
Rádi bychom jménem pořadatelů podě-
kovali všem návštěvníkům dvou větších
kaplických akcí, které si na přelomu léta
a podzimu už našly své pevné místo v kul-
turně-společenském programu města a
letos se těšily velké návštěvnosti. 

Kaplické slavnosti ukončovaly 30. a 31.
srpna prázdniny… O výpravný program se
postaral táborský Housův mlýn se svými
bojovníky, šermíři, kaskadéry a herci. O
pátečním odpoledni byl městský park pře-
dán do rukou filmových a komiksových
postav, které prověřily na 250 odvážných
dětí v originálních a propracovaných dis-
ciplínách, kde se hrálo o sladkou a ovoc-
nou odměnu od JEDNOTY DS v Kaplici.  

Atraktivní podívanou přinesl noční lou-
čový průvod. V jeho čele vyjel démonický
Krampus, doprovázený maskovanými hu-
sary na koních. Průvod doprovázeli bla-
ničtí rytíři a bratři templáři, kteří podtrhli
mystický ráz procesí. Jeho podstatnou a
půvabnou část tvořily čtyři desítky dobro-
volníků v dobových kostýmech, filmové
bytosti z říše fantazie a tajuplné postavy
v kápích s bílými "morovými" maskami ...
Za zvuků bubnů prošel průvod s lucer-
nami, loučemi a lampiony Lineckou ulicí
až na náměstí, kde jej okolostojící diváci
přivítali potleskem. Toto gesto bylo velmi
milé. 

Na druhý den se v parku pokračovalo v
duchu barokní zábavy, opět tu byl k dis-
pozici interaktivní tábor. Své umění před-
vedla tkadlena, mistr kovář, řezbář,
šperkař a další řemeslníci. Děti si vzal za
úkol pobavit kejklíř, mušketýři a šermíři.
Pro filmové fanoušky byla připravena
módní přehlídka hrdinů. Příjemnou atmo-
sféru dokreslovala kapela s historickým
hudebním aranžmá a ve stanu i  na podiu
se střídaly žánry od dechovky, přes rock,
pop až po dixieland. 

Ve dnech 20. a 21. září 2019 se v měst-
ském parku konal 2. ročník velké chova-
telsko-zemědělské výstavy Kaplický ušák.
Park hostil nejen chovatele a společnosti
či organizace, spojené s chovatelstvím či
zemědělstvím, ale také více jak 500 hos-
podářských zvířat od králíků, drůbeže, ho-
lubů, exotických papoušků, kachen, hus,
ryb, dravců až po velká zvířata jako jsou
krávy, býk, ovce a kozy. 

Rybáři z Kaplice si připravili pro děti sou-
těž v lovu na plavanou v místním jezírku,
pstruhaři a rybáři z Nových Hradů zas ex-
pozici různých druhů ryb či drůbeže. Před-
stavili se zde včelaři, Mladí myslivci z Jihu,
chovatelé křepelek, ovocnáři, ZOO Dvo-
rec, Originální produkty Novohradsko-
Doudlebsko a další. Součástí výstavy byla
i přehlídka rakouských traktorů a českých
traktorů z Bujanova. 
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KIC Kaplice

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
ve chvílích, kdy píšu

tyto řádky, nám po-
malu odchází babí léto
a nastává čas pod-
zimní. I z tohoto dů-
vodu bych se rád

ohlédl za uplynulou letní sezónou v
našem městě. Byla pestrá co do kul-
turních akcí nejen v Kaplici, ale i okol-
ních obcích. Obyvatelé i turisté mohli
navštívit koncerty, letní kino, divadla
a jiné akce pořádané spolky na území
Kaplicka. Na své si přišly všechny ge-
nerace. Završením byly tradiční Ka-
plické slavnosti, které měly štěstí na
dobré počasí a díky tomu i velkou
návštěvnost. Dle názoru veřejnosti
vnímám i zvýšený zájem o oblast No-
vohradska a Kaplicka, kterému nema-
lou měrou přispělo i vybudování nové
rozhledny na Hradišťské hoře. Jsme si
vědomi, že návštěvníci nemají dosta-
tečné parkovací prostory, ale budeme
je řešit v následujícím roce. O Kaplici
je zvýšený zájem i díky zajímavým
trasám pro cykloturistiku, nehledě k
tomu, že k nám dorazil i nový feno-
mén elektrokol. Jistou měrou k tomu
přispělo naše kulturní a informační
centrum, které tato kola půjčuje. 

V nedávných dnech oslavila Jednota
družstvo spotřebitelů významné jubi-
leum – 100 let od založení. Málokterá
firma v našem regionu se může pyš-
nit takovýmto výročím, možná i díky
historickým událostem, které způso-
bily přetržení kontinuity podnikání.
Nejen že přečkala poválečné změny,
ale i časy porevoluční, kdy se musela
vyrovnat s velkou konkurencí zahra-
ničních obchodních řetězců. Na mno-
hých vsích v okolí si obyvatelé
postesknou na situaci, kdy u nich
malé obchody provozované Jednotou
zanikly a obyvatelé dnes musí za ná-
kupy dojíždět do měst. 
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Slovo z radnice

Rád bych poděkoval nejen vedení,
ale i všem zaměstnancům, že se jim
podařilo udržet krok s konkurencí, a
firma tak zůstala v českých rukou.
Spotřebnímu družstvu přeju do další
stovky mnoho úspěchů.

K řadě akcí přibyl i 2. ročník chova-
telské výstavy Kaplický ušák. V naší
oblasti patřilo chovatelství k tradičním
zájmům i způsobu obživy, o tom
svědčí i dobové fotografie s dobytčím
trhem na náměstí. Zemědělské pod-
nikání se postupně stalo opomíjeným
oborem a mladé lidi příliš netáhne. Je
velmi důležité podporovat nejen
velké, ale i drobné chovatele, neboť
se významně podílejí na upevňování
vztahu k půdě a tradicím v naší ob-
lasti.

S přáním krásných podzimních dnů
Váš starosta Pavel Talíř
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Jednání starostů obcí Kaplicka na téma
poskytování sociálních služeb se konalo ve
čtvrtek 19. září v Kaplici. Setkání mělo po-
zitivní ohlas u vedení měst a obcí, samot-
ných poskytovatelů sociálních služeb i
zástupců Jihočeského kraje. Kaplice je
obcí s rozšířenou působností a ze zákona
o sociálních službách proto koordinuje po-
skytování sociálních služeb. „Uspořádat
tuto akci mě napadlo na jaře letošního
roku. Chtěla jsem, aby byla příležitost k
osobnímu setkání a vzájemnému přiblí-
žení starostů s poskytovateli sociálních
služeb. Cílem bylo starosty vyzvat ke spo-
lupráci nejen v rámci služeb, ale také s
naším odborem, a informovat o koordi-
nační a poradenské činnosti odboru soci-
álních věcí a péče Městského úřadu
Kaplice,” uvedla vedoucí Odboru sociál-
ních věcí a péče Města Kaplice Mgr. Pa-
vlína Bláhová. Akce měla také
připomenout, že dostupnost sociálních
služeb je velmi důležitá a starostové by
měli sociální služby na svém území pod-
porovat a zajímat se o dostupnosti služeb
pro všechny občany. Jednání se aktivně
účastnili Charita Kaplice, společnosti
Ledax, o.p.s., ICOS, o.p.s., Fokus, o.p.s.
a Domov pro seniory Kaplice. Na jednání
vystoupila také vedoucí kontaktního pra-
coviště Úřadu práce v Kaplici Ing. Vendula
Pohlová s informacemi o dávkách pro
zdravotně postižené a zástupkyně Kraj-
ského úřadu Jihočeského kraje Mgr. He-
lena Kocmanová, která přítomné
seznámila s přehledem sociálních služeb

