkování:
Děkujeme Lucii Markové za čas a ná-

pady při programech Mini knihovny,
pro děti od jednoho do pěti let, vždy 1x
měsíčně v knihovně.

Výzva: posílejte 
příspěvky

do kroniky města

Nedílnou součástí výuky kaplické Akade-
mie umění a kultury (vzdělávání III. věku)
jsou exkurze po zajímavých pamětihod-
nostech okolí našeho města. Také stáva-
jící semestr bude ukončen několika
poznávacími výlety.

Květnová „výprava za poznáním“ při-
vedla studenty do kostelů v Rychnově nad
Malší a na Svatém Kameni. Objevování
tajů regionální historie bylo tentokrát za-
měřeno na bližší poznání kostelů a přede-
vším jejich varhan. Jedná se o další volné
pokračování výprav z loňského roku, kdy
studenti navštívili kostely v Omlenici, Dol-
ním Dvořišti a Vyšším Brodě. Osvědčeným
průvodcem byl, stejně jako v předchozím
roce, pan učitel Leo Schwarz, který zná
historii těchto skvělých nástrojů a umí na
ně krásně hrát.

Prvním zastavením během deštivého do-
poledne byl kostel svatého Ondřeje v
Rychnově nad Malší. Pan Schwarz přiblížil
historii kostela i varhan a poté zahrál ně-
kolik skladeb a předvedl, jak fungují, aby
vydávaly libozvučné tóny.

Počasí nebylo příznivé ani při přesunu do
kostela na Svatém Kameni. Cesta z Rych-
nova na Svatý Kámen je lemovaná pout-
ními barokními kapličkami, které jsou
zrekonstruované, a je na ně moc hezký
pohled. Na Svatém Kameni jsme se do-
zvěděli, že dříve než kostel byla posta-
vena  kaple, kde je podivuhodný kámen
rozdělený na dvě části. Podle pověsti, až
mezi kameny projede sedlák s vozem
plným sena, nastane konec světa. A pro-
tože prý kaple záhy nestačila věřícím, při-

stavěl se kostel. Kostel i kaple jsou zasvě-
ceny Panně Marii Sněžné. Kostel na Sva-
tém Kameni byl v padesátých letech
minulého století uzavřen a postupně byl
ničen a chátral. Po roce 1989 díky sbírkám
občanů i zahraničních přispěvatelů byl
kostel rekonstruován a v roce 1993 byl
znova vysvěcen i s kaplí s léčivou vodou.
Zajímavé je, že kostelní varhany byly v
padesátých letech přemístěny do Českých
Budějovic do  kostela v Rudolfově. Během
rekonstrukce kostela se ale zase vrátily
zpět na Svatý Kámen. I tady nám pan Leo
Schwarz zahrál několik skladeb a opět vy-
světlil a předvedl, jak rozehrát píšťaly var-
han. Kostel Panny Marie Sněžné na
Svatém Kameni opravdu stojí za náv-
štěvu, bez ohledu na počasí. Kostel je
světlý, vzdušný a hudba vzhledem k vy-
sokému klenutému stropu krásně zní.

Po našem putování v dešti jsme rádi
usedli v místní hospůdce, kde nám pose-
zení domluvila Anička Melková. Dali jsme
si kávu nebo čaj a  k tomu  zakousli dob-
roty, které nám připravily naše pilné spo-
lužačky. Při hodnocení naší výpravy za
poznáním jsme usoudili, že varhaníci se z
nás sice  nestanou, ale shodli jsme se, že
tento způsob výuky se nám moc líbí.

Součástí našeho putování po sakrálních
památkách byla také výuka focení v te-
rénu, které probíhalo pod vedením pana
učitele Václava Kahovce. Nebylo sice
ideální počasí na focení, ale dobrý fotograf
si musí umět poradit i v dešti. 

Koncem měsíce nás čeká další výprava,
tentokrát se vypravíme prozkoumat
Schwarzenberský plavební kanál a poznat
historii plavení dřeva na Šumavě.

Výprava za poznáním 

Věra Bandíková, sdružení Hyalit

Vážení spoluobčané !
V průběhu roku proběhne v našem

městě mnoho zajímavých akcí. Jistě
by mnohé zajímaly i naše potomky a
stály by za to, aby byly zaznamenány
v městské kronice. Není v možnos-
tech jednoho člověka, aby postihl
všechny. Pokud budete organizátory
či účastníky něčeho zajímavého,
buďte tak hodní a pošlete zprávu na
adresu:

kronikakaplice@seznam.cz

Můžete svou zprávu doplnit i něko-
lika fotografiemi. Děkuji za spolu-
práci!

Dana Wimmerová, kronikářka

Společnost

V prosinci obdrželi zástupci Charity Kap-
lice finanční dar od spolku Hyalit, který
sdružuje aktivní seniory z Kaplice a okolí.
Dar byl určen klientům SR Tolerance. Cel-
kem dlouhou dobu trvalo, než se všichni
shodli na tom, co přesně se za darované
peníze koupí. Nakonec se klienti dohodli,
že si zakoupí nový kontaktní gril do ku-
chyně a přístroj na výrobu sodovky. V po-
lovině dubna byly tyto dva “pomocníci“ do
kuchyně předány pracovníky přímo klien-
tům sociální rehabilitace. Klienti si tak,
kromě toho, že budou přístroje využity v
běžném provozu ambulantní služby,
mohou nacvičit a osvojit jejich používání
a navýšit tak své kompetence. 
Tímto bychom chtěli znovu poděkovat ka-
plickému spolku Hyalit za finanční dar!
Klientům SR Tolerance přejeme, aby jim
nové přístroje dělaly radost a ještě dlouho
jim sloužily. 

Charita Kaplice, klienti Tolerance převzali
nové přístroje z daru od o.s. HYALIT

Petr Šípek, Ivana Žáčková
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Dne 1. května večer jsme se se spolu-
žáky 9. tříd vydali na dlouhou cestu do
Anglie. Následující den ráno jsme si udě-
lali zastávku v Amsterdamu, kde jsme se
projeli lodí po kanálech a pokochali se ty-
pickou architekturou. V podvečer jsme
dorazili do Francie, kde jsme si odpočinuli
a brzy ráno pluli trajektem do Anglie.
Naše první zastávka byl The Battle of Bri-
tain Memorial, u kterého jsme si připom-
něli vojáky všech národností včetně
Čechoslováků, kteří riskovali své životy,
aby zachránili miliony dalších.  Dále jsme
navštívili křídové útesy Beachy Head a
pokračovali do Brightonu, kde jsme vyjeli
na rozhlednu i360 do výšky 162 metrů a
shlédli Brighton z ptačí perspektivy, šli na
krátkou procházku městem kolem Royal
Pavilion a navštívili Sea life a Brighton
Pier. Večer si nás v Andoveru vyzvedly
hostitelské rodiny. V sobotu jsme jeli na
Warwick castle a do Stratfordu, rodiště
Shakespeara. V neděli jsme se podívali
na Stonehenge a následně do Oxfordu,
kde jsme viděli univerzitu.  Náš poslední
den jsme strávili v Londýně.  Začali jsme
u Tower Bridge, viděli Shard a další mra-
kodrapy jako je „Okurka“. Celé město
jsme viděli z London Eye, prošli jsme Čín-
skou čtvrť a Trafalgar square a celý zá-
jezd zakončili plavbou po Temži.
Zájezd se nám všem moc líbil a doufáme,
že se do Anglie ještě někdy podíváme. 

