
V pondělí 17.2.2020 jsme před Zastupi-
telstvem města Kaplice předali ocenění za
rychlé a správné jednání. Pan Mykoli Kor-
nieva obdržel z rukou plukovníka Ing.
Pavla Rožbouta, ředitele územního odboru
Český Krumlov, HZS Jihočeského kraje
ocenění.   

Pan Mykola Korniev svým rychlým a
správným jednáním zcela jednoznačně
zabránil volnému rozvoji a dalšímu šíření
požáru, čímž bezpochyby zabránil vzniku
újmy na zdraví, či životě obyvatel domu v
ulici Na Vyhlídce č.p. 502 a velké škodě na
majetku.

Ocenění za správné jednání 

Mgr. Pavel Talíř

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
na posledním jednání
zastupitelstva dne 17.
února byl jedním z
nejdůležitějších témat
prodej městských
bytů v sídlišti Na Vy-
hlídce. Šlo o třetí vlnu

privatizace městských bytů, která
byla započata již před 15 lety. Prodej
probíhal podle stanovených pravidel,
přednostně si byty mohli koupit stá-
vající nájemníci či jejich rodinní pří-
slušníci se souhlasem nájemníka.
Většina nájemníků využila svého
předkupního práva, další volné byty
byly nabídnuty ve volném prodeji tzv.
obálkovou metodou. Soudní znalec
ocení jednotlivé byty dle oceňovací
vyhlášky, za tuto cenu si byty kupo-
vali současní nájemníci. Volné byty
jsou v odhadních cenách nabídnuty k
volné soutěži, zájemci o tyto byty za-
sílají své cenové nabídky v zalepené
obálce označené „Neotvírat!“. Tyto
obálky otevře až stanovená komise,
která seřadí nabídky dle výše a před-
loží ke schválení Zastupitelstvu města
Kaplice. Zastupitelé odsouhlasí prodej
jednotlivých bytů dle nejvyšších nabí-
dek. Jde o nejtransparentnější způsob
prodeje, neboť nemůže dojít k zvý-
hodnění kupujícího. Zájem o nabízené
byty byl veliký, vysoutěžená cena
byla v průměru o 300.000,- Kč vyšší
než cena odhadní. Mezi občany jsem
zaznamenal názor, že k získání měst-
ského bytu je třeba předat obálku s
patřičným obnosem. Z výše uvede-
ného doufám, že všichni pochopili
princip prodeje obálkovou metodou.

Rád bych poděkoval sborům dobro-
volných hasičů kaplických osad za or-
ganizaci masopustu ve spolupráci s
naším kulturním a informačním cen-
trem. Ke zdárnému průběhu přispěl
masopustními lahůdkami Kučera –
zemědělská s.r.o. Dolní Dvořiště a
SOŠ a SOU Kaplice. Návštěvnost byla
vskutku bohatá a to i díky překvapi-
vému jarnímu počasí.

Měsíc březen se v minulosti spojoval
nejen se čtenářstvím jako měsíc
knihy, ale i s oslavami Mezinárodního
dne žen. Myslím si, že každou ženu
potěší květina nejen 8. března, ale i
během roku, a my muži bychom na to
neměli zapomínat.

S přáním pěkných jarních dnů Váš
starosta Pavel Talíř

Mgr. Pavel Talíř

Ročník XXIV  / BŘEZEN 2020 / zdarma 

Kultura na internetových stránkách

Sledujte naše internetové stránky
www.ikaplice.cz. Pravidelně zde infor-
mujeme o kulturním dění nejen v Kaplici,
ale také v širokém okolí. Naleznete zde in-

formace jak o akcích připravovaných, tak
i proběhlých. Mimo to naše stánky nabízí
i tipy na výlet a denní menu kaplických re-
staurací. Pořádáte-li nějakou akci pro ve-
řejnost, můžete ji sami vložit do
kalendáře akcí.

Stanislav Trs



Oznámení o přista-
vení kontejnerů

Město Kaplice oznamuje, že v měsíci
dubnu roku 2020 budou přistaveny
velkoobjemové kontejnery v níže
uvedených osadách:

• Pořešín, Pořešínec, Žďár
  čtvrtek 2. 4. - pondělí 6. 4.

• Rozpoutí, Hubenov, Hradiště 
  čtvrtek 16. 4. - pondělí 20. 4.

• Mostky, Dobechov, Blansko 
  čtvrtek 25. 4. - pondělí 27. 4.

Kontejnery jsou určeny pouze pro
objemný odpad a je tedy zakázáno
vhazovat do nich využitelné odpady
(papír, sklo, plast, kovy) sádrokarton,
pneumatiky, baterky a nebezpečné
odpady (např. různé obaly od škodli-
vin, zbytky barev, laků a olejů, ole-
jové 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.
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Jak správně třídit odpad 

Marika Laisková

Marika Laisková

Informace pro občany

Pytlíky na psí 
exkrementy

Vážení spoluobčané, 
informujeme Vás tímto, že držitelé

psa, kteří jsou poplatníky dle vyhlá-
šky č. 3/2019 o místních poplatcích
mají možnost vyžádat si pytlíky na psí
exkrementy a to v budově Městského
úřadu Kaplice, Náměstí 70, (budova
radnice) na pokladně v přízemí, nebo
v kanceláři č. 307 na Odboru správy
majetku a ekonomiky. 

Marika Laisková
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Pokračování - jak správně třídit odpad 

Marika Laisková

Informace pro občany
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Studium v ZUŠ

V úterý 28.2. k nám do ZŠ Omlenická
zavítali ambasadoři Honza a Zbyněk, aby
nám udělali besedu na téma VZPoura úra-
zům. Beseda jak už z názvu vyplývá, byla
zaměřena na jednotlivé úrazy a jejich pre-
venci. Pro žáky byla nejen velmi zajímavá
a poučná, ale oba pánové velmi dobře vě-
děli o čem mluví, jelikož sami v důsledku
úrazu zůstali na invalidním vozíku, tudíž
žákům přednesli i mnoho příkladů ze ži-
vota. Tímto bychom chtěli moc poděkovat
za skvělou besedu, která žákům přinesla

nejen mnoho zajímavých informací, ale
donutila je se zamyslet nad křehkostí
zdraví každého z nás.

VZPoura úrazům - beseda

Libuše Pařízková

Za zvířátky do lesa jsme se virtuálně
přenesli ve středu 29.1. Počasí nás trošku
zaskočilo a chřipková epidemie také vyko-
nala své, proto jsme raději zůstali v teple
školy, kde jsme žáky namotivovali ukáz-
kou z knihy Josefa Pohla ,,Pod jezevčí ská-
lou“ s mnoha čtenářskými úkoly. Procvičili
si ale i řadu praktických úkolů: přiřazování
stop, pojmenování a rozdělování ptactva
do skupin přezimujících a odlétajících na
jih, potravní řetězce, vyprávění příběhů
podle kamínků.

Ale aby zvířátka nepřišla zkrátka, ales-

poň ptáčkům jsme udělali radost a v okolí
školy jim nadělili.

Děti z I. třídy a družiny jim vyrobily ori-
ginální krmítka, která pověsily na stromy
a keře v okolí školy. Náš žák 9. ročníku
Vašek Mottl si taktéž zaslouží velkou
pochvalu, protože sám vyrobil krmítko,
které jsme rovněž umístili na strom před
školou. 

Den jsme završili soutěží ve stavění sně-
huláků. Všichni sněhoví krasavci se dětem
moc povedli a nebojte na zvířátka v lese
nezapomeneme, ještě je před námi
mnoho únorových dnů. 

Projektový den EVVO

Milada Halabrínová

Zájemcům o studium v ZUŠ :
Srdečně zveme všechny zájemce o

studium v ZUŠ od září 2020 (obory:
hudební, výtvarný a literárně drama-
tický)  na talentové zkoušky dne
8.4. od 16.00 do 17.30 hodin, v
budově Linecká č.p. 334. 

