
Logistika se mění před očima, je po-
třeba se připravit na budoucí trendy!

Tento i další slogany najdete v odbor-
ných publikacích, které se zabývají feno-
ménem současné a budoucí ekonomiky, a
to je logistika. Logistika je obor budouc-
nosti, prochází v současnosti řadou změn
a v jejím vývoji jsou zřetelné konkrétní
trendy. Požadavky zákazníků na rychlost
doručení se zvyšují, logistický obor ovliv-
ňuje prorůstání sdílené ekonomiky, avšak
klade stále větší důraz i na ekologii.
Novou dobu ohlašuje postupující roboti-
zace i pozvolný nástup autonomních vozi-
del.

Naše škola si tento trend ve světové
ekonomice uvědomuje a snaží se mu při-
způsobit; spolupracujeme s odborníky z
logistických firem a upravujeme školní
vzdělávací program podle jejich poža-
davků, aby byli naši absolventi co nejlépe
připraveni do praxe. Jistě víte, že naše
škola nabízí již pátým rokem inovovaný
maturitní obor obchodní akademie zamě-
řený na logistiku a turismus. Ovšem ne
všichni žáci 9. tříd mohou studovat tento
atraktivní obor s maturitou, proto v tomto

školním roce nabízíme moderní a per-

spektivní tříletý učební obor Operátor
skladování logistik. Již se nejedná o povo-
lání obyčejného skladníka, který počítá
množství zásob v regále, ale o zcela ino-
vovanou profesi, která pracuje v čistém
moderním prostředí firem, o pracovníka,
který se orientuje v příjímání, evidenci a
přepravě materiálových zásob, který se
podílí na řízení komplexního materiálo-
vého toku ve firmě, skladování a vedení
příslušné dokumentace. Pracovník ovládá
jednotlivé moduly firemního softwaru, po-
čítačovou obsluhu logistických systémů a
podsystémů a zároveň se orientuje v zá-
kladní strojírenské technologii. 

Logistik se ve firmě stává její důležitou
a nenahraditelnou součástí, již dávno to
není podřadné povolání.

Zkuste proto na kaplické střední škole
studovat tento učební obor. Výuku pove-
dou učitelé s praxí v logistických firmách,
ve spolupráci s firmou Engel budou žáci
absolvovat odborný výcvik v logistickém
oddělení firmy, které patří k nejmoderněj-
ším v Evropě. Více informací můžete zí-
skat na dnu otevřených dveří 4. 2. 2020
nebo kdykoliv v sekretariátu školy.

PhDr. Zdeňka Lovčí, ředitelka SOŠ a
SOU Kaplice

Logistika se mění před očima.... 

Zdeňka Lovčí

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
od samého začátku
roku se denně setká-
vám s dotazy ohledně
nové vyhlášky o míst-
ních poplatcích,
zvláště poplatcích ze
psů. Nové znění vyhlá-

šky vychází ze zákonného nařízení,
které ukládá povinnost všem majite-
lům čipovat psy. Do konce roku 2019
jsme k čipování psů chtěli jejich ma-
jitele motivovat snížením poplatku
tak jako v jiných městech. Snahou
státu je docílit dohledatelnosti kaž-
dého psa v případě zatoulání. Vy-
brané poplatky slouží také k úhradě
nákladů spojených s odchytem a ná-
slednou péčí v psím útulku. U nečipo-
vaných psů se často stávalo, že
majitel nebyl nalezen, a tak veškeré
náklady hradilo město. Přestože je či-
pování povinné, řada majitelů čtyřno-
hých mazlíčků tuto povinnost nesplní
a nikde není zaručeno, že se jejich
pes nikdy neztratí. Některé připo-
mínky mají reálný základ, a tak se
jimi budeme zabývat, už nyní plánu-
jeme větší rozmístění stojánků se
sáčky na psí exkrementy. Přesto si
neodpustím apel na majitele maz-
líčků, aby okolí svého domova či
města udržovali v čistotě. Vím, o čem
mluvím, protože sám jednoho čtyřno-
hého kamaráda mám.

Od ledna se podařilo obnovit provoz
chirurgické ambulance, v níž působí
MUDr.  Pavel Kálal. Není vůbec jedno-
duché do naší oblasti jakéhokoliv lé-
kaře sehnat, natož chirurga, nehledě
k tomu, že do každého vztahu mezi
lékařem a pacienty vstupují ještě Ji-
hočeský kraj a zdravotní pojišťovny.
To, že lékaře najdeme, ještě nezna-
mená, že máme vyhráno, protože na-
stupují dlouhodobá jednání s
pojišťovnami a úřady. Jsem moc rád,
že se nám daří plnit volební sliby i v
této oblasti.

pokračování str. 3

Mgr. Pavel Talíř
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Tříkrálová sbírka

CHARITA KAPLICE UZAVŘELA
TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2020

Díky vám všem, kteří jste neváhali
pomoci dobré věci, se tento rok v
ORP Kaplice vybrala rekordní
částka 236.323,- Kč. Dle našeho
záměru využití prostředků získaných
z TKS 2020, budou z tohoto finanč-
ního zdroje financovány sociální
služby naší organizace, doplněny kri-
zové fondy Charity Kaplice a farnosti
Kaplice na pomoc lidem postiženým
mimořádnou událostí a na podporu
osob v aktuální krizové situaci.

Naše poděkování patří:
• koledníkům a vedoucím sku-

pinek, kteří se dobrovolně účastnili le-
tošní Tříkrálové sbírky, za ochotu,
vytrvalost, nasazení a čas

• panu faráři P. Šimákovi, paní
učitelce Svobodové ze ZŠ Fantova a
Radce Cirhanové z Malont za pomoc
při zajištění koledníků 

• firmám: JEDNOTA DS Kap-
lice, Řeznictví u Krajňáků, Šmak Kap-
lice – Pavel Rous, Diecézní charita
České Budějovice, Auto Čížek, PC SE-
RVIS Kaplice, Bergmüller s.r.o., Re-
staurace pod Kaštany Malonty,  D+G
Elektrik Malonty, Pavel Lattner Rožmi-
tál na Šumavě, Jan Likler Rožmberk
nad Vltavou, POstavPO 2000 GmbH,
spol. s r.o.,  Barvy+laky Karel Malák
Kaplice, Pokrývka s.r.o., SG4 Schody
s.r.o. Kaplice-nádraží, Obecní úřad
Benešov nad Černou, Hospůdka u Ka-
ralů Horní Dvořiště a občanům obce
Rožmitál na Šumavě za finanční i
věcné dary ve formě občerstvení a
dárečků, které nám věnovali, aby-
chom mohli odměnit naše koledníky.