Deváťáci z Fantovky
v jižní Anglii

Karolína Janurová, 9.A

Z kaplických škol

V úterý 14. května se konalo okresní
kolo celostátní atletické soutěže družstev
Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou. V
této soutěži se podle atletických tabulek
bodují výkony členů družstva v disciplí-
nách: běh 60 m, vytrvalostní běh, skok
vysoký, skok daleký, hod míčkem, vrh
koulí a štafeta 4x60 m. Starší žáci a žá-
kyně ZŠ Fantova podali vynikající výkony
a zvítězili ve třech ze čtyř kategorií a
mladší žáci skončili na skvělém 2. místě.

Starší žákyně, starší žáci a mladší žá-
kyně, kteří vybojovali 1. místo, budou
náš okres reprezentovat na krajském fi-
nále v Táboře. Všem našim sportovcům
gratulujeme a v krajském kole jim bu-
deme držet palce.

Václav Blažek

Exkurze 
do Netěchovic

Dne 25. dubna jsme se s našimi před-
školáky  (s 3. a 5. třídou) vydali na ex-
kurzi do Jihočeského zemědělského
muzea v Netěchovicích.  

Na celé dopoledne byl pro nás přichys-
tán skvělý program. Nejdříve byla pro-
hlídka expozice s výkladem o historii
zemědělství v našem kraji. Forma výkladu
byla velmi blízká dětskému vnímání. Děti
si mohly vše nejen prohlédnout, ale i osa-
hat a prozkoumat. Vyzkoušely si mlácení
obilí cepem, osahaly si různé nástroje na
zpracování potravin, ale nejvíce se jim lí-
bilo „chytání myší na půdě“.  Pro tvoření
dětí jsme zvolili výukový program “Ovčí
vlna“. Děti si zkusily zpracovávat ovčí vlnu
a každý si odnesl plstěný výrobek. Děti si
také užily v agrohopsáriu, které je sesta-
veno z balíků sena a slámy.  Potěšily se s
kůzlaty a ovečkami ve výběhu. Výlet jsme
si všichni náramně užili a vzpomínáme na
krásnou farmu a milý a příjemný perso-
nál. 

Tímto chceme poděkovat za zprostřed-
kování a za financování celého projektu
akční skupině MAS Pomalší v zastoupení
pana Martina Střelce.

Z. Bečvářová, MŠ Nové Domovy

Den matek

Kulturní komise našeho města
připravila dne 10. května ve
Slovanu hezké odpoledne
pro naše seniory. Naši před-
školáci vystoupily se svým
programem pod vedením
třídní učitelky Bc. Radky
Matějčkové.  Vystoupení na
veřejnosti je pro děti velmi
silný zážitek. Chtěla bych podě-
kovat organizátorům za pozvání,
bohaté občerstvení a odměnu pro děti za
vystoupení. Vážím si také spolupráce ro-
dičů našich předškoláků při organizaci

„přechodů“ a děkuji jim za velkou pod-
poru malých účinkujících. Děti si své

vystoupení náležitě užily.
I v naší mateřské škole jsme
mysleli na všechny maminky.
Děti měly opět možnost pra-
covat s hlínou a pod vede-
ním svých učitelek vytvořily
pro mamky krásné dárky.
Tvoření z hlíny je časově ná-

ročný proces. Je na učitel-
kách, aby zvládly nejen

technologické postupy, ale hlavně
musejí umět udržet zájem a nadšení pro

věc u dětí. Myslím, že se to našim zkuše-
ným a šikovným učitelkám daří skvěle.

J. Bartyzalová, MŠ Nové Domovy

Fantovka zaznamenala obrovský úspěch
v německém jazyce, o který se postarala
žákyně 9. třídy Zuzanka Nguyen. Ta letos
opět reprezentovala svoji školu v konver-
zační soutěži v německém jazyce. Své
úspěšné tažení začala Zuzanka v okres-
ním kole v Českém Krumlově, kde ve své
kategorii porazila všechny soupeře s
plným počtem bodů, a zajistila si tak
účast v kole krajském. Zde byla také
velmi úspěšná a za Jihočeský kraj nás od-
jela reprezentovat do kola celostátního. V
Praze se Zuzanka “poprala“ se všemi
svými konkurenty a celkově vyhrála. První
místo v republice v historii naší školy ne-
pamatujeme. Co se anglického jazyka
týče, školní kolo i okresní kolo konver-
zační soutěže také bez problémů vyhrála
a v krajském kole si vybojovala krásné 2.
místo. Zuzance patří nejen velké poděko-
vání, ale i obdiv, s jakým nasazením,
vlastní pílí a aktivitou přistupuje ke vzdě-
lání. Do dalších studijních let jí přejeme
hodně úspěchů.

Andrea Svobodová

První místo v celo-
státní soutěži 
v německém jazyce

Fantovka ovládla
okresní kolo 
Poháru rozhlasu
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Mladí umělci 
ze ZUŠ Kaplice za 
hranicemi regionu

Žáci z violoncellové třídy Pavly
Schwarzové si zahrají ve Valdštejn-
ské zahradě v Praze.

Již čtvrtým rokem se žáci naší ZUŠ pod
vedením p. uč. Pavly Schwarzové účastní
společného projektu několika ZUŠ Jihoče-
ského kraje. Tím jsou koncerty Jihoče-
ského violoncellového orchestru na
různých místech našeho regionu. Toto
ojedinělé hudební těleso v roce 2018 osla-
vilo již 10 let svého působení a jeho umě-
leckou vedoucí je Mgr. Ilona Průšová ze
ZUŠ Jindřichův Hradec. Projekt, který je
finančně podpořen také grantem na Pod-
poru kultury Jihočeského kraje, organi-
začně zaštiťuje  ZUŠ Velešín.  Společného
muzicírování v Jihočeském violoncellovém
orchestru se účastnilo nedávno 5 základ-
ních uměleckých škol - ZUŠ V. Nováka Jin-
dřichův Hradec, ZUŠ O. Nedbala Tábor,
ZUŠ Třeboň, ZUŠ Kaplice, ZUŠ Velešín a
nově se připojila ZUŠ Soběslav a ZUŠ F.
Pišingera v Trhových Svinech, kde se
uskuteční v sobotu 25. 5. od 17:00 další
vystoupení. A jak to celé dají dohromady?
Žáci během školního roku se svými peda-
gogy nacvičí repertoár zhruba 23 skladeb
a před koncertem mají jen jednu zkoušku
s ostatními účinkujícími. Pro menší hráče
je to opravdu náročné, takže nejdříve stu-
dují jen menší počet skladeb a poté reper-
toár doplňují. Odměnou a motivací jim je
společná hra se svými kamarády, se kte-
rými se po čase rádi vidí, ale i to si zahrát
po boku svých učitelů nebo starších spo-
luhráčů, jakým je i Johana Schwarzová -
absolventka naší ZUŠ, která svůj talent
pro hru na violoncello rozvíjela na Konzer-
vatoři v Českých Budějovicích a nyní stu-
duje na Pražské konzervatoři.  

Z Kaplice i pobočky ve Vyšším Brodě si v
orchestru, který čítá až 50 hudebníků, za-
hráli či hrají: Ondřej Sípal, Judita Žižková,
Ema Mičanová, Anežka Matysová, Vojtěch
Ročně, Anežka Macháčková a Bára Kahov-
cová. 

Tento projekt sbližování hudebních ge-
nerací uspěl také v nominaci do programu
ZUŠ OPEN ve Valdštejnské zahradě Se-
nátu Parlamentu ČR, kde proběhne 1. 6.
2019 oslava Dne dětí uměním. Blahopře-
jeme k úspěchu zahrát si v tak krásných
prostorách, děkujeme dětem a pedago-
gům za jejich úsilí a čas, reprezentaci ZUŠ
i města Kaplice.