Vyplňte si, prosím, předem elektro-
nickou přihlášku na webových strán-
kách školy:

http://www.zuskaplice.cz/prijimani_zaku.html

Z kaplických škol

Anežka Opekarová

V letošním školním roce jsme se poprvé
zapojili do soutěže s názvem „Hledáme
nejlepšího mladého chemika ve školním
roce 2019/2020“.

Soutěž je určená pro žáky 8. a 9. tříd zá-
kladních škol.

Soutěž probíhala v několika kolech.
Školní kolo probíhalo formou znalostního
testu, ve kterém se utkalo celkem 11 žáků
9. ročníku naší školy. Do krajského kola
se probojovaly tři žákyně z 9.B - Johanka
Včelová, Šárka Plzová a Bětka Ziková.

Krajské kolo probíhalo na Střední škole
obchodní v Českých Budějovicích a
zúčastnilo se jej 60 nejlepších žáků z cel-
kem 15 základních škol. V tomto kole se
opět bojovalo ve znalostech formou testu
a naše žákyně Šárka Plzová a Bětka Zi-
ková slavily úspěch, jelikož se probojovaly
do TOP 30 nejlepších. 

Ve středu 29.1. se konalo regionální fi-
nále této soutěže v podobě praktické
části. Šárka Plzová bohužel onemocněla,
a tak naši školu reprezentovala pouze
Bětka Ziková. Souboj to by napínavý a
vyrovnaný až do konce. Ovšem Bětka Zi-
ková dokázala své teoretické znalosti per-
fektně využít i v laboratorním cvičení a v

regionálním finále zvítězila !!!
Z 1. místa tedy postupuje do národního

kola, které se bude konat v červnu v Par-
dubicích. Bětce tímto obrovsky gratulu-
jeme a děkujeme za skvělou reprezentaci
naší školy a držíme palce v celorepubliko-
vém finále.

Úspěch na chemické soutěži

Jitka Matoušková

POZVÁNKA
Srdečně zveme 

25.3.2020 od 17.00hodin
Třídní koncert žáků 

T.Rožbouda 
(akordeon, klávesy) 

v sále ZUŠ
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Česká televize, program ČT2 připravila v
rámci cyklu „Náš venkov“ pořad o venkov-
ských knihovnách. Z našeho okresu nav-
štívil televizní štáb pod vedením režisérky
Renaty Šáchové knihovny v Benešově nad
Černou a kaplickou knihovnu – hlavně po-
bočku v Blansku. Velmi pozitivně hodnotili
vznik „kulturní zóny“ v Kaplici, líbila se jim
knihovna a obdivovaly sál v kulturním
domě.

V Blansku mimo návštěvy pobočky kni-
hovny zavítali také do kostela svatého Jiří.
Zaujal je interiér kostela a hlavně staré

varhany (letos si připomínáme již 300 let
od chvíle, kdy byly do kostela instalo-
vány). Jejich zájem zvýšila i legenda, že
na tyto varhany hrál sám Wolfgang Ama-
deus Mozart, když v minulosti navštívil ro-
dinu Buquoyů v Nových Hradech. Do
plánovaného pořadu si natočili i hudební
ukázku, jak zní varhany v současnosti,
což jim předvedla dlouholetá žákyně ZUŠ
Kaplice Adéla Petroušková.

Na výsledek natáčení se zájemci mohou
podívat 21.3.2020, kdy v dopoledních ho-
dinách poběží na ČT 2 program „Náš ven-
kov“.

Navštívila nás Česká televize

Daniela Wimmerová

Společnost

DOPORUČUJEME
21.3.2020 

v dopoledních hodi-
nách program ČT 2

pořad 
Náš venkov

RESTAURACE 
U Sedláčků

Vás srdečně zve
na

VEPŘOVÉ
HODY

27. - 28. 3. 2020

Nutná rezervace míst na 
tel. 380 311 363 
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Společnost

V posledních letech se ve společnosti
často mluví o narušení mezilidských
vztahů a vzájemnému odcizení jednotli-
vých generací. V roce 2016 byl k tomu té-
matu proveden průzkum, z něhož 

pvyplynuly alarmující informace-tři čtvr-
tiny dětí a mladých lidí v České republice
si myslí, že starý člověk patří do domova
pro seniory nebo do nějakého podobného
zařízení.

Mezi mladou generací se vytrácí znalost
a přijetí myšlenky, že by se 

o staršího člověka starala rodina. U
mladé generace však nejde pouze o
pomoc při zajišťování péče o seniory, ale
o celkově negativní náhled na vnímání
stáří.

Způsobem, jak bořit jakékoli předsudky,
je častý a kvalitní kontakt odlišných sku-
pin mezi sebou. Čím častěji zažijí mladí
lidé setkání s příslušníkem jiné generace,
z něhož si odnesou pozitivní zkušenost,
tím, větší šance je, že poroste mezigene-
rační sounáležitost a solidarita. 

Náš Domov si uvědomuje důležitost me-
zigeneračního setkávání. Když jsme v
roce 2011 zakládali Centrum aktivizačních
činností, právě návštěvy dětí z místních
především mateřských a základních škol
byly jednou ze stěžejních aktivit, kterými
jsme chtěli volnočasové aktivity našich
seniorů realizovat. Následující rok, vyhlá-
šený Evropskou komisí za Evropský rok
aktivního stárnutí, byl dalším impulsem k
podpoře těchto aktivit. Z původních akcí
spíše jednorázového charakteru se tak
postupně zcela přirozeně vyvinul celoroční
projekt s definovaným plánem. Zároveň
se podařilo rozšířit základnu našich part-
nerů spoluprací s Dobrovolnickým cen-
trem. Tato organizace pomohla zastřešit
dobrovolnické aktivity dětí ze základních
škol v doprovodu jejich pedagogů.

Cílem tohoto projektu je užší spolupráce
dětí a seniorů. Přínosem setkání je obou-
stranný- trénování paměti, rozvoj moto-
riky a fantazie u dětí a u seniorů pak
přispívá k upevňovaní motoriky, podpoře
sociálních vazeb a rozvoji komunikace.
Přirozeným efektem mezigeneračního se-
tkávání je také vzdělávání dětí, vedení k
úctě a ohleduplnosti k druhým. 

Nejen téma mezigeneračního propojo-
vání nás motivovalo ke kompletnímu zma-
pování možností, jak smysluplně vyplnit
volný čas seniorů. Výsledkem je ucelená
publikace Volnočasové aktivity pro seniory
(nakladatelství Grada, 2013). Jako příklad
dobré praxe zde naleznete unikátní počin
v rámci „dramaterapie“. Děti z mateřské
školy si připravili umělecké pásmo písni-
ček, básní a tanečků, na oplátku pak zažili
zcela nevšední zážitek, kdy si parta seni-
orů z našeho Domova nastudovala lout-
kové představení o Perníkové chaloupce!

Od roku 2008, kdy byl vyhlášen evrop-
skou komisí Evropský den solidarity mezi
generacemi, dostává podpora mezigene-
račního setkávání více prostoru. Postupně
se tato myšlenka začala šířit do ostatních
organizací a jednou z nich je obecně pro-
spěšná společnost Mezi námi. Od minu-
lého roku jsme také její součástí a paní
Mgr. Hana Kocourková, nedílná součást
našeho pracovního týmu, se stala koordi-
nátorkou mezigeneračního setkávání pro
Jihočeský region. V minulém roce také
zorganizovala pilotní setkání pro různé or-
ganizátory mezigeneračního setkávání z
Jihočeského kraje v Českém Krumlově.   