• všem, kteří poskytli zázemí
a malé občerstvení pro koledníčky,
jsou to: Obecní úřad Malonty, Městys
Besednice, ZŠ Benešov nad Černou,
Hospůdka u Karalů Horní Dvořiště,

• paní Ing. Chromé z města
Kaplice, starostům a místostarostům
z obcí, kteří nám pomáhali se zapeče-
těním, rozpečetěním kasiček a admi-
nistrativou spojenou s počítáním
výtěžku této sbírky

• široké veřejnosti za její milý
přístup a přispění koledníkům do ka-
siček
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„Být stále mlád“ – dnes již legendární
píseň mistra české populární hudby pana
Karla Gotta. Kdo z nás by nechtěl být
stále plný síly, životního optimismu, dob-
rého zdraví, obklopen rodinou a přáteli.
Čas však měří všem spravedlivě a ke stáří
se dřív nebo později dopracuje většina z
nás. Tuto cestu k poslednímu životnímu
milníku však máme možnost do určité
míry ovlivňovat my všichni. Svým posto-
jem k životu, způsobem myšlení, chutí
pohnout vlastním osudem, ale i přístupem
k životnímu stylu a vlastnímu zdraví.
Vždyť právě zdraví je jedním z hlavních
faktorů, který náš život ovlivňuje. Ne ná-
hodou si při oslavách a nejrůznějších spo-
lečenských příležitostech přejeme na
prvním místě „hodně zdraví“. S přibývají-
cími lety si zpravidla začneme uvědomo-
vat, že tato fráze má v sobě hluboko
zakořeněnou pravdu. Vždyť pokud ne-
máme zdraví, je o mnoho náročnější ob-
stát ve zkouškách, které nám život
přináší.

Právě oslabené zdraví bývá jedním z
hlavních důvodů, kdy senior vyhledá so-
ciální službu. Nejinak je to i v našem Do-
mově. Obyvatelem Domova pro seniory
Kaplice se člověk stává zpravidla právě
proto, že změny v jeho zdravotním stavu
již vyžadují odbornou péči druhé osoby. 

Příchod do pobytové sociální služby
může být bezpochyby stresujícím fakto-
rem, ovlivňujícím fyzický i psychický stav.
Naším krédem je tak vědomí, že každý
nový klient je pro nás specifickou osob-
ností, která si s sebou přináší svůj životní
příběh, své zvyklosti, denní stereotypy,
potřeby. Cílem naší služby je pracovat se
všemi těmito aspekty, se současným do-
držením nutných zákonných norem. 

Člověk je bytost celistvá, a tak se sta-
ráme jak o tělesnou schránku, tak o du-
ševní stav. Neboť jedno ovlivňuje druhé.
O zdravotní stav klientů pečuje praktická
lékařka a profesionální tým zdravotních
sester a pracovníků přímé obslužné péče.
Cílem jejich vzájemné spolupráce je efek-
tivně oddálit, včas zachytit či zmírnit zdra-
votní obtíže, které zkrátka k období stáří
většinou patří. Tento komfort perma-
nentní zdravotní péče a dohledu by si se-
nior ve svém domácím prostředí
pravděpodobně dovolit nemohl. Tato celo-
denní péče je neocenitelnou devizou, do-
dávající značnou míru pocitu bezpečí a
ochrany.

Zimní měsíce jsou tradiční živnou půdou
pro nemoci jako chřipka či jiná respirační
onemocnění. Díky nastaveným preventiv-
ním opatřením (očkování, disciplinovanost
návštěv v době nemocí) nebyl v našem
Domově zaznamenán zvýšený výskyt
zmiňovaných onemocnění. Tento odpo-
vědný přístup se týká rovněž zaměst-
nanců, kteří využívají preventivní opatření
zajištěná ze strany zaměstnavatele (očko-
vání, preventivní prohlídky, ochranné po-
můcky používané při práci atd.).

Na příznivém stavu klientů se podílí také
další faktory. Jedním z nich je správné na-
stavení hydratace a výživy. Tato oblast
bývá častým „jablkem sváru“ mezi posky-
tovatelem služby a klientem. Jak už bylo
zmíněno, každý klient přichází z různého
prostředí, ovlivněn svými životními zvyky
a potřebami. Poskytovatel je na druhé
straně „svázán“ určitými zákonnými nor-
mami, které musí dodržovat. Jde např. o
tzv. spotřební koš. V praxi to znamená, že
nastavení jídelníčku, které je konzulto-
váno s nutriční terapeutkou, musí splňo-
vat daná kritéria. Jídla musí být výživově
vyvážená, aby odpovídala specifickým po-
žadavkům těla v seniorském věku. Ne
vždy se tak složení jídelníčku může za-
mlouvat chutím a zvykům klientů. Naši
zaměstnanci však věnují značné úsilí
tomu, aby byly co možná nejvíce uspoko-
jeny všechny strany. 

Neoddělitelnou složkou z pohledu zdraví
je samozřejmě složka duševní. Není sice
na první pohled tak viditelná, o co více je
však péče o ní důležitá. Zaměstnanci, v
čele s aktivizačními pracovníky a dobro-
volníky, nabízejí klientům široké spektrum
denních aktivit. Cílem těchto činností je
vyvolat u klienta zájem, chuť pracovat,
tvořit, komunikovat, udržet si určitou míru
samostatnosti a nezávislosti. Nabízeny
jsou různé aktivity přizpůsobené senior-
ské kategorii. Velkou oblibu si získalo cvi-
čení jógy, masážní a relaxační chvilky,
cvičení paměti, tvořivé aktivity, společen-
ská setkání.

Budoucnost našeho Domova je pláno-
vána v tzv. Konceptu biografické péče.
Tento model péče vychází z životního pří-
běhu každého klienta. Na základě poznání
jeho minulosti umožňuje nastavit péči „na
míru“, tzn. tak, aby v sobě odrážela, kým
klient ve svém životě byl, jaké byly jeho
radosti, starosti, zvyky, smysl života.

Domov pro seniory Kaplice

Léčebně preventivní péče o klienty

Vladimíra HolczerováIvana Žáčková

Společnost
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Slovo z radnice

S novoročním koncertem jsem měl
konečně možnost veřejně poděkovat
projektantovi celého multifunkčního
kulturního zařízení panu Radku Jež-
kovi, jehož nápady a jejich realizace
sklízejí zaslouženou chválu. Ne každé
město se může pyšnit takovýmto
komplexem. Účinkující, kteří u nás
vystupují, nešetří chválou nad celým
zařízením. 

Na samý závěr bych rád pozval
všechny, kteří ještě nenavštívili nový
sál kulturního domu, že tak mohou
učinit v rámci probíhající plesové se-
zóny a dalších akcí.

S přáním hezkého masopustního
období Váš starosta Pavel Talíř.

pokračování ze str. 1

Městská knihovna

Počet obyvatel Kaplice roste. Oproti roku
2018 došlo v roce 2019 opět k nepatr-
nému zvýšení celkového počtu obyvatel
města Kaplice. K 31.12.2019 bylo trvale
hlášeno v Kaplici a v jejích osadách cel-
kem 6 346 obyvatel, což je o 3 obyvatele
více než tomu bylo o rok dříve. Poprvé až
v roce 2018 zaznamenalo město Kaplice
spolu s jejími osadami přírůstek v počtu
svých obyvatel. Jednalo se o první zvýšení
v počtu obyvatel Kaplice od roku 2001. 