Radka Kahovcová

Ohlédnutí:
Nadační fond Magdaleny Kožené, který

zaštiťuje mimořádný projekt ZUŠ Open,
zároveň vypisuje stipendijní program
mentoringu uměleckého vzdělávání – Me-
nART. MenART nabízí pro studenta ZUŠ a
jeho pedagoga roční stipendijní program
v rámci uceleného programu spolupráce s
mentory – uměleckými osobnostmi. Men-
toři si vybírají své žáky z celé republiky a
je velký úspěch se do programu dostat.
Prvního ročníku se účastnila Anna Kahov-
cová – výtvarný obor (viz článek vpravo).
Do druhého ročníku byli z naší školy vy-
bráni Zuzana Kramperová (ze třídy Ivy
Voráčkové) na obor muzikálový zpěv k
Radce Fišarové a Adam Doucha (ze třídy
Marcela Neckáře) na obor skladba k Beatě
Hlavenkové. Gratulujeme. Děkujeme vy-
učujícím za přípravu a Vl. Čížkovi za poří-
zení nahrávek Z. Kramperové, které si
můžete poslechnout na stránkách školy.

MenART - výstava prací stipendistů
v rámci festivalu Smetanova výtvarná
Litomyšl

V sobotu 15. 6. 2019 se uskuteční slav-
nostní vernisáž prací žáků výtvarné sekce
stipendijního programu MenART v rámci
festivalu Smetanova Litomyšl. Stipendium
získala (jako 10 žáků z celé ČR) také žá-
kyně Anna Kahovcová. MenART – pro-
gram podporující mladé talenty od 10 let
pod záštitou Magdaleny Kožené – je sti-
pendijní roční projekt, kdy mají žáci mož-
nost spolupracovat a konzultovat svá díla
s významnými osobnostmi uměleckého
života. Jejím mentorem byl sochař, vý-
tvarník a hudebník Milan Cais. Kromě
osobního průvodce výstavou 3Olet Tata-
Bojs v Galerii současného umění DOX, zí-
skali studenti spoustu zkušeností
především v komunikaci a rozhledu, jak
to chodí ve výtvarné branži. Setkání s
mentory probíhala hlavně v podobě kon-
zultací a veškerou výtvarnou práci dělali
studenti doma či v ZUŠ pod vedením
svých učitelů. Přeji spoustu dalších pod-
nětných setkání a plno výtvarných ná-
padů.  

Výstava ZUŠ
Do 21. 6. 2019 můžete navštívit výroční

výstavu výtvarného oboru ZUŠ v podkroví
kaple ZUŠ v Linecké ulici. Po celé léto
bude k vidění také výstava prací žáků vy-
šebrodské pobočky ZUŠ Kaplice, a to v
prostorách Poštovního muzea v klášteře
ve Vyšším Brodě. 

Připravujeme:
• 1.6. od 16.20 Koncert violoncellového
orchestru – Praha
• 3.6. od 17.00 Třídní koncert žáků  V.
Klaboucha (dechové nástroje)– kaple ZUŠ
• 7.6. od 17.00 Třídní koncert žáků  P. a
L. Schwarzových (violoncello, klavír) –
kaple ZUŠ
• 10.6. od 18.00 Absolventský koncert  I.
– kaple ZUŠ
• 11.6. od 17.00 Třídní koncert žáků  A.
Pekařové, A. Opekarové a (klavír, housle)
– kaple ZUŠ
• 12.6. od 16.30 Setkání s hudbou (žáci
R.Kahovcové a T.Haymanna) – Kap Café
• 15.6. MenArt – vernisáž výstavy v rámci
Smetanovy výtvarné Litomyšle 
• 17.6. od 18.00 Absolventský koncert II.
– kaple ZUŠ
• 19.6. od 17.00 Třídní koncert žáků
L.Ferebauera  (dechové nástroje) – kaple
ZUŠ
• 19.6. od 17.00 Třídní koncert žáků
T.Rožbouda (akordeon, klávesy) – sál ZUŠ
• 24.6. od 17.00 Než odplujem na prázd-
niny – koncert souborů ZUŠ – sál ZUŠ
• 25.6. od 18.00 Koncert učitelů ZUŠ –
kaple ZUŠ

Zájemcům o studium v ZUŠ:
Talentové zkoušky budou probíhat 5.6.

od 15.00 do 17.00 hodin, v budově Li-
necká č.p. 334. Vyplňte si, prosím, pře-
dem elektronickou přihlášku na webových
stránkách školy:
http://www.zuskaplice.cz/prijimani_zaku.html

Další informace na www.zuskaplice.cz

ZUŠ Kaplice zve na výroční výstavu 

Anežka Opekarová

Z kaplických škol

Nikola Kupečková z Kap-
lice zaznamenala úspěch
na květnové soutěži Zliv-
ská kytara, kde získala
dvě první místa ve hře na
kytaru a zpěvu, Nikolku
učí pan učitel M. Neckář
ze ZUŠ Kaplice

Úspěšná mladá kytaristka
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V inspirativním prostředí varnsdorfského
pivovaru Kocour se ve čtvrtek 25. dubna
2019 uskutečnila celonárodní soutěž juni-
orských barmanů Kocour Cup 2019, Ju-
nior Cocktail Competition CBA, kterou
spolu s pivovarem Kocour pořádala Vyšší
odborná škola, Střední průmyslová škola
a Střední odborná škola služeb a cestov-
ního ruchu, Varnsdorf.  Odborným garan-
tem soutěže byla Česká barmanská
asociace. 

V kategorii barmanů měli účastníci při-
pravit tři porce Fancy Cocktailu obsahují-
cího některé ze speciálních piv z produkce
pivovaru Kocour. „To není úplně jednodu-

ché zadání, jedenáctka soutěžících se s
ním musela trochu poprat“, uvedl hlavní
garant soutěže za Českou barmanskou
asociaci Radek Poláček.

Za naši školu soutěžila Nicola Špinková
a Zuzana Ptáčková z 2. ročníku oboru Ku-
chař - číšník. Obě děvčata byla poprvé na
odborné barmanské soutěži a předvedla
skvělá barmanská vystoupení. 

Nicola Špinková obsadila úžasné 7.
místo a Zuzana Ptáčková se umístila na
10. místě.

V celostátní konkurenci se naše žákyně
rozhodně neztratily a mají našlápnuto do
dalších odborných barmanských soutěží.

Děkujeme za skvělou reprezentaci naší
školy a blahopřejeme!
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Z kaplických škol

Fantováci na Kleti

Simona Korbelová

V sobotu 18. 5. se konal již 11.
ročník  akce „Fantováci na
Kleti“, kterého se zúčast-
nili rodiče, děti a pří-
znivci Fantovky. Start
byl na parkovišti u
lanovky v Kráse-
tíně a trasa vedla
pod lanovkou.
Úkoly pro zpe-
stření výšlapu
tentokrát připra-
vily děti ze 4. B a
týkaly se vesmíru.
Správnost odpovědí
si ověřil každý sám na-
hoře u vstupu do místní
restaurace, kde byly vyle-

peny správné odpovědi a kde se všichni
účastníci zapsali do fantovácké kroniky a

obdrželi účastnický list. Třída s nej-
větším počtem zúčastněných

dětí získala, stejně jako v
předchozích ročnících,

putovní pohár. Fanto-
váků na Kleti bylo
tentokrát podle
kroniky 124, ale
kdoví, třeba se
někteří zapomněli
podepsat, protože
chvátali na dobrý
oběd nebo na něco

sladkého ke kávě.
Tak zase příští rok,

Fantováci, ahoj na
Kleti!!

Zálesácký den 
v ZŠ Omlenická

Zálesácký den jsme si naplánovali na
pátek 17. 5. 2019. Ještě den před tím lilo
jako z konve, ale podle předpovědi se
mělo vyčasit a k naší radosti se předpo-
věď skutečně vyplnila a my jsme tak
mohli vyrazit do terénu plnit úkoly hodné
správného zálesáka.