To nejkrásnější, co můžete druhému dát,
aniž by vás to něco stálo, je společně
strávený čas. Věříme ve velký vliv vzá-
jemného setkávání seniorů s dětmi a jsme
rádi, že můžeme být součástí radosti, kte-
rou tato shledání přinášejí. 

Mezigenerační setkávání 

Ivana Sládková

Pozvánka

Občanská komise Městského úřadu
Kaplice zve SENIORY - ŘIDIČE na
školení řidičů, dne 27.3.2020 od 8.30
hodin v sále kina Kaplice.

Pavlína Hanzalíková

Pozvánka

Archa a Římskokatolická farnost
Kaplice Vás zvou:

- na společnou biblickou hodinu ve
středu 4. 3. 2020 od 18.00 hodin na
katolické faře. Budeme hovořit o 2.
listu Korintským

- na Cestovatelský večer s Liborem
Drahoňovskýnm ve čtvrtek 26. 3.
2020 od 18.00 hodin v Arše (Pohor-
ská ul.). Prostřednictvím slova a foto-
grafií se podíváme do Českého ráje
od Trosek po Hruboskalsko.

Pavel Šimák

Poděkování

Rádi bychom touto cestou chtěli po-
děkovat všem smutečním hostům,
kteří se přišli naposledy rozloučit s
panem Františkem Novotným z Blan-
ska. Také děkujeme paní Andree
Maurencové za její lidský přístup. 

Denisa Bohoňková

Vzpomínka

Dne 13.března uplyne rok od úmrtí
pana Pavla Kocourka.

Prosím,vzpomeňte s námi.

Jana Janoušková 
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Dostupnost a soběstačnost, důležité pro
lidi, kteří jsou odkázáni na cizí rozhodnutí
a pomoc nás všech. Jsou to lidé s těles-
ným postižením a senioři. Všichni tito lidé
tady žijí a chtějí žít důstojně. Za poslední
měsíce jsem se ujistila, že lhostejnost a
arogance nám není cizí. Uvedu pár pří-
kladů z vlastní zkušenosti a zkušenosti
mích známých.

Už delší dobu se řeší dopravní propojení
jižní části města s poliklinikou a obchod-
ním centrem. Pro část obyvatel je přímo
nemožné se z této části města dostat bez
cizí pomoci.

Rušení značek ZTP/P před kulturním a

informačním centrem i na Farském ná-
městí. Na dlažbě zůstaly pouze siluety vo-
zíčkáře.

Přístup do budovy pošty, kina, kulturního
domu atd… Kde jsou funkční bezbariérové
přístupy?

Případ seniorů s chodítkem, kde je od-
mítnou vzít do autobusu.

Mladík ZTP/P, který se nedostane na
koncert  M.Davida z důvodů, že jsou lístky
pouze na stání, ale balkon byl přizpůso-
ben k sezení. Mohla bych dále pokračovat
i za hranice našeho města. Nemám dal-
ších slov. Kde je lidskost, ohleduplnost a
úcta. Do dalších let přeji hlavně pevné
zdraví a …… věčné mládí.

K zamyšlení

Macháčková

Březen měsíc čtenářů
• po celý měsíc nabízíme začátečníkům 

  kurzy práce s počítačem
• je možné si u nás skartovat dokumenty
• prodáváme vyřazené knihy
• nabízíme informatiky pro školy a školky

V týdnu od 2. 3. do 6. 3 . 2020
• zápis pro nové čtenáře na 1 rok zdarma
• čtenářská amnestie 
(odpouštíme poplatky za upomínky)
Tyto výhody se vztahují i na pobočky kni-

hovny 1. Máje 776 v Kaplici a v Blansku po
celý měsíc.

5. 3. 2020 Cestovatelská beseda
se spisovatelkou Hanou Hindrákovou
„Můj Africký příběh“, v knihovně od 17
hodin.

20. 3. - 21. 3. 2020 Kaplické dny
s řemesly a jarmarkem.
Srdečně Vás zveme na tradiční jarmark do
Slovanského domu v pátek od 13 do 17
hodin a v sobotu od 9 do 15 hodin.
Přijďte načerpat jarní atmosféru a nakoupit
malé dárečky.

23. 3. 2020 „Jarní bylinky“
Beseda s paní Malinovskou na téma jak
pročistit své tělo, jak vědomě obnovovat
svou energii a sílu. V knihovně od 17 hodin.

24. 3. 2020 Dílna s Petrou Exne-
rovou „Přáníčka ke všem příleži-
tostem“. 

Přihlásit se můžete na telefonu
380312641, nebo emailu: knihovna@mes-
tokaplice.cz.

27. 3. 2020 Noc s Andersenem.
Zažijte kouzelnou noc plnou pohádek, her
a soutěží v knihovně. Večer s přespáním v
knihovně je určen pro děti do 6. třídy,
počet dětí je omezen. Přihlášky si můžete
vyzvednout v knihovně.

UPOZORNĚNÍ: 
Prázdninová knihovna bude od 10. 8.

2020 do 14. 8. 2020 vždy od 8 do 16 hodin
pro děti 1 – 4 třídy. Další informace a při-
hlášky si můžete vyzvednout v knihovně.

Margita Štěpánková

Městská knihovna

Společnost

Nejsem si úplně jistý, jestli jsem dobře
porozuměl příspěvku paní Macháčkové.
Pokusím se však o podání vysvětlení k
bodům, které autorka ve svém zamyšlení
zmiňuje. 

Souhlasím s paní Macháčkovou, že
pohyb starých a těžce hendikepovaných
osob po městě je vzhledem k jejich zdra-
votnímu stavu obtížný a takový člověk se
dnes a denně potýká s problémy, které si
zdravý člověk pravděpodobně nikdy plně
neuvědomí. Jak je to však s jednotlivými
body, které autorka ve svém zamyšlení
zmiňuje?

Autorka má pravdu v tom, že existuje
návrh na komplexní dopravní řešení ulice
Gen. Fanty. S její realizací se však v roce
2020, z důvodu její logistické náročnosti,
finanční náročnosti, ale i z důvodu jiných
rozpočtových priorit, nepočítá. 

Značky pro osoby pro parkování pro
osoby s těžkým zdravotním postižením ve
městě určitě svévolně nemizí. Před kultur-
ním a informačním centrem byla při re-
konstrukci dlažby vybudována z
dlažebních kostek vodorovná dopravní
značka pro vozidla převážející osoby s
těžkým zdravotním postižením. Tato
značka však nebyla doplněna svislou do-
pravní značkou, ale bude na místo do-
dána. Dvě  zbývající místa před KIC slouží
jako nezbytná parkovací stání pro vozy
KIC (kulturní a informační centrum).
Značka pro parkování osoby se zdravot-
ním postižením na Farském náměstí byla
vyhrazeným místem pro konkrétní vůz
pro osobu, která na Farském náměstí v
minulosti bydlela. 

U budov v majetku města jsou funkční
bezbariérové přístupy. Přístup do kultur-

ního domu je bezbariérový a před budo-
vou kina je plošina pro přepravu osob s
těžkým zdravotním postižením. Stačí za-
zvonit na zvonek u plošiny a pověřený
pracovník kina přijde plošinu odemknout.
Je pravda, že plošina před budovou pošty
byla ještě v nedávné době nefunkční. Její
opravu však již Česká pošta s.p., která je
vlastníkem budovy a  plošiny, zajistila a
nyní je plošina již opět funkční.

Akce kulturního a informačního centra
jsou přístupné všem, tedy i osobám s těž-
kým zdravotním postižením. KIC v žád-
ném případě nediskriminuje zdravotně
hendikepované osoby, ani jiné osoby v
přístupu na své akce. Vstupenky na kon-
cert Michala Davida byly na stání, ale pro
osoby, které stát nemohly, byla na bal-
kóně vyhrazená místa pro sezení. Pokud
má občan zhoršený zdravotní stav, např.
z důvodu zhoršené pohyblivosti nebo se
může pohybovat pouze s invalidním vozí-
kem, je nejlepší se dopředu domluvit
přímo s pracovníkem KIC na zajištění
místa, které by nejlépe odpovídalo zdra-
votnímu stavu občana. 