Když se podíváme do historie statistiky
evidence obyvatel města, zjistíme, že v
roce 2009 byl celkový počet obyvatel
6697, tedy o 351 občanů více, v roce
1999 byl celkový počet obyvatel 7053,
tedy o 707 občanů více, oproti roku 2019.

Kaplice, kde žije v současné době 5 494
obyvatel, má 10 osad, které se spolupo-
dílejí na celkovém počtu obyvatel města
Kaplice. Největší osadou je Blansko, kde
žije 290 obyvatel, dále pak Pořešín se 153
obyvateli a Hubenov se 105 obyvateli. V
Dobechově trvale žije 17 obyvatel, v Hra-
dišti 44 obyvatel, v Mostkách 50 obyvatel,
v Pořešinci 43 obyvatel, v Rozpoutí 69
obyvatel a v osadě Žďár 75 obyvatel. Nej-
menší osadou Kaplice je Květoňov, kde tr-
vale žije 6 občanů. Celkový součet trvale
žijících obyvatel v těchto osadách je 852. 

V osadách zaznamenáváme stále ros-

toucí trend v počtu obyvatel, například v
porovnání s minulým rokem žije v osa-
dách o 19 občanů více, oproti roku 2009
o 140 občanů více a oproti roku 1999 do-
konce o 221 občanů více. 

Do Kaplice a jejich osad se v roce 2019
přihlásilo k trvalému pobytu 151 nových
obyvatel, odhlásilo se 154 obyvatel a pře-
stěhovalo v rámci obce a osad 252 oby-
vatel. Zemřelo 59 obyvatel a narodilo se
65 dětí. 

Z novorozenců převládali nepatrně
chlapci s počtem 33 oproti děvčatům s
počtem 32. Rok 2019 nebyl tak plodný,
neboť ve srovnání s rokem 2018 se počet
nově narozených dětí snížil o 22.

Mezi nejoblíbenější chlapecká jména v
loňském roce patřila jména jako Tomáš
(3x), Adam, Vojtěch, Denis, Miroslav, Jan
(2x). U holčiček bylo nejčastěji vybíráno
jméno Karolína, Rozálie, Aneta, Petra
(2x). Ostatní jména měla zastoupení
pouze 1x.

V celkovém objemu obyvatel pro Kaplici,
tj. v počtu 6 346, mají stále mírnější pře-
vahu ženy nad muži. Žen s počtem 3 189
je o 32 více než mužů s počtem 3 157. 

Během roku 2019 bylo uzavřeno 41
sňatků. 

Veškerá statistika evidence obyvatel se
týká pouze občanů České republiky.

Obyvatelstvo ve statistice - rok 2019

Jana Konečná

Vážení občané,
Jihočeský kraj připravil a finančně pod-

pořil pro občany Jihočeského kraje dva
projekty - SENIOR PAS a RODINNÉ PASY.

SENIOR PAS - Senior pas je projekt,
který podporuje občany nad 50 let a více.
Účast na projektu a využívání slev je pro
seniory díky podpoře Jihočeského kraje
bezplatná. Slevy a výhody mohou využít
napříč celou Českou republikou, na Slo-
vensku a také v Rakousku podle zapoje-
ných poskytovatelů. Projekt senior pas je
ucelený systém slev na výrobky a služby
poskytované držitelům karet Senior Pas.
Senior pasy přináší celoroční slevy v roz-
sahu 5 – 50%, doplněné navíc o sezónní
a bonusové slevy v oblastech: zdravotnic-
tví, lázeňství, wellness, cestování, stravo-
vání, ubytování, vzdělání, muzea, galerie,
ale i spotřební nákupy. Hlavní myšlenkou
tohoto projektu je prostřednictvím výhod
a slev umožnit seniorům smysluplné trá-
vení volného času, ale i sbližování gene-
rací.

Karta Senior Pas je nepřenosná, platná
pouze pro svého držitele (registrace jed-
notlivce). Registrace párů a rodin není
možná. O kartu pro svého seniora mohou
požádat i jeho blízcí (partner, rodina,..).
Karta je zájemcům vydávána zdarma.

Projekt Senior Pas pro občany/seniory ji-
hočeského kraje připravil a finančně pod-
pořil Jihočeský kraj. Realizátorem je Sun
Drive Communications, s.r.o., Brno.

Více informací na www.seniorpasy.cz

RODINNÉ PASY - Projekt Rodinné pasy
je založen na systému poskytování slev
rodinám z Jihočeského kraje s alespoň
jedním dítětem do 18ti let věku, včetně
rodin neúplných, náhradních či rodin tvo-
řených partnerským svazkem. Účast na
projektu a využívání slev je pro rodiny
díky podpoře Jihočeského kraje bezplatná
a slevy mohou využít napříč celou Českou
republikou podle zapojených poskytova-
telů. Slevy je možné využívat na produkty
i služby z oblasti kultury, cestovního
ruchu, stravování, zdravotnictví apod.
Hlavní myšlenkou tohoto projektu je pro-
střednictvím výhod a slev umožnit rodi-
nám větší zapojení do kulturních,
sportovních, zábavních a dalších aktivit,
které jinak mohou být pro rodiny finančně
náročné.

Projekt Rodinné Pasy pro občany Jihoče-
ského kraje připravil a finančně podpořil
Jihočeský kraj. Realizátorem je Sun Drive
Communications, s.r.o., Brno.

Více informací na www.rodinnepasy.cz

Senior pas a rodinné pasy

Pavlína Bláhová

Podvečerní čtení při svíčkách -
17.2.2020 od 17 hodin, vzpomí-
náte, když vám maminky předčítaly?
Přijďte se zaposlouchat do příběhů a
připomenout si tak okamžiky strá-
vené při čtení, které vám zpříjem-
níme kávou či čajem a něčím malým
na zub.  

Prázdninový den v dětském od-
dělení 12.2.2020 od 10 -17 hodin,
přijďte do knihovny a užijete si pří-
jemný den mezi knihami. Těšíme se
na vás.

Připravujeme: Kaplické dny s ře-
mesly a jarmarkem, 20.-21.3. 

Pátek od 13 – 17 hodin, sobota od
9-15 hodin. Zájemci o vystavování
nebo prodej vlastních výrobků se
mohou přihlásit v knihovně do 13. 3.
2020 na tel. čísle 380 312 641 nebo
knihovna@mestokaplice.cz

Informace pro občany
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Přípravné kurzy k
přijímacím zkouškám

Žáci devátých ročníků se zúčastnili be-
sedy s vojákem z povolání Františkem Je-
řábkem z rekrutačního pracoviště v
Českých Budějovicích. Nadrotmistr F. Je-
řábek poutavě vyprávěl o práci vojáka a

o působení armády ČR. Žáci získali řadu
nových poznatků o nelehké práci a  vy-
soké odbornosti našich vojáků, pro kterou
jsou velmi ceněni u spojeneckých vojsk
NATO. Několika zájemcům poradil jak do
armády.