Žáci osmé a deváté třídy se vypravili s
půlhodinovým předstihem, aby ostatním
dětem označili trasu pomocí fáborků a
umístili kartičky s úkoly - někdy lehčími,
jindy trochu náročnějšími. Žáci si cestou
připomněli, jak se chováme / nechováme
v přírodě. Učili se orientovat v přírodě a
procvičili si komunikaci pomocí “morse-
ovky“. 

Dále  rozpoznávali topografické i pocho-
dové značky a také indiánské obrázkové
písmo. Nechybělo ani luštění rébusů, vá-
zání uzlů a mnoho dalšího. Cílem trasy byl
lesík za elektrárnou, kde byli všichni
účastníci odměněni “zálesáckou” medailí
a pro mladší děti zde byla připravena sou-
těž ve stavění “domečků pro skřítky”. Sa-
mozřejmě se všem moc povedly a skřítky,
pro které byly domečky postaveny, si vy-
robíme ve škole. 

Milada Halabrínová 

Barmanská soutěž Kocour Cup 2019
Ilona Straková, GEU Kaplice

Mistr kávy

V úterý 14. května 2019 proběhlo místní
kolo baristické soutěže MISTR KÁVY. V
místním školním kole soutěžili žáci třetího
ročníku oboru Kuchař - číšník.

U kávovaru žáci připravovali espresso a
cappuccino dle odborných kritérií tech-
nické části soutěže. Jakostní komise „na
place“ v prostředí učňovského střediska,
restaurace Slovanský dům, dbala na
správný servis kávy, chuťovou a smyslo-
vou vyváženost, péči o hosty, dobrou ko-
munikaci či vkusné profesionální oblečení.

Velké poděkování patří nezávislé odbor-
nici z praxe, z kavárny Kap Café Kaplice,
paní Ing. Jitce Svobodové za podporu,
rady a hodnocení v jakostní komisi.

V soutěži zvítězil Dominik Koller, na
druhé příčce se umístil Michal Pavlík a
třetí skončil Filip Oral.

Blahopřejeme!
Všem třeťákům zbývá popřát mnoho

úspěchů při závěrečných zkouškách,
které budou skládat v červnu 2019.

Ilona Straková, GEU Kaplice
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Firma HAUSER v Kaplici znovu po roce
nechala nakouknout do svého výrobního
závodu širokou veřejnost. Ukázala všem
svou moderní výrobu, včetně řady novi-
nek. Velký zájem o prohlídku a o pestrý
doprovodný program dokazuje i počet
návštěvníků. Letošní cifry se totiž vy-
šplhaly až na 2700 lidí. 

Při příchodu hosty uvítal Klaun Hugo,
který měl hned na začátku bojový úkol
pro nejmenší návštěvníky – potřeboval
pomoct najít a spočítat všechny tučňáky,
kteří se poschovávali ve výrobním závodě.
Zatímco se rodiče věnovali prohlídce zá-
vodu a prohlíželi si například novinky
kolem ergonomie pracovišť, děti hledaly
za každým strojem fotky modrého mas-
kota. Honu na tučňáky se nakonec zúčast-
nilo téměř 600 dětí a každé z nich si na
konci trasy za tuto pomoc odneslo malý
dárek. 

Program na venkovní stagi zahájila sku-
pina Wildsticks, která si kromě bubenické
show připravila i workshopy, v rámci kte-
rých návštěvníky učila bubnovat nejen na
klasické bubny, ale třeba i na popelnice.
Workshopů se zúčastnily všechny věkové
kategorie.

Návštěvníci si také pochutnali na růz-
ných dobrotách z grillu. K tomu jim po
celý den hrál místní Good Times Big Band,
a tak si třeba ke grilovanému hermelínu
mohli broukat a podupávat do rytmu písní
od Chinaski, Abby nebo Beach Boys.
„Hrálo se nám výtečně, panovala skvělá
nálada a lidé vypadali spokojeně. Nás to
velice bavilo, když jsme viděli, že lidé zpí-
vají s námi,“ uvedl kapelník šestnáctičlen-
ného Good Times Big Bandu Stanislav Trs.
Jako zpestření vystoupili i místní kynolo-
gové, kteří na jedničku předvedli hned ně-
kolik disciplín se svými čtyřnohými
kamarády. 

Nejvíce si program užily
děti. Nafukovací skluzavka
byla od začátku do konce
plná, a ne jinak na tom byl
stánek s dámami, které
malovaly na obličeje a
měnily tak děti na kočky,
opice, piráty nebo motýly.
Ty pak v takovém přestro-
jení utíkaly tvořit do dílni-
ček nebo kouknout na
bublinovou show. Po
obědě přišel čas na hlavní
dětské číslo dne – vystou-
pení Čiperkové, kteří při-

lákali snad všechny děti široko daleko. Po
hodinové show na pódiu se ještě všem
návštěvníkům ochotně věnovali při focení
a autogramiádě. 

I maskot tučňák měl plné ruce práce. Za
fotky s ním označené hashtagem #hau-
serden nebo #tesimsenahauserden byla
totiž vypsaná odměna v podobě iPadu a
výherce vylosoval sám maskot za pomoci
moderátora Romana Anděla. Výherkyně si
cenu hned převzala a nezastírala obrov-
skou radost.

Velké finále celého eventu bylo vystou-
pení zpěváka Sebastiana s kapelou, který
v kombinaci s počasím jak na objednávku
dokázal vytvořit nefalšovanou festivalo-
vou atmosféru. Po vystoupení se ještě s
fanoušky ochotně fotil, a dokonce od
jedné z fanynek dostal krásný tematický
dort. Písně, které zazněly, např. Toulavá,
Až na to přijde nebo Záchranný bod si lidé
broukali až do večera. 

Pokud se Vám Den otevřených dveří líbil
nebo byste měli zájem stát se součástí
naší firmy, kontaktujte nás na e-mailu
personalni@hauser.com nebo na telefon-
ním čísle 388 404 315.

Den otevřených dveří firmy Hauser

Magdalena Smolková

Společnost

Naše organizace se zabývá moderní me-
todou výcviku psa. Snažíme se psovodům
ukázat, že psa může trénink bavit. Nikdy
jsme nepomáhali nikomu mimo naší orga-
nizaci. To jsme se rozhodli změnit a začali
jsme hledat, komu bychom mohli pomoct.
Proběhlo výběrové řízení, do kterého se
zapojily rodiny, které mají handicapované
dítě do 12ti let. Zasílaly nám příběhy, co
je a jejich děti za život potkalo. Na člen-
ské schůzi jsme si přečetli příběhy všech
rodin, podle kterých jsme následně vybí-
rali, komu pomůžeme. A jako prvnímu
jsme se rozhodli pomoct Františku Z. a
jeho rodině.

František se narodil jako zdravé mi-
minko, ale osud k němu byl nelítostný.
9 dní po porodu byl Františkovi zjištěn

zlatý stafylokok. Bohužel, to nebylo vše.
Ve 14 měsících byla zjištěna dětská moz-
ková obrna. Lékaři mu nedávali moc
šancí, že se někdy vůbec postaví a bude
chodit. František se ale nevzdal a ukázal
všem, že všechno je možné. Teď už do-
káže sám chodit!

Prodejem kalendářů se nám podařilo vy-
brat pro Františka a jeho rodinu celkem
22 380 korun! 

Jsme strašně rádi, že jsme mohli pomoct
a už teď plánujeme, jak pomoci někomu
dalšímu. Tímto bychom chtěli poděkovat
všem, kteří si kalendář zakoupili a po-
mohli tak Františkovi!