Občané s nějakou formou zdravotního
znevýhodnění (ať už z důvodu věku nebo
nějaké vady) nemají jednoduchý život a
určitě v každé obci, tudíž i v Kaplici, se
najde prostor pro odstraňování bariér z
jejich života, ale Kaplice určitě není mís-
tem, které by bylo k těmto osobám a je-
jich potřebám nepřátelské. 

Dveře radnice nejsou zavřené podnětům
občanů na zlepšení života ve městě a své
podněty na zlepšení žití ve městě mohou
občané vznášet na zvolené zástupce
města nebo na komise a výbory města. 

Vyjádření Města

Pavel Janota - zastupitel města
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I v letošním roce proběhl na Fan-
tovce Srdíčkový den. Protože o valen-
týnském dni jsme měli všichni jarní
prázdniny, připadl letošní ročník na
krásné datum 20. 2. 2020. Každo-
ročně také zástupci školního parla-
mentu vybírají organizaci nebo
spolek, na který budou vybrané pe-
níze posílat. Letos jsme se všichni
shodli, že pomoc potřebují australská
zvířata postižená velkými požáry. 

Už v úterý skupina Parlamenťáků a
pomocníků připravila lízátka pro jejich
prodej. Na každé z nich přicvakli lís-
teček, kam se poté měl napsat adre-
sát lízátka a odesílatel mohl připojit i
krátký vzkaz. Ve sborovně se ozývalo
cvakání sešívaček pěknou chvíli, při-
pravených lízátek bylo totiž 2 000
kusů. 

Ve čtvrtek pak už proběhl samotný
prodej. Ve škole bylo šest stanovišť,
která se každou přestávku zaplnila
dětmi a tak byla lízátka rozebrána
během dvou přestávek. 

Celková částka, kterou Fantováci
vybrali na pomoc australským zvířa-
tům je tak 6 860 Kč. Částka bude
poslána na účet dlouhodobé veřejné
sbírky Zoo Praha „Pomáháme jim pře-
žít“.

Všem, kteří si koupili lízátko nebo do
sbírky přispěli, děkujeme!

Srdíčkový den pro
Austrálii

Společnost

Veronika Zasadilová Je tomu osm let co se sešlo čtrnáct nad-
šenců v učebně Gymnázia Kaplice, aby se
společně vzdělávali pomocí internetu, pro-
střednictvím Virtuální univerzity třetího
věku (VU3V). Po čtyřech přednáškách se
ukázalo, že se vedle vzdělávání, stalo dů-
ležitým faktorem  i vzájemné setkávání,
které však v prostorách školy bylo příliš
neosobní. Přesto je třeba poděkovat ve-
dení gymnázia, za možnost udělat první
krok.

O prázdninách 2012 došlo k založení
spolku HYALIT, aby byla možná spolu-
práce s vysokou školou zemědělskou v
Praze (PEF ČZU), která organizuje a dis-
tribuuje přednášky VU3V. Nastal problém,
kde přednášky promítat. Pomoc přišla od
Českobratrské evangelické církve, která
studentům pronajala prostory ve Sboro-
vém domě ARCHA. Virtuální přenášky
byly zajímavé, ale brzy se ukázala po-
třeba, teoretické vzdělání doplnit a obo-
hatit poznáním zajímavostí ve svém okolí. 

Vybraná učební témata „univerzity“ za-
čali studenti doplňovat konkrétními náv-
štěvami v regionu, které se vztahovaly k
danému učivu.  Tak vznikla série návštěv
„doplňků učiva“ -  například: Hvězdárna a
planetárium, nebo Jihočeské muzeum  v
Českých Budějovicích (doplněné komen-
tovanou prohlídkou města), Museum a fo-
toatelier Seidl v Českém Krumlově (odkud
si účastníci odnesli společnou fotku),
krumlovské divadlo (spojené s možností
vyzkoušení renesančních kostýmů a ak-
tivní účastí na zkoušce taneční skupiny Fi-
oretto), nezapomenutelná byla (díky
skvělým průvodcům) návštěva zámku a
klášterů v Českém Krumlově. Vzdálenější
byla výprava do Lesnického a myslivec-
kého muzea v loveckém zámečku Ohrada
v Hluboké nad Vltavou nebo návštěva ate-
liéru známých knihařů - rodiny Hodných v
Týně nad Vltavou. 

Poutavé přednášky o barokní architek-
tuře byly podnětem k návštěvě  poutního
kostela Panny Marie Bolestné v Dobré
Vodě, barokního kostela Nejsvětější Tro-
jice u Trhových Svinů a  překrásného kos-
tela Panny Marie Těšitelky Dobrá Voda u
Nových Hradů – poznávací cesta byla za-
končena  prohlídkou hradu a kláštera v
Nových Hradech.

Brzy se ukázalo, že studenty neuspoko-
juje jen výuka prostřednictvím „studené
obrazovky“, ale objevil se požadavek spo-
lupracovat s konkrétním vyučujícím. Byla
navázána spolupráce s Jihočeskou univer-
zitou v Českých Budějovicích. Výsledkem
byl cyklus přednášek, kdy Milan Koželuh
přiblížil zájemcům krásu Novohradských
hor. Zlákáni jeho poutavým vyprávěním
se pak vydali na celodenní výlet na Zlatou
Ktiš.

Před několika lety přišla ze strany ředi-
telky ZUŠ v Kaplici Mgr. Anežky Opeka-
rové nabídka na možnost studia v
Akademii výtvarných umění (která vznikla

za podpory Jihočeského kraje). Ne všichni
studenti věřili, že je obsah výuky zaujme,
někteří se obávali, že dojde pouze na
praktické dovednosti. Společnou domlu-
vou se upřesnil obsah vyučování a vzniklé
„kombinované studium“ dopadlo k obou-
stranné spokojenosti. Díky tomu dnes ab-
solventi vědí, jak se tvoří hudba pro film,
jaké máme v Kaplici a okolních obcích
varhany, přiblíženy byly také jednotlivé
etapy dějin umění. Při pohledu na budovy
nejsou už neznámou základní stavební
slohy a při poslechu hudby, není problém,
poznat o který se jedná žánr. Lekce z fo-
tografování pak někteří zúročili v soutěži
MAS Pomalší. Nezahálí ani ruce. Mnozí v
sobě objevili talent, o kterém nevěděli a
ostatní mají vždy radost z tvořivé práce.
Poděkování patří nejen paní ředitelce
Anežce Opekarové, ale i dalším členům
pedagogického sboru ZUŠ, za hodiny plné
poznání a hlavně příjemné atmosféry se
skvělými zážitky.

Ačkoli studium na „výtvarné akademii“
probíhalo ku všeobecné spokojenosti,
ozvaly se hlasy, které požadovaly návrat
k původnímu „virtuálnímu studiu“. Uká-
zalo se, že se objevila nová zajímavá té-
mata a také nové prostory přestěhované
městské knihovny přímo vybízely k vy-
užití. A tak se výuka rozšířila na dva ne-
závislé proudy. 

Lekce fotografování podnítily u mnohých
studentů touhu po zdokonalení úpravy fo-
tografií. Odtud byl už jen krůček k vytvo-
ření skupinky, která se učí pracovat s
programem ZONER. Díky vstřícnosti sou-
časného vedení Gymnázia Kaplice, které
umožnilo pronájem počítačové učebny, se
mohou pravidelně scházet každý týden.
Cílem snažení je mimo jiné také možnost
se již po třetí s úspěchem zúčastnit výše
zmíněné foto soutěže a dosáhnout lepšího
umístění.