Beseda s vojákem z povolání 

Veronika Zasadilová

Rok s rokem se sešel, a tak se znovu
ptáme našich žáků 1. ročníků, jak se jim
daří na kaplické střední škole.

1.ročník obchodní akademie
• Tuto školu jsem si vybrala na do-

poručení rodičů a kamarádů a jsem ráda,
že jsem tu. Líbí se mi naše třída a těším
se, až si založíme svoji firmu.

• Tuto školu jsem si vybrala, pro-
tože je v blízkosti mého bydliště, nemu-
sím být na internátě. Nevidím žádný rozdíl
mezi kaplickou a budějovickou obchod-
kou. Navíc mě překvapilo, že máme
hodně výletů, exkurzí a odborných před-
nášek. Učitelé si na nás vždy udělají čas,
pokud potřebujeme něco vysvětlit. Máme
tu i svůj senát, jehož prostřednictvím mů-
žeme sdělovat své připomínky, které jsou
většinou respektovány.

• Díky tomu, že je škola malá,
máme šanci se se všemi seznámit a také
o hodinách se toho víc naučit. Nadchlo
mě, že jezdíme často na exkurze a učitelé
mají smysl pro humor. Nejlepší je podle
mě paní učitelka Lejsková. Její hodiny
jsou super.

• Tuto školu jsem si vybrala, pro-
tože poskytuje finanční odměnu za dobrý
prospěch a škola se nachází blízko mého
bydliště. Nemusím brzy ráno vstávat. Na
škole se mi líbí, že má spoustu učeben s
dobrým vybavením. Škola také organizuje
plno zajímavých akcí.

• Baví mě hodiny managementu a
po vyučování chodím hrát ping pong do
sportovní učebny.

• S touto školou mohu mít více
pracovních příležitostí a možností, kde se
uplatnit, a to nejen v kanceláři.

1.ročníky učebních oborů
Co mě přivedlo na kaplické učiliště?
• výborné reference na učitele, je-

jich individuální přístup k žákům a snaha
nám pomoci,

• mám rád odmalička zemědělství
a stroje, učí mě tu od základů právě to,
co budu v budoucnu potřebovat,

• vidím, že po vyučení budu mít
nejrůznější možnost profesního uplatnění,

• vždy jsem chtěl umět něco opra-
vit, Opravář zemědělských strojů je ten
pravý obor na této škole, učitelé i mistři
mi zatím sedí,

• je to blízko, hurá, nechápu, jak
někdo, když si může vybrat vzdálenost do
školy, že si zvolí tu delší cestu, já ušetřím
pro sebe jen cestováním víc jak dvě ho-
diny denně,

• čekal jsem, že praxi nebudu
zvládat, ale pan mistr mi vždy dobře po-
radí, má se mnou trpělivost, neměnil
bych,

• vyučil se tu děda, strejda, táta i
brácha, nedivím se, je to tu fajn, učím se
tu spoustu věcí kolem automobilů,

• nastoupit na jinou školu ze ZŠ
jsem se docela bál, ale tady na škole mě
přijali dobře, chodím sem rád, mají se
mnou trpělivost, natrefil jsem na dobrou
partu,

• dobrá škola, internát i praxe
hned vedle, vaří tu jak naše mamka,

• škola mi umožní praxi tam, kde
bych chtěl po vyučení zůstat natrvalo,

• spolužáci výborní, učitelé milí,
vstřícní a berou mě takového, jaký jsem,

• jsem na oboru kuchař číšník a
jsem moc spokojená, ve Slovanském
domě mě praxe opravdu baví, je zde
bezva parta,

• když máme dobré známky a do-
cházku, dostáváme v pololetí i na konci
škol. roku stipendium,

• chválím za akce, exkurze, výlety,
možnosti různých kurzů a ve třetím roč-
níku levnější nabídky autoškoly.

Jak se líbí prvákům na kaplické střední?

Zdeňka Lovčí

Z kaplických škol

Kurz českého jazyka
Rozsah výuky:
8 vyučovacích hodin ve 2 hodino-

vém bloku 1x za 14 dní ve středu od
14:15 – 15:45 hod.

Termíny: 26. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4.
Cena kurzu: 350 Kč
Úhrada kurzovného při zahajovací

hodině.

Kurz matematiky
Rozsah výuky:
8 vyučovacích hodin ve 2 hodino-

vém bloku 1x za 14 dní ve středu od
14:15 – 15:45 hod.

Termíny: 19. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4.
Cena kurzu: 350 Kč
Úhrada kurzovného při zahajovací

hodině.

Přípravné kurzy budou probíhat v
budově SOŠ, Linecká 368.

Případní zájemci se hlaste do 7.
února 2020  na  e-mailové  adrese
kopunova@geukaplice.cz nebo na te-
lefonním čísle 728 931 914.
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TJ Cíl Kaplice

Program na měsíc únor 2020

4. 2. 2020, z Kaplice do Besednic
12 km, odchod z parku v 9:00 hodin,
trasa:  Kaplice – Suchý vrch – Blan-
sko – Přísečno – Bída – Besednice
Autobus ve 13:58

  11. 2. 2020, z Rožmitálu na Š. do
Omleničky, 10 km, autobusem od
školy v 10:00 do Rožmitálu na Šu-
mavě, trasa:  Rožmitál na Šumavě –
Močerady – Zahrádka – Omlenička
Autobus ve 13:30                                                                                                                                                                                                                          

18. 2. 2020, z Benešova nad Čer-
nou do Dluhoště, 7 km, autobusem z
autobusového nádraží v 9:10 do Be-
nešova nad Černou, trasa: Benešov
nad Černou – Předlesí – Dluhoště
Autobus v 13:20

25. 2. 2020, okolo Kaplice, 7 km,
odchod z parku v 9:00 hodin, trasa:
Kaplice – Jermaly – Rožnov - Kaplice

Jindra Vávrová

SKIAREÁL Lipno

Florbalové dívčí družstvo ZŠ Fantova se
vrátilo z krajského kola, kam postoupilo
po vítězství v kole okresním, kde neobdr-
želo ani jednu branku. Celkem se zde
zúčastnilo 7 vítězných okresních týmů a
naše hráčky zvítězily v poměru branek
16:2. Tímto si vybojovaly účast na kvali-
fikaci o postup do republikového finále zá-
kladních škol.

Tato děvčata zároveň tvoří zá-
klad družstva FBC Spartaku Kaplice, které

hraje „Jihočeskou ligu starších žákyň“.  I
v této soutěži se hráčkám daří. Po 10 ode-
hraných zápasech (1x porážka, 2x remíza
a 7x vítězství) jsou v čelní skupině. 