Už teď přemýšlíme, komu pomůžeme
příště!

www.zkokaplice.cz

ZKO Kaplice U Hřiště pomáhá 

Tým ZKO Kaplice
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4. ročník sportovních her seniorů
v Kaplici 20. června 2019

Hlavní sportovní disciplinou je zajímavá
a fyzicky nenáročná hra s kovovými kou-
lemi pétanque, oblíbená v celé Evropě. I
u nás doma patří nejen sportovcům, ale
baví i celé rodiny na jejich společných se-
tkáních.

Vítězný  putovní pohár z roku 2018 mají
senioři z Malont. Pozveme opět i zájemce
z dalších míst našeho regionu i jihoče-
ského kraje a budeme bojovat o to, aby
tentokrát zůstal pohár u nás doma v Ka-
plici.

Další sportovní discipliny jsou hod na
dálku a na koš, šipkování a nakonec i běh
s holemi nordic walking. Sportovní náčiní
si vezměte sebou. Bude připraveno i ome-
zené množství petangových koulí i nordic
walking holí na zapůjčení pro případné
zájemce, kteří se rozhodnou pro soutě-
žení až na místě. 

Zveme všechny zájemce na tuto akci,
která se koná již po čtvrté 20. června na
sportovním stadionu ZŠ Školní. Zahájení
je v 9.00 hodin. Bude připraveno i občer-
stvení, pozveme jako vždy rozhlas i tele-
vizi. Zveme i širokou veřejnost, neboť
dobré výkony potřebují  povzbuzení od fa-
noušků. Na vítěze čekají medaile a hod-
notné ceny, jež poskytne záštita krajské
hejtmanky Mgr. Ivany Stráské, kterou
tento rok naši kapličtí senioři opět získali.
Náš projekt na tuto tradiční akci s kraj-
skou finanční dotací obstál v silné konku-
renci.

Již tradičně našemu organizačnímu
štábu pomáhá  kaplická střední škola  a
gymnázium se svými studenty, kteří kon-
trolují výkony na jednotlivých  sportov-
ních stanovištích. Poděkování patří i
základní škole ve Školní ulici, která nám
každoročně vychází vstříc a poskytuje
nám bezplatně své hřiště. Významně nám
pravidelně pomáhá i náš hlavní sponzor
Ing. Pavel Svoboda a jeho firma Agro.
Chceme alespoň pomoci s propagací
firem, které nám pomáhají, pro širokou
veřejnost.

Finanční možnosti našeho spolku jsou
letos opravdu velmi omezené. Proto se při
organizování našich již tradičních akcí bez
sponzorů neobejdeme. A opravdu se ne-
chceme dobře založené tradici našich akcí
lehce vzdávat. Děláme to především pro
ty, kteří žijí v našem městě a jistě si za
svou celoživotní práci pro blaho a rozkvět
našeho města zaslouží prožít své dny na
odpočinku aktivně a s radostí.

Takže teď už nám nezbývá nic než pilně
trénovat a těšit se na hezkou sportovní
akci a na to, že nám vyjde i pěkné počasí.
Proti dešti i slunci vždy chrání diváky i
soutěžící velký odpočinkový stan. Těšíme
se na vás, přijďte fandit seniorům!

Z Českých Budějovic přijede autobus
sportovců z celého kraje.

Věříme, že se letos zapojí i družstva z
ostatních míst kaplického regionu a pod-
poří tak aktivitu, která by se mohla stát
tradicí i u nich. Pozveme i přátele z kaplic-
kého domova seniorů, se kterými jsme
navázali spolupráci. I pro ně chceme při-
pravit zábavu pro radost ze vzájemných
setkávání.

Spolek aktivních seniorů 
se připravuje na hlavní akci roku... 
Jitka Papežová, předseda spolku

1.– 6. 2019                                  
Pobytový zájezd pro přihlášené
do Klenčí pod Čerchovem
Odjezd 1.6.2019 vlakem z Kaplice v
9:24. Vede p. Merhoutová                   

11.6.2019   6 km                                 
Kaple nad Rožmitálem na Šumavě
Autobusem od školy v 10:00 do Mich-
nice. Trasa: Michnice – kaple – Rož-
mitál na Šumavě. Autobus ve 13:15

18.6.2019       10 km                             
Z Mirkovic do Zlaté Koruny
Autobusem od školy v 8:20 do Mirko-
vic. Trasa: Mirkovice – po červené Jíl-
kův Mlýn – Černice – Harazim – Zlatá
Koruna. Autobus ve 12:55

22.6. 2019  13 km                                  
Chalupská slať
Odjezd zvláštním autobusem v 7:00
od bývalých jeslí. Pěší trasa:  Pláně
(nedaleko Churáňova) – rozhledna na
Churáňově (vybudovaná z bývalého
skokanského můstku) – křižovatka
Na Studeném potoce a podél Novo-
světské a Chalupské slatě (naučná
stezka) do Borové Lady. Vede p.
Bárta

25.6.2019     11 km                                
Z Horního Dvořiště 
do Vyššího Brodu
Autobusem od školy v 7:55 na ná-
draží ČD – vlakem v 8:40 do Horního
Dvořiště. Trasa: Horní Dvořiště –
Dolní Drkolná – Herbertov – Vyšší
Brod. Autobus ve 13:05

TJ Cíl Kaplice

Společnost, sport

Od konce dubna je u nás možné si zapůj-
čit 4 treková elektrokola a 2 elektrokola
pro seniory.

Elektrokola jsou k dispozici v Infocentru
Kaplice, Linecká 305, Kaplice. 

Více informací na www.ikaplice.cz. 

Doporučejeme si kola rezervovat předem
na tel.: 420 380 311 388, či e-mailu:
info@kickaplice.cz. Při zápůjčce je třeba
složit vratnou zálohu 1.500,- Kč. 

Půjčovné je 300,- Kč / den

Senior (55+) a ZTP: 200,- Kč/den

Elektrokola půjču-
jeme v infocentru
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1.6.2019 sobota, 19.00 komedie 
ŠPRTKY TO CHTĚJÍ TAKY
Komedie o dvou "šprtkách", které se do jedi-
ného večera snaží vměstnat vše, o co během
čtyř let studia přišly. Čtyři roky trávily studiem,
ale dopadly stejně jako ostatní spolužačky,
které si mimo studia dokázaly navíc pěkně uží-
vat…
Vstup 120,- Kč (titulky)               

2.6.2019 neděle, 16.00, pohádka     
ALADIN               
Aladin je chudý chlapec z tržiště, jehož jediným
majetkem i přítelem je jeho opička Abu. Denně
sní svůj sen o úniku z bezútěšného života v bídě
a o lásce krásné princezny Jasmíny.
Vstup 130/110,- Kč (dabing)

2.6.2019 neděle, 19.00, životopisný  
ROCKETMAN                           
Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Regi-
nald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, který
si příliš nerozuměl s rodiči, zato s klavírem mu
to šlo náramně…
Vstup 130,- Kč (titulky)

5.6.2019 středa, 19.00, komedie 
ŠPRTKY TO CHTĚJÍ TAKY
Komedie o dvou "šprtkách", které se do jedi-
ného večera snaží vměstnat vše, o co během
čtyř let studia přišly. 
Vstup 120,- Kč (titulky)                

6.6.2019 čtvrtek, 19.00 akční sci-fi  
X-MEN: DARK PHOENIX       
X- Meni čelí nejhroznějšímu a nejsilnějšímu ne-
příteli: Jean Grey, která pochází z jejich vlast-
ních řad. Během vesmírné záchranné mise Jean
téměř zemře, ale po návratu zjistí, že ji ne-
známá vesmírná síla udělala silnější. Zrodila se
Dark Phoenix…
Vstup 130,- Kč (titulky) 