Skutečnost, že se členové spolku zají-
mají o současný život ve městě, lze dolo-
žit nejen jejich účastí na pořádaných
akcích, ale také konkrétními činy, jako
byla pomoc při „dobročinném bazaru“ pro
psí útulek v Českém Krumlově nebo „pro-
dejní výstava studentských prací“, kdy
výtěžek byl předán kaplické Charitě.

Při tomto krátkém bilancování je třeba
také poděkovat za podporu činnosti Hya-
litu Městu Kaplice, které činnost seniorů
pravidelně podporuje nejen finančně, ale
zástupci města přicházejí na pravidelná
přátelská posezení. Výsledkem jednoho
sezení je i skutečnost, že v současné době
probíhají stavební práce na vzniku spol-
kové místnosti pro seniory v areálu gym-
názia. 

Děkujeme všem za pomoc a podporu při
realizaci našich zájmových činností.

Zapsaná společnost HYALIT  slaví…

Milena Sobolová
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Všichni mi jistě dáte za pravdu, že jsme
národem gurmánů, národem, který má
rád dobré pití a jídlo uvařené z kvalitních
surovin. V tomto duchu vedeme i odborné
vzdělávání ve tříletém učebním oboru Ku-
chař-číšník, protože je velmi důležité, aby
naši žáci tohoto oboru získali znalosti a
dovednosti ze světové gastronomie a
mohli tak díky této zkušenosti obstát na
trhu práce. 

Tento školní rok absolvovali „kuchaři a
číšníci“ týdenní vzdělávací pobyt v Itálii
Škola kávy, míchaných nápojů a vaření,
který probíhal v přímořském letovisku Mi-
lano Marittima. Italský mistr barista pro-
vedl naše žáky a učitele teorií i praxí
přípravy kávových nápojů. Zároveň mohli
proniknout i do tajů přípravy jedinečné
pravé italské pizzy.

Kurz moderního vaření pod taktovkou
Fine Food Academy ve Včelné u Českých
Budějovic absolvují naši učitelé a žáci již
tradičně, tentokrát i ve spolupráci s Jiho-
českou hospodářskou komorou. Tato ori-
ginální škola vaření, kterou založil
milovník dobrého jídla Honza Krob, na-
chystala pro naše žáky čtyřhodinový blok
intenzivního kulinářského umění. Co
všechno se naučili a co měli možnost
ochutnat? Dranžírovali kuře, připravovali
kuřecí supreme, italské risotto. Následo-
vala ukázka přípravy ryb, žáci se učili, jak
poznat jejich čerstvost, jak je zpracovat,

jak správně filetovat rybu. Každý si pak
jednu také vyfiletoval. Zážitkem byla
ukázka výroby Pasty Frutti di mare. Také
pastu si žáci vyráběli přímo v akademii.
Pod vedením zkušených kuchařů si poví-
dali o hovězím masu a společně připravili
hovězí steak s květákovým pyré a porto-
bello. Jako sladkou tečku na závěr připra-
vovali flambované jahody se sabayon. 

Naši žáci mají i další možnosti, jak si
zvýšit svou kvalifikaci. Organizujeme pro
ně barmanský a baristický kurz ve spolu-
práci s Českou barmanskou asociací. Zá-
roveň se jako jediná škola z Jihočeského
kraje účastníme soutěží pořádané touto
asociací – soutěže v míchání horkých
drinků Metelka Cup nebo Brněnský vá-
noční pohár, které rozvíjí kreativitu účast-
níků.

Věřím, že na základě tohoto stručného
popisu aktivit a projektů oboru Kuchař-
číšník na kaplické střední škole se můžete
opět přesvědčit, že malá škola může po-
skytovat velké možnosti.

Atletice se děti věnují i v zimě

Program na měsíc březen 2020

3.3.2020, z Netřebic do Dolní Pláně,
8 km, autobusem od školy v 07:55
hodin do Netřebic. Trasa: Netřebice –
Zubčická Lhotka – Myslivna – Věžo-
vatá Pláně – Dolní Pláně – autobus v
12:50

10.3.2020, z Malče do Ločenic,       9
km, autobusem od školy v 07:07 do
Malče. Trasa: Malče – Chlum – Svatý
Ján – Ločenice – autobus v 13:30                                                      

17.3.2020, z Bujanova do Kaplice
10 km, autobusem od školy v 10:00
do Bujanova. Trasa: Bujanov – po
žluté – Zdíky – lesní cestou - Kaplice
  
21.3.2020, zahájení turistické se-

zony, 10 km, autobusem od školy v
08:55 (ČK) na nádraží Č. D.. Trasa:
Č. D. Kaplice – Rozpoutí – Pořešín –
soutok – Kaplice. Vedoucí p. Pavelek

24.3.2020, ze Zubčič do Velešína,
7 km, autobusem od školy v 10:00 do
Zubčič. Trasa: Zubčice – Markvartice
– Velešín – autobus v 13:05

31.3.2020, z Hněvanova do Dolního
Dvořiště, 10 km, autobusem od školy
v 10:00 do Hněvanova zastávka.
Trasa: Hněvanov – Trojany – Dolní
Dvořiště – autobus v 13:20

Jindra Vávrová

TJ Cíl Kaplice

Sport, turistika

Děti ze ZŠ Školní po svátečním nicnedě-
lání hned v lednu bodovaly při halových
závodech. Úspěšný start atletické sezóny
si připsal Vojta Stříbrný při oddílových zá-
vodech Sokola v Č.Budějovicích, kde zí-
skal ve 3.discipínách – dálka, výška a běh
na 60m 3x stříbro. Následoval výjezd do
Prahy, kde se na Strahově 18.1. konal  at-
letický Přebor Jihočeského kraje. Ze ZŠ
Školní se přeboru úspěšně zúčastnili Na-
tálie Jaklová, Filip Komárek, Zuzana
Adámková, Vojtěch Stříbrný a Adéla Še-

divá. Všichni výborně reprezentovali a ně-
kteří si odnesli kromě sportovního zážitku
i svoje osobní rekordy. Vojta pak vybojo-
val 1stříbrnou a jednu bronzovou medaili.
Domů si sice odnesl ještě jednu bronzo-
vou za skok do výšky, ale dodatečně bylo
vyhodnoceno, že o 2místo se podělí jiní
dva sportovci a tím pádem 3místo zaniká
a následuje až čtvrté. I o tom je sport.
Všem sportovcům přejeme hodně zdaru
na dalších závodech a mnoho radosti z
pohybu. 

Cesta do hlubin světové gastronomie

Zdeňka Lovčí

Vladimír Kratochvíl

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. 775 136 968, 773 220 481, Burdová

Prodám rodinný dům s terasovitou zahra-
dou u centra v Č. Krumlově. Cena:
3.750.000 Kč, tel. 722 101 900

Prodám statek se zahradou (802 m2), 1 byt
1+1 po rekonstrukci + možnost zřízení dal-
ších bytů ve Chvalšinách. Tel. 722 101 900

Prodám starší nábytek + věci z vetešnictví
Chvalšiny. Cena dohodou, tel. 722 101 900

BODY 21 - Vyšší Brod přijme zaměst-
nance na pozici (HPP, VPP.  PIZZAŘ /PIZ-
ZAŘKA, KUCHAŘ /KUCHAŘKA,   SERVÍRKA
/ČÍŠNÍK. Krátký a douhý týden. Vyučení v
oboru není podmínkou. Sami Vás zaškolíme.
Vyžadujeme kladný vztah k práci, chuť se
učit, spolehlivost a loajalitu. Nabízíme pří-
jemné prostředí, velmi dobré finanční ohod-
nocení, 13. plat, proplácení kilometrů a další
finanční bonusy.