Za dobrou reprezentaci města
Kaplice, TJ Spartaku Kaplice a ZŠ Fantova
jim byla umožněna, díky sponzorům,
účast ve dvou mezinárodních turnajích-v
červenci v Praze a v září na největším tur-
naji na Slovensku, kde skončil tým na 3.
místě. 

Přejeme děvčatům hodně dalších
úspěchů.

Úspěšný vstup florbalistek do roku 2020

Marie Románková

Dobrý den, ahoj.
Rok 2020 se nám pomalu rozjíždí, ale

my už pro Vás chystáme další akce s
naším klubem. Jako další pro Vás máme
na programu socializační procházku s na-
šimi čtyřnohými mazlíčky. Tentokrát se
vydáme na zříceninu hradou Louzek. Půj-
deme přírodou kolem Zámečku. takže se
nemusíte bát žádného velkého provozu.
Jde o ideální možnost jak socializovat psa
s ostatními psy. 

No a kdy se půjde? Na výlet vyrazíme z
našeho cvičáku, který najdete za měst-
ským koupalištěm. Vyrazíme 22. 2. 2020
v 9.00 hodin. 

Prosíme, mějte po celou dobu procházky
své psy na vodítku, jde hlavně o bezpeč-
nost. Pokud je Váš pes agresivnější k
ostatním, bude lepší mít s sebou i náhu-
bek.

Nemáte psa? Nevadí! I tak s námi mů-
žete vyrazit do přírody, každý je vítán! 

(V případě špatného počasí může být
procházka přesunuta na jiné datum, proto
doporučujeme sledovat naše facebookové
stránky www.facebook.com/zkokapliceu-
hriste, kde by se v případě změny objevil
včas příspěvek a novým termínem.)

www.zkokaplice.cz

Akce klubu ZKO Kaplice

Zdeněk Krištof Valentýnská pusa i karneval na
lyžích

Tři tradiční akce by si neměli nechat
ujít lyžaři ve Skiareálu Lipno. Jednou
z nich je Valentýnská pusa v den sva-
tého Valentýna 14. února, kdy zami-
lovaný pár za polibek obdrží od
pokladních druhý skipas na večerní
lyžování v tento stanovený den
zdarma. 29. února pak vtrhne do Ski-
areálu Lipno karneval. Můžete se těšit
na lyžování v maskách a karnevalo-
vou zábavu po celý den, a to nejen s
lišákem Foxem.

8. až 9. února se uskuteční letošní
ročník Kramolínského obřáku, což je
oblíbený otevřený závod pro děti i do-
spělé, kteří si chtějí zazávodit ve sjez-
dovém lyžování. Ve Skiareálu Lipno
tak budou děti moci vyzvat na souboj
nejen své vrstevníky ale i rodiče a sa-
mozřejmě naopak! Do závodu Kra-
molínského obřáku se mohou přihlásit
jak malí závodníci tak i zkušení borci
z veřejnosti.

Únor ve Skiareálu Lipno
8.– 9.2. Kramolínský obřák
14.2. Valentýnská pusa
29.2. Karneval ve Skiareálu Lipno

Sport, turistika
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Společnost

Poděkování

Sbor dobrovolných hasičů Pořešín
děkuje všem živnostníkům, podnika-
telům, firmám  a různým sponzorům
hasičského plesu, který se konal
25.ledna 2020  v Kulturním domě v
Kaplici. Bez jejich vstřícnosti a darů
by naše tombola nebyla tak bohatá ,
jak bývá. Zároveň děkujeme všem
zúčastněným , kteří se postarali o pří-
jemnou atmosféru tohoto večera. 

Václav Holemý

Vážení Kapličáci,
31.12.2019 připravil náš zájmový spolek

1Telka, nejen pro občany města, stylové
rozloučení se starým rokem. Na náměstí
se nás sešlo několik stovek a měli jsme
možnost poslechnout si žáky ZUŠ Kaplice
pod vedením Václava Klaboucha a kapelu
Hudební kroužek. Upřímně jsme takový
zájem nečekali a už vůbec ne tak milou a
přátelskou atmosféru. Velmi nás potěšilo
setkání s lidmi, které jsme dlouhý čas ne-
viděli. Díky nápadu, který vzešel od vás
diváků, jsme vyzývali k přinesení vlast-
ního hrnečku na nápoj a jako odměnu
jsme pro vás připravili slevu u stánku Kap
Café. Kdo přišel na akci hladový, mohl se
posilnit u stánku Catering Pučegl. Druhou
novinkou byl tichý ohňostroj, který nám
rozzářil nebe jako při klasickém ohňo-
stroji, ale bez zvukových efektů. Myslíme
si, že jsme dostatečně prokázali, že tichý

ohňostroj je, i za vyšší cenu oproti stan-
dardnímu, adekvátní náhradou. Právě ta-
kové akce, jako je Loučení s rokem či
Loučení s prázdninami, nás nabíjejí ener-
gií a motivují nás v další práci. Proto jsme
již 6.1.2020 podali na město žádost o pro-
nájem náměstí na Loučení s rokem 2020.
Záleží tedy na městu Kaplice, zda se bude
tato akce opakovat. Ačkoliv se město
nijak na akci nepodílí, tak věříme, že nám
vyjde vstříc a 1Telka tak bude opět moci
vhodně doplnit kulturní program pro vás,
kapličáky. Na závěr mi prosím dovolte po-
děkovat partnerům akce, bez kterých by-
chom žádnou z akcí uspořádat nemohli.
Jsou jimi Autodoprava Mášl, Hotel Corona,
Stavební firma Václav Mikeš, ALU.PLAST,
Agro Svoboda, Ledová říše a Klenotnictví
Mocková.                                  

Budeme se těšit na viděnou na další akci
1Telky.

Společné rozloučení s uplynulým rokem

Zdeněk Jílek

P O Z V Á N K A
Na jednání Valné hromady Honebního společenstva Kaplice-Hubenov,
která se bude konat 29. 2. 2020 od 14.00 hodin v myslivecké klubovně
ve Žďáře. Od 14 hodin bude vyplácen nájem a poté začne jednání  valné
hromady. Prosíme členy H.S., ti kteří provedli změny ve svém vlastnictví,
aby je nahlásili, nebo doložili listy vlastnictví starostovi honebního spo-
lečenstva.

Program jednání: 1) Zpráva o činnosti
2) Zpráva finančního hospodáře
3) Různé
4) Usnesení a závěr

Občerstvení bude zajištěno.               Honební starosta Petrovič Václav

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

Nabízím ošetřovatelské služby pro seni-
ory, tel. 775136968, 773220481, Burdová 

Prodám starší nábytek (válendy, atd.) +
věci z vetešnictví Chvalšiny. Cena dohodou,
tel. 722101900, p. Segeš

Prodám rodinný dům s terasovytou zahra-
dou u centra v Č. Krumlově. Cena:
3.750.000,- Kč, tel. 722101900, p. Segeš

Prodám statek se zahradou (802 m2), 1 byt
1+1 po rekonstrukci + možnost zřízení dal-
ších bytů ve Chvalšinách. Tel. 722101900, p.
Segeš

Poradíme a provedeme přechod na DVB-
T2. Upravíme anténu a dodáme TV nebo se-
ttopbox. Vše na počkání a za rozumnou
cenu. Tel. 603247049, VOLT s.r.o.