pro seniory a zdravotně postižené. Infor-
mace byly rozšířeny také o systém potra-
vinové pomoci z potravinové banky. O
terénních sociálních službách z pohledu
pečující osoby promluvila Mgr. Hana Ko-
courková. „Pracovníci Městského úřadu
Kaplice, včetně některých radních a zastu-
pitelů, jsou zapojeni do plánování sociál-
ních služeb. Město Kaplice finančně
podporuje sociální služby. Jednak na zá-
kladě smluv o poskytnutí dotace na pečo-
vatelské služby a také v rámci dotačního
řízení formou jednorázových příspěvků,
které jsou rozdělovány vždy na začátku
kalendářního roku,” upřesnila Pavlína Blá-
hová. „Bylo to velmi přínosné a inspira-
tivní setkání, které bylo kladně hodnoceno
všemi starosty, se kterými jsem mluvila.
Mgr. Kocmanová z Krajského úřadu vy-
zdvihla výbornou práci kaplického Odboru
sociálních věcí a péče, který velmi dobře
pracuje na poli sociálních služeb. Setkání
na této úrovni by se mělo opakovat už jen
proto, aby měli jednotliví starostové obcí
možnost seznámit se s rejstříkem posky-
tovaných sociálních služeb, případně pro-
konzultovat jednotlivé sporné případy ze
své praxe,” hodnotila členka Rady města
Kaplice JUDr. Vanda Kárová. 

Mezi slabiny, které by se měly řešit, patří
například časová dostupnost pečovatelské
služby o víkendech a svátcích. Kapličtí ale
nezůstávají na řešení takových problémů
sami. Čerpají totiž inspiraci z modelů fun-
gování sociálních služeb jinde. Líbí se jim
například fungování dostupnosti sociálních
služeb v Prachaticích.

V Kaplici se konalo setkání starostů ORP
Kaplice a poskytovatelů sociálních služeb 

Jan Bohdal
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Informace pro občany

Limity doplatků na
léčiva nebo potra-
viny pro zvláštní
lékařské účely

Od 1. ledna 2020 vstupuje v účin-
nost ustanovení § 16b, zákona č.
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění, které stanoví limit na do-
platky za léky nebo potraviny pro
zvláštní lékařské účely, pro příjemce
invalidních důchodů ve III. stupni a
dále pro osoby, kterým byla přiznána
invalidita II. a III. stupně, ale pro ne-
splnění podmínek jim není invalidní
důchod vyplácen.

Pokud příjemci ID chtějí, aby od 1.
1. 2020 měli limit na doplatky na léky
pouze ve výši 500,- ročně, musí splnit
základní podmínku, že do 31. 12.
2019 předloží svojí zdravotní pojiš-
ťovně kopii rozhodnutí o přiznání ID.
Pokud jde o osoby, kterým byl při-
znán II. nebo III. stupeň invalidity,
ale pro nesplnění podmínek jim není
vyplácen ID, musí svojí zdravotní po-
jišťovně dát kopii příslušného po-
sudku o posouzení zdravotního stavu.

Upozorňujeme, že zákon č. 48/1997
Sb., o veřejném zdravotním pojištění
stanoví, že každý pojištěnec, který
má limit na doplatky na léky, musí do
8 dnů nahlásit svojí zdravotní pojiš-
ťovně změny, které se týkají ID III.
stupně, případně změny ve II. a III.
stupni invalidity.

Více informací na www.nrzp.cz,
zdroj: www.helpnet.cz.

Spolek aktivních seniorů v Kaplici

Jitka Papežová, předseda spolku

V září Spolek aktivních seniorů  v Kaplici
nezahálel. Nejprve jsme uklidili naši spo-
lečnou klubovnu. Okna, dveře, židle i stoly
potřebují  pořádnou údržbu. Vypraly se
záclony, uklidily police a klubovna docela
prokoukla. Stoly volají po nových ubru-
sech. 

Velmi jsme se věnovali přípravě na pod-
zimní seniorské hry v Českých Budějovi-
cích. Byly pro nás novou inspirací i pro
podobnou akci, kterou pořádáme každo-
ročně u nás. Zaujaly nové discipliny jako
lukostřelba, hod petangovou koulí na cíl,
kroket, lukostřelba nebo vodní lyže. 

Úspěšně skončila naše foto-výstava v
prostorách kina Kaplice. Vzbudila takovou
pozornost, že je zde snaha vytvořit z
úspěšných fotografií putovní  foto-výstavu
naším jihočeským krajem. 

Touto formou lze lákat do naší kouzelné
přírody návštěvníky a turisty a propago-
vat Kaplici a její okolí.

Nyní pomáháme aktivně při přípravě
další zajímavé akce. Infocentrum připra-
vuje  výstavku svatebních šatů a fotogra-
fií, také z minulého století. Zatím to
vypadá, že se zde rodí velmi zajímavá, v
Kaplici nová akce, která si zaslouží  pozor-
nost.

I pro nás, seniory, je zážitkem otvírat
staré, dávno zapomenuté a zaprášené
krabice s našimi svatebními skvosty. Pro
dnešní mládež bude zajímavé, jaké mo-
derní střihy se u nás v 60. létech nosily,
některé mohou zaujmout i dnes. Budou
zahrnuty i ceremonie a zvyklosti, které se
svatbou souvisely, bez kterých se žádná
pořádná svatba neobešla a na které se už
dnes zapomíná. Možná právě v nich je to
kouzlo, které manželství, tehdy dávno
uzavřené, udrželo pohromadě až dodnes.
Rozvody tehdy opravdu byly jen nápadná
a ne příliš vítaná výjimka. Rodina byla
opravdový základ společnosti.

Spolek aktivních seniorů uvítá další
členy, abychom mohli dále rozvíjet a ino-
vovat naši činnost.
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Ordinace rehabili-
tace upozorňuje

Dovolujeme si upozornit, že ordi-
nace pro poskytování ambulantní RE-
HABILITAČNÍ PÉČE na poliklinice
Kaplice, Fantova 25 je i nadále ote-
vřena a nebyla uzavřena.

Rehabilitace (fyzioterapie) je posky-
tována v plném rozsahu a zdarma na
recept - POUKAZ FT, na základě vys-
tavení jakýmkoliv lékařem bez ome-
zení. 

Terapie může být přímo indikována
lékařem nebo na základě vyžádaného
vyšetření.

Ordinace je otevřena denně 7.00 -
15.30, v pátek 7.00 - 14.00 hodin. 

Vlasta Grabcová, Rehagrabi s.r.o.

Přistavení 
velkoobjemových
kontejnerů

Na Kaplicku se myšlenka přehradní ná-
drže u obce Chlum objevila už v roce
1988. „Sám jsem byl účasten prvních jed-
nání, kdy vznikaly projekty, které měly
být vizemi dalšího rozvoje vodohospodář-
ství v návaznosti na tok řeky Malše. Notná
část veřejnosti se tehdy postavila proti
tomu, aby přehrada vznikla. V návrhu
byla také přehrada Hradiště, což bylo
vodní dílo na řece Černé, které by zatopilo
poměrně rozsáhlé území, ale neměla by
takovou akumulaci vody, jako právě pře-
hrada Chlum,“ řekl starosta Kaplice Pavel
Talíř. Nyní se znovu téma otevírá, kvůli
problémům s nedostatkem vody v krajině.
Nová přehrada by měla zajistit dostatek
vody pro přehradu Římov, místní záso-
bárnu pitné vody. „Nejedná se rozhodně o
výhled pěti let, ale pracuje se časovým
obdobím třiceti až padesáti let,“ upřesnil
starosta Kaplice. V Kaplici proběhlo jed-
nání starostů dotčených obcí potom, co se
uskutečnilo projednání tématu v Praze na
Ministerstvu životního prostředí. Alarmu-
jící je fakt, že za několik málo let nemusí
dostačovat zásoby pitné vody našim po-
třebám. Situaci je tedy třeba akutně řešit.
Oblast, které by se výstavba přehrady
měla týkat, je nejméně zastavěnou, a
proto se pro tento účel nejlépe hodí.