Brigáda v BODY 21 na léto 2020. Hledáme
brigádníky na výpomoc do kuchyně a restau-
race. Nabízíme čistého 115 Kč na hodinu dle
vlastních schopností. Veškeré informace
získáte na tel. 777 120 023
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V sobotu 15.2 se uskutečnil tradiční
muzikantský ples. Moderátorem ce-
lého plesu byl Matyáš Palkovič z jiho-
českého Hitrádia Faktor, který má s
KICem již dlouholetou spolupráci. 

Na programu celého plesu bylo
mnoho kapel. Jako první zde vystou-
pil přibližně 30-ti členný orchestr ZUŠ
Band pod vedením kapelníka pana
Václava Klaboucha, který vznikl te-
prve před 2 lety. V novém sále, který
má výbornou akustiku, se jim hrálo
bez jakýchkoliv problémů. Zazněly
zde známé skladby například Dancing
Queen nebo Mamma Mia od skupiny
Abba.

Po orchestru nastoupila na pódium
kapela Správná pětka. Její název
vznikl podle počtu lidí v kapele. 

Program pokračoval předtančením
tanečního páru Lukáš Landgráf a Ga-
briela Doschková, kteří trénují v če-
skobudějovickém klubu TK Dance
Direction. Při jejich vystoupeních
předvedli ukázku standardních a la-
tinsko-amerických tanců, ve kterých
mají vytančenou taneční třídu B. Oba
dva se tanci věnují skoro 10 let a z
toho 8 let tancují společně. 

Po vystoupení tanečního páru nám
na pódiu zahrála skvělá kapela Good
Times Big Band pod vedením Stani-
slava Trse, který je zároveň vedoucím
kaplického KICu. Zahráli známé české
i zahraniční hity jako například
skladby od Michala Davida, Chinaski,
Skyfall od zpěvačky Adele a swingo-
vou píseň In The Mood od Glena Mi-
lera.

Dále byla na programu módní pře-
hlídka českokrumlovské butiku Hala
Bala. Pod taktovkou českých návrhá-
řek předvedli modely společenských
značek Venicia a Desigual. Od sty-
listky přehlídky Gabriely Groignet ne-
chyběla pozvánka přímo do butiku,
kde si můžete vyzkoušet jejich služby
a modely z jejich nabídky.

Po módní přehlídce nastoupila na
pódium kapela Smokers – Spirit of
Chris Norman, která pochází z dale-
kého Chomutova. Dříve byla kapela
známá pod názvem New Age of Smo-
kie. Dva zakládající členové součas-
ného Smokers se od původní kapely
oddělili. Kapela pod nynějším názvem
vznikla teprve před 3 lety. Jde ji
především o zachování původního
ducha originální kapely Smokie. 

Jako poslední kapela vystoupila sku-
pina Melodikum. Kapela hraje teprve
3 roky a do jejich vystoupení vždy
vkládají veškeré úsilí a energii, aby
byl zážitek z poslechu co nejlepší.

Věříme, že se Vám líbilo a budeme
se těšit zase za rok.

Muzikantský bál

Stanislav Šebek

V sobotu 15.2. proběhl tradiční maso-
pustní průvod. Masky společně s koled-
níky započali svou již 13. cestu od
kulturního domu směrem na náměstí, kde
na ně i na veřejnost čekalo občerstvení v
podobě tradiční zabijačky. To bylo připra-
veno ve spolupráci se SOŠ a SOU Kaplice
a Kučera zemědělská. Celková příprava
probíhala už 4 měsíce dopředu. Během
týdne, kdy se akce koná, se připravují ve-
škeré výrobky. K samotné výrobě 650 jit-
rnic, 350 jelit, 17 tlačenek a 120 litrů
tradiční prdelačky byla zapotřebí 2 pra-
sata a dokoupení potřebného masa do vý-
robků. Za povšimnutí stála pravá polní
kuchyně, kde se ohřívala nejen prdelačka
ale i zelnice, kterou připravilo SOŠ a SOU
Kaplice.

Byly zde k vidění i masky, které pouka-
zují na současnou politickou situaci a ce-
losvětový problém s korona virusem. Po
příchodu na náměstí se celý průvod shro-
máždil před panem starostou. Sám pan
starosta se v minulosti účastnil masopust-
ních průvodů jako hejtman, tudíž koledu
zná výborně. Obdivuje současné koled-
níky, jelikož sám moc dobře ví jak je to
náročné. Současný hejtman masopustu
byl podroben dotazům ohledně známosti
koledy, aby mohla být starostou povolena.
Znal odpovědi na veškeré dotazy a tak
mohl začít tanec i kolečka pro rodiny s po-
zváním na večerní koledu. Mezi velkými
koledníky byli také i malí koledníci. Během
pauzy mezi kolečky se mohli posilnit již
zmiňovaným občerstvením, které jim ve-
lice chutnalo.

Pro doplnění programu proběhla vojen-
ská přehlídka armády Marie Terezie kon-

krétně 35. pěšího pluku císařské armády
Hoch und Deutschmeister – který byl v
minulosti nejstarší v rakousko-uherské
monarchii a vznikl v roce 1696 - pod zá-
štitou vojensko-historického spolku z
Plzně. Navštívili kaplický masopust už po
několikáté a pokaždé se jim zde líbí. Po
přehlídce pokračovali koledníci v tanco-
vání masopustních koleček. Po skončení
se odebrali k přistavenému autobusu a
odjeli na koledu do přilehlých obcí v okolí
Kaplice – Rozpoutí, Pořešín, Pořešínec,
Žďár, Hubenov, Raveň a zpět do Kaplice.

Po odjezdu koledníků pokračoval pro-
gram na náměstí připravenou kapelou
Staropražští pardálové. Vznikla v roce
2017, ale členové se mezi sebou znají de-
sítky let. Kaplickou koledu navštívili již po-
třetí. Nemohou si vynachválit solidní
jednání s kaplickým KICem, výborné ob-
čerstvení a skvělé publikum, které se rádo
baví a zazpívalo si lidové písně, šlapeťácké
hity a písně Karla Hašlera. Dovolím si zde
citovat slova: „Masopust v Kaplici je nej-
lepší ze všech za léta srovnávání s ostat-
ními, jelikož je velice dobře uspořádán a
je jedinečný díky organizaci a kostýmům
v průvodu. Vždy se do Kaplice s radostí
vracíme,“ které řekl kapelník.

Po dohrání poslední písně od kapely
skončil dopolední masopustní program.
Večer se koledníci vrátili zpět do Kaplice,
kde koleda pokračovala ve Slovanském
domě. Zahájena byla, jak je zvykem, vě-
nečkem. O půlnoci proběhlo tradiční za-
střelení masopusta a tím byla koleda
ukončena. Věřím že se všem líbilo a určitě
se těší na koledu v příštím roce.