7.6.2019 pátek, 19.00 akční sci-fi   
X-MEN: DARK PHOENIX 3D    
X- Meni čelí nejhroznějšímu a nejsilnějšímu ne-
příteli: Jean Grey, která pochází z jejich vlast-
ních řad, se zrodila jako Dark Phoenix.
Vstup 150,- Kč (dabing) 

8.6.2019 sobota, 16.00 fantasy   
AVENGERS: ENDGAME         
Po Thanosově lusknutí zmizelo mnoho superhr-
dinů, kteří z nich se vrátí zpět?
Vstup 120,- Kč (dabing)

8.6.2019 sobota, 20.00, horor                
TRHLINA    
Ve slovenském pohoří Tribeč zmizelo beze stopy
v předešlých letech už několik osob. Skupinka
mladých lidí se vydává po stopách nevysvětle-
ných případů a prožívá na vlastní kůži děsivé a
temné chvíle uprostřed lesů této záhadné ob-
lasti… 
Vstup 100,- Kč 

9.5.2019 neděle, 16.00, animovaný  
V OBLACÍCH                    
Malý Manou se těší na zkoušku létání, jíž musí
podstoupit každý racek, aby se mohl s celým
hejnem bezpečně vydat na zimu do jižních
krajů.
Vstup 110,- Kč (dabing) 

9.6.2019 neděle, 19.00, komedie ČR 
TERORISTKA
Marie je učitelka na penzi, která si jednou
řekne, že už si nechce připadat jako kráva… 
Vstup 110,- Kč 

13.6.2019 čtvrtek, 19.00, komedie, sci-fi  
MUŽI V ČERNÉM: 
GLOBÁLNÍ HROZBA                 
Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi
před šmejdem z vesmíru. Ve svém novém dob-
rodružství čelí zákeřnému dvojímu agentovi v
organizaci Mužů v černém.
Vstup 130,- Kč (titulky) 

14.6.2019 pátek, 19.00, komedie    
RODIČE NA TAHU            
Salma Hayek a Alec Baldwin v bláznivé a neko-
rektní komedii o manželích a rodičích, kteří se
čas od času ocitnou pod obraz, a jednou navíc
zjistí, že jsou úplně švorc. Zachovávají si ovšem
noblesu i soudržnost a vymýšlejí, jak se z prob-
lémů dostat. 
Vstup 120,- Kč (titulky)

15.6.2019 sobota, 19.00, komedie sci-fi   
MUŽI V ČERNÉM: 
GLOBÁLNÍ HROZBA 3D              
Vždy chránili Zemi před šmejdem z vesmíru...
Vstup 150,- Kč (dabing)

16.6.2019 neděle, 16.00, animovaný 
UGLY DOLLS
Moxy sebere partu svých nejlepších přátel a vy-
dají se hledat, co je na druhé straně hor. Objeví
jiný svět – město, ve kterém jsou podle proto-
kolu cvičeny dokonalé hračky, dokud nejsou vy-
školeny a vyslány do “skutečného světa”, aby
našly své milující dítě. 
Vstup 100,- Kč (dabing)

16.6.2019 neděle, 19.00, akční sci-fi 
X-MEN: DARK PHOENIX       
X- Meni čelí nejhroznějšímu a nejsilnějšímu ne-
příteli. Zrodila se Dark Phoenix.
Vstup 130,- Kč (dabing)

20.6.2019 čtvrtek, 18.00                                                                                          
DÁMSKÁ JÍZDA 
S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU 
A KOMEDIÍ PODFUKÁŘKY
Večer pro ženy s komedií o okouzlující Angli-
čance (A. Hathaway) a trošku neohrabané Ame-
ričance (R. Wilson) nejde o lásku, ale jen o
peníze ... hodně peněz. Tyto dvě podvodnice
jsou jasným důkazem, že ženské pokolení nelze
podceňovat v žádném povolání.
Vstup 150,- Kč, více na str. 10 

21.6.2019 pátek, 19.00, komedie sci-fi   
MUŽI V ČERNÉM: 
GLOBÁLNÍ HROZBA                 
Vždy chránili Zemi před šmejdem z vesmíru...
Vstup 130,- Kč (dabing) 

22.6.2019 sobota, 16.00, dabing     
ALADIN
Aladin sní svůj sen o úniku ze života v bídě a o
lásce krásné princezny...
Vstup 120,- Kč 

22.6.2019 sobota, 19.00, komedie  
RODIČE NA TAHU            
Bláznivá a nekorektní komedie o manželích a
rodičích, kteří se čas od času ocitnou pod obraz. 
Vstup 120,- Kč (titulky) 
23.6.2019 neděle, 16.00, pohádka                 
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 3D  
V prvním díle jsme zjistili, co dělají naši zvířecí
kamarádi, když jsou sami doma. Teď se do-
zvíme, co se jim honí hlavou, když skončí v
rukou veterináře, nebo když se v jejich teritoriu
objeví vetřelec v podobě dítěte.
Vstup 150,- Kč (dabing) 

23.6.2019 neděle, 19.00, komedie                                                                                           
PODFUKÁŘKY
Tyto dvě podvodnice jsou jasným důkazem, že
ženské pokolení nelze podceňovat v žádném po-
volání…
Vstup 120,- Kč (titulky)

26.6.2019 středa, 19.00, životopisný 
ROCKETMAN                           
Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Regi-
nald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, který
si příliš nerozuměl s rodiči, zato s klavírem mu
to šlo náramně. 
Vstup 130,- Kč (titulky) 

27.6.2019 čtvrtek, 19.00, horor
ANNABELLE 3    
Ed a Lorraine Warrenovi kdysi bezpečně uložili
démony posedlou panenku za posvěcené sklo v
místnosti s dalšími artefakty zla a kněz úkryt
zpečetil požehnáním. Kdo mohl ovšem tušit, že
Annabelle probudí zlé duchy v blízkosti a svět
zažije další děsivý útok temných sil.
Vstup 120,- Kč (titulky)

28.6.2019 pátek, 19.00, komedie 
YESTERDAY             
Jednou ráno se probudí a zjistí, že nikdo na
světě kromě něj si nepamatuje na legendární
skupinu Beatles a její písničky. To mu dává pří-
ležitost stvořit hromadu nesmrtelných hitů…
Vstup 130,- Kč (titulky)

30.6.2019 neděle, 16.00, pohádka                
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2  
Co se našim zvířecím kamarádům honí hlavou v
rukou veterináře, nebo když se v jejich teritoriu
objeví vetřelec v podobě dítěte? 
Vstup  130,- Kč (dabing) 

30.6.2019 neděle, 19.00, komedie 
YESTERDAY
Jednou ráno se probudí a zjistí, že nikdo na
světě kromě něj si nepamatuje na legendární
skupinu Beatles a její písničky… 
Vstup 130,- Kč (titulky) 

SLAVNOST v ROZPOUTÍ
17. srpna 2019 v 16 hodin 

120 let Sboru dobrovolných hasičů
a setkání rodáků

bližší informace o programu najdete 
v dalších číslech zpravodaje

Červen 2019
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Červen 2019

31. května 2019, pátek, 
vernisáž od 17.00 hodin,   
MODRÝ SVĚT STELLY BAUER
Výstava obrazů Stelly Bauer. Host vý-
stavy Michaela Jůsková (šperky). 
Výstavní síň kina Kaplice po celý červen 

1. června 2019, sobota, od 9.00 – 12.00   
DEN DĚTÍ 
Kreslený svět Disneyho pohádek ožije v
městském parku v Kaplici – těšit se mů-
žete na Meridu, Aladina, Sněhurku, pi-
ráta Hooka a mnoho dalších, možná
dorazí i Mickey Mouse... Vystoupení dětí
z DDM, tradiční stezka s úkoly za malé
odměny, rybářská soutěž, Bublinková
dílna. Zve DDM.  
Městský park 

7. června, pátek od 15.30 hodin
VÝTVARNÁ DÍLNA V KAP CAFÉ
Pro děti i dospělé, pod vedení Petry Dvo-
řákové Haisové - malba pastelem a akry-
látovými barvami. 