„Osobně se mě to také týká, protože v
dané lokalitě bydlím, ale nechci předjímat
přísnost podmínek pro zřízení přehradní
nádrže. Není tedy prostor pro žádné
obavy,“ uklidnil Pavel Talíř. V porovnání s
přehradou v Římově by přehrada u
Chlumu měla dostáhnout asi dvoutřeti-
nové kapacity. Přehrada by měla být vy-
stavěna výše nad vzdutím přehrady
Římov, mezi obcí Výheň a Dlouhá na Ne-
třebicku. Likvidace by se nevyhnula asi 84
objektům, přičemž se jedná zejména o
chaty a rekreační zařízení. Pouze sedm z
nich slouží trvalému bydlení. „Vesměs se
jedná o rekonstruované nebo původní ob-
jekty, žádné novostavby,“ doplnil dále
kaplický starosta. Na akci by se podílelo
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo ži-
votního prostředí. V této chvíli se jedná o
aktualizaci a rozšíření Generelu území
chráněných pro akumulaci povrchových
vod, který bude předložen Vládě ČR k pro-
jednání. „Myslím si, že než se začne pro-
mýšlet konkrétní plán výstavby přehrady,
musí být proveden podrobný geologický
průzkum, hodnocení dopadu na životní
prostředí EIA a další nezbytná šetření.
Jedná se o velký zásah do krajiny, ale také
do společnosti, protože to ovlivní budouc-
nost celých rodin hodně let do budoucna,“
dodal starosta Pavel Talíř. 

Po letech se vrací téma přehradní nádrže
Chlum. Vody v krajině je nedostatek
Jan Bohdal

Od 5. září 2019 se poradna, díky pod-
poře Města Kaplice, přestěhovala do no-
vých prostor na adrese: Linecká 391, kde
sídlí sociální a dopravní odbor města. Po-
radna sídlí ve sdílené kanceláři, za kterou
zástupcům Města Kaplice velice děku-
jeme. „Doufáme, že nová kancelář bude
hojně využívána jak stávajícími tak no-
vými klienty naší poradny, která v Kaplici
sídlí již 6 let“ sdělila poradkyně Mgr. Irena
Šimečková. 

I v nové kanceláři je Bezplatná poradna
mezi §§ k dispozici a to ve čtvrtek od 8:00
do 12:00 pro neobjednané klienty a od
13:00 do 16:00 pro objednané klienty.

Poradna je určena lidem v nepříznivé so-
ciální situaci (např. ženy samoživitelky,
lidé v životní krizi, nezaměstnaní, lidé s
dluhy a ve finanční tísni, lidé se zdravot-
ním postižením, lidé ve starobním a inva-
lidním důchodu, ženy na rodičovské).

Služba sociální poradenství je poskyto-
vána dle zákona č. 108/2006 Sb., o soci-
álních službách. Na poradnu se můžou
osoby obrátit, když potřebují poradenství
v těchto oblastech: občanské právo (např.

bydlení, vztahy se sousedy), finanční a
dluhové problematika (např. osobní bank-
rot, exekuce, rodinné rozpočty), pracovní
právo (např. vznik a ukončení pracovního
poměru, nemoc z povolání), rodinné
právo (např. výživné, úprava poměru k
nezletilým dětem, rozvod), správní právo
(rozhodování úřadů), sociální systém
(dávky) a základy trestního práva. „V po-
radně neřešíme problémy v oblasti vlast-
nického práva, kupních smluv a
majetkových vztahů“ sděluje Bc. Tereza
Valachová - vedoucí sociální pracovník
služby.

Kontakt na poradnu: 
mobil 774 110 124, tel: 380 727 600

(pouze pobočka v Českém Krumlově, v
době klientských hodin), e-mail:
pravni.poradenstvi@krumlov.cz.

Změna adresy kanceláře Bezplatné 
poradny mezi §§, pobočka Kaplice
T. Valachová, ICOS Český Krumlov 

Město Kaplice oznamuje, že v měsíci
říjnu roku 2019 budou přistaveny vel-
koobjemové kontejnery v níže uvede-
ných osadách:

• Pořešín, Pořešínec, Žďár
čtvrtek 10.10. - pondělí 14.10. 

• Rozpoutí, Hubenov, Hradiště
čtvrtek 17.10. - pondělí 21.10. 

• Mostky, Dobechov, Blansko
pátek 25.10. - úterý 29.10. 

Do kontejnerů je zakázáno vhazovat
vytříděný papír, plast a sklo, sádro-
karton, pneumatiky, baterky a nebez-
pečné odpady (např. různé obaly od
škodlivin, zbytky barev, laků a olejů,
olejové filtry, eternit), tyto odpady lze
bezplatně odevzdat ve sběrném
dvoře v Kaplici.

Elektrospotřebiče a zářivky můžete
umístit vedle velkoobjemových kon-
tejnerů nebo je bezplatně odevzdat
ve sběrném dvoře v Kaplici.

Informace pro občany

Hyalit o.s. vás zve 
na přednášky

HYALIT o.s. pořádá 6 přednášek  doc.
PhDr. Jiřího Jankovského Ph.D. věno-
vaných ETICE.

První přednáška se koná v Arše 2.
října od 13.30 hod. Každá další před-
náška bude ve 14 denním intervalu  v
Arše od 13.30 hod.

Zájemci se mohou přihlásit na tel.
774 091 040, nebo přijít na první
přednášku.
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Kolumbie – ráj 
neřesti a slasti

Ohlédnutí:
Předposlední týden v září se zúčastnil

orchestr Společnosti pro hudební výchovu
ČR mezinárodní soutěže orchestrů Golden
Sardana. Soutěž probíhala ve španělském
Lloret de Mar nedaleko Barcelony. Hráče
z řad  pedagogů hudební výchovy z celé
republiky (včetně naší ZUŠ) dirigoval
prof. PaedDr. Jiří Holubec Ph.D., který zá-
roveň aranžoval většinu repertoáru pro
orchestr. Organizačně vše zajištoval  Pa-
edDr. Jan Prchal, předseda Společnosti
pro hudební výchovu ČR. Orchestr získal
zlaté pásmo ve dvou soutěžních katego-
riích: Sardana (interpretace tradičního

žánru katalánské hudby Sardana) a Volný
koncertní program. Umístění ve zlatém
pásmu je krásné, ale daleko důležitější je
princip, který pojil všechny zúčastněné
pedagogy, princip, že s hudbou se má
pracovat citlivě, vkusně a hlavně tak, aby
rozdávala radost. I proto na tričkách členů
orchestru zářil nápis v katalánštině „Hra-
jeme srdcem“.

Srdečně zveme:
• 5.10. koncert Jihočeského violoncello-
vého orchestru, od 17.00 divadlo J.K.Tyla
Třeboň
• 21.10. Podzimní koncert od 17.00 v
kapli ZUŠ
Další informace na www.zuskaplice.cz

ZUŠ Kaplice informuje

Anežka Opekarová, ředitelka ZUŠ

Týden knihoven 
od 30. 9. – 4. 10. 2019
V letošním roce proběhne 23. ročník
Týdne knihoven. Tuto celostátní akci vy-
hlašuje Svaz knihovníků a informačních
pracovníků. Je pro vás připravena zají-
mavá beseda a odpoledne plné her pro
děti. Čtenářům v rámci Týdne knihoven
nabízíme: 
• Čtenářská amnestie (odpuštění poplatků
za upomínky)
• Zápisné pro nové čtenáře na 1 rok
zdarma (pobočky celý měsíc)
• Internetové poradenství pro veřejnost
•  Lekce informatiky pro žáky a studenty
škol

Podzimní soutěžení pro děti u knihovny
2. 10. 2019 od 12 do 17 hodin 

Beseda s panem Michalem Říhou
„Jak připravit své zdraví na zimu pomocí
přírodních zdrojů“ dne 3. 10. 2019 od 17
hodin v Městské knihovně Kaplice                                                                                              
Připravujeme na listopad:
13. 11. Cestovatelská beseda o Austrálii,
provádět nás budou manželé Márovi, je-
jich knihy je možné si zapůjčit v knihovně.
14. 11. od 12 do 18 hodin – Burza knih
22. 11. – 23. 11. Kaplické dny s řemesly
a jarmarkem ve Slovanském domě,
zveme všechny tvořilky a tvořily. Své vý-
robky můžete ukázat, prodávat nebo
předvést v dílničkách. Přihlaste se na tel.
380 312 641, e-mail: knihovna@mesto-
kaplice.cz, nejpozději do pondělí 11. 11.
2019.  
27. 11. Čokoláda JORDIS, povídání o čo-
koládě, ochutnávka a prodej čokolády.