Masopust 2020 

Stanislav Šebek

Ohlédnutí
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1.3.2020 neděle 16:00 pohádka
MOSLEY
Mosley a jeho rodina stejně jako ostatní kozloni
slouží lidem. Nikoho ale nezajímá, že kozloni
jsou inteligentní bytosti, které mluví a používají
jazyk jako lidé..... 
Vstup 130,- Kč

1.3.2020 neděle 19:00, komedie ČR                                    
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, má
dobrou kariéru a dlouholetou nejlepší kama-
rádku Simonu, které se právě obrátil život
vzhůru nohama…
Vstup 110,- Kč

4.3.2020 středa 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. 
Vstup 100,- Kč 

5.3.2020 čtvrtek 19:00 akční, horor
NEVIDITELNÝ 
Už mě nikdy neuvidíš. A bude tě to bolet.“ Zlo-
věstný vzkaz bývalého milence by se dal inter-
pretovat různě. Jenže ten pravý význam je
děsivý a nepředstavitelný. 
Vstup 130,- Kč

6.3.2020 pátek 19:00 dobrodružný
VOLÁNÍ DIVOČINY
Film vypráví příběh Bucka, psa hýčkaného svým
pánem i jeho rodinou. Jeho život se rázem
změní ve chvíli, kdy je ukraden a musí tahat
saně hlubokým sněhem během zlaté horečky na
Klondiku. 
Vstup 130,- Kč

7.3.2020 sobota 16:00 muzikál   
CATS
Dnes večer dostane jedna jediná kočka šanci
prožít další život. Legendární muzikál Cats se
dočkal filmového zpracování. Oscarový režisér
Tom Hooper (Králova řeč, Bídníci) se obklopil
těmi nejlepšími herci, zpěváky a tanečníky..
Vstup 110,- Kč

7.3.2020 sobota 19:00 životopisný 
JUDY - OSKAROVÝ SNÍMEK   
Renée Zellweger (Deník Bridget Jonesové) se
svým strhujícím hereckým výkonem doslova
převtělila v jednu z nejslavnějších žen stříbr-
ného plátna. 
Vstup 100,- Kč

8.3.2020 neděle 16:00 pohádka     
FRČÍME 3D  
Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve
kterém se představí dva elfští teenageři, kteří
se vydají na pozoruhodnou výpravu.
Vstup 150,- / 130,- Kč

8.3.2020 neděle 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…
Vstup 120,- Kč

11.3.2020 středa 19:00 OSKAROVÝ SNÍMEK
PARAZIT 
Černá komedie režiséra Bong Joon-hoa (Snow-
piercer, Okja) sleduje chudou, ale mazanou
čtyřčlennou rodinu, která se rozhodne infiltrovat
do bohaté domácnosti byznysmena Parka. Co se
může stát, když se setkají dva tak odlišné
světy?
Vstup 100,- Kč

12.3.2020 čtvrtek 19:00 film ČR               
3 BOBULE 
Po mnoha sklizních… Honza (Kryštof Hádek) a
Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat a
majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily
a momentálně žijí odděleně. 
Vstup 130,- Kč (titulky)

13.3.2020 pátek 19:00 akční, 15+
BLOODSHOT 
Vin Diesel sa v akčnom thrilleri podľa úspešného
komiksu predstaví ako BLOODSHOT - supervo-
jak, ktorý je vďaka armáde nanobotov v jeho ži-
lách prakticky neporaziteľný. Ako sa však
zachová, keď zistí, že spoločnosť, ktorá ho vy-
tvorila, mu vyrába falošné spomienky a využíva
ho ako zbraň?
Vstup 120,- Kč  

14.3.2020 sobota 16:00 pohádka      
ZAPOMENUTÝ PRINC
Všechno v Djibiho životě se točí kolem jeho mi-
lované sedmileté dcerky Sofie. Oddaný otec sa-
moživitel nikdy nepřijde pozdě na jejich večerní
pohádku. 
Vstup 120,- Kč

14.3.2020 sobota 19:00 film ČR               
3 BOBULE
Vstup 130,- Kč

15.3.2020 neděle 16:00 pohádka
MOSLEY
Vstup 130,- Kč

15.3.2020 neděle 19:00 akční, horor
NEVIDITELNÝ 
Už mě nikdy neuvidíš. A bude tě to bolet.“ Zlo-
věstný vzkaz bývalého milence by se dal inter-
pretovat různě…
Vstup 130,- Kč

18.3.2020 středa 19:00,  15+
JOKER - OSKAROVÝ SNÍMEK        
Zkrachovalý komediant Arthur Fleck (Joaquin
Phoenix) se dlouho pohybuje na tenké hranici
mezi realitou a šílenstvím. 
Vstup 100,- Kč  

19.3.2020 čtvrtek 19:00 horor    
TICHÉ MÍSTO 2
Svět, ve kterém hlasitější zvuk může znamenat
rozsudek smrti. „Rozbitá“ rodina, která zná
cestu k záchraně, je vržená do světa, v němž
nemůže uplatňovat pravidla, jež jí doposud po-
máhala přežít.
Vstup 130,- Kč

20.3.2020 pátek 19.00 dobrodružný
VOLÁNÍ DIVOČINY
Vstup 130,- Kč

21.3.2020 sobota 16:00 pohádka                                                                                        
FRČÍME 
Vstup 130,- / 110,- Kč

21.3.2020 sobota 19:00 horor    
TICHÉ MÍSTO 2 
Svět, ve kterém hlasitější zvuk může znamenat
rozsudek smrti…
Vstup 130,- Kč

22.3.2020 neděle 16:00, pohádka                                                                                       
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Princeznu Ellenu od narození provází příslib
mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice
Murien....
Vstup 130,- / 110,- Kč

22.3.2020 neděle 19:00 akční 15+
BLOODSHOT
Vstup 120,- Kč

25.3.2020 středa 20:00 OSKAROVÝ SNÍMEK
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. 
Vstup 120,- Kč

26.3.2020 čtvrtek 19:00, film ČR
ŠARLATÁN 
Strhující životopisné drama výjimečného muže
obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí
dobových událostí. 
Vstup 130,-Kč

27.3.2020 pátek 19:00 film ČR               
3 BOBULE
Vstup 130,- Kč 

28.3.2020 sobota 19:00, film ČR
ŠARLATÁN
Vstup 130,-Kč

29.3.2020 neděle 16:00 pohádka       
LEDOVÁ SEZONA: ZTRACENÝ POKLAD
Norm má na první pohled vše, co takový král le-
dového severu potřebuje. Je velký, správně
chlupatý, má velké zuby i milovanou medvědici
po boku.
Vstup 120,- Kč ¨

29.3.2020 neděle 19:00 film ČR                                                                                      
AFRIKOU NA PIONÝRU
Cesta napříč africkým kontinentem na legendár-
ních a hodně starých motorkách Jawa Pionýr.
Celovečerní road movie Afrikou na Pionýru při-
náší ještě bláznivější a odvážnější výpravu, než
jaké známe díky žlutým trabantům Dana Při-
báně. Právě jedné z kultovních expedic žlutých
trabantů se vedoucí výpravy motorek do Afriky,
dobrodruh a režisér Marek Slobodník sám na
své Jawě 250 účastnil
Vstup 120,- Kč

Květen 2018
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Březen 2020

4.3.2020, středa od 19.00 hodin
TRAVESTI SHOW - TANČÍRNA
Oblíbená travesti show přijíždí znovu do
našeho města, tentokrát s novým zábav-
ným pořadem nazvaným Tančírna… Na
své si přijdou však nejen milovníci tance,
ale také dobré zábavy a legrace. 
Vstup 290,- Kč      
Kulturní dům Kaplice

5.3.2020, čtvrtek od 17.00 hodin
Můj africký příběh
Cestovatelka, spisovatelka a bývalá dob-
rovolnice Hana Hindráková si Keňu zami-
lovala natolik, že se tam stále vrací.
Přijďte si poslechnout, co ji přivedlo do
Afriky a jak se od dobrovolnictví dostala
k psaní románu z afrického prostředí.
Městská knihovna Kaplice

7.3.2020, sobota, 9.00-12.00 hodin
KAPLICKÝ BLEŠÁK
Přijďte si nakoupit za hubičku.
Slovanský dům Kaplice

7.3.2020, sobota od 20.00 hodin 
RETRO DISKO PLES
Hraje: DJ Janda Fanda
Muzika 50.-90. let
Vstup od 18 let věku, slosovatelné vstu-
penky, společenský oděv
Vstup 150,- Kč
Kulturní dům Kaplice