14. června, pátek od 10.00 do 22.00  
MASNÁ ŽIJE 
Sousedská slavnost. Zažijete ochut-
návky, tvoření, divadla, koncerty, trhy a
skvělou atmosféru. Výběr z programu:
16.30 divadlo "Čaj pro princeznu Vřeš-
tilku", 17.30 - 22.00 hraje skupina Mil-
haus… 
Ulice Masná 

15. června 2019, sobota od 10.00 hodin
KOLEM KOLEM 
KAPLICKA
16. ročník výletu na kolech po cyklotra-
sách Kaplicka. Výběr ze 3 cyklotras (5
km, 14 km, 43 km). Startujeme v 10.30
z městského parku (10.00 – 10.30 regis-
trace), v parku bude pro děti připravena
stezka obratnosti a jízdy na kole. V ceně
startovného 50,- Kč je vstup na program
na hradě Pořešín + jeden nápoj. Akce je
spojena s Dnem mexické hudby a ku-
chyně na hradě Pořešín, kde je připraven
zajímavý program.  
Start v městském parku, cíl hrad Pořešín   

15. června 2019, sobota od 11.00 hodin
DEN MEXICKÉ HUDBY 
A KUCHYNĚ
Hrad Pořešín  více v článku vpravo 

20. června 2019, čtvrtek od 18.00 hodin
DÁMSKÁ JÍZDA 
Módní přehlídka butiku Hala Bala, wel-
come drink, bohatá tombola + filmová
komedie Podfukářky.
Kino Kaplice vstup 150,- Kč

25. června, úterý, od 19.00, 20.30 
NOČNÍ PROHLÍDKY 
V GALERII KRAMPUS
Komentované prohlídky se speciálními
efekty a překvapením. Noční tajemno
podzemí. Nutná rezervace míst v info-
centru, tel. 380 311 388. 
Galerie Krampus, Náměstí 206

vstupné 70,- Kč 

28. června, pátek, od 19.00 hodin
KAPLICKÉ DIVADELNÍ 
A HUDEBNÍ LÉTO V KAP CAFÉ
Suchdolský divadelní spolek "Edudant a
Francimor"
Kap Café vstupné 80/100 Kč

29. června 2019, sobota, 
od 15.00 – 24.00 hodin 
SUCHÁČ FEST 
Kaplický hudební festival pod Suchým
vrchem. 
15:30 MILHAUS
17:00 TABASCO
18:30 HODINY
20:00 SLZA
21:30 OLGA LOUNOVÁ
23:00 WOHNOUT 
Dětské atrakce, Kisspatrolky s drobnými
dárky, fotokoutek, malování na obličej,
občerstvení… 
Rezervace a prodej vstupenek v infocen-
tru či na www.ikaplice.cz 
Městský park Kaplice   vstup 300,- Kč

250,- Kč předprodej   

29. června 2019, sobota, od 19.30 hodin 
KONCERT KARLA PLÍHALA
Karel Plíhal, básník folku a legenda s
jemnou duší, ve večerním koncertu s ky-
taristou Petrem Fialou nechá zaznít nové
i staré písničky v romantických zříceni-
nách hradu Pořešín. 
Hrad Pořešín  vstupné 300,- Kč

předprodej Ticketstream, IC Kaplice 

30. června 2019, neděle od 9.30 hodin 
PETROPAVLOVSKÁ POUŤ
Římskokatolická farnost Kaplice zve
9.30   slavnostní mše sv. v kostele sv.
Petra a Pavla za účasti generálního vi-
káře českobudějovické diecéze (zástupce
biskupa) Davida Henzla
14.00 posezení před Hospodou na Far-
ském náměstí s občerstvením a hudbou
15.00 - 16.30 program pro děti na za-
hradě fary (putování po stopách apoštola
Petra a Pavla)
18.00   koncert duchovní hudby v kostele
(varhany a housle)
Kostel sv. Petra a Pavla, Farské náměstí 

Červnová výstava obrazů v Kap Café
"KOUZLA FRANCIE", 
Petra Dvořáková Haisová

Taneční kurz 
v Kaplici začne 
20. září 2019
Taneční škola “Jihočeské taneční” Tomáše
a Jany Rynešových připravuje od září
2019 základní taneční kurz v sále kultur-
ního domu v Kaplici. 
Předběžné rezervace na kurz můžete na-
hlašovat na infocentrum, tel. 380 311
388. Více informací přineseme příště. 

Přijďte ochutnat proslavené mexické tor-
tillové placky s různými náplněmi Tacos,
Burritos nebo Quesadilla, ostré jako ži-
letka s pálivými papričkami jalapeňos či
nepálivé pro děti! Seznámíme Vás s růz-
norodými chutěmi, barevností jídel a
množstvím koření a přísad! Obsluha v
sombrerech! Po celý den uslyšíte mexické
lidovky v podání Mariachi Azteca. Tequila
poteče proudem! Pro děti nebudou chybět
tradiční koníčci! Hrad Pořešín bude tento
den také cílem cyklistické akce Kolem
kolem Kaplice. Ve 13 a v 15 hodin pro-
běhne komentovaná prohlídka se zamě-
řením na mexické návštěvníky na
Pořešíně. 

Upozornění: koncert Vlasty Redla, který
se měl konat na Pořešíně na konci srpna,
je zrušen. Měl by se do programu dostat
příští sezonu.

Den mexické hudby
a kuchyně
15.6.2019, Pořešín

V posledním červnovém týdnu se stu-
denti obchodní akademie opět stanou
dobrovolníky. Tentokrát v rámci charita-
tivní sbírky pro organizaci Nadace pro
transplantace kostní dřeně, která již
od roku 1992 po celé České republice po-
máhá nemocným s onkologickým one-
mocněním krve. Tato charitativní sbírka
nespočívá jen v prodávání předmětů, ale
samotní dobrovolníci si předměty musí
sami vyrobit. A právě k tomuto jsme oslo-
vili učitele a žáky ZŠ Omlenická, kteří pro
vás zhotoví krásná sluníčka. Přesné
datum konání sbírky se dozvíte na webo-
vých stránkách školy. Budeme rádi, když
přispějete jakoukoliv částkou na dobrou
věc.

Pomůžete nám? 
Jana Kopúnová, GEU Kaplice
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Otevření Advokátní
kanceláře Kašpárek
Advokátní kancelář Kašpárek se sídlem v Praze si dovoluje oznámit, že

zahájila svoji činnost také
na pobočce Kaplice, ul. Masná 129.
Jsme zavedenou a úspěšnou advokátní kanceláří s dlouholetou tra-
dicí a zkušenostmi. 

Návštěvní doba vždy ve čtvrtek od 9.30 – 16.00 
Garantujeme profesionální přístup a rozumné ceny. 
Těšíme se na spolupráci. 

Více informací na tel. 606 961 939 
a webových stránkách www.akkasparek.com

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

Hledám kamaráda se zájmem o přírodu, věk 65 - 70 let. Zn. Baculka.
Tel. 721 057 657

Prodám statek 300 m2 se zahradou 700 m2 ve Chvalšinech. Vhodný
i k podnikání. Cena 1.450.000,- Kč. Tel. 722 101 900.

Koupím domek nebo chalupu, i k rekonstrukci v ČK a jeho okolí. Do
1 milionu Kč. Tel. 722 101 900.