Městská knihovna vás zve ... 

Druhý školní týden – 12. září – se
všechny ročníky 2. stupně Základní školy
Školní 226 vydaly do tajemné Kolumbie.
V rámci projektu Planeta Země 3000 pro-
běhlo v Kaplici v kinosále zajímavé promí-
tání sestavené z autentických záběrů
cestovatele a dobrodruha Adama Lelka,
názorných animací, aktivizačních kvízo-
vých otázek a dech beroucích fotografií. 

Kolumbie u nás stále bývá vnímána jako
nepříliš bezpečná země, spojovaná s nar-
komafií Pabla Escobara. Na promítání
jsme získali úplně jiný obrázek. Pomocí
digitální technologie jsme se ocitli upro-
střed malovaných ulic, na kurzu rytmické
salsy, vedle vzácných žraloků i v pralese
mezi kolibříky. Snad tam zavoněla i vyni-
kající kolumbijská káva. 

Během akce zaznělo 10 různých témat
od oceánských proudů až po místní oby-
vatele a jejich zvyky. Z ohlasů dětí vyply-
nulo, že byl program poutavý a každý si z
něj odnesl něco úplně jiného. Jen těch 70
minut se některým zdálo být delšími, než
očekávali. Pokud se někdo nenašel ve
zpracování a pražení kávy, se zatajeným
dechem pak sledoval majestátné žraloky
kladivouny, kteří se vzápětí objevili na
plátně. Jiného zase zaujaly drahokamy
tropického pralesa - kolibříci, kteří za letu
dokáží i couvat. Ti odvážnější by se jistě
rádi s Adamem Lelkem podívali na hadí
ostrov Gorgonu se zaniklou věznicí pro
nejhorší zločince. Tanečníci i tanečnice se
zase rádi nechali inspirovat velmi rychlou
kolumbijskou salsou. Smutnější kapitolu
tvořilo vyprávění o původních obyvatelích
Nukak Makú, kteří se vzdali svého původ-
ního života, ale nemohou se začlenit do
toho moderního. Na závěr ještě proběhla
ukázka panely, formičky vytvarované z
nerafinované cukrové třtiny, plné vita-
mínů, minerálů a bílkovin. Prý pochoutka
nejen pro kolumbijské děti.

Součástí promítání byly také bonusové
materiály pro školy zahrnující výukové
karty, pracovní listy, DVD a několik výti-
sků aktuálního čísla časopisu Koktejl. Ča-
sopisy si zájemci mohou zapůjčit v
kabinetu zeměpisu u p. učitelky Mgr. Jany
Bačovské.

Z kaplických škol

Pavel Petr, ředitel ZŠ Školní

O trochu méně než půl sta prvňáků od-
startovalo v pondělí 2. září 2019 svou
školní docházku na Základní škole Školní
226. Někteří plaše, jiní kurážně, ale pro
všechny případy s jistícím doprovodem.

Hned od vchodu přímo za nosem a pak
vpravo k panu učiteli a doleva k paní uči-
telce. Téměř nikdo nebloudil, nebyla to je-
jich první návštěva ve škole. Co je čeká,
byli omrknout už v zimě s mateřskou ško-
lou, pak na jaře při zápisu a pro jistotu
ještě jednou v květnu nanečisto.

Teď už je to ale načisto. Napořád. Z toho
se jen tak nedostanou. Nejdřív tak… za
devět let.

Aby byli ve škole spokojeni a dařilo se
jim, přejí nejen jejich třídní učitelé, ale
všichni učitelé ZŠ Školní. 

Na startu
Pavel Petr, ředitel ZŠ Školní

Ve Fantovce bylo 2. září 2019 pasováno
na prvňáčky 52 dětí. Pasování s radostí a
trpělivostí provedli fantovácký král Fanta
se svou manželkou královnou Fantovkou,
které asistovala dvorní dáma. Prvňáčkům
i jejich rodičům přejeme do budoucích let
hodně štěstí. 

Pasování 
na prvňáčky
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TJ Cíl Kaplice

1.10.2019 12 km
Plav – Doudleby - Římov
Autobusem od školy v 7:55 do Bu-
kovce. Trasa:  Bukovec – na zelenou
– Plav – Doudleby – na cyklo 1018 -
Římov. Autobus Velešín - Kaplice

8.10.2019 11 km                             
Z Dolní Pláně do Přídolí
Autobusem od školy v 8:20 do Dolní
Pláně. Trasa:  Dolní Pláně – po zelené
– Sedlice – Přídolí. Autobus v 10:40

15.10.2019    14 km                         
Kapličky
Autobusem od školy v 6:10 na vla-
kové nádraží, vlakem v 6:40 do Lipna
nad Vltavou. Trasa: Lipno nad Vltavou
– Nové Domky – Lipová – na červe-
nou – Kapličky - Krásné Pole - lesní
cestou – Loučovice, vlak ve 12:17,
autobus ve 14:17

19.10.2019 - sobota  40 km          
Poslední huštění – cyklovýlet  
Odjezd od Kaplice radnice v 11 hodin
Trasa: Kaplice – Bujanov – Dolní Dvo-
řiště – Tichá – Rychnov nad Malší –
Všeměřice - Kaplice. Vede p. Kvasnička

22.10.2019 11 km                           
Z Květoňova do Malont
Autobusem z autobusového nádraží v
6:35 do Květoňova. Trasa: Květoňov
– lesní cestou – Mikoly – Bukovsko –
Malonty. Autobus ve 13:15

29.10.2019     9 km                        
Z Rožmitálu na Šumavě do Zátoně                                                                 
Autobusem od školy v 10:00 do Rož-
mitálu na Šumavě. Trasa: Rožmitál na
Šumavě – po cyklo 12 – Čeřín –
Branná – Zátoň. Autobus ve 13:02

Ve dnech 4. – 6. září 2019 se žák VI. A
Vojtěch Stříbrný zúčastnil atletické sou-
těže Sazka Olympijský víceboj. Celkově
se umístil na 7. místě v rámci České re-
publiky, což je skvělý úspěch. Při jednom
z rozběhů sprintu na 60 m ho vyhrál a
bylo vyhlášeno, že se jedná o žáka ZŠ
Školní Kaplice. 

Vojtu doprovázeli rodiče, kteří se o zá-
vodu vyjádřili: „Akci jsme si moc užili, je
to opravdu obrovská sportovní událost s
mnoha olympioniky, se kterými se mají
děti možnost setkat, nechat si od nich po-
depsat upomínkovou kartičku nebo jen
vyfotit. Účast armády ČR a Policie ČR
včetně seskoků parašutistů přímo na sta-
dion je také zajímavá. Dále je zde bohatý
doprovodný program, Be active vesnička,
kde si děti mohly například vyzkoušet,
jaké je to sportovat se zdravotním hendi-
kepem, například basketbal pro vozíčkáře.

Jelikož tato akce se koná každoročně, je
to možná námět i na školní výlet, i třeba
za odměnu pro děti, které by tímto určitě
získaly také jiný náhled na sport.“

Poděkování patří i panu učiteli Vladimíru
Kratochvílovi, který na Vojtu opravdu
skvěle trenérsky i pedagogicky působil
nejen při přípravách na tento závod, ale
především přímo při tomto náročném tří-
denním klání na stadionu VUT v Brně.