Asi 12ti letá černá kočička hledá na dožití
nový domov. Majitelka  jí umřela. Je vylo-
ženě bytová panelácká, samozřejmě čis-
totná. Kočička by potřebovala  spíše klídeček
a ze strany člověka  trpělivost.   Info
605520888

Hledám jednoduchou práci, např. venčení
psů, malé nákupy. 
Neroznáším letáky. Tel. 380311459.
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Spolek aktivních seniorů v Kaplici slaví
páté výročí od zahájení své činnosti. 

Začínali jsme velmi skromně. Posilovali
jsme své sebevědomí, pečovali osvětou o
své zdraví, seznamovali se  zásadami
právního minima, rozvíjeli  svou finanční
gramotnost.

Téma vždy vycházelo ze zájmu členů.
Konkrétně to  na začátku  byla  naše závěť
a informace o tom, jak se správně starat
o své finance. Překvapilo nás, jak ochotné
a při tom  profesně zdatné odborníky jsme
získávali a jak významně nám pomáhali.
Cvičíme svou paměť , hrajeme scrabble a
pro své blízké  připravujeme  dárky z ke-
ramiky. Vyměňujeme si osvědčené re-
cepty, ke kterým nechybí ani praktická
ochutnávka. Procházíme město i okolí a
seznamujeme se s historií Kaplice. Naši
členové nejsou vždy rodilí  Kapličáci a his-
torie našeho města je velmi zajímá.

Kaplická policie pro nás připravila  výcvik
seniorské sebeobrany, zdravotníci záchra-
náři pak besedu s praktickými ukázkami
první pomoci při ohrožení života.

Pak jsme se ovšem začali účastnit seni-
orských akcí v kraji a tam jsme získávali
cenné zkušenosti,  jak něco podobného
realizovat i v Kaplici. Orientovali jsme se
rychle, letos  nás čeká již  5.ročník seni-
orských her  v Kaplici, ve kterých jsme se
posunuli k soutěži o putovní  pohár ve hře
pétanque, kterou si účastníci oblíbili. Již
4. ročník seniorského čajování s hrou

Bingo   budeme opět připravovat pro ka-
plickou veřejnost v dubnu a tradici má i
seniorské fotografování. Senior – foto
bude mít své finále v kaplické  kinoka-
várně letos v červnu, společně vystavíme
i stopy a dokumenty činnosti  spolku za
uplynulých 5.let. 

Připravujeme se na další novou  akci s
tradicí a tou je šipkování. Máme pohro-
madě základní vybavení, teď už chybí jen
prostory  a odborné vedení. Pomůžete
nám ??

Máme velmi dobrou spolupráci s Info-
centrem v Kaplici, plánujeme pravidelnou
pomoc Domovu seniorů. Naše  vrstevníky
jsme pozvali  na seniorské čajování,muzi-
kanti zahráli písničky na přání, byla při-
pravena i zajímavá tombola. Se seniory v
Domově zpíváme vánoční koledy, pokud
bude zájem můžeme jim i číst zajímavé
příběhy. Je tu i nabídka společného spor-
tování v rámci sil a možností.

Spolupracujeme  se spolky v celém kraji
a máme radost. Vždy si od nich přivezeme
novinky a dobré rady do další úspěšné
činnosti. Teď už víme,že další pětiletka na-
šeho spolku bude náročná , ale zajímavá.
Senioři v kraji už ví, že existuje Kaplice,
kde mají své přátele a společně  umíme
prožívat své stáří aktivně. S radostí, že je
stále pro co žít. Komunikujeme, tvoříme,
smějeme se spolu.Když nás něco zajímá,
ochotně pomohou a poradí odborníci. Kdo
se nudí - ať se k nám do klubu přijde po-
dívat.

Spolek aktivních seniorů Kaplice

Jitka Papežová

Římskokatolická farnost Kaplice sr-
dečně zve na 14. křesťanský ples,
který se uskuteční v sobotu 8.2.2020
v sále restaurace Slovanský dům od
20.00 hodin. K tanci bude hrát kapela
Kaplická šestka. Připraveny budou
také zábavné soutěže. Vstupné 150,-
Kč. Vstupenky budou k dispozici na
Infocentru v Kaplici, v kostelích po
nedělní mši sv., nebo před plesem v
předsálí. Rezervace na tel. číslo 603
378 715 či 732 872 662. 

Evangelíci a katolíci v Kaplici Vás
zvou na společnou biblickou hodinu,
která se uskuteční ve středu
5.2.2020 v Arše (Kaplice, Pohorská
ul. 865). Budeme hovořit o 1. listu
apoštola Pavla do Korinta.

Pavel Šimák

Pozvánka

Společnost

Poděkování

Děkujeme zástupcům 1Telka zs  - L.
Plzovi, Z. Jílkovi a Ing. P. Svobodovi
- za předání finančního daru ve výši
Kč 12.000,--. 

Ivana Žáčková

Výuka angličtiny 
Ing. Hana Kýbusová

——————
. pro děti i dospělé
. 13 let praxe
. výuka, doučování
. konverzace
. příprava na zkoušky

. příprava na maturitu

Kontakt: 
+420 607 540 853

hana.kybusova@centrum.cz
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Ohlédnutí

Novoroční koncert
Marty Jandové 
v KD Kaplice
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Kultura
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Kultura
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1.2. 2020 sobota 16:00, fantasy
CESTA ZA ŽIVOU VODOU
Fantasy pohádka Cesta za živou vodou volně
navazuje na předchozí snímek Cesta za králem
trollů.....
Vstup130/110,- Kč (dabing) DĚTSKÁ SLEVA

1.2. 2020 sobota 19:00, komedie                                       
KRÁLÍČEK JOJO
Jojo si to užívá. Jako správný malý kluk má
spoustu kamarádů v Hitlerjugend. Nej-přítele
Yorkiho a pak ještě jednoho kamaráda imagi-
nárního – Adolfa Hitlera. Prostě pohoda. Vstup
130,- (titulky)

2.2. 2020 neděle 16:00 pohádka   
TLAPKOVÁ PATROLA 2
Neohrožená Tlapková patrola znovu míří do kin,
tentokrát v úplně novém a speciálním závodnic-
kém filmu. 
Vstup 120,- Kč