12.3.2020 čtvrtek od 14.00 hodin 
MDŽ – TANEČNÍ ZÁBAVA PRO SENIORY
Zájmové sdružení seniorů SVÉPOMOC
pořádá taneční zábavu na oslavu MDŽ. K
tanci a poslechu zahraje Správná pětka. 
Vstup 60,- Kč
Kulturní dům Kaplice 

19.-20.3.2020, čtvrtek, pátek
JARNÍ A VELIKONOČNÍ JARMÁREK
Opět Vás zveme na jarní jarmárek, který
bude plný velikonočních dekorací a ji-
ných drobných dárků od šikovných lokál-
ních tvůrců.
KAP Café

20.-21.3.2020, pátek, sobota 
KAPLICKÉ DNY S ŘEMESLY A JAR-
MARKEM
Městská knihovna vás zve na kaplické
dny s řemesly a jarmarkem.
Slovanský dům

23.3.2020, pondělí od 17.00 hodin
JARNÍ BYLINKY
Voňavé povídání s bylinkářkou Radmilou
Malinovskou o jarních bylinkách a jejich
léčebných vlastnostech. Na společně
prožitý čas se těší Radmila Malinovská.
Městská knihovna Kaplice

25.3.2020, středa od 17.00 hodin
KURDISTÁN, cestovatelské promítání
S Petrem Srpem nahlédneme, jak a kde
žijí hrdí a houževnatí Kurdové - jeden z
nejpočetnějších národů bez vlastního
státu, na jehož bedrech zejména ležel
velký díl boje proti Islámskému státu.
Žijí na území, kde kdysi přistál Noe a kde
započalo znovuzrození lidstva, kde v
běhu dějin zanechaly své stopy mnohé
velké národy - Chetité, Židé, Arméni,
Arabové...
Vstup 60,- Kč
Kino Kaplice 

17.3.2020 úterý od 19.30 hodin 
ZDENĚK IZER – NA PLNÝ COOLE
Jako vždy přijdou na řadu oblíbené
scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a
imitování celé řady populárních českých
i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vy-
stoupení je opět obohacené videoprojek-
cemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy
a převleky a světelnými efekty.
Vstup 200,- Kč
Kulturní dům Kaplice 

28.3.2020, sobota od 15.00 hodin 
O LÍNÝCH STRAŠIDLECH
Divadelní pohádka plná písniček o hle-
dání pokladu. 
Hrané divaldo pro děti od 3 let. 
Vstup 50,- Kč
Kino Kaplice

2.3. - 31.3.2020, úterý - neděle, 
od 13.00 do 20.00 hodin
VÝSTAVA OBRAZŮ - Dalibor Říhánek
Výstavní síň kina Kaplice

po celý březen
VÝSTAVA OBRAZŮ - BARVY KOLEM
NÁS, Anna Tichá, Ivana Prášilová
KAP Café
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Náměstí 47, Kaplice
Po - Pá  8:00 - 11:15, 12:00 - 16:30, tel.: 725 326 058

www.zlatafontana.cz 

Nová 
kolekce 
slunečních

brýlí

Měření 
zraku 

specialistou
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Hydraulika a Letecká technika  

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

                                 
    Konstruktér projektant 

 
 
na výrobní pozice : 
 

   Pracovníky na CNC stroje 
   Provozní zámečník 
   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

EKOLOGIE JE PRO NÁS VELKÉ TÉMA

ENGEL je globální společnost připravená postavit se různým výzvám. 
Jedním ze součastných velkých produktů je definice politiky ochrany životního prostředí.
Důvodem není jen samotná odpovědnost, ale také úspora nákladů a inovativní technologie.

Nová lakovna moderně zabraňuje tepelným 
ztrátám a využívá i rekuperaci tepla z lakovaných 
dílů. Uzavřený systém s čistěním a recyklací od-
padní vody, pak šetří vodu v objemu cca 16 met-
rů kubických každé dva týdny. 

Dalším důvodem proč se společnost ENGEL vě-
nuje environmentálnímu managementu je zavede-
ní a implementace ISO 14001. Tento důležitý krok 
se může stát naší konkurenční výhodou. Správně 
nastavený systém environmentálního manage-
mentu totiž ovlivňuje ziskovost firmy. To znamená,  
že společnost, která tento způsob řízení systema-
ticky používá a dále rozvíjí, je např. schopna výraz-
ně zredukovat své náklady. Uspořené prostředky 
lze následně použít pro další investice, např. do 
modernějších zařízení a tím opět dosáhnout dalšího 
snížení nákladů. 

Karel Vinš +420 380 386 736 karel.vins@engel.at

www.fb.com/ENGELCZkariera

www.engel.cz

www.pracevengelu.cz

Používání zpracovaného plastového odpadu k výrobě nových 
výrobků z umělé hmoty patří ve stále větší míře k prvořadým úko-
lům při zavádění cirkulární ekonomiky v plastikářském průmyslu. 
Jako výrobce vstřikovacích zařízení a poskytovatel systémových 
řešení pomáhá ENGEL svým zákazníkům jednak upravovat stále 
více produktů pro využití k recyklaci a zároveň neustále zvyšovat 
podíl recyklátů v nových výrobcích. 

projektů
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HAUSER slavnostně otevřel  
nové sídlo v Českých Budějovicích
Jak už možná víte, firma 
Hauser jako mezinárodní 
dodavatel kompletních 
chladírenských řešení  
s výrobním závodem  
v Kaplici dále roste.  
V lednu jsme dokončili 
výstavbu zbrusu nové 
moderní budovy v Českých 
Budějovicích. Další investice 
budou zaměřeny na další 
rozvoj výroby v Kaplici. 

Českobudějovická pobočka není pro fir-
mu Hauser žádnou novinkou a především  
v posledních pěti letech rychle roste. Do-
savadní pronajaté kanceláře měly ome-
zenou kapacitu a omezovaly by rozvoj 
firmy v následujících letech. Vedení spo-
lečnosti tak dalo výstavbě nové vlastní 
budovy bez váhání zelenou.

Stavba byla zahájena v září 2018 a už  
v lednu 2020 bylo vše připraveno k na-
stěhování. Budova disponuje vzdušný-
mi kancelářemi, perfektně vybavenými 
zasedacími místnostmi, prostornou se-
minární místností a nechybí ani zázemí 

zvyšující komfort zaměstnanců mimo 
pracovní dobu, jako je společenská míst-
nost s moderní kuchyní či stolním fotbál-
kem.

Vytápění i chlazení budovy je řešeno uni-
kátními podstropními panely a dvěma 
tepelnými čerpadly. Čerpadla jsou napo-
jena na 12 podzemních vrtů, díky čemuž 
například v létě probíhá chlazení prak-
ticky bez přidané energie, kdy se voda 
zchlazuje průtokem ve vrtech. Celá budo-
va tak má velmi nízkou spotřebu energie  
a v tomto ohledu patří k nejúspornějším  
v České republice.

Napříč budovou najdete v různých po-
dobách motiv tučňáka a modrobílé in-
teriéry jsou doplněny krásnou sbírkou 
moderních obrazů. Kromě administra-
tivního zázemí se dnes v budově nachá-
zejí týmy, které zodpovídají za kompletní 
technologické projekty, je zde dispečink 
servisu pro celou Evropu a oddělení plá-
nování výroby a přípravy zakázek. Budu-
jeme zde ale i další odborná oddělení a v 

následujících 2 letech nabídneme zhruba 
60 atraktivních pracovních míst.

Růst pobočky v Českých Budějovicích je 
mimo jiné důsledkem rychlého rozvoje 
výrobního závodu v Kaplici, kde teď ak-
tuálně nabízíme přes 40 pracovních míst 
různého zaměření. A právě do výroby 
budou směřovat další letošní investice, o 
kterých určitě uslyšíte.

www.hauser.cz