Vojta Stříbrný reprezentoval 
ZŠ Školní 226 v Brně

Pavel Petr, ředitel školy

Sport, turistika

Grand Prix Kaplice zavedla do města
150 veteránů
Pavel Kacerovský, foto: J. Červ

Největší tuzemská setinová rallye South
Bohemia Classic se již podruhé uskuteč-
nila v ulicích města.
Součástí trasy jubilej-
ního desátého ročníku
soutěže automobilo-
vých veteránů byla
první zářijovou sobotu
Grand Prix Kaplice. 

Vítězem měřené
zkoušky, připomínající
okruh Velké ceny vozů
Formule 1, se stal Saab
96 vyrobený v roce
1965. Jeho posádka
dokázala zajet dvě kola
na setinu přesně za 1
minutu a 48 sekund,

a proto nezískala žádný trestný bod. Sou-
částí moderovaného programu byla výs-
tava a ukázkové jízdy sportovních
speciálů z dílny Metalexu.

Úspěšný závodník
Tomáš Čoka 

Ve dnech 9. – 11. září 2019 se v Brně
konaly European Kids Athletics Games. V
běhu na 600 m se v čase 1.45.39 na krás-
ném 2. místě umístil Tomáš Čoka. V běhu
na 60 m s časem 8.56 Tomáš vyhrál ve
svém rozběhu a postoupil do finále A mezi
osm nejlepších závodníků Europe. Zranění
v podobě nataženého svalu mu ale zabrá-
nilo finále běžet. I tak našemu mladému
závodníkovi gratulujeme k úžasnému
sportovnímu výkonu. 

Josef Čoka
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Kultura

Kaplický ušák aneb za zvířátky do parku... 

Návštěvnost výstavy Kaplický ušák se za
oba dny přiblížila ke třem a půl tisícům
návštěvníků, včetně dětí. Zájem o vý-
stavu, který oproti loňsku velmi příjemně
vzrostl, nás velmi potěšil.  

Moc děkujeme všem, kteří se na akci po-
díleli: Kučera - zemědělská s.r.o., SOŠ a
SOU Kaplice, Český svaz chovatelů Stří-
tež, Rybářství Nové Hrady, Pstruhařství
Kaplice, ČRS + místní organizace, Mladí
myslivci z Jihu, ZKO Kaplice U hřiště,
Český svaz včelařů, Křepelky Kaplice,

E.ON, Originální produkty Novohradsko-
Doudlebsko, ZOO Dvorec, Agrozet, Bauer-
nöpl s.r.o. zahradnictví, EGAL s.r.o.,
Elektrocentrum, Jana Dvořáková – sou-
kromý zemědělec, Vrastislav Vlásek –
prodej krmiv, Družstvo ZD Netřebice, Sta-
chema s.r.o., VELIMPEX s.r.o. dřevový-
roba, VELIMPEX les s.r.o., ADM Mášl s.r.o.,
Fried s.r.o., Bujanovský spolek starých
traktorů, hosté z Freistadtu se zeměděl-
skou technikou, hudební kapely a žáci ze
ZUŠ a Město Kaplice.

KIC Kaplice, pokračování ze str. 1

Ahoj Kapličáci,
prázdniny utekly jako voda a všechny

děti se již určitě těší na své školní povin-
nosti. Proč  konec prázdnin nepojmout
stylově? Z tohoto důvodu jsme se rozhodli
spojenými silami spolků 1Telka a ZKO
Kaplice U Hřiště, uspořádat velký dětský
den „Loučení s prázdninami 2019“ na zad-
ním fotbalovém hřišti. Děti se mohly po-
vozit v traktoru, na koni či na dětských
čtyřkolkách, zaskákat si na skákacím
hradu nebo si pohrát v hradu slaměném.
ZKO nám předvedl práci se psy v různých
sportech, poslušnost, flyball, bull sporty,
psí triky, tanec se psy a obrany – odváž-
nější si mohli zkusit práci figuranta. Také
byl k dispozici fotokoutek, kde se děti
měly možnost nechat vyfotit s dalmati-
nem nebo československým vlčákem. Při-
pravena byla krásná úkolová dráha,
kterou mohli splnit i ti nejmenší, zároveň
i o něco složitější trasa pro větší děti.
Mohli jsme vidět i ukázky lukostřelby,

vozy dopravní policie, limuzíny a kapličtí
hasiči nám předvedli ukázku své práce při
autonehodách. Odměnu v podobě slad-
kého balíčku a diplomu, za splnění úko-
lové dráhy, si vyzvedlo 214 dětí, které
prokázaly, že disponují všemi rytířskými
cnostmi. V neposlední řadě jsme jako
první v Kaplici vyzkoušeli zálohované
vratné kelímky, které se podle nás osvěd-
čily. Na celou akci jsme spotřebovali cca
1500 kelímků a všechny budou znovu
umyty a použity na dalších akcích. Cel-
ková návštěva byla cca 500 lidí a vše se
uskutečnilo bez podpory Města Kaplice.

Na závěr nám dovolte poděkovat všem
sponzorům, kteří na tuto akci přispěli,
protože bez nich by se toto vše nemohlo
uskutečnit. Nesmíme zapomenout ani na
práci více než 30ti dobrovolníků a v nepo-
slední řadě i poděkovat Technickým služ-
bám Kaplice.

Fotografie z akce najdete na www.zko-
kaplice.cz nebo na www.1telka.cz.

Na fotbalovém hřišti v Kaplici proběhlo
Loučení s prázdninami 2019

Zdeněk Jílek, Nela Poláková
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BOHOSLUŽBA ZA PŘÍRODU v neděli
6.10. od 9.30h s rytmickými zpěvy bude
zaměřena na děti. Zároveň to bude v naší
farnosti Den modliteb za péči o stvoření.
Na začátku bohoslužby proběhne žehnání
zvířat. Děti i dospělí si mohou přinést do-
mácí mazlíčky k požehnání. To bude podle
situace před kostelem, nebo uvnitř. Pokud
by zvířátka nevydržela v klidu přes celou
bohoslužbu, bude lepší domluvit se s
někým na odvedení domů. 

CESTOVATELSKÝ VEČER ve středu
2.10. od 18h na katolické faře. Cestovatel
Libor Drahoňovský bude vyprávět a pro-
mítat snímky z cest po Bosně a Hercego-
vině.

Beseda o Bosně a Hercegovině se věnuje
zajímavé a bohaté historii regionu, národ-
nostní a náboženské rozmanitosti, pamě-

tihodnostem i přírodním krásám. Spat-
říme pohoří v okolí Sarajeva i národní
park Sjutesku s majestní horou Maglič.
Prohlédneme si nádherné Sarajevo, svě-
toznámý Mostar a další malebná města.
Navštíme Aivatovici, nejvýznamnější svá-
tek muslimských Bosňáků. Neopomineme
ani jak významné, tak i časem zapome-
nuté Čechy, kteří v Bosně i Hercegovině
působili a přispěli k jejímu rozvoji, pří-
padně se zasloužili o její zdokumentování.
Za všechny jmenujme malíře Ludvíka
Kubu, fotografa Františka Topiče a věhlas-
ného architekta Karla Paříka.  

BOHOSLUŽBY ZA ZEMŘELÉ
V Kaplici v sobotu 2.11. mše sv. v kos-

tele sv. Petra a Pavla od 9.30h. V neděli
3.11. pak ještě modlitba za zemřelé na
hřbitově od 16.30h. 

V Blansku v neděli 3.11. mše sv. od 18h.