Prodám stavební pozemek 1300 m2 ve Chvalšinech, možnost na-
pojení na vodu, el. a kanalizaci, cena 600 000,- Kč. Tel. 722 101 900. 

Výkup starého a nedraného peří. Tel. 606 514 445. 

Koupím i vyměním staré pivní lahve. Hledám reklamní cedule, si-
fonové a limonádové lahve. Cena dohodou. Tel. 723 747 750. Český
Krumlov. 

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

Spolujízda Benešov nad Černou - Kaplice - České Budějovice a zpět.
Tel. 704 013 279, 608 859 044. 

Koupím garáž v Kaplici u školního statku, výška futer 2 metry. Tel.
724 518 087. 

Dlouhodobě pronajememe zahradu se zděnou chatou v kolonii Jer-
maly. Tel. 606 453 311.

Pro naši prodejnu Trefa Velešín hledáme
kolegu nebo kolegyni na pozici:

prodavač/ka – pokladní
nástupní mzda 20 000 Kč
Na co se u nás můžete těšit:

• zázemí stabilní české společnosti
• hlavní pracovní poměr
• příjemný kolektiv zaměstnanců
• možnost dalšího kariérního růstu
• � remní bene� ty:

 - 20% příplatek za práci o víkendu
 - stravenky v hodnotě 100 Kč
 - odborná školení
 - příspěvek na Vaše další SŠ/VŠ vzdělání 2500 Kč/5000 Kč
 - příspěvek na lyžařské kurzy Vašich dětí 1000 Kč
 - příspěvek na letní tábory Vašich dětí 1000 Kč
 - příspěvek na volnočasové aktivity 2000 Kč
 - rekreační zařízení (Lipno, Novohradské hory)
 - možnost odběru produktů Vltavotýnských lahůdek
 - za zvýhodněné ceny

Pro více informací kontaktujte vedoucí prodejny 773 764 619
nebo navštivte www.jednotacb.cz, sekce KARIÉRA.

GYMNÁZIUM, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ A 
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, KAPLICE, POHORSKÁ 86 

 
Pohorská 86, Kaplice, 382 41  Linecká 368, Kaplice, 382 41 

 
 

 

Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice, Pohorská 86 přijme od 1. 6. 2019 do pracovního poměru  

hlavní účetní – hlavní ekonom/ekonomka 

  

Základní kvalifikační předpoklady:  

- středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření, 
- 3 roky praxe na pozici účetní (v příspěvkové organizaci, škole výhodou), 
- znalost, DPH, podvojného účetnictví a mzdové problematiky, 
- znalost  programu Fénix výhodou, 
- znalost práce v programu MS Office, 
- trestní bezúhonnost, 
- odpovědnost, spolehlivost, pečlivost, časová flexibilita, 
-  ochota dále se vzdělávat 
- ochota sledovat aktuální změny v legislativě 
- spolehlivost, organizační a komunikační schopnosti 

Základní pracovní náplň: 

- řízení ekonomického oddělení 
- komplexní vedení účetnictví, účetní jednotky, 
- sestavování účetních závěrek, rozpočtu organizace, 
- kontrola hospodaření  

Výhody: 

- příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravu  

 

Nabídky včetně strukturovaného životopisu, dokladů o vzdělání a trestní bezúhonnosti 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: info@geukaplice.cz  
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REALITNÍ KANCELÁŘ
PROXIMA v.o.s. KAPLICE

***  26-ti leté zkušenosti v oboru  ***

Dále nabízíme tyto služby:
* příprava kupních, darovacích a směnných smluv
* projekt na váš rodinný dům
* směnárna – nákup a prodej valut

Z nabídky vybíráme:
- UBYTOVÁNÍ PRO FIREMNÍ PRACOVNÍKY

PRODEJ:
- BYT 1+1 V BENEŠOVĚ NAD ČERNOU
- BYT 1+1 V MALONTECH
- ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST V JEŠKOVĚ
- BÝVALÁ UBYTOVNA V ČESKÉM HERŠLÁKU

Kontakt: RK PROXIMA v.o.s., Náměstí 206, 
382 41 Kaplice

www.proxima-kaplice.cz

E-mail: info@proxima-kaplice.cz
Tel. 380 312 827, 380 312 820, 

602 285 230, 723 824 010

 
ČEVAK a.s. přijme 

Provozního montéra vodovodů a kanalizací
a Provozního zámečníka pro oblast 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	
•	 Revize	a	odstraňování	závad	na	strojních	zařízeních
•	 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
Praxe	v	oboru	vítána
Samostatnost,	zodpovědnost

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

Kontakt: Milan Složil
	

tel.:	+420	602	412	135;		e-mail:kariera@cevak.cz
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Karel Vinš +420 380 386 736 karel.vins@engel.at
www.fb.com/ENGELCZkariera

www.engel.cz

Máš chuť se k nám připojit nebo máš nějaké dotazy?
Stav se u nás, zašli životopis nebo zavolej. Těšíme se na setkání!

Můžeš nastartovat svou kariéru v ENGELu jako:

   ·TRAINEE V ODDĚLENÍ KOVOVOVÝROBY
    ·SVÁŘEČ
Více info ohledně pozice najdeš na www.pracevengelu.cz

Práci svářeče si vyzkoušeli končící ročníky kaplického středního odborného učiliště při první 
„Svářečské soutěži ENGEL“, která se uskutečnila 13.5.2019. Soutěžící prověřili hranice svých 
schopností mimo školní prostředí a objevili v sobě skryté talenty. Úroveň práce většiny učňů 
nás příjemně překvapila a pány učitele pochvala žáků upřímně potěšila.

Pokud i Ty tušíš, že se v Tobě skrývá talent, můžeš u nás zajiskřit!

PŘIDEJ SE K NÁM
ZPRÁVY

Z ENGELU
MÁŠ PO ŠKOLE A NEVÍŠ CO DÁL?

SVÁŘEČSKÁ SOUTĚŽ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL

Foto vítězů. Zleva 3. místo Posel Jindřich (39,5 b z 50), 1. místo Hammerlich Filip (46 b z 50), 2. místo Klásek Miroslav (44,5 b z 50). 
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Nastartujte svoji
kariéru u firmy
HAUSER!
Firma HAUSER je celoevropský úspěšný dodavatel 

kompletních řešení chladicího nábytku a chladicí techniky. 

Spojení 70-ti let zkušeností, inovací a vysokého standardu 

kvality charakterizují všechny naše produkty a služby.

V kaplickém výrobním závodě pro Vás máme 
desítky pracovních příležitostí pro ženy i muže

	 ✶ zámečník / montážní dělník

	 ✶ technolog / elektrokonstruktér

	 ✶ vedoucí skladu

	 ✶ svářeč / elektrikář

	 ✶ řidič VZV / skladník

	 ✶ technik přípravy výroby

	 ✶ disponent nákupu

	 ✶ a řada dalších pracovních pozic

Našich zaměstnanců si opravdu vážíme

	 ✶  zázemí stabilní mezinárodní společnosti

	 ✶  atraktivní mzda s řadou příplatků

	 ✶  věrnostní prémie až 120 % měsíční mzdy

	 ✶  25 dní placené dovolené

	 ✶  dotované stravování přímo v závodě

	 ✶  příspěvek na životní pojištění / penzijní spoření

	 ✶  nadstandardní příspěvek na dojíždění

	 ✶  podpora zdravotní prevence

	 ✶  příspěvek na dětské letní tábory,
	 	 sportovní akce / wellness, fitness  
  a další benefity

Tak nezamrzněte na svém starém místě!
Hledejte práci na www.hauser.cz

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

Bližší informace
na personálním 
oddělení