2.2. 2020 neděle 19:00 film SR   
PÁTÁ LOĎ 
Film vypráví příběh netradiční dětské rodiny in-
spirovaný skutečnou událostí. Malá Jarka má
mámu, která nechce být mámou. Zoufale hledá
lásku a nachází ji náhodou, když za zvláštních
okolností vezme dvě batolata do opuštěné za-
hradní chatky.
Vstup 80/60,- Kč -SENIOR SLEVA

5.2. 2020 středa 19:00 komedie ČR
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Trochu svérázná svobodná majitelka biokavárny
Helena (Anna Polívková) odjíždí na popud své
tety Ely (Jana Krausová) s osmiletým synem Mi-
kulášem strávit advent v klidu na horách.
Vstup 100/60,- Kč SENIOR SLEVA

6.2. 2020 čtvrtek 19:00, film ČR    
MODELÁŘ 
Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prospe-
rující půjčovnu dronů, se odehrává v současné
Praze. 
Vstup 130,- Kč

7.2. 2020 pátek 19:00 film ČR          
DARIA 
Mysteriózní, výtvarně stylizovaný thriller o
tenké hranici mezi realitou a fabulací, šílenstvím
a normálností, sugescí a manipulací, ale také o
strachu a odvaze. Reflexe současných problémů
a nevyhnutelnosti vlivu mocných. Má v dnešní
době člověk kontrolu nad svým životem, nebo
svoboda nikdy nebyla tak nejasná?
Vstup 120,- Kč

8.2. 2020 sobota 16:00 animovaný         
SUPER MAZLÍČCI  
Starosta města se totiž zbláznil. Rozhodl se vy-
hnat všechny živé obyvatele a z jejich domova
udělat město robotů.
Vstup 120,-Kč

8.2. 2020 sobota 19:00 akční 15+            
BIRDS OF PREY
Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn (Margot
Robbie) spojí s dalšími superhrdinkami, aby
společně zachránily malou dívku z rukou obáva-
ného narcistického padoucha jménem Black
Mask (Ewan McGregor). 
Vstup 120,- Kč (titulky)

9.2. 2020 neděle 19:00 film ČR       
MODELÁŘ 
Vstup 130,- Kč

12.2. 2020 středa 19:00, film ČR                        
ŠPINDL 2 
Silvie je úspěšná lékařka a věří, že konečně
našla recept i na šťastný vztah. Renata je man-
želka známého spisovatele, ve svých kurzech
dodává dalším ženám odvahu a sílu k lepšímu
životu, ale v jejím vlastním životě jeden osu-
dový prvek schází. Herečka a tanečnice Eliška
stojí na začátku slibně rozjeté kariéry, ale kom-
plikuje se jí vztah s přítelem - muzikantem.
Vstup 100/60,- Kč SENIOR SLEVA

13.2. 2020 čtvrtek 19:00, film ČR  
CHLAP NA STŘÍDAČKU 
Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že
má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou
ženou. Zuzana neváhá, rozhodne se svou so-
kyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netra-
diční návrh. Její plán je přímo skandální.
Vstup 130,- Kč

14.2. 2020 pátek 19.00 horor
FANTASY ISLAND
V novém filmu studia Blumhouse nazvaném
Fantasy Island mění charismatický pan Roarke
v luxusním, leč odlehlém tropickém rezortu
tajné sny svých šťastných hostů ve skutečnost.
Když se však fantazie stanou noční můrou?
Vstup 120,-Kč

15.2. 2020 sobota 16:00 pohádka                                                                                        
MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU
Vick a jeho medvědí bráchové se dostali do pra-
věku a nemůžou zpátky! Všude kolem nich jsou
obrovská zvířata, která mají v hlavě jediné –
OBĚD!
Vstup 110,- Kč

16.2. 2020 neděle 16:00, pohádka                                                                                       
TLAPKOVÁ PATROLA 2
Vstup 120,-Kč

16.2. 2020 neděle 19:00, film ČR
CHLAP NA STŘÍDAČKU  
Vstup 130,- Kč

19.2. 2020 středa 20:00, film ČR     
ŠTASTNÝ NOVÝ ROK
Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vy-
sokých Tatrách, kde se na jednom místě sejde
parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci.
Každý z nich tu má svůj vlastní příběh. Během
několika dní dovolené bude někdo z nich čelit
především trapasům, jiný zas životním výzvám
nebo změnám, někdo bývalým a jiný naopak
budoucím láskám.
Vstup 100/60,- Kč SENIOR SLEVA

20.2. 2020 čtvrtek 19:00, film SR  
SVIŇA 
Nezabiješ, nesmilníš, nepokradeš. Film Sviňa
byl natočený podle stejnojmenného knižního
bestselleru spisovatele Arpáda Soltésze...
Vstup 120,-Kč

21.2. 2020 pátek 19:00 film ČR     
DARIA 
Vstup 120,- Kč

22.2. 2020 sobota 16:00 akční, rodinný                                                                              
JEŽEK SONIC  
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším
videoherním legendám. A protože o legendách
se obvykle točí filmy, vznikla komedie, v níž
bude hrdina rychlostí toho nejrychlejšího blesku
prchat před svým neúnavným pronásledovate-
lem Doktorem Robotnikem.
Vstup 130,-Kč (dabing)

22.2. 2020 sobota 19:00 akční 15+            
BIRDS OF PREY   
Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn (Margot
Robbie) spojí s dalšími superhrdinkami, aby
společně zachránily malou dívku…
Vstup 130,- Kč (dabing)

23.2. 2020 neděle 19:00, film SR  
SVIŇA  
Nezabiješ, nesmilníš, nepokradeš. Film Sviňa
byl natočený podle stejnojmenného knižního
bestselleru spisovatele Arpáda Soltésze.
Vstup 120,-Kč

26.2. 2020 středa 19:00, komedie ČR
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
Děj je tady ovšem pouze záminkou pro humor -
jak situační, tak slovní. Využívá mnohokrát vi-
děné a donekonečna opakované postupy pátrání
i klišé, kdy stopy vedou k někomu, aby později
bylo odhaleno, že pachatelem je někdo jiný.
Vstup 120/60,- Kč SENIOR SLEVA

27.2. 2020 čtvrtek 19:00 dokument ČR
V SÍTI
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních
predátorů. Experiment, který naléhavým způso-
bem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí
na internetu. Tři zletilé herečky s dětskými rysy
dostávají za úkol prostřednictvím falešných pro-
filů na sociálních sítích předstírat, že je jim 12
let. 
Vstup 100/60,- Kč dětská sleva

28.2. 2020 pátek 19.00 horor
FANTASY ISLAND
Vstup 120,- Kč

29.2. 2020 sobota 16.00 rodinný film
JEŽEK SONIC 
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším
videoherním legendám. A protože o legendách
se obvykle točí filmy, vznikla komedie…
Vstup 130,-Kč (dabing)

29.2. 2020 sobota 19.00 válečný film
1917 
Na sklonku jednoho z největších válečných kon-
fliktů všech dob dostali dva mladí britští vojáci
Schofield (George MacKay) a Blake (Dean-Char-
les Chapman) zdánlivě nesplnitelný úkol. 
Vstup 120,- (titulky)

ÚNOR 2020
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Únor 2020

1. únor 2020, sobota od 19.00 hodin
MATURITNÍ PLES OA4
Vstupenky do KD si můžete zakoupit již
nyní u maturantů v budově SOŠ v Li-
necké ulici nebo v KIC Kaplice.