Římskokatolická farnost vás zve:

P. Pavel Šimák

Rodinné centrum
Budíček Kaplice

Společnost

Bezručova 194, Kaplice

PROGRAM MATEŘSKÉHO CENTRA
od 1.10.2019
pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let formou
tematických dopolední. Můžete tak s
dětmi přijít na tu činnost, která vás a
dítě baví, popovídat si a společně sdílet
své radosti i starosti. Všechny aktivity
jsou pro děti v doprovodu rodičů nebo
prarodičů.
Úterky s Jančou Š. a Klárkou N.:
8:30 – 11:30 hodin
vyrábíme z různých materiálů, přizpů-
sobíme se věku dětí a zapojíme i ma-
minky
Čtvrtky s Lenkou P. a Jančou Ch.:
8:30 – 11:30 hodin
_cvičíme s dětmi ve věku cca 8 měsíců
– 1,5 roku (cca od 9:00 hod.) a s dětmi
ve věku cca 1,5 roku – 3 roky (cca od
10:00 hod.), hrajeme různé hry, tan-
číme, zpíváme a dobře se bavíme. Pro-
gramu se můžete zúčastnit bez
předchozího přihlášení, vstupné vždy 50
Kč/rodinu.

Jednou měsíčně vás také čekají naše
tradiční Výtvarné dílny pro dospělé, při-
bude Výtvarná dílna pro děti starší 10
let a Úplňková setkání pro ženy, po-
drobnosti na webu a facebooku, zájemci
se mohou předběžně hlásit, abychom
časově přizpůsobili a mohli přijít všichni

2.10.2019 PRVNÍ POMOC s Jiřím
Majstrem pro děti i dospělé,
více na str. 8

DĚTSKÁ SKUPINA BUDÍČEK
Již druhým rokem provozujeme Dět-
skou skupinu Budíček pro děti od 1 roku
věku do zahájení školní docházky, péči
o děti zajišťují dvě kvalifikované chůvy.
Díky počtu max. 12 dětí máme prostor
na individuální potřeby každého dítěte.
Provozní doba 6:30 – 16:00 hodin. 
Přijďte si pro přihlášku, děti přijímáme
průběžně.
Podrobnější informace najdete na
www.dsbudicek.estranky.cz. Kontakty:
797 721 939, dsbudicek@centrum.cz

Každý pracovní den v provozu
Dětský klub 

a příměstský tábor Budíček 2
Bližší informace na

www.dkbudicek.estranky.cz
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Na přelomu srpna a září, stejně jako v
minulých letech, prezentovali pracovníci
činnost sociálních služeb Charity Kaplice
na akci Kaplické slavnosti. Pracovníci
během dvou dní oslovili desítky lidí, mlu-
vili s nimi o našich sociálních službách,
prodávali výrobky uživatelů služeb, rozdá-
vali balónky a věnovali se tvoření s dětmi.  

Na akci měli k dispozici dva velké stany.
V jednom si mohli účastníci akce zakoupit
výrobky uživatelů Sociální rehabilitace To-
lerance a Nízkoprahových zařízení pro děti
a mládež. V druhém stanu byl vytvořený
tvůrčí prostor pro děti a mládež tak, aby
si návštěvníci mohli namalovat vlastní ob-
rázky. Z těch si pak mohli vytvořit za malý
poplatek takzvané placky.   

Díky dobré organizaci akce, nasazení
pracovníků Charity Kaplice a hezkému po-
časí hodnotíme proběhlou akci jako velmi
úspěšnou. Povedlo se nám oslovit velké
množství návštěvníků akce, propagovat
služby a věnovat se i těm nejmenším. 

Děkujeme tímto KIC a Městu Kaplice, za
bezplatné poskytnutí prostoru na akci.
Doufáme, že lidé, kteří Kaplické slavnosti

pravidelně navštěvují, vnímají naši pří-
tomnost na akci jako její nedílnou sou-
část. Děkujeme všem, kteří si u nás
zakoupili některý z výrobků či „placku“,
nebo darovali obnos do sbírkové poklad-
ničky, za jejich příspěvek. Utržené peníze
využijeme k dalšímu fungování a rozvoji
Charity Kaplice. 

Jsme tu pro Vás!

Kaplické slavnosti 2019 - prezentace 
sociálních služeb Charity Kaplice
Petr Šípek

Děkuji za přípravu a zajištění programu
na dvoudenní akci „Kaplický ušák“ ve
dnech 20. - 21. 9. 2019 .

Poděkování patří  týmům pod vedením
paní Tondlové Lenky a ing. Greschnera Ri-
charda  – firma  Kučera - zemědělská
s.r.o.  a  týmům pod vedením pana Měs-
teckého Vladislava a Grila Františka –
škola SOŠ a SOU Kaplice.

Rok se s rokem sešel a mi bychom
Vás chtěli srdečně pozvat na moto-
krosové závody Blanka Zupema
Cup, který se koná 2.11.2019 od
8:00 v areálu Blanská kotlina. Večer
bychom Vás chtěli pozvat do vyhříva-
ného stanu, kde bude hrát živá ka-
pela a posléze diskotéka a jako každý
rok budeme pomáhat malé Adélce
Kalkušové .
Všichni jste srdečně zváni 

POZVÁNKA
Blanka Zupema Cup

Společnost

Pa
rt

ne
ři 

ak
ce

PROJEKT NA ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI
SENIORŮ V DOPRAVĚ
Život v pozdějším věku nemusí být plný omezení. Přijďte se přesvědčit na naši edukativní akci, 
kde se dozvíte, jak můžete být i v seniorském věku aktivní řidiči. Předpokládaná délka představení
je 1 hodina 30 minut.

Součástí přednášek budou naučná edukativní videa a herecké scénky, které budou
zajímavou a zábavnou formou ilustrovat reálné scénky s dopravní tématikou.

Projekt Senior bez nehod je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

KDE:KDY:

ZVEME VÁS NA
DIVADELNÍ PŘEDNÁŠKU

14.10.2019
13.00 hodin

Kino Kaplice
Linecká 434

Dne 26. září 2019 se konal 52. ročník
Večerního běhu Kaplicí. Tímto bych
chtěla poděkovat všem organizacím a
lidem, kteří se podíleli na průběhu
celé akce a sponzorům (Zlatnictví
Mocek, město Kaplice, Domácí po-
třeby paní Kořánové, Corona fitness,
Capa Gym, KIC Kaplice a další), bez
jejichž pomoci bychom se neobešli.

Michaela Jurík, DDM Kaplice

Večerní běh Kaplicí
- poděkování 

Poděkování za pří-
pravu Kaplického
ušáka
Kučera Miroslav
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2.10.2019 středa, 19.00, sci-fi         
AD ASTRA
Před 20 lety se vydal na jednosměrnou cestu k
Neptunu hledat známky mimozemské civilizace.
Jeho syn, vesmírný inženýr McBride (B. Pitt)
nyní cestuje na okraj sluneční soustavy v jeho
stopách. Chtěl by najít otce a pochopit, proč
jeho mise selhala. Při cestě začíná odhalovat ta-
jemství, které ohrožuje přežití naší planety.
Vstup 130,- Kč (titulky)

3.10.2019 čtvrtek, 19.00, thriller  
JOKER         
Zkrachovalý komediant A. Fleck (J. Phoenix) se
dlouho pohybuje na tenké hranici mezi realitou
a šílenstvím. Jednoho dne se ve svém obleku
klauna potuluje po ulicích Gotham City a do-
stává se do konfliktu s brutálními zloději. Po-
malu se roztáčí spirála událostí dosahující
hrozivých rozměrů.
Vstup 120,- Kč (titulky)

4.10.2019 pátek, 19.00, černá komedie              
PARAZIT                     
Chudá, ale mazaná rodina se rozhodne infiltro-
vat do bohaté domácnosti byznysmena Parka.
Co se může stát, když se setkají dva tak odlišné
světy? Originální dílo režiséra Bong Joon-hoa
mistrovsky pracuje s prvky thrilleru, dramatu i
satiry a přináší vtipný, nepředvídatelný zážitek.
Vstup 100,- Kč (titulky) 

9.10.2019 středa, 19.00, černá komedie
PARAZIT
Chudá, ale mazaná rodina se rozhodne infiltro-
vat do bohaté domácnosti byznysmena. Co se
stane, když se setkají dva tak odlišné světy…? 
Vstup 100,- Kč (titulky) 

10.10.2019 čtvrtek, 19.00, akční        
BLÍŽENEC
Originální akční thriller s Will Smithem. Henry
Brogan, elitní nájemní zabiják, je pronásledo-
vaný mladým vrahem, svým mladším dvojní-
kem, který dokáže předjímat každý jeho tah.
Film v režii oscarového Ang Lee… 
Vstup 130,- Kč (titulky)

11.10.2019 pátek, 19.00, film ČR       
PRAŽSKÉ ORGIE               
Slavný americký spisovatel Nathan Zuckerman
přijíždí v pol. 70. let do Prahy, aby zachránil a
odvezl rukopis nevydané knihy. Na své pražské
misi se seznámí se svéráznou spisovatelkou a
pronikne na vyhlášené večírky, na nichž každý
hledá únik ke svobodě po svém. Postupně se
proti své vůli stane nejen divákem, ale i účast-
níkem dekadentního představení, v němž mnozí
hrají falešně, a nikomu nelze věřit. 
Vstup 130,- Kč  

12.10.2019 sobota, 16.00, pohádka       
TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK 
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smys-
lem jeho života. A tím bylo starat se a chránit
jeho dítě. S příchodem nové hračky, řečené
„Vidlík“, se  otevře Woodymu a jeho věrným ka-
marádům docela nový velký svět…
Vstup 100,- Kč 

12.10.2019 sobota, 19.00, akční  
BLÍŽENEC 3D HFR                  
Elitní nájemní zabiják je pronásledovaný mla-

dým vrahem, svým mladším dvojníkem, který
dokáže předjímat každý jeho tah… 
Vstup 150,- Kč (titulky)

13.10.2019  neděle, 16.00, pohádka   
OVEČKA SHAUN: FARMAGEDDOM  
Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším
ovčím stádem ve zbrusu novém filmovém dob-
rodružství.
Vstup 120,- Kč

13.10.2019 neděle, 19.00, film ČR
ROMÁN PRO POKROČILÉ
Jaký je život rozvedených mužů, oddělených
naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu?
Hrají: M. Vašut, M. Etzler
Vstup 120,- Kč

16.10.2019 středa, 19.00, film ČR 
NÁRODNÍ TŘÍDA     
Místy humorný příběh osamělého rváče, který
má svou pravdu a rád poučuje své okolí o ži-
votě. Kumpáni z hospody mu přezdívají „ná-
rodní hrdina“, protože dal prý 17. listopadu
1989 na Národní třídě tu první ránu, jež uvedla
dějiny do pohybu. 
Vstup 120,- Kč 

17.10.2019 čtvrtek, 19.00, film ČR
STAŘÍCI                        
Vlastovi a Tondovi již nezbývá mnoho let života,
mají však před sebou jeden důležitý úkol – vy-
pátrat a zabít komunistického prokurátora,
který je v 50. letech odsoudil k trestu. Road
movie o dvojici bývalých politických vězňů, kteří
se navzdory všem omezením a překážkám bijí
za spravedlnost. 
Vstup 120,- Kč 

18.10.2019 pátek, 19.00, rodinný 
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO
ZLÉHO
Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije
spokojeně na čarovných Blatech a její kmo-
třenka Růženka dospívá. Nicméně nenávist
mezi lidmi a kouzelnými bytostmi nezmizela.
Svatba mezi princem Filipem a Růženkou je dů-
vodem k radosti i smíru. Avšak nečekaný zvrat
událostí a setkání s novými mocnými spojenci
dostane Růženku a Zlobu na opačné strany
Velké války, která podrobí jejich rodinná pouta
náročné zkoušce... 
Vstup 130,- Kč (dabing)

19.10.2019 sobota 16.00, rodinný                                                                                       
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO
ZLÉHO 3D 
Nečekaný zvrat událostí a setkání s novými
mocnými spojenci dostane Růženku a královnu
Zlobu opět na opačné strany Velké války. Ta po-
drobí jejich rodinná pouta náročné zkoušce... 
Vstup 150,- Kč (dabing)

19.10 2019 sobota, 19.00, thriller  
JOKER         
Zkrachovalý komediant Arthur Fleck se ve svém
obleku klauna potuluje po ulicích Gotham City a
dostává se do konfliktu s brutálními zloději... 
Vstup 120,- (dabing)

20.10.2019 neděle, 19.00, pohádka       
PRINC KRASOŇ        
Co mají společné Sněhurka, Šípková Růženka či

Popelka? Všechny jsou zamilované do Prince
Krasoně. Ještě když byl malý chlapec, zlomyslně
ho zaklela zlá královna. Od té doby se do něj
každé děvče v království beznadějně zamiluje.
Pohádka od tvůrců Shreka. 
Vstup 110,- Kč                

20.10.2019 neděle, 19.00, film ČR
PRAŽSKÉ ORGIE               
Na své pražské misi se americký spisovatel se-
známí se svéráznou spisovatelkou Olgou a pro-
nikne na vyhlášené večírky, na nichž každý
hledá únik ke svobodě po svém. Postupně se
proti své vůli stane nejen divákem, ale i účast-
níkem dekadentního představení … 
Vstup 130,- Kč

23.10.2019 středa 19.00, film ČR
STAŘÍCI                        
Dva staříky čeká poslední velká akce jejich bar-
vitých životů: Najít a zabít bývalého komunis-
tického prokurátora, který poslal na smrt elitu
národa.
Vstup 120,- Kč 

24.10.2019 čtvrtek,19.00, film ČR                
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Rodilý Newyorčan Frank (H. Čermák) získá díky
svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo
- zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po
více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií a
temperamentní ženou Vivien (T. Vilhelmová) na
velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou
neznalí místních poměrů a nepolíbení českou re-
alitou, někdejší vlast a zámecký život znají jen
z prastarých vyprávění příbuzných…
Vstup 130,- Kč

30.10.2019 středa, 19.00, komedie   
ZOMBIELAND: RÁNA JISTOTY
Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Bres-
linová a Emma Stoneová jako čtveřice zabijáků,
která projde komickým zmatkem přes Bílý dům
a srdce země. Střetnou se nejen se spoustou
nových zombie, ale i s některými přeživšími
lidmi. Ze všeho nejvíc je ale ohrožují narůstající
problémy jejich vlastní, chatrné improvizované
rodiny… 
Vstup 120,- Kč (titulky)

31.10.2019 čtvrtek, 19.00, akční 
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
Arnold Schwarzenegger ve své nejslavnější fil-
mové sérii je zpátky. Snímek Terminátor: Temný
osud vejde do kin 31. října, pětatřicet let po
prvním Terminátorovi. Vrátí se v něm i Linda
Hamiltonová, původní představitelka Sarah
Connorové. 
Vstup 130,- Kč (titulky) 

Říjen 2019
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Říjen 2019

Po celý říjen 2019 
úterý až neděle 13.00 – 20.00  
SVATBA - VÝSTAVA SVATEBNÍCH
FOTOGRAFIÍ, DOPLŇKŮ A ŠATŮ
Slavnostní svatební tabuli připravili žáci
z oboru kuchař-číšník SOŠ A SOU Kap-
lice. Dne 16. října od 17.00 vás zveme
na setkání se slavnostním přípitkem. 
Výstavní síň kina Kaplice 

1. října 2019, úterý od 14.00 hodin 
DEN SENIORŮ
K tanci a poslechu zahraje hudební sku-
pina Zelená melodie. Zve zájmové sdru-
žení Svépomoc v Kaplici
Sál Slovanského domu vstup 60,- Kč

3. října 2019, čtvrtek od 19.00 hodin
TRAVESTI SHOW
Nejúspěšnější česká travesti show
Techtle Mechtle a Kočky uvádí nový zá-
bavný pořad - Sny ve Vegas. Přijďte se
přesvědčit o tom, že i když s námi život
někdy dokáže pořádně zamávat, a ne
vždy je úplně jednoduchý, na to aby-
chom si splnili své sny není nikdy pozdě.
Kulturní dům     vstup 290 / 320,- Kč 