Vstup: 150 Kč

6. únor 2020, čtvrtek od 18.00 hodin
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Originální tvorba českých designérů, ná-
hled do jarní kolekce značky Desigual...
a překvapení. To vše si pro Vás Připravil
v KD Kaplice butique Hala Bala.
Předprodej vstupenek v KIC Kaplice

Vstup: 180 Kč

9. únor 2020, neděle od 15.00 hodin
VODNICKÁ ŠKOLA
Hrané divalo pro děti od 3 let v kině Kap-
lice. Neobvyklé divadelní představení, v
němž se ocitnete přímo ve vyučování
opravdové školy a stáváte se spolužáky
dvou vodníků. Vstup: 50 Kč

15.únor 2020, sobota 8:45 hodin
MASOPUST 
8.45 hod. průvod masek a koledníků
9.00 hod. MASOPUST na náměstí
9.30 hod. Vojenský historický klub
10.00 hod. MASOPUST v osadách
19.00 hod. VĚNEČEK - Slovanský dům

15. únor 2020, sobota 20.00 hodin
MUZIKANTSKÝ BÁL
K tanci a poslechu hrají: Dechový
orchestr ZUŠ Kaplice, Správná pětka,
Good Times Big band, Smokers & Spirit
of Chris Norman, Melodikum. 
Předprodej vstupenek v infocentru či on-
line na www.ikaplice.cz

Vstup: 180 Kč

19. únor 2020, středa od 17.00 hodin
CESTOPISNÁ BESEDA s promítáním
TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA aneb lze
přežít střízlivý nejdelší trať světa? - Ivo
Dokoupil

Kino Kaplice, vstup: 60 Kč

20. únor 2020, čtvrtek od 19.00 hodin
SVĚTÁCI
Divadelní úprava notoricky známé fil-
mové hudební komedie Vratislava Blažka
a Zdeňka Podskalského s písněmi Evž-
nena Ilína a Vlastimila Hály z roku 1969.
Vstupenky jsou v prodeji na TICKETLIVE.

Vstup: 420 Kč

23. únor 2020, neděle od 15.00 hodin
KARNEVAL - KLAUNIÁDA
Veselá kapela klaunů, pásmo písniček a nej-
různější soutěže... to vše vás čeká na dět-
ském maškarním karnevalu v KD Kaplice.
Nejzajímavější masky budou ohodnoceny.   

Vstupné: 50 Kč, masky zdarma

29. únor 2020, sobota od 20.00 hodin 
Maškarní ples, KD Kaplice, předpodej vstu-
penek v KIC  od 17.2.2020

1.-29. únor 2020, výstavní síň kina Kaplice
SVĚT BAREV
Výstava obrazů Zuzany Kotisové + hosté:
Alena Pincová a Aneta Pechová. Otevřeno
vždy úterý až neděle: 13.00 - 20.00 hodin.
——————————————————————-

1.-29. únor 2020, Kap Café
MŮJ SVĚT - výstava fotografií z cest Jaroslava
Tošnera v Kap Café
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STUDIO LAURA
MASÉRSKÉ a REGENERAČNÍ SLUŽBY

Nikola Sýkorová, tel. 720 367 043

KADEŘNICTVÍ, PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS
Simona Havlíčková, tel. 732 800 713
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Hydraulika a Letecká technika  

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

                                 
    Zkušební technik vývojové konstrukce  
    Konstruktér projektant 

 
 
na výrobní pozice : 
 

   Pracovníky na CNC stroje 
   Kalič 
   Brusič 
   Lakýrník 
   Zkušební mechanik 
   Skladový dělník 

 
 

 
 
Více na www.jihostroj.com 
 

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

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

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

Z ENGELU

NOVÉ CENTRUM VÝVOJE SOFTWARE  
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Karel Vinš +420 380 386 736 karel.vins@engel.at
www.fb.com/ENGELCZkariera

www.engel.cz

Do stávajícího týmu 
hledáme nové kolegy,  
a to ať s juniorním,  
či seniorním profilem:

Máte chuť se o nás a naší práci dovědět více? Kontaktujte personální oddělení. 

• znalost programování software – logické myšlení 
   a algoritmizace
• zájem o rozvoj v dané problematice
• VŠ vzdělání (alespoň Bc.), případně absolvent SŠ  
  se zajímavou praxí v oboru
• schopnost rozhodování – celý tým se podílí na tom, 
  kam se naše práce bude ubírat dál
• jednoznačně týmové chování a smysl pro otevřenou 
  komunikaci 
• smysl pro zodpovědnost – každá dílčí práce  
  je důležitou součástí celkového výsledku,  
  za který společně ručíme

POŽADUJEME

• možnost seberealizace na top ENGEL produktech  
   – e-connect (Injection 4.0), SA, Virtmould a další
• nadstandardní finanční ohodnocení v porovnání  
  s regionálním průměrem obohacené o řadu bonusů 
  za splněné cíle
• služební notebook a mobilní telefon 
  s neomezeným tarifem
• flexibilní pracovní doba (částečný home office)
• systém pravidelného školení v oboru s možností 
  výběru zaměření (vč. stáže v zahraničí)
• moderní pracovní prostředí, včetně relaxační zóny   
 (dobrá káva a ovoce denně zdarma)

CO NABÍZÍME MY

ENGEL
SOFTWARE

Vít Barabáš - vedoucí oddělení

•  SCRUM řízení teamu
•  unikátní projekty
•  na míru šitá zákaznická řešení
•  nezávisle fungující odborné pracoviště
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DOBRÉ ZÁZEMÍ

SCHOPNÍ KOLEGOVÉ

ŘADA BENEFITŮ

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

NENÍ NAD ČÍM VÁHAT!
MŮŽU VYRÁBĚT, ZLEPŠOVAT, 
KOORDINOVAT

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

Těšíme se
na Vás!

MONTÁŽNÍK / ZÁMEČNÍK
 

V  zajišťování výroby chladírenského nábytku
V zodpovědnost za výrobu podle denního plánu
V zámečnické a montážní práce

Získat tuto pozici bude snadnější, pokud:
V  máte technické vzdělání nebo praxi 
V  jste manuálně zručný
V  můžete pracovat na 2 směny

Nabízíme řadu benefitů:  

V  atraktivní mzda, nadstandardní příplatky 
V  příspěvky na dojíždění, sportovní akce, letní dětské tábory
V  věrnostní prémie za odpracovanou dobu a mnohem více

HAUSER spol. s r.o.
382 41 Kaplice 253
Všechna volná místa na 
www.hauser.cz