4. října, pátek od 14.00 hodin 
VAŘENÍ S PETREM STUPKOU
Akce pro seniory na téma vaření: TRA-
DIČNÍ ČESKÁ KUCHYNĚ. Z kapacitních
důvodů je omezen počet zájemců, při-
hlaste se prosím na tel. 380 303 125,
MěÚ Kaplice, P. Hanzalíková. Zve Občan-
ská komise.
ZŠ Fantova, Kaplice, přízemí školy –
učebna „kuchyňka“

4. – 5. října 2019 
SVATEBNÍ VELETRH S PODZIM-
NÍM JARMARKEM
Kap Café 

15. října 2019, úterý od 19.00 hodin
HANA ZAGOROVÁ 
A PETR REZEK
S BOOM! BAND JIŘÍHO DVOŘÁKA
Koncert české zpěvačky, textařky, he-
rečky a moderátorky...
Kulturní dům Kaplice vstup 690/590,- Kč

18. října 2019, pátek od 19.00 hodin
TANEČNÍ VEČER 
Hudba 70. - 90. let. Možnost rezervace
míst přímo v restauraci nebo na tel: 387
202 337
Sál Slovanského domu 

18. a 19. října 2019, pátek, sobota 
OKTÓBRFEST
Farské náměstí   (www.oktobrfest.cz)

25. října 2019, pátek od 17.00 hodin
LOTRANDO A ZUBEJDA
Muzikálová pohádka Lotrando a Zubejda
pro děti od tří do dvanácti let na motivy
filmové pohádky Zdeňka Svěráka a Jaro-
slava Uhlíře. Hraje Divadlo Pegas. 
Kino Kaplice  vstupné 130 / 100,- Kč

(www.ikaplice.cz)

předprodej vstupenek v infocentru,
nebo přes web www.ikaplice.cz

VSTUP
500,- 

Vydejte se s námi po stopách koně-
spřežky s Františkem IV. Jedná se o po-
znávání přírody a pámátek a historie… 

V městské knihovně v Kaplici v dětském
oddělení u paní knihovnice Jany najdete
na prostředním stolečku zašifrovanou
zprávu. Po jejím vyluštění předejte tuto
zprávu paní knihovnici i s kontaktem na
sebe a tímto se stáváte účastníkem na-
šeho putování a poznávání. První kolo se
již uskutečnilo a jeho vítězem se stala pě-
tiletá Simonka z Kaplice se svojí mamin-
kou Vlaďkou. 

Cesta kolem celého
SVĚTA nejen pro
děti 
František Vrážek

Vystoupení Miroslava Donutila,
které se mělo konat v KD Kaplice, je
přesunuto na zatím neznámý termín
(předpoklad leden, únor 2020). Vstu-
penky zůstávají v platnosti

Od 7. října 2019 
VÝSTAVA: MICHAELA JURÍK 
Kap Café 
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Řádková inzerce
Řádkovou inzerci můžete podávat v redakci Kaplického Zpravodaje, tj. v infocen-
tru Kaplice v Linecké ulici 305 v Kaplici. Cena inzerátu 24,- Kč.

Prodám stavební pozemek 1500 m2 ve Chvalšinech, možnost na-
pojení na vodu, el. a kanalizaci, cena 790 000,- Kč. Tel. 722 101 900 

Prodám chalupu (statek) se zahradou ve Chvalšinech. 10 km od
ČK. Tel. 722 101 900

Prodám věci z bývalého vetešnictví. Cena dohodou. Tel. 722 101
900

Prodám pozemek v centru Kaplice. O rozloze 2699 m2. Cena do-
hodou. Tel. 727 903 024

Práce v Rakousku – Linz (řidič sk. C, lakýrník, instalatér, pracovník
v pneuservisu, podlahář). NJ nutná. Tel. 725 684 513

Prodám nové originální poklice „15“ na Dacii Logan (Sandoro)
4 ks. Dále nabízím venkovní ibišek – keř, v květináči, výška 30 –
50 cm, 18 ks, cena dohodou. Tel. 604 502 909, Kaplice

Koupím kovový ruční mlýnek na kávu ve tvaru válce. Jen v dobrém
stavu. Tel. 607 238 595

Koupím staré kapesní  hodinky v dobrém stavu, seriózně. Nechám
ocenit. Tel. 607 238 595

Koupím garáž v Kaplici v okolí Pohorské. Rozumnou cenu akceptuji,
platím hotově. Tel. 607 238 595

Prodám bílou pracovní kombinézu bez jednoho rukávu. Zn. Cir-
kulárka. K doptání na tel. 608 954 393

Koupím byt Na Vyhlídce v Kaplici. Tel. 606 321 706

Hledám pronájem prostoru k uskladnění 4 komod, malého gauče
a skleněného stolečku. Zaplatím. Kontakt: 777 599 105

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

Burza alias Blešák, 12. října 2019, od 9.00 – 12.00
hodin, Slovanský dům Kaplice. Těšíme se na vás. 

RESTAURACE 
U SEDLÁČKŮ

Srdečně Vás zveme na 

VEPŘOVÉ HODY
18. - 20. října 2019
NUTNÁ REZERVACE MÍST 

NA TEL. 380 311 363 
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Akce platí jen na SVĚTOVÝ DEN ZRAKU 10.10.2019.
Rezervujte si termín měření na tel. 775588482.

AKCE 1+1
KE KAŽDÝM 

DIOPTRICKÝM BRÝLÍM 
ZÍSKEJTE I SLUNEČNÍ! 

MĚŘENÍ ZRAKU 
ZDARMA

Náměstí 54, Kaplice
www.optikabartonova.cz

Náměstí 54, Kaplice

+
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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?
Stav se u nás, zašli životopis nebo zavolej na naše personální oddělení. Těšíme se na setkání!

ZPRÁVY

Z ENGELU

DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK 
VE ZBRUSU NOVÉ AULE

Studenti Střední odborné školy strojní a elektrotechnické  
ve Velešíně budou moci již brzy využívat zbrusu novou  
odpočinkovou zónu ve vstupní hale budovy

Společnost ENGEL již několik let úspěšně spolupracuje se Střední odbornou školou stroj-
ní a elektrotechnickou ve Velešíně. Řada studentů vykonává odbornou praxi v kaplickém 
závodě, proto se vedení školy a závodu dohodlo na dalším společném projektu, a to zmo-
dernizovat aulu.

Rekonstrukce je téměř u konce. Studenti budou moci prostřednictvím tří obrazovek na-
hlédnout pod střechu závodu, podívat se, jak to vlastně vypadá ve výrobě, dále se mohou 
například seznámit se systémem benefitů pro zaměstnance, a to včetně ukázky záběrů  
z jedné z letních akcí organizovaných v areálu firmy.

Vedení společnosti ENGEL věří, že bude odpočinková zóna hojně využívána, studenti zde 
budou čerpat síly a třeba i informace, díky kterým se rozhodnou vykonávat odbornou 
praxi právě v Kaplici.

3D model zrekonstruované části auly velešínské školy

Administrativní budova kaplického ENGEL závodu

Student oboru Elektromechanik pro stroje a zařízení na praxi v závodě
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Nové projekty
přináší nové
příležitosti
Rádi u nás přivítáme: 
	 ✶ ZÁMEČNÍKY (LETOVÁNÍ PLAMENEM)
	 ✶ ELEKTROKONSTRUKTÉRY
	 ✶ TRAINEE ODDĚLENÍ KVALITY
	 ✶ TECHNOLOGY VÝROBY

Našich zaměstnanců si vážíme:
	 ✶		Nadstandardní	individuální	možnosti	rozvoje
	 ✶		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	666	Kč	měsíčně
	 ✶		Nadstandardní	příspěvek	na	dojíždění
	 ✶		Podpora	zdravotní	prevence
	 ✶		Příspěvek	na	dětské	letní	tábory,	sportovní	akce	 

/	wellness,	fitness	a	další	benefity

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

HAUSER spol. s r.o.
382	41	Kaplice	253
Spousta	dalších	pozic	na 
www.hauser.cz

Bližší	informace
na	personálním	
oddělení


